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Tämän tutkimuksellisen kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää läntisellä Uudenmaalla 
toimivien yrittäjien tutkintotavoitteellista koulutushalukkuutta ja luoda sen pohjalta mene-
telmällisen oppimisen uudenlainen oppimisympäristömalliehdotus. Tutkimuksen selvitettiin, 
mitkä tekijät vaikuttavat yrittäjän koulutushalukkuuteen sekä millä tavoin yrittäjät haluavat 
suorittaa tutkintotavoitteellista koulutusta ja yleensä kouluttautua yrittäjänä toimiessaan. 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, jossa oli konstruktiivi-
sen tutkimuksen muistuttavia lähestymistapoja.  
 
Varsinaisen kyselyn tutkimusaineistoa kerättiin sähköisen kyselylomakkeen avulla syksyllä 
2009. Kysely lähetettiin Uudenmaan Yrittäjät ry:n Lohjan, Nummi-Pusulan, Karjaan, Samma-
tin, Karjalohjan, Karkkilan ja Siuntion jäsenille suoraan yhdistyksen kehittämispäällikön väli-
tyksellä viestintälainsäädännön mukaisin edellytyksin.  
 
Opinnäytetyön teoreettinen osuus jakaantuu kolmeen eri painopisteeseen, joiden lähtökohta 
on kehittämispohjainen oppiminen Laureassa (Learning by Developing). Ensimmäisessä osassa 
käydään läpi menetelmällisen oppimisen teoriaa ja käsitteitä. Sen jälkeen käydään läpi ylei-
sellä tasolla ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusmuotoja, jonka pääpaino kohdistuu liiketa-
louden monimuotoisiin yrittäjyyspainotteisiin koulutusvaihtoehtoihin. Kolmas teoriapohja 
koostuu läntisellä Uudellamaalla olevien yrittäjien tietoihin mm. sukupuoli, ikärakenne, kou-
lutustausta ja toimialajakaumat. 
 
Tähän opinnäytetyöhön haluttiin teoriatiedon lisäksi ottaa mukaan käytännöstä kerättyä eli 
empiiristä tietoainesta kehittämistehtävän uudenlaisen mallin luomiselle mm. Uudenmaan 
Yrittäjiltä, Opetus- ja Kulttuuriministeriön ohjeista, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuista, 
Opetushallituksen tiedoista, Tilastokeskuksen tutkimuksista, ammattikorkeakoulujen liiketa-
louden koulutusohjelmista ym. aiheisiin liittyvistä tutkimuksista ja lehtiartikkeleista.  
 
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että läntisellä Uudellamaalla toimivat yrittäjät ko-
kevat koulutuksen ja yrityksen kehityksen tärkeäksi sekä myös ajankohtaiseksi tulevien lähi-
vuosien aikana. Tutkimuksen perusteella saatiin myös tietoa alueella toimivien yrittäjien kou-
lutushalukkuudesta ja sen perusteella voidaan lähteä miettimään jatkotoimenpiteitä mahdol-
lisen menetelmällisen oppimisen esimerkkimallin mukaisesti liiketalouden monimuotoisissa 
koulutusohjelmissa. 
 
Jatkotutkimusehdotuksena on yrittäjille suunnattu tieto- ja viestintätekniikan (TVT) osaami-
sen kysely, jotta saataisiin yrittäjiltä henkilökohtaista osaamisen tietoa oppimisympäristön 
suunnittelemiselle ja luomiselle. Muina jatkotutkimusehdotuksina nähtiin kaksoistutkinnon 
suorittamisen mahdollisuudet esim. toisen asteen ja tradenomitutkinnon suorittamisena tai 
tradenomitutkinnon ja ylemmän amk-tutkinnon suorittamisena. 
 
Asiasanat menetelmällinen oppiminen, aikuiskoulutus, monimuotoinen oppiminen, yrittä-

jyys 
 
Ohjaaja Hannu Pirnes
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This purpose of this research-based development project was to clarify the willingness of 
entrepreneurs based in western Uusimaa to aquire qualification-oriented training and to cre-
ate a new kind of learning environment model on the basis of methodical learning.  The main 
objective of this study was to determine the factors that affect willingness to undertake en-
trepreneurial education and the ways in which entrepreneurs wish to complete the degree in 
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entrepreneurs in information and communication technologies (ICT) through which infor-
mation about entrepreneurs’ personal competence for the design and creation of learning 
environments can be acquired. Another future development proposal could be a development 
model in accordance with double-graduate opportunities such as secondary education and 
Bachelor of Business Administration degree or a Bachelor of Business Administration degree 
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Executive Summary 

 

”Yrittäjien menetelmällisen oppimisen uudenlainen oppimisympäristö” 

 

Oppimisympäristöjen hyödyntäminen uudenlaisen tiedon synnyttämiseksi on tärkeätä kokonai-

suutta vaikka erilaiset tietorakenteet tekniikoineen hallitsevat vahvasti tulevaisuuden moni-

muotoista yrittämisen tapaa. Oppimisympäristöissä opiskelijan ja opettajan suhde tulisi olla 

uudenlainen, jossa korostuisivat sosiaalinen vuorovaikutus, työtoveruus ja myös opiskelijoiden 

ja yrittäjien oma asiantuntijuus. Yhteisölliset oppimisen mahdollisuudet ovat tulleet tärkeiksi 

ja tekevät moneen tiedonhankintaan, tiedon käsittelyyn ja kriittisen arvioinnin taitoihin ylty-

mättömän vaikutuksen. Modernit mediaympäristöt lumoavat käyttäjien mahdollisuuksia, jol-

loin itse varsinainen oppiminen on vaarassa heikentyä. Selkeä suunnitelmallisuus ja asennoi-

tuminen ovat tärkeätä, jotta kaikki käsitteet oppimisen mahdollisuuksista olisivat tukevia ja 

täydentäviä kaikille koulutusta haluaville yrittäjille. 

 

Tämän opinnäytetyön alkuperäinen lähtökohta oli saada yrittäjille kehittää uudenlainen liike-

taloudellinen oppimisympäristö, jossa yrittäjät voisivat suorittaa korkeakoulututkinnon yhdes-

sä toimivan koulutuskokonaisuuden. Ympäristöinä toimisivat oman yrityksen tuomat mahdolli-

suudet ja ammattikorkeakoulun liiketalouden uudenlainen oppimisympäristö. Yrittäjän ei 

tarvitse tällöin keskeyttää opiskelujen ajaksi liiketoimintaansa vaan se olisi mahdollista ottaa 

mukaan opiskeluun, joka tarjoaisi taas nuorten koulutusohjelman pienille tiimeille oivan ta-

van oppia yrittäjyyttä yhdessä yrittäjien kanssa. Työn aikataulun ja muiden muuttuvien am-

mattikorkeakoulurakenteiden muutoksien myötä sisällöllistä rakennetta muutettiin tutkimus-

pohjaiseksi rajaten aikataulua kevääseen 2010 asti. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

läntisellä Uudenmaalla toimivien yrittäjien tutkintotavoitteellista koulutushalukkuutta ja 

luoda sen pohjalta menetelmällisen oppimisen uudenlainen oppimisympäristömalliehdotus, 

jonka näkökulmaa muutettiin tekijän oman asiantuntemuksen kautta tieto- ja viestintätek-

niikkapainotteiseksi. Kuitenkin tutkimuksen kautta saatuja tietoja jatkojalostettiin ja hyö-

dynnettiin Laurea-ammattikorkeakoulun Lohjan paikallisyksikön liiketalouden monimuotokou-

lutuksen suunnittelutyöryhmän erilaisissa opintojaksosuunnitteluun liittyvissä työpajoissa. 

Tutkimuksen tietoa tullaan myös käyttämään jatkossa hyödyksi monimuotokoulutuksen suun-

nitteluvaiheissa, hakumarkkinoinnin yhteydessä ja koulutuksen sisällöllisessä työstämisessä. 

 

Nuorisopuolen opiskelijoiden tiivis yhteistyö yrittäjien kanssa ja yhteydenpito uudenlaisen 

oppimisympäristötyyppisen menetelmän avulla voisi mahdollisesti ratkaista siirtymistä opiske-

lun kautta luontaisesti yrittäjyyden polulle tai havainnollistaa konkreettisesti yrittämistä. 

Opiskeleminen koko opintopolun ajan yhdessä ammattitaitoisen yrittäjän kanssa on tämän 

opinnäytetyön esimerkkimallin mukainen menetelmällisen oppimisen uudenlainen malliehdo-



 

tus tulevaisuuden liiketaloudellisessa oppimisympäristössä, joka vaatii järjestelmällisempää 

ja laajempaa kehittämistyötä.  

 

Oppimisympäristön ajatuksena olisi luoda sulautuvaa oppimisen mallia, johon yhdistetään 

perinteinen opetus ja verkko-opetus yhdeksi mahdollisuudeksi. Laurean toiminnan työelämä-

lähtöisyys perustuu LbD-toimintamalliin (Learning by Developing), jonka pohjalta olen pyrki-

nyt tässä kehittämisprojektissa avaamaan ajatuksia uudenlaiselle tavalle tuottaa luovaa toi-

mintamalliratkaisumallia opetukseen ja oppimiseen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. 

Yrittäjien halut tai mahdollisuudet opiskella toisen asteen tutkinnosta korkeakouluasteiseksi 

tutkinnoksi on yleensä yrittäjän omista resursseista tai mahdollisuuksista kiinni. AKO Länsi-

Uusimaan (AKO = Aluekeskusohjelma) teettämän tutkimuksen mukaan (2007) yrittäjiä pyydet-

tiin arvioimaan saamaansa ammatillista koulutusta. Tulosten perusteella 49 % yrittäjistä ker-

toi olevansa jokseenkin tyytyväinen ja 32 % ilmoitti riittämättömäksi ammatillisen koulutuk-

sensa. (Peurakoski 2007.)  

 

Vuoden 2009 KyKy-hankkeen teettämän Yrittäjille kohdistuvan tutkimuksen mukaan pääpaino 

liiketoimintakoulutuksissa oli suunnattu päiväsaikaiseen lyhytkestoiseen koulutukseen, jolloin 

yrittäjän mahdollisuudet tutkintotavoitteelliseen koulutukseen ovat olleet viime vuosina huo-

not. Pitkäkestoiseen koulutukseen olisi hyvät mahdollisuudet, koska yksilöt ja tarpeet ovat 

hyvinkin erilaiset ja hallituksen asenteet ovat muuttuneet uudistuneen yrittäjyyskasvatusoh-

jelman myötä. (Kinkku 2009, 33 – 34.) 

 

Lähtökohta oppimisympäristön uudenlaisen menetelmällisen mallin kehittämiselle oli siis re-

levantti ja opinnäytetyön tekemisen lähtökohtana jo perusteltu, kun mietitään yrittäjien 

omaa koulutushalukkuutta myös tutkimustuloksiin liittyvissä johtopäätöksissä. 

 

Yrittäjän oma henkilökohtainen koulutushalukkuus myös tämän tutkimuksen ja muiden vas-

taavien mukaan koetaan tärkeäksi, mutta voiko se olla mahdollista tai edes sallittua. Asen-

teelliset muutokset niin kehittämisen ja yrityksen eteenpäin viemiselle on kehittymisen elin-

ehto, jota toimivassa liiketoiminnassa on lähdettävä hyödyntämään. Ammattikorkeakoulujen 

yhteistyö yrittäjien kanssa tuo koulutus- ja kehittämispohjaisen oppimisen saavuttamiseksi 

mahdollisuuksia, joita on hyvä lähteä miettimään. 

 

Tutkimus osoitti, että läntisellä Uudellamaalla toimivat yrittäjät kokevat koulutuksen ja yri-

tyksen kehityksen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi tulevan viiden vuoden aikana. Koulutushaluk-

kuus oli yrittäjien vastauksien mukaan selkeää, mutta jatkotutkimusehdotuksena olisikin, 

miten lähteä kehittämään juuri tämän tutkimuskohteena oleville yrittäjille oikeanlaista kou-

lutusta, kun osaamisen tasot ovat hyvin erilaiset esim. tieto- ja viestintätekniikan osaamisen 

osalta. Tämän opinnäytetyön kirjoittamisen aikana ovat Laurea Lohjan opiskelijat ohjaajineen 



 

lähteneet työstämään Länsi-Uudenmaan Yrityskeskuksen (1.4.2011 lähtien Novago Oy) ja Län-

si-Uudenmaan KOKO:n kanssa tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kyselyä yhteensä 5690:lle 

alle 19 henkeä työllistäville yrityksille läntiselle Uudellemaalle. Tutkimuksen tulokset valmis-

tuvat toukokuussa 2011 ja yksi Lohjan Laurean liiketalouden tradenomiopiskelija työstää tut-

kimuksesta opinnäytetyön syksyllä 2011.  

 

Ojasalo, Moilanen ja Ritalahti (2009) kirjoittavat innovaatiotoiminnan soveltuvuudesta kehit-

tämistyön ja tuottamisen lähestymistavaksi. Heidän mukaan innovaatioiden tuottaminen so-

veltuu hyvin silloin, kun halutaan tuottaa jotain uutta ja sen uudenlainen toimintamalli (pro-

sessi) halutaan ottaa käyttöön. Tätä opinnäytetyötä tutkimuksineen voidaan Ojasalo ym. 

(2009) mukaan luokitella innovaatioprosessin alkuvaiheeksi, jossa tietoa kerätään ja analysoi-

daan sekä tuotetaan erilaisia aihioita tutkimuksen mukaan tuoduista ideoista. Näiden jälkeen 

eli jatkotoimenpiteenä, ideat uudelleen arvioidaan, jatkokäsitellään, konseptoidaan, kehite-

tään ja mahdollisesti kaupallistetaan. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 74 – 75.) 

 

Kehittämisprojektin myötä olen ollut sitä mieltä ja tullut siihen tulokseen koko opiskeluni 

ajan, että kokonaisvaltainen keskittyminen päätoimisena opiskelijana tähän aiheeseen olisi 

tuonut ammattikorkeakouluun liittyvää syvällisempää näkemystä käsityksineen. Kuitenkin 

hyvin laaja-alaisen lähdekirjallisuuden lukeminen antoi mahdollisuuden ymmärtää sekä am-

mattikorkeakoulun järjestelmän eurooppalaista rakennetta että kansallisesti kattavaa ammat-

tikorkeakoulurakennetta ja oppimisen tulevaisuuden skenaarioita. Alueellisena vertailuna 

ammattikorkeakoulujen liiketalouden yrittäjyyspainotteiset koulutusohjelmat ovat tärkeätä 

seudullisen yhteistyön ja kehittämisen kannalta. 

 

Tämän kehittämisprojektin ohella, opinnäytetyön tekijä on suorittanut Aalto yliopiston Kaup-

pakorkeakoulun Pienyrityskeskuksen Yritysneuvojan valmennusohjelmassa auktorisoidun yri-

tysneuvojan tutkinnon 2009 – 2010 aikana. Tutkinto on osana Uudenmaan ELY-keskuksen ja 

läntisen Uudenmaan yritysneuvojien valtakunnallista koulutusta, jossa opinnäytetyön tekijäl-

lä, Laurean Lohjan edustajana oli mahdollisuus tehdä tutkinnon aikana tiivistä yhteistyötä 

paikallisten yrittäjyyttä tukevien organisaatioiden kanssa ja tutkintotyön jälkeenkin.  
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1 Johdanto 

 

Aikuiskoulutuksen merkitys ammattikorkeakouluissa on enenevissä määrin lisääntynyt yhdeksi 

osana koulutus- ja korkeakoulupolitiikan ja työvoima- ja elinkeinopolitiikan kokonaisvaltaista 

uudistusta. Tarjontaa tulisi lisätä niin yksilöille kuin yrityksille ja yhteisöillekin. Työikäisen 

väestön osaamisen ylläpitäminen, kehittäminen ja uudistaminen edellyttävät toimivaa aikuis-

koulutusta, joiden toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Kokonaisuudistuksella pyritään selkeyttä-

mään tällä hetkellä hajanaista toimintaa niin, että niillä pystyttäisiin tukemaan ammatillista 

liikkuvuutta, tuottavuuden parantamista, työurien pidentämistä ja työllisyysasteen nostamis-

ta. (Ruotsalainen 2009, Osaaja.net 3/2009.) 

 

Myös keskeistä on miettiä yrittäjyyttä, joiden osalta yrittäjyyskoulutuksen muutokset uuden-

tyyppisistä koulutussisällöistä on muotoutumassa yhteiskuntavastuullisempaan asemaan. Tämä 

on ammattikorkeakoulujen opiskeluissa huomioitu mm. tiimiyrittäjyysopinnot, osuuskunta-

muotoiset opinnot. (Ukkola 2009, Osaaja.net 4/2009.) 

 

KyKy-hankkeen Helsingin yrittäjille kohdistetun kyselyn mukaan koulutuksen järjestäjien yrit-

täjille suunnattua liiketoimintakoulutusta kuvaa parhaiten pääasiassa päiväsaikaan arkipäivi-

sin järjestettävä lyhytkestoinen koulutus (Kinkku 2009). Tämän tutkimuksen mukaan helsinki-

läinen yrittäjä kaipaa liiketoimintaosaamista tukevaa koulututusta mielellään arki-iltaisin 

lyhytkestoisena koulutuksena. Lyhytkestoista tarvitaan ja tarjotaan eniten, mutta yrittäjät 

tarvitsevat koulutusta enemmän illalla kuin päivällä. Yrittäjien tarvejärjestys koulutuksen 

keston suhteen on lyhytkestoinen koulutus, päiväkurssit ja pitkäkestoisuus. (Kinkku 2009a.) 

 

Tässä kehittämisprojektissa laadittiin kysely syksyllä 2009 läntisen Uudenmaan Yrittäjät ry:n 

jäsenille tutkintotavoitteellisen opiskelun halukkuudesta, jonka tarkoituksena oli ensisijaisesti 

saada tietoa kyseisten yrittäjien koulutustaustasta ja opiskeluhalukkuudesta nyt ja tulevai-

suudessa. Kyselyä hyödynnettiin Laurea Lohjan liiketalouden monimuotokoulutuksen suunni-

telmissa syksyllä 2010 ja keväällä 2011.  

 

Laadukas opinnäytetyö voidaan Varjosen ja Maijalan (2010, 143) mukaan myös määritellä 

sillä, jos tekijä pystyy näkemään laajemmin käsiteltävää alaa tai käsiteltävän alueen kehit-

tämistä, jolla pystyy osoittamaan tutkimus- ja kehittämismenetelmien hallintaa ja teoreettis-

ten tietojen määritelmien ymmärrystä (Varjonen & Maijala 2010). Ylempi ammattikorkeakou-

lututkinto – Osana innovaatioympäristöjä, 143). Tässä opinnäytetyössä varsinaisia vastauksia 

saatiin Laurea Lohjan liiketalouden monimuotokoulutuksen suunnittelutyöryhmälle, mutta 

lisäarvona voidaan todeta, että tekijä itse omassa työssään pystyi hyödyntämään laaja-

alaisesti vastauksia sekä opetuksen tieto- ja viestintätekniikassa että hakumarkkinointi-
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prosessiin liittyvinä tietoina. 

 

Läntisellä Uudellamaalla on toteutettu hyvin monia yrittäjätutkimuksia koulutukseen liittyvä-

nä mm. AKO:n Ammatillinen koulutus ja yrittäjyys – Yrittäjähaastattelu vuonna 2007. Tässä 

aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa oli kuultu seudun eri toimijoita; yrittäjiä, yhdistyksiä ja 

julkisen sektorin edustajia liittyen nykyiseen ammatilliseen koulutuksen tarjontaan ja tarpee-

seen. Tutkimuksessa yrittäjät kritisoivat voimakkaasti koulutuksien sisältöä ja määrää mm. 

ammattikorkeakoulun opetussisällön yrittäjät kokivat liian teoreettiseksi ja vähän käytäntöä 

palvelevaksi. (Peurakoski 2007, Ammatillinen koulutus ja yrittäjyys – Yrittäjähaastattelun 

loppuraportti 2008.)  

 

Tämä opinnäytetyö, Yrittäjien menetelmällinen oppiminen ammattikorkeakoulun liiketalou-

dellisessa oppimisympäristössä, on merkityksellinen toteutuksen kannalta kehittää toimivaksi 

kokonaisuudeksi kaikkia osapuolia palvelevaksi yrittäjien tutkintotavoitteellisen koulutuksen 

mahdollisuutena uudenlaista oppimisympäristömallia hyödyntäen, jota esitellään 5.2 Käytän-

nölliset johtopäätökset -luvussa. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Alustavan luonnos kehittämistehtävään syntynyt Laurean aluerehtorin keskustelujen pohjalta, 

jonka jälkeen tutkimuksen sisältö esiteltiin Laurea Lohjan paikallisyksikön johtajalle sekä 

pedagogisen kehittämispäällikölle. Kehittämistyön alkuperäinen tarkoitus oli luoda Lohjan 

kampuksen liiketalouden monimuoto-opetukselle uudenlaisia oppimisympäristömahdollisuuk-

sia, jota voidaan kaikilta osin tarpeen mukaan hyödyntää opintojaksosuunnitelman edetessä. 

Suunnitelmatyöryhmä työstää opintojaksosuunnitelmaa tämän kehittämistehtävän työstämi-

sen ohella, joten käytännöllisyys tilanteista riippuen tapahtuu suunnitelmatyöryhmän työs-

kentelyn yhteydessä aina tilanteesta ja tarpeesta riippuvalla tavalla. 

 

Yrittäjille suunnatut koulutukset ovat sekä ajallisesti ja sisällöllisesti haasteellisia niin yrittä-

jille itselleen kuin opetusta järjestävälle taholle. Tästä aiheesta on teetetty KyKy-hankkeen 

sisällä Yrittäjille suunnattu liiketoimintakoulutukseen –tutkimus, jonka vastauksien perusteel-

la yrittäjille kohdistettu koulutuksen tarjonta ja tarve eivät aina kohtaa (Kinkku 2009b. Fir-

ma-lehti 3/2009).  

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ovat keskeisiä; johtopäätökset (aiemmista tutkimuksista), 

aiemmat teoriat, hypoteesien esittäminen, käsitteiden määrittely, koejärjestelyjen tai aineis-

ton keruun suunnitelmat (tärkeää, että havaintoaineisto soveltuu määrälliseen, numeeriseen 

mittaamiseen), koehenkilöiden ja tutkittavien henkilöiden valinta (tarkat koehenkilömääritte-

lyt ja otantasuunnitelmat, jossa määritellään perusjoukko, johon tulosten tulee päteä, ja 
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otetaan tästä perusjoukosta otos), muuttujien muodostaminen taulukkomuotoon ja aineiston 

saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon, päätelmien teko havaintoaineiston tilastol-

liseen analysointiin perustuen, mm. tulosten kuvailu prosenttitaulukoiden avulla ja tulosten 

merkitsevyyden tilastollinen testaus. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 140.) 

 

1.2 Tutkimuskohteen valinta ja rajaus 

 

Tutkimuksen empiirinen tietoaines on luokiteltu Hirsjärvi ym. (2009) mukaan primaariaineis-

toksi, koska se on tutkijan omaan havaintoaineistoon perustuvaa aineistoa. Tutkimuksessa on 

myös käytetty sekundaariaineistoa mm. Suomen Yrittäjät ry:n, Uudenmaan Yrittäjät ry:n ja 

Lohjan Yrittäjät ry:n kautta. Tätä aineistoa hankittiin kyselemällä sähköpostitse suoraan ky-

seisten yhdistysten yhteistyöhenkilöiltä. Tutkielmassa hyödynnettiin myös tilastollisia tieto-

kantoja mm. Tilastokeskuksen sähköisiä tutkimusmateriaaleja yrittäjistä ja aikuiskoulutuksiin 

liittyvistä asioista sekä opetusministeriön työryhmän muistioita ja selvityksiä. Hirsjärvi ym. 

(2009) mainitsevat myös sekundaariaineistoista sen, että ne ovat luokiteltavissa viiteen eri 

ryhmään; viralliset tilastot ja tilastorekisterit, tilastotietokannat, arkistojen materiaalit, ai-

empien tutkimusten tuottamat materiaalit ja muut dokumenttiaineistot. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 186 – 189.) 

 

Kyselyn taustalla olevan olettamuksen (hypoteesin) mukaan yrittäjillä ei ole mahdollista ko-

rottaa perustutkintoarvoaan, koska uudet aikuiskoulutuksen tuomat haasteet ja yrittäjyys 

eivät tue esim. yksinyrittäjien arkea niin paljon, että koulutuksen tuoma hyöty olisi mahdol-

lista. 

 

Juhani Ylikerälä (2005) mainitsee väitöskirjassaan yrittäjäkoulutuksen menetelmistä teo-

riaosuudessaan, että yrittäjän yksiselitteistä psykologista profiilia ei ole pystytty Ivancevichin 

(1991) ja Grantin (1998) tutkimuksien mukaan toteamaan (Ylikerälä 2005, 71 – 72). Yrittäjät 

ovat hyvin luovia, jotkut kohtalaisen luovia ja jotkut eivät lainkaan luovia. Ylikerälä (2005) 

mainitsee myös, että yrittäjäopiskelijat näyttävät halukkailta oppimaan tekemällä, kavahta-

van rutiineja sekä kestävän hyvin epämääräisyyttä ja epävarmoja tilanteita (Ylikerälä 2005, 

Yrityshautomokokemuksen vaikutukset tradenomiopiskelijan yrittäjäuran syntyyn ja kehityk-

seen). 

 

Ylikerälän (2005) oman tutkimuksen vuonna 2001 tehdyn mukaan rahan mukaantulo tuo mu-

kanaan riskin ja epävarmuuden, joka on oikeasti toimivan yrittäjän elämässä usein hyvin kes-

keinen ja vaativa elementti. Raha myös usein lisää yrityksen riippuvuutta eri sidosryhmistä, 

koska ne mittaavat etujaan yrityksen suhteen viime kädessä rahassa. Vasta oikeasti toimies-

saan henkilö pääsee konkreettisesti testaamaan yrittäjäominaisuuksiaan; kykyään toimia ja 

viihtymistään yrittäjänä. (Ylikerälä 2005, 80.) 
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Kyselyn perusjoukoksi valittiin Uudenmaan Yrittäjien rekisterissä olevat alle 100 henkeä työl-

listävät yritykset, jotka sijaitsivat Lohjan lähialueella. Eritoten valitut kaupungit tai kunnat 

koettiin merkitykselliseksi Laurea Lohjan yksikön koulutustarjonnan markkinoinnin näkökan-

nalta. Kaupungit olivat Lohjan lisäksi, Karjalohja-Sammatti, Karkkila, Karjaa (osana Raasepo-

rin aluetta), Nummi-Pusula ja Siuntio. Pois jätettiin Hanko, Kirkkonummi, Pohja, Tammisaari 

ja Vihti. Kyselyn kokonaismäärä oli yhteensä 1338 yritystä.  

 

Rekisterin ylläpitäjä Uudenmaan Yrittäjät eivät voineet luovuttaa osoitteistoa tutkimuksen 

tekijälle vaan kysely lähetettiin yhdistyksen kehityspäällikön välityksellä eteenpäin. Kysely 

hyväksytettiin ensin Uudenmaan yrittäjien puheenjohtajalla syyskuussa 2009.  

 

Tampereen yliopiston menetelmäopetuksen tietovarannon aineiston (KvantiMOTV) mukaisesti 

tiedonkeruun toteuttaminen tämän tapaisella perusjoukon otannalla ja välineellä tukee sitä 

huolellista tieteen objektiivisuutta ja on myös oikeanlainen instrumentti tämäntapaiseen 

työskentelyyn (Tampereen yliopisto 2010).  

 

Tutkimus toteutettiin ja kerättiin syksyllä 2009 ja aineisto analysoitiin keväällä 2010 kvantita-

tiivisen tutkimuksen opintojaksolla. Aiheen osalta oli tärkeätä rajata myös tehtävän sisällölli-

nen tuotos kevään ja syksyn 2010 tietoihin, kun opinnäytetyön kirjoitusvaihetta toteutettiin. 

 

1.3 Tutkimuksen tavoitteet  

 

Tämän tutkimuksellisen kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää läntisellä Uudenmaalla 

toimivien yrittäjien tutkintotavoitteellista koulutushalukkuutta ja luoda sen pohjalta mene-

telmällisen oppimisen uudenlainen oppimisympäristömalliehdotus. Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yrittäjän koulutushalukkuuteen sekä millä tavoin he 

haluavat suorittaa tutkintotavoitteellista koulutusta ja yleensä kouluttautua yrittäjänä toimi-

essaan.  

 

Varsinaisia kysymyksiä tutkimukseen lähdettiin miettimään Ylikerälän (2005) väitöskirjassa 

mainitun yrittäjäprofiilin ja määritelmien mukaisesti. Tässä olivat keskeisenä yrittäjän oman 

toisen asteen perustutkinnon korottamisen mahdollisuus. Haasteet yrittäjän omaan opiske-

luinnokkuuteen haluttiin hakea uudenlaisen menetelmällisen oppimisen mahdollisuutena, 

jossa voitaisiin sekä yrittäjän omat resurssit huomioida että jakaa osaamista nuorisoasteen 

tradenomiopiskelijoiden kanssa.  
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1.4 Keskeisten käsitteiden määrittely 

 

Keskeisten käsitteiden määrittelyt tähän opinnäytetyöhön rakentuvat kolmesta eri teoreetti-

sesta osasta, joiden lähtökohtana oli miettiä asioita yrittäjien näkökannalta katsottuna. En-

simmäisenä osassa käsitellään menetelmällisen oppimiseen teoriaa ja siihen liittyviä käsitteitä 

oppimisen näkökulmasta. Toisessa osassa keskeiset käsitteet kohdistuivat ammattikorkeakou-

lujen aikuiskoulutuspolitiikkaan sekä siihen liittyviin yrittäjyyspainotteisiin koulutusohjelmiin. 

Kolmannessa teoriaosiossa käsitellään yrityksiä läntisellä Uudellamaalla ja yhteistyötä alueen 

yrittäjien sekä Laurea Lohjan välillä.  

 

1.5 Raportin rakenne 

 

Tämä opinnäytetyö on jaettu viiteen päälukuun, jonka ensimmäisessä luvussa käsitellään tä-

män opinnäytetyön taustaa, tavoitteita, lähtökohtia sekä raportin rakennetta. 

 

Toisessa luvussa on teoreettinen tietoperusta, joka koostuu kolmesta eri osasta. Ensimmäises-

sä käsitellään menetelmällisen oppimisen teoriaa käsitteineen ja näkökulmineen erilaisin 

työelämään liittyvin yhdentymin mm. arkena oppimista, työelämässä oppimisen muotoja, 

ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmissa olevia muotoja yrittäjyyspainotteisia 

koulutusmuotojen esimerkkejä ja menetelmällisen oppimisen viitekehys, jonka tulevaisuus-

painotteinen ajatus luo uudenlaisia näkökulmia oppimisympäristön tarkasteluun. Toisessa 

teoreettisessa osassa käydään läpi, miten ammattikorkeakoulut toimivat aikuiskouluttajana, 

jota tänä päivänä käsitellään monimuoto-käsitteenä sekä mahdollisuutena. Kolmas osa teo-

reettisesta tietoperustasta käsittelee yrittäjiä läntisellä Uudellamaalla ja Lohjan alueella sekä 

yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa. 

 

Kolmannessa luvussa käsitellään tämän kehitysprojektin tutkimuksen rakennetta kyselyineen 

ja vastauksineen sekä tuloksien analysointia graafisin kuvioiden kanssa. 

 

Neljännessä luvussa tuodaan viitekehyksen avulla viiden eri vaiheen avulla niitä asioita esille, 

joita tutkimuksen perusteella voidaan hyödyntää opintojakson suunnitteluvaiheessa liiketa-

louden aikuiskoulutusohjelmassa Laureassa Lohjalla.  

 

Viidennessä vaiheessa on tämän opinnäytetyön päätäntö, jossa käydään läpi tekijän omaa 

ammatillista kehittymistä opinnäytetyön aikana. 
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2 Teoreettinen tausta 

 

Menetelmällinen oppiminen uudenlaisessa liiketaloudellisessa oppimisympäristössä tarkoittaa 

tässä opinnäytetyössä tutkimukseen liittyvää käytännönläheistä oppimista, jota käsitellään 

2.1 Menetelmällisen oppimisen teoria –kohdassa. 

 

Tässä opinnäytetyössä teoreettista taustaa lähestytään kolmen eri aihealueen kautta käsittei-

neen. Ensimmäisessä alaluvussa käsitellään menetelmällistä oppimista käsitteenä ja mihin 

oppimistilanteisiin se yhdistetään. Painopiste menetelmällisessä oppimisessa kohdistuu juuri 

uudenlaisten liiketaloudellisten oppimisympäristöjen yhteyteen. Teorioita tästä aihealueesta 

on hyvin niukalti tai se on niin hajanaista, että selkeä johdonmukainen rajaaminen on tar-

peellista ja tärkeätä 2.1 Menetelmällisen oppimisen teoria –luvussa. Aihealueita käsitteitä ja 

merkitystä tarkastellaan käyttäjä- ja työelämälähtöisellä tavalla sekä arkiajatteluperiaatteel-

la.  

 

Teoreettisen taustan toisessa 2.2 Ammattikorkeakoulut aikuiskouluttajana -luvussa käydään 

läpi, miten ammattikorkeakoulut toimivat aikuiskouluttajana liiketalouden aikuiskoulutuksen 

saralla. Aikuiskoulutus tänä päivänä on muuttumassa monimuoto määritelmäksi, joka uudistaa 

monia ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia (Pesonen 2011). Tässä kuitenkin käytetään 

vielä aikuiskoulutuksen käsitemääritelmää, koska lähdetiedot käsittelevät vielä pitkälti ai-

kuiskoulutuksen käsitteitä mm. Opetus- ja Kulttuuriministeriön raportit jne. 

 

Teoriaosan viimeisessä eli kolmannessa alaluvussa käydään läpi läntisellä Uudellamaalla toi-

mivien yrittäjien koulutustaustaa, ikärakennetta ja toimialaa, joka perustuu tutkimuksen 

kohderyhmään eli otoksen tavoitteiden mukaisesti tavoitteen vastaava perusjoukko. Yrittäjien 

teoriaosuuden lopussa käsitellään myös tämän hetkistä ja tulevaisuuden yrittäjien yhteistyötä 

Laurea Lohjan kanssa.  

 

Teoriaosuuden päättää opinnäytetyön viitekehys 2.4 Viitekehys -luvussa. Teoriaosuuden ja 

lukujen 3 – 4 jälkeen käsitellään luvussa 5 opinnäytetyön teoreettisia ja käytännöllisiä johto-

päätöksiä, jotka eivät ole kuitenkaan tämän 2.1 Teoreettisen taustan –luvun sisältöä. 

 

2.1 Menetelmällisen oppimisen teoria 

 

Menetelmällinen oppiminen ja menetelmällinen oppiminen liiketaloudellisessa oppimisympä-

ristössä on mielenkiintoinen sanayhdistelmä, joita voidaan avata ensin erilaisten merkityksien 

kautta, jotta menetelmällinen-käsitteenä pysyisi johdonmukaisena alusta loppuun asti. 

 



 16 

2.1.1 Menetelmällinen oppiminen käsitteenä 

 

Sivistyssanakirjan mukaan menetelmä-sanalle synonyymejä ovat tapa, menettelytapa, meto-

di, maksutapa, hakuaika, search jne. joihin myös liitetään yleisesti jonkin toimenpiteen muo-

to esim. hoitomenetelmä, laskumenetelmä, oppimismenetelmä, tutkimusmenetelmä jne. 

(Sivistyssanakirja 2010). Menetelmällinen-sana juontaa menetelmä-sanaan ja tässä opinnäyte-

työssä menetelmällisellä korostetaan sitä, minkälaista menetelmällisen oppimisen tapaa voi-

taisiin käyttää mahdollisen uudenlaisessa oppimisympäristössä Laureassa Lohjalla liiketalou-

den aikuiskoulutuksen opetuksessa, jonka opiskelijoina ovat yrittäjätaustaiset tutkintotavoit-

teellista koulutusta haluavat yrittäjätaustaiset henkilöt. (Sivistyssanakirja 2010.) 

 

Menetelmällisen oppimiseen liittyvää tietoa ja ymmärrystä voidaan jakaa Kärkkäisen (2004) 

tutkimuksessa mainitun Ahon (2003) ja Wellingtonin (1989) mukaan ulkoisesti havaittaviin 

taitoihin ja sisäisiin prosesseihin. Kuunteleminen, keskusteleminen, kirjoittaminen, mittaami-

nen, piirtäminen, taulukoiden laatiminen, välineiden ja materiaalien käyttö jaotellaan ulkoi-

sesti havaittaviin taitoihin ja ne ovat pohja prosessitaitojen kehittymiselle sekä tarjoavat 

oppimisessa käsitteelliset työvälineet analysointiin, tulkitsemiseen ja kommunikoimiseen 

(Kärkkäinen 2004). Sisäisinä prosessitaitoina Kärkkäinen (2004) tutkimuksessaan kuvailee ha-

vaintojen tekemisellä, kuvailulla, vertailulla, luokittelulla, käsitteiden muodostamisella, 

päättelyllä, selittämisellä, ongelmanratkaisulla, tulosten tulkitsemisella, tutkimuksen suun-

nittelulla ja ennakko-oletusten asettamisen avulla jäsentäminen ja tulkitseminen maailmaa 

tapahtumineen ja ilmiöineen sekä muodostaa siitä opiskelijan omaa ymmärrystä. (Kärkkäinen 

2004, 25 - 26.) 

 

Menetelmälliseen oppimiseen voidaan liittää myös sivistyksen käsite, joka viittaa tietoihin, 

taitoihin ja arvoihin perustuvaa kykyä vastata ajan ja elämisen muutosta haasteisiin. Näin 

sivistys viitataan inhimillisten kykyjen, taitojen, tietojen, asenteiden ja arvojen jatkuviin 

uusintamisiin, kehittämisiin ja jalostamisiin. (Aalto, Ahokas & Kuosa 2009, 7.) 

 

Aallon, Ahokkaan ja Kuosan (2008, 7) mukaan voidaan miettiä menetelmällisen oppimisen 

käsitteen taustalle tulevaisuuspainotteisuuden. Työssä kuin työssä vaaditaan tulevaisuudessa 

entistä enemmän yhä useammalta työntekijältä korkeampaa ammattitaitoa. Näissä tilanteissa 

edellytetään tiedollista ja taidollista joustavuutta, luovaa ja ennakoivaa oppimiskykyä. Kykyä 

pystyä käsittelemään tietokokonaisuuksia, jotta on soveltamistaitoa. Nämä ovat yleensä laa-

ja-alaisia ja monikäyttöisiä perustietoja ja taitoja. (Aalto, Ahokas & Kuosa 2009, 7.) 

 

Menetelmällisessä oppimisessa teknologia tulee sulautumaan ympäristöön luontevasti, joka on 

osana työtä sekä oppimista (Aalto ym. 2008; Glenn 2007, 11). Informaalin koulutuksen osuus 

tulee lisääntymään, oppiminen tapahtuu työn lomassa ja työn sekä vapaa-ajan yhteensulau-
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tuminen jatkuu. Työn tuottavuuden hinta määräytyy osaamisen jatkuvuudella, vapaaehtoi-

suudella ja innostuneisuuden pohjalta. Opitaan tilantanteista ja tilanteissa, joka ei aina en-

nalta ole opittua oppimista (Kilpi 2007. Microsoft Business Summit 07. Yritys 2.0 luennon 

muistiinpanot.) 

 

Elinikäisen oppimisen mahdollisuudet helpottuvat ja henkilökohtaiset sekä yksilölliset tarpeet 

korostuvat. Oppimisen mahdollisuuksia on paljon ja teknologiset innovaatiot haastavat oppi-

laitoskeskeisiin toimintatapoihin. (Aalto ym. 2008; Glenn 2007, 11.) 

 

Kuosan (Aalto ym. 2008) mukaan kuviossa 1 nähdään Suomen koulutusjärjestelmää aikajanan 

mukaisesti alkaen vuodesta 1920 eli lähtökohdallisesta auktoritatiivisesta tämän päivän ver-

kostoyhteiskuntaan, jossa monitiedolliset ja –taidolliset haasteet ovat menestyksen avain ja 

mahdolliset muutokset keskustelevaan paradigmamuotoiseen oppimistyyliin tärkeätä. (Aalto 

ym. 2008, 13.) 

 

 

 

Kuvio 1: Koulutuksen ja oppimisen paradigmat Suomessa  

(Aalto ym. 2008, Kuosa 2007) 

 

Aalto ym. (2008, 21) toteavat myös, että elinkeinorakenteiden vaikutukset suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä ovat olleet merkitykselliset. Koulutus on avainkysymyksessä rakenne-

muutoksen seurausten ja sopeutumisen hallinnassa ja sitä voidaan miettiä kolmen eri aika-

kauden mukaan; teollisen -, tieto- ja palveluyhteiskunta-aikakaudeksi. Teollisen yhteiskunnan 



 18 

aikakaudessa työelämärakenne perustui fyysiseen työhön, jossa noudatettiin normaalia työ-

suhde-mallia; yksi ammatti, vakituinen työsuhde ja kokopäivätyö saman työnantajan palve-

luksessa. Tämän aikakauden koulutus ja oppiminen oli muodollista koulutusta, joka perustui 

teollisuuden tarpeisiin ja putki- ja massamuotoisena. Tietoyhteiskunnan aikakausi merkitsee 

työelämässä tietotyötä, määräaikaisia työsuhteita, osa-aikatyötä sekä työuran kehitystä usean 

työnantajan palveluksessa. Koulutus tarkoittaa tällöin elinikäistä oppimismuotoa ja epämuo-

dollisuuden lisääntymistä koulutuksessa, jonka osalta tietoa hankinnan lisäksi tulee soveltaa 

ja jalostaa. Monimuoto-opetuksen lisääntyminen koulutuksessa on tänä päivänä jo hyvin yleis-

tä. Palveluyhteiskuntaan liittyvä aikakausi tarkoittaa sitä, että työtä tehdään sosiaalisissa 

verkostoissa ja työelämän joustavuus merkityksellistä. Ammatteja on monta ja työura muo-

dostuu palkkatyön, yrittäjyyden ja kolmannella sektorilla työskentelyyn sekä freelanceryrittä-

jäverkostot ovat merkityksellisiä. Koulutus ja oppimisen muutokset tarkoittavat modulaaris-

ten tutkintojen lisääntymistä, sosiaalisten vuorovaikutus- ja verkostotoimintataitojen kehit-

tymistä. Uusia oppimisympäristöjä ja opetusteknologioita käytetään. (Aalto ym. 2008, 21  

- 22.) 

 

Tässä opinnäytetyössä menetelmällisen oppimisen käsitettä pyritään muodostamaan aikai-

sempien käsitemääritelmien mukaan myös tulevaisuuden suuntaiseksi tavaksi oppia menetel-

mällistä mallia mukaillen. Käsite on hyvin laaja-alainen ja sillä on myös uudenlainen merkitys 

tämän opinnäytetyön työstämisen yhteydessä. Tulevaisuuden oppimisen ja opetuksen tutkija 

Teemu Moilanen (2010) Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämisyksikkö Aducatesta ker-

too Somedia-blogissaan, että oppimisen tulisi olla reaaliaikaisen ja reaktiivisen teknologian 

integrointia arkimaailman elämisestä (Moilanen 2010). 

 

2.1.2 Arkioppiminen mallina menetelmälliseen oppimiseen 

 

Oppiminen on oppijan aktiivista kognitiivista ja sosiaalista toimintaa. Konstruointiprosessissa 

on tavoitteena se, että oppija itse tulkitsee omia havaintojaan aikaisemman tietämyksen 

pohjalta jatkuvasti uudelleen ja laajemmaksi kuvaansa maailmasta ja sen ilmiöstä. Samalla 

hän tulkitsee uutta informaatiota aikaisemman tietonsa, käsitystensä ja uskomustensa pohjal-

ta ja osallistuu sosiaalisten yhteisöjen toimintaan. Konstruktiivisessa pedagogiikassa painote-

taan näin olleen oppijan aktiivista roolia ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä oppimi-

sessa. (Vesterinen 2002; Tyhjälä 1999a, 163.) 

 

Korkman ja Arantola (2009) kirjoittavat arkimaailman markkinamallista, jossa he viittaavat 

näiden koostuvan tavallisten ihmisten yleismaailmallisista toimintatavoista ja tekemisistä. 

Arki on tavallista, normaalia, mahdollisimman monelle yhteistä. Arki on liiketoimintapotenti-

aaliltaan houkutteleva: massamarkkina syntyy massakäytännöistä. Kasvua on eniten käytän-

nöissä, jotka ovat yhteisiä kaikille ihmisille ja on jokapäiväistä. Tunnistamalla tavalliset toi-
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mintatavat ja kiinnittymällä niihin päästään nopeammin markkinoille. Kuluttajan ei tarvitse 

opetella jotain uutta ja erilaista toimintatapaa, vaan toimia kuten aina ennenkin toiminut. 

(Korkman & Arantola 2009, 59.) 

 

Arkikäytäntöihin liittyy myös vakaus rutiinien ja muutoksien kautta. Rutiinien tekemisen myö-

tä emme ajattele tekemistä itsellään ja näin emme pyri sitä muuttamaan aktiivisesti. Näiden 

arkirakenteiden ja toimintamallien kautta toimimme päivästä toiseen ja ne auttavat perusasi-

oiden rakenteita. (Korkman & Arantola 2009, 61.) 

 

Kuviossa 2 kuvataan Korkmanin ja Arantolan (2009) mukaan käytännön muodostuvan neljästä 

tekijästä; tilasta, taidoista mielikuvineen, välineistä ja tekijästä. Tietyn käytännön ymmär-

täminen edellyttää näiden tekijöiden tarkastelua ja niiden merkityksen ymmärtämistä; mikä 

ohjaa käytännön rakentumista ja kehittymistä, ja erityisesti sitä, mitkä ovat käytännön kehit-

tymisen ja yleistymisen esteitä. (Korkman & Arantola 2009, 75.) 

 

 

 

Kuvio 2: Käytäntöön liittyvät tekijät  

(Korkman & Arantola 2009) 

 

Käytäntöä voidaan ajatella kuvion 2 mukaan toimintatapana, jossa kyseiset neljä tekijää toi-

mivat tietyllä tavalla. Käytäntöjen tutkiminen on merkityksellistä kokonaisuuksien löytämi-

seksi erilaisissa konteksteissa eli syventymistä prosesseihin tai muihin tekemisen sarjoihin ei 
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ole tärkeää. Käytäntöajattelu on hyvin maalaisjärkistä ja itsestään selvää ajattelua. (Korkman 

& Arantola 2009, 75.) 

 

Korkman ja Arantola (2009) miettivät myös käytäntöjen innovoinnin merkitystä liiketoimin-

nassa. Tässä he korostavat, että sen merkitys on mitä tahansa sellaista muutosta yrityksen 

toiminnassa, jolla voidaan tehdä liiketoiminnallista tulosta. (Korkman & Arantola 2009, 99.) 

 

Savonmäki (2007) kirjoittaa Argurisin ja Schönin (2007; 1978) mukaisista kehittämishaasteista 

ammattikorkeakouluissa (Savonmäki 2007). Argusin ja Schönin mukaan yksilöt yhdessä voivat 

oppia ja muuttaa organisaation toimintaa verkostoitumisen ja käytäntöyhteisötarkastelun 

pohjalta. Savonmäki kirjoituksessaan toteaa, että olennaista on kuitenkin yhteisön tuleminen 

analyysiyksiköksi yksilön ohessa ja tämä tarkoittaa koulumaailmassa käytännön johtopäätöksi-

nä monenlaisten yhteistoiminnallisten menetelmien suosimista ja oppimisympäristöjen koros-

tamista. (Savonmäki 2007, 17.) 

 

2.1.3 Käyttäjälähtöisyyden merkitys oppimisprosessissa 

 

Elinkeinoelämän keskusliiton koordinoimassa Oivallus-hankkeen toisessa väliraportissa (2010a) 

pohditaan osaamistarpeita tulevaisuuden elinkeinoelämässä. Tässä raportissa mainitaan käyt-

täjälähtöisyyden merkityksestä oppimisprosessissa. Käyttäjälähtöisyyden kanssa edelleen on 

ymmärtämisvaikeuksia ja sen osalta paljon olisi tehtävää koulutustasollakin. Käyttäjälähtöi-

syys edellyttää menetelmien taitamista ja ihmisten ymmärtämistä. Yrityksiin kaivataan lisää 

sekä menetelmätason osaamista sekä kykyä analysoida niiden merkitystä liiketoiminnassa. 

Tieteenalojen tasolla yritykset liittävät osaamiset usein psykologiaan, sosiologiaan ja käyttäy-

tymistieteisiin. (Elinkeinoelämän Keskusliitto 2010a, 23.) 

 

Oivallus-hankeen raportin (2010a) käyttäjätietoa voidaan verrata taulukon 1 mukaan markki-

na- ja asiakastietoa syvällisemmin. Kulutuskäyttäytymistieto on merkityksellistä ja varsinkin 

silloin, kun tiedetään toimintaympäristön ja -arvojen keskinäistä ymmärtämistä. Käyttäjätieto 

on syvällistä tietoa verrattuna markkina- ja asiakastietomääritelmiin. Tuotteet ja palvelut 

kehitetään ihmiselle, joka harvoin täsmällistä tietoa osaa itse kertoa. Kykyä ymmärtää mah-

dollisten käyttäjien piileviä toiveita on korostuvaa osaamistarvetta ja osaamisen seuraamista 

kuluttajamuutoksille. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2010a, Oivallus-hankkeen 2. raportti, 23.) 

 

Tiedon laji Markkinatieto Asiakastieto Käyttäjätieto 

Mitä kertoo 

käyttäjistä? 

Ketkä  

saattavat ostaa,  

mistä ja miten? 

Kuka on ostanut,  

missä, mistä on 

valitettu tai mitä on 

kehuttu? 

Kuka, mitä, miksi 

ja mihin laitetta  

lopulta käytetään? 

(jatkuu) 
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Mitä kertoo 

käyttäjän 

tekemisistä? 

Yleisiä luonnehdintoja 

(esim. harrastaa 

tennistä) 

Viitteitä ongelmatilan-

teista ja hyvistä omi-

naisuuksista 

Millaisissa ympäristöis-

sä käytetään? 

Mikä käytössä on 

tärkeintä? 

Mistä saadaan? 

Markkinatutkimuksista, 

kilpailuvertailusta, ryh-

mäkeskusteluista, tilas-

toista 

Asiakaspalautteesta, 

myyjiltä, asiakastutki-

muksista 

Käyttäjien tutkimisesta 

tai heidän kanssaan 

tehdystä yhteistyöstä 

Suurin vahvuus 

Antaa yleiskuvan  

mahdollisista ostajista, 

vakiintunut tapa kertoa 

asiakkaista 

Todellista tietoa  

todellisista asiakkaista 

Vastaa siihen, mitä 

käytöltä halutaan 

(markkina- ja asiakas-

tieto yhdistettynä) 

Tyypillisiä ongelmia 

tai puutteita 

Usein liian yleistä 

suunnitteluratkaisujen 

tekemiseksi 

Painottuu johonkin 

asiakastyyppeihin, 

vaikea analysoida 

yhteyksiä 

Osataan hankkia 

heikosti, 

täytyy usein täydentää 

kyselytutkimuksilla 

 

Taulukko 1: Käyttäjätiedon vertailua markkina- ja asiakastietoon  

(Elinkeinoelämän Keskusliitto 2010a; Hyysalo 2008)  

 

Käyttäjistä tarvitaan paljon tietoa, jotka auttavat selvittämään laajempaa ja kokonaisvaltai-

sempaa hahmottamista käyttäjistä. Tarkastelun kohteena raportin mukaan ovat myös suhde 

työvälineisiin ja muihin ihmisiin. Käyttäjiin liittyvät osaamiset tiivistyvät paljon menetelmäta-

son osaamisiin, joita tarvitaan ihmisten toimintaan koskevan tiedon hankintaan. Tämän tiedon 

lisäksi yrityksillä pitää olla osaamista tiedon analysoimiseksi. (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2010a. Oivallus-hankkeen 2. raportti.) 

 

Käyttäjälähtöisyyden merkitys oppimisen yhteydessä on tänä päivänä korostunut ja erityisesti 

sen mukaiset omat koulutusohjelmat liiketaloudellisessa mielessä merkityksellisiä eritoten 

tieto- ja viestintäteknologian aloilla, mutta se nähdään myös yritysten liiketoiminnassa vah-

vana kilpailukyvyn kehittämisen osaamisena. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2010a) 

 

2.1.4 Työelämän oppimisesta menetelmällisen oppimisen konteksti 

 

Ammattikorkeakoulut ovat Suomessa hyvin monialaisia ja alueellisesti toimivia työelämän 

kanssa yhteistyössä toimivia korkeakouluja (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010b). Ammatti-

korkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry:n asettamat tavoitteet (ARENE 2007) ammattikor-

keakouluille tutkimus- ja kehittämistyöhön on merkitykselliset ja niiden vahvistamiseen on 

puututtu. Opetusministeriö Virkkunen Korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen seminaari-

esityksessään (18.5.2010) mainitsee, että laaja yksimielisyys yleisellä tasolla on, että raken-

teista koulutuksen kehittämiseen on tänä päivänä painopisteen merkitys (Virkkunen 2010). 
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Opetusministeri Virkkunen (2010) mainitsee 18.5.2010 -esityksessään, että rakenteellinen 

kehitystyö on osa uudistuvaa korkeakoulumuutosta ja näiden perusteella voidaan todeta, että 

nykyistä korkeakoulutarjontaa tullaan määrällisesti ja sisällöllisesti muuttamaan, niin yhteis-

kunnan kuin työelämän tarpeisiin perustuvaksi koulutustarjonnaksi. (Virkkunen 2010.) 

 

Ammattikorkeakoulujen oppimisessa työelämän mukanaolo oppimisympäristöissä on tämän 

päivän tärkeää kokonaisuutta, joka yhdistää tutkimuksen, kehittämisen ja oppimisen. Oppi-

misympäristön oikeanlainen suunnittelu voi luoda ja parantaa asiantuntijaksi oppimisen edel-

lytyksiä. (Vesterinen 2002; Eteläpelto & Tynjälä 1999, 18.) 

 

Watkinsin ja Marsickin (Vesterinen 2002; Aittola ym. 1997) mukaan seuraavat tekijät edistävät 

työpaikoilla oppimista: 

 

- Työtehtävissä hyödynnetään omia ja aikaisempia kokemuksia (reflektoimalla oppimi-

nen). 

- Työpaikka on kontekstiltaan sosiaalinen ja työpaikan organisatoristen kontekstitekijöi-

den tulisi edistää sosiaalisen vuorovaikutuksen, kommunikoinnin ja oppimisprojektin to-

teutumista. 

- Itse toiminta on informaalin oppimisen keskeinen tekijä, ja oppiminen riippuu tilanteis-

ta, joita työssä kohdataan. 

- Informaalia ja satunnaisoppimista syntyy parhaiten yllättävissä tilanteissa, joka ei ole 

rutiininomaista ja valitsee vapaamuotoisuus, epäsystemaattisuus ja kontrolloimattomat 

kontekstit. 

- Hiljaisen tiedon saannin merkitys ja ymmärtäminen työpaikan ihmisiltä ja prosesseilta 

edistävät oppimista. 

- Toiminnanvapaus ja yksilön tarkasteluluvan laajentaminen yksittäisestä asiasta koko-

naisuuksiin edistävät oppimista. 

- Työpaikan ilmapiirin ja toimintatapojen tulee kannustaa yksilön luovuutta, aloitteelli-

suutta, kriittistä reflektiota ja vuorovaikutteista pohdintaa kollegojen kanssa. (Vesteri-

nen 2002, 38.) 

 

Oppiminen työssä riippuu monista tekijöistä monen eri osapuolen välillä. Näiden kaikkien 

osapuolten on sitouduttava oppimisen toteutukseen, jotta voidaan odottaa oppimistuloksia ja 

muutakin hyötyä. Haasteena Vesterinen (2002) mainitsee, että työpaikoilla ei tunneta välttä-

mäti ammattikorkeakoulututkinnon osaamisen tasoa, jolloin ongelma voi olla luottamuspula 

vaikeisiin tehtäviin, jolla hän tarkoittaa sitä, että toisen asteen koulutuksen työharjoittelijoi-

ta pidetään samantasoisena kuin ammattikorkeakouluopiskelijoita tai henkilöstön koulutusta-
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so voi olla alempi kuin työharjoittelijan. Onnistunut oppimisympäristö ja sen luominen vaatii 

niin yrityksiltä kuin muiltakin tarkkaa sitoutumista prosessiin. (Vesterinen 2002, 39 – 41.) 

 

Oppimista syntyy kahden tekijän vaikutuksesta: jatkuvuus ja interaktio. Aikaisempi kokemus 

on aina taustalla johtamassa siihen, mihin uusi kokemus johtaa. Jokainen uusi kokemus muok-

kaa sitä, mihin uusi, myöhemmin saatu kokemus johtaa. (Vesterinen 2002; Dewey 1938.) 

 

Työpaikka oppimisen paikkana on opiskelijalle kokemuksellinen oppimisen paikka, jossa ra-

kentuu omaa tietoa ja reflektoituu kokemuksia. (Vesterinen 2002, 42.) 

 

Vanhasen pääministerikaudella, II hallituksen mukaan koulutuspoliittiset linjaukset linjaavat 

luovuutta, osaamista ja korkeaa sivistystasoa Suomen ja suomalaisuuden menestymiselle. 

Näiden linjauksien osalta keskeisimpänä tehtävänä on opetusministeriö määrittelee tutkimus- 

ja kehitystyön (t&k-työn), joka on työelämälähtöistä ja tarkoittaa uusien tai parannettujen 

tuotteiden, tuotantovälineiden, menetelmien ja palveluiden löytämistä, kehittämistä ja tuot-

tamista alueen tarpeisiin. Ammattikorkeakoulujen asemaa tukee sen vahva monialaisuus ja 

alueellinen yhteys työelämään ja sen kehittämiseen sekä elinkeinoelämään. Tutkinnot ovat 

ammattipainotteisia korkeakoulututkintoja, joiden tehtävänä on tuottaa työelämään asian-

tuntijoita ammatillisiin asiantuntijatehtäviin. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010c.) 

 

2.1.5 Oppimisympäristön merkitys menetelmällisessä oppimisessa 

 

Koulutusjärjestelmäuudistus haastaa tarkastelemaan kaikkien toimijoiden oppimisympäristö-

uudistuksia ja toimintatapoja sekä miten pitkälle ulottuvia raja-aitoja jokaisen toimijan tulisi 

kaataa. Rongas kirjoittaa SeOppi 3/2010 -lehden artikkelissa (2010), että on mietittävä tark-

kaan, millaista toimintaa halutaan tukea oppimisympäristöuudistuksissa ja huolenaiheena hän 

pitää liiallisen keskittymisen verkostoitumisessa. Hän pitää yhtä tärkeänä tai jopa vielä tärke-

ämpänä avoimen innovaation hengessä toimivaan järjestelmään keskittymistä käyttäjä- ja 

käytäntötasolla. (Rongas 2010, 12.)  

 

Hintikka ja Rongas (2010) ELMA-selvityksen E-oppimisen uusia liiketoimintamalleja –raportissa 

pohtivat tulevaisuuden oppimista ja huomasivat toistuvasti, että informaatiopainotteisen työn 

tekemisen muuttuminen saattoi ärsyttää, ahdistaa tai pelottavaa ihmisiä, mutta osa nautti 

työn muutoksista ja elinikäisen oppimisen haasteista. Ajattelutapojen muuttaminen on hidas 

prosessi ja sen asiantuntijaverkostot vaativat jatkuvaa oppimista ja oman toiminnan ohjaa-

mista. (Hintikka & Rongas 2010, 12.) 

 

Työ ja elämäntapa lähestyvät toisiaan, joten ihmiset tekevät jatkossa entistä enemmän myös 

yksilöllisiä ja perhekeskeisiä valintoja oman työntekotapansa suhteen. Samaa työtä tehdään 
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eri tavoin ja osa ihmisistä haluaa elämäänsä hitaampaa tahtia, vähäisempää kuluttamista ja 

lisääntynyttä aikaa perheen parissa. Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän monimut-

kaista viestintäosaamista, vuorovaikutustaitoja, yhteistoiminnallisia taitoja sekä asiantunti-

juuden jakamista ja asiantuntijaverkoissa toimimisen taitoja. Työllistävät tehtävät ovat vaa-

tivia, kun taas rutiininomaisen työn tarjonta vähenee voimakkaasti. (Hintikka & Rongas 2010, 

12.) 

 

Vesterinen (2002) Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä ammattikor-

keakouluissa –väitöskirjassaan toteaa, että käytännön ja teorian yhdistäminen edellyttää, että 

oppimisympäristöä laajennetaan työpaikoille. Oppiminen on laajentunut koulutusinstituutioi-

den ulkopuolelle ja oppimisen lähteenä toimivat ihmisten arkielämään sisältyvät avoimet ja 

monimutkaiset oppimisympäristöt. Informaalinen oppiminen tässä tilanteessa voi merkitä 

oppimisprojektimuotoista -, kokemuspohjaista – tai tiedostamatonta piilo-oppimista. (Vesteri-

nen 2002, 35 – 36.) 

 

Kotilan ja Auvisen (2008, 24) toimittamassa aineistossa kirjoitetaan osaamisen kehittymisen 

perustasta, jossa oppijan roolina ovat asiantuntijana, kehittäjänä ja vaikuttajana toimiminen. 

Voimavaroja ovat luovuutta ja tavoitteellisuutta suosiva oppimiskulttuuri, asiantunteva ohjaus 

ja opetus sekä osaamisen kehittymistä tukeva oppimisympäristö. (Kotila & Auvinen 2008, 24.) 

 

Toimintaan kytkeytyvä oppiminen on käytännöllistä toimintaympäristöön ulottuvaa kriittistä 

reflektointia. Myös tietoperustana voidaan pitää uuden tiedon tuottamista ja ulkoistamista 

(Kauppi 2008). Uudistava oppiminen Hanskin ja Lahtirannan mukaan (2004) on oivaltamista ja 

ahaa-elämyksiä, jossa tuttujen toimintatapojen soveltaminen uudessa tilanteessa on merki-

tyksellistä. Kokeilemalla ja muuttumalla havaitaan muuttumista. (Kauppi 2008, Hanskin & 

Lahtirannan 2004 mukaan.) 

 

Kauppi (2008, 6) kuvaa oppimista oppimisympäristöissä, joita tukevat erilaiset ratkaisut. Rat-

kaisut ympäristössä monimuotoistuvat, monimutkaistuvat, verkostoituvan ja muuttuvat nope-

asti. Kauppi (2008) ja Salovaara (2004) kuvaavat kuvion 3 mukaisesti oppimisen tasoja yksilö-, 

tiimi-, yhteisö- ja verkostoajattelulla. (Kauppi 2008; Salovaara 2004.) 
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Kuvio 3: Oppimisen tasot  

(Kauppi 2008, Salovaaraa 2004 mukaillen) 

 

Yksilö oppii omalla toiminnallaan kehittäen sitä eli laajentaa oppimistaan tiimitasolle uuden-

laisena toimintatapana siirtyen toisiin tilanteisiin ja levittäytyen edelleen aina verkostoon 

asti. Tämä teoria selittää sellaistakin oppimista, joka luo uusia käytäntöjä kulkemalla vyöhyk-

keeltä läpi toiselle vyöhykkeelle. Avainasemassa on totutuista käytänteistä poikkeavat teot, 

mutta myös toimintaa ja toimintatapaa uudistavat innovaatiot kehittävät oppimista. (Kauppi 

2008, Salovaaraa 2004 mukaillen.) 

 

Vesterinen (2002) väitöskirjassaan kirjoittaa oppimisympäristömerkityksestä ammatillisessa 

harjoittelutilanteessa. Asiantuntijatoiminnan persoonalliset ja sosiaaliset määreet ovat merki-

tyksellistä laajempana kokonaisuutena, jolloin vastuun jakoa oppimisesta ja kehittymisestä 

voidaan jakaa ryhmän kesken siten, että yhteisön jäsenet perehtyvät heitä itseään kiinnosta-

viin asioihin ja opettavat niitä toinen toisilleen. Vesterisen (2002) väitöskirjassa mainitsemat 

monet lähteet tukevat myös, että asiantuntijuuden syntymisessä korostuu yhä enemmän työ-

yhteisön sekä sen tiimien ja työryhmien välinen sosiaalinen ja kulttuurien vuorovaikutus sekä 

yhteistoiminnallinen oppiminen. (Vesterinen 2002, 25.) 

 

Vesterinen (2002) kirjoittaa myös oppimisyhteiskunnasta, jossa sosiaalisia rakenteita koske-

valla tietämyksellä on kasvava merkitys. Tietoyhteiskunnassa hyödynnettiin mitä-, miten- ja 

miksi-tietoa, mutta oppimisyhteiskunnassa ennustetaan kuka-tiedon merkityksen kasvavan. 

Kuka-tiedon avulla tiedetään, kuka tietää mitäkin ja kuka tietää, miten tulee toimia. Jaetun 
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asiantuntijuuden hyödyntämiseksi ja verkostoitumiseksi on tärkeää tietää eri henkilöiden 

vahvuusalueet ja osata yhdistää niitä oikealla tavalla. (Vesterinen 2002; Eteläpelto 2001, 8.) 

 

Suomi on osaamisen huippumaa ja kansallisen osaamisen ja kyvykkyyden tarve on suomalaisil-

le globaalisti erittäin tärkeätä myös viennillisesti. Tätä varten Tekes on käynnistänyt vuonna 

2009 hankeohjelman TekesOPPY, jonka tarkoituksena on kehittää oppimisympäristöjä, ope-

tusmenetelmiä, opetussisältöjä, kokeilualustoja ja elinikäistä oppimista (Mäkelä 2010b). Op-

pijoina ovat sekä yksilöt että yhteisöt. Kuviossa 4 nähdään Tekesin ratkaisumalliehdotus, jossa 

nähdään oppimisympäristöjen ja –prosessien merkitys liitettynä kansainväliseen kasvuliiketoi-

mintaan. Näiden taustalla tulee olla uusia palveluja, prosesseja, tuotteita, tutkimusosaamis-

ta, tuontiosaamista, tuontitietoa, yhteistyöverkostojen kehittymistä, elinikäistä oppimista, 

työelämän kehittämistä jne. (Mäkelä 2010b, 4.) 

 

 

 

Kuvio 4: TekesOPPY-ohjelman oppimisympäristön ratkaisuehdotus  

(Mäkelä 2010b) 

 

Menetelmällinen oppiminen voidaan käsittää oppimisympäristön laajentumisen kautta työ-

elämän oppimisen yhteyteen, jossa tarkoituksena on edistää oppimista sosiaalisen ja kulttuu-

risen vuorovaikutuksen kautta. Tämä toimii kaikkien niiden taustatekijöiden kautta, joihin 
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liitetään mm. opetussuunnitelma, oppiaineet, opettajat, opetusmenetelmät ja arviointimene-

telmät (Vesterinen 2002; Tynjälä 1999b, 17). 

 

Työelämälähtöisyyden teema tänä päivänä on suomalaisessa koulutuspolitiikassa suosittu ja 

Kotilan ja Auvisen (2008) mukaan se ei voi lähteä työelämän tarpeista ja sen ehdoilla vaan sen 

pitäisi uudistaa työelämää itseään. (Kotila & Auvinen; Kotila 2000, 143 – 155.) 

 

Osaamista painotetaan entistä enemmän tulevaisuuden oppimisen taitoihin, joissa korostuvat 

ilmiöpohjaiset, ongelmalähtöiset ja tutkivat menetelmät, yhteisöllinen tiedon rakentaminen 

sekä sosiokonstruktiivinen toiminta. Kouluttamisessa, opettamisessa, ohjaamisessa ja omaeh-

toisessa oppimistoiminnassa pitäisikin hyödyntää sellaisia työtapoja, joissa oppijat itse tuot-

tavat sisältöä aktiivisesti. Vanhan opetusteknologian mukaan tiettyihin tarpeisiin toteutuneet 

mallit toimivat osittain, mutta Opetushallituksen vuonna 2010 teettämän tutkimuksen mukaan 

toiveista nousee esille toiminnalliset menetelmät, käytännön ja sosiaalisten taitojen oppimi-

nen, yhteistyö yli koulurajojen sekä vaihtelevat työmenetelmät. (Hintikka & Rongas 2010, 

14.) 

 

2.1.6 Projektipohjainen oppimisen malli 

 

Projektioppiminen liiketalouden koulutusohjelmissa on tämän päivän monien koulutusohjel-

mien toimintamalli. Tässä luvussa tulen käsittelemään projektioppimisen mallia Vesterisen 

(2001) mukaan, jota on hyvä alussa käsitteenä vielä tarkentaa. Projektioppiminen tarkoittaa 

yksilön ja tiimin oppimisprosessia, kun projektiopiskelu tarkoittaa oppimista projektiopiske-

lumenetelmän avulla. Projektiopiskelun kautta syntyy oppimista eli projektityötaitoja. (Ves-

terinen 2001, 15.) 

 

Pirkko Vesterinen (2001) Jyväskylän yliopiston projektioppimiseen liittyvässä tutkimuksessaan 

kuvion 5 mukaan tuo esille projektioppimisen merkitystä niihin kokonaisuuksiin ja tausta-

ajatteluihin, mihin projektiopiskelu kiinnittyy katsoessaan osaamisen näkökulmasta. Muutok-

set työssä aiheuttavat osaamistarpeiden muutoksia. Kvalifikaatiovaatimukset (ammatilliset 

taidot) muuttuvat uusiutuvan tarpeen myötä ja tarvetta on jatkuvaan työelämätaitojen kar-

tuttamiseen. Projektioppiminen nähdään itseohjautuvan, yhteistoiminnallisen, verkostoitu-

van, kansainvälisen, oman substanssiosaamisen ym. mallin mahdollisuutena kartuttaa kvalifi-

kaatiotaitoja. (Vesterinen 2001, 53.) 
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Kuvio 5: Osaamistarpeiden muutos ja siihen liittyvä tekijät  

(Vesterinen 2001) 

 

Projektioppimisen pedagoginen tausta voidaan nähdä Ilomäen, Lakkalan ja Kuuselan (2005) 

mukaan seuraavanlaisesti; 

 

- auttaa aktivoimaan aikaisempaa tietämyksen, 

- tukee käsitteellisen muutoksen syntymistä, 

- tukee tietoista oppimista, 

- visualisoi ajattelua, 

- ohjaa asiantuntijuuteen, 

- tukee vertailevaa päättelyä, 

- auttaa esittämään tutkittavan ilmiön usealla eri tavalla. (Lakkala & Kuusela 2005.) 

 

Projektissa suunnitelma on tärkeintä koko projektin hallinnan kannalta sen kertaluontoisuu-

tensa vuoksi. Tehtäväkokonaisuus suunnitelman lisäksi on ryhmätyöskentelyä, vastuunjakoa, 

toimeenpanoa, ohjausta, tehtävien koordinointia ja suunnan näyttämistä. Projektit, niin kuin 

projektipohjainen oppimisen malli, on projektina ajallisesti rajattu selkeään alkamis- ja päät-

tymisajankohtaan, elinkaareen. Elinkaaren ensimmäisessä vaiheessa syntyy päätös projektista 

(visio), jonka jälkeen projekti käynnistetään. Käynnistämisen jälkeen on suunnitteluvaihe, 

josta seuraa toteutuksen vaihe. Käynnistämisen, suunnittelun ja toteutuksen aikana projektia 

hallitaan ja tehdään väliarviointeja. Lopuksi projekti päätetään ja arvioidaan. (Lakkala & 

Kuusela 2005.) 
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Vesterinen (2001) kuvaa projektiopiskelun yhteydessä ohjaustilanteen merkitystä opettamisen 

ja oppimisen tarkastelunäkökulman kautta. Nämä keskeiset elementit ovat dialogi, reflektio, 

palaute ja arviointi. Onnistuneessa dialogissa ohjaaja antaa opiskelijalle mahdollisuuksia ja 

hyväksyy opiskelijan kumppanikseen, jotka ohjaavat yhteisiä tilanteita projektissa. Reflek-

toinnin merkitys on projektissa saada ohjattavan luottamaan omaan asiantuntemukseen, jossa 

muilla tiimin jäsenillä ja ohjaajalla on tarkoitus tuottaa reflektoivaa kollaboratiivista apua ja 

tukea. Palautteen saaminen on erittäin tärkeätä oppimisen ja koko projektitoiminnan kannal-

ta. Opiskelijan motivaatio kasvaa toiminnassa ja luottamus kasvaa niin itseensä kuin toisiinsa 

sekä suoriutumisen tarve kasvaa. Arvioinnin tukevan työskentelyn aikana on huolehdittava 

dokumentoinnista ja myös yksilökohtaisista dokumentoinneista mm. portfoliot, oppimispäivä-

kirjat. Vesterinen (2001) mainitsee myös, että arvioinnin traditionaaliset tavat eivät sovi pro-

jektiopiskeluun vaan on löydettävä itsearviointiin liittyviä tapoja. Hän mainitsee, että projek-

tiopiskelussa itsearvioinnin kohteena tulisi olla oman tavoitetason arviointia. (Vesterinen 

2001, 69.) 

 

2.1.7 Sulautuvan oppimisen merkitys menetelmällisessä oppimisessa 

 

Edellisessä luvussa pohdittiin oppimisympäristön merkitystä menetelmällisessä oppimisessa. 

Tässä luvussa oppimisympäristön merkityksellistä uudenlaista tapaa pohditaan menetelmälli-

sen oppimisen yhteyteen vuorovaikutusympäristön tuoman sulautuvan opetuksen ja oppimisen 

kautta. Lähteinä tässä luvussa on käytetty Joutsenvirran ja Kukkosen toimittamaa Sulautuva 

opetus – uusi tapa opiskella - sekä Joutsenvirran ja Myyryn (2010) englanninkielistä Blended 

Learning in Finland -teosta. (Joutsenvirta & Myyry 2010, 11.) 

 

2.1.7.1 Sulautuvan oppimisen käsite 

 

Englanninkielinen termi ”blended learning” haastaa Joutsenvirran ja Kukkosen mukaan suo-

menkielisen termin, koska sulautuvaan opetukseen liittyy muutakin kuin monimuotoinen ope-

tus, jota usein käsitteestä on käytetty. Amerikasta tulleen käsitteen suomalaisen version pu-

hekieli on yhdistänyt verkko-opetuksen ja e-oppimisen monimuotoisuuden, jakelujärjestelmiä 

ja teknologioita, opetustekniikoita ja –metodeita sekä pedagogisia ratkaisuja. (Joutsenvirta & 

Myyry 2010, 11 - 13.) 

 

Sulautuvan laajempaa määritelmää kuvaa eri aktiviteettien näkökulmien kautta, jossa lähi-

jaksot, online e-oppimisen ja itseopiskelun muodota yhdistyvät erilaisten vuorovaikutustilan-

teiden kautta. Tässä erilaisten menetelmien yhdistämisessä integroituu esimerkiksi formaali-

set ja ei-formaaliset opetusmuodot esim. opettajan ja vertausohjaus. (Joutsenvirta & Kukko-

nen 2009, 16.) 

 



 30 

Sulautuvassa opetuksessa tieto- ja viestintätekniikan (tvt) hyödyntäminen on jokapäiväistä ja 

toistaiseksi korkeakouluopettajat ovat joutuneet itse kehittämään malleja, opetusmenetelmiä 

ja käytäntöjä suunnitellessaan omaa opetustaan sulautuvaksi opetukseksi verkon välityksellä, 

joka tarjoaa lähiopetuksen tueksi hyvät tietolähteet, asynkronisuuden (ei reaaliaikainen 

kommunikointi), aikaa ajatella, mahdollisuuden tekstuaaliseen keskusteluun ja yhteisöllisyy-

teen, ajasta ja paikasta riippumattoman yhteistoiminnallisuuden sekä tiedon tallentamisen, 

jakamisen ja julkaisemisen välineet. Verkko mahdollistaa myös opiskelijoiden toiminnan te-

kemisen läpinäkyväksi niin muille opiskelijoille kuin opettajillekin. Pedagogiset ratkaisut ovat 

muuttuneet yhteistoiminnallisempaan suuntaan. Opiskelijat keskustelevat, työstävät yhteisiä 

artikkeleita, antavat palautetta toisilleen ja laittavat omat tuotoksensa kurssien verkkoalu-

eelle. (Joutsenvirta & Kukkonen 2009, 45 – 47.) 

 

2.1.7.2 Vuorovaikutusympäristöt sulautuvassa oppimisessa 

 

Kuviossa 6 nähdään perinteinen kasvokkainen – ja verkko-oppimisympäristö, joka kuvaa men-

neisyyttä kahdesta erillään olevasta oppimisympäristöajattelutavasta. (Joutsenvirta & Kukko-

nen 2009, 45.) Tarkoituksena sulautuvan opetuksen ytimenä on vuorovaikutusympäristöjen 

yhdistyminen yhdeksi, uudenlaiseksi kokonaisuudeksi. Sulautuvassa opetuksessa opettaja ja 

opiskelijat kohtaavat toisensa niin kasvokkain kuin verkossakin. Näiden kahden ympäristön 

yhdistäminen voi rikastuttaa kurssin oppimisympäristöä, sillä kumpikin ympäristö antaa erilai-

sia mahdollisuuksia monipuolistaa kohtaamisia. (Joutsenvirta & Kukkonen 2009, 45.) 

 

Lähiopetuksessa kasvokkainen vuorovaikutus luokkahuoneessa antaa mahdollisuuden sosiaali-

suuteen ja yhteiseen ideointiin ja näin voidaan hyödyntää vuorovaikutuksen samanaikaisuut-

ta. Luokkahuoneessa tapahtuva nopea viestintä voi edistää ymmärrystä monimutkaisista asi-

oista. Verkkovuorovaikutuksessa voidaan hyödyntää vuorovaikutuksen asynkronisuutta (ei 

reaaliaikainen kommunikointi), tai paikasta riippumattomuutta. Verkossa opiskelijoille voi-

daan antaa aikaa ajatella, pohtia sekä tuottaa ja jakaa asioita tekstuaalisesti. (Joutsenvirta & 

Kukkonen 2009, 46.) 

 

Näiden kahden vuorovaikutusmuodon mielekäs yhdistäminen on sulautuvan opetuksen kulma-

kiviä. Sulautuvan opetuksen suunnittelussa pyritään hyödyntämään vuorovaikutusympäristöjen 

parhaita ominaisuuksia mm. sosiaalisen toimintaympäristönä, jossa opiskelijat itse voivat 

tuottaa materiaalia, tekevät tehtäviä, opponoivat muiden opiskelijoiden tuotoksia, tekevät 

ryhmätöitä tai keskustelevat muiden opiskelijoiden kanssa. (Joutsenvirta & Kukkonen 2009, 

46.) Kuitenkin sulautuvassa opetuksessa voidaan hyödyntää molempien vuorovaikutusympäris-

töjen huonoimmat puolet, jolloin sulautuvan opetuksen käsitteessä ei oteta kantaa opetuksen 

pedagogisiin tai didaktiivisiin ratkaisuihin eikä myöskään opetuksen laatuun. Samoin myöskään 

lähiopetuksen määritelmä ei kerro, minkälaisesta opetuksesta on kyse.  
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Kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset näyttävät tukevan vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnalli-

sen työskentelyn kehittymistä verkossa. Verkossa tapahtuva keskustelu sisältää kasvokkain 

tapahtuvaa keskustelua enemmän reflektiota, mutta verkossa tapahtuvan reflektion onnistu-

miseksi kasvokkaisella työskentelyllä on suuri merkitys. Kasvokkain tapahtuva työskentely 

yhdessä verkossa tapahtuvan kommunikoinnin kanssa parantaa yhteisöllistä oppimista. Erityi-

sen mielenkiintoista verkkokeskustelun näkökulmasta on, että osallistujat, jotka eivät ole 

erityisen aktiivisia kasvokkain tapahtuvassa keskustelussa, keskustelevat intensiivisesti ver-

kossa. (Joutsenvirta & Kukkonen 2009, 46.) 

 

 

 

Kuvio 6: Vuorovaikutusympäristöjen yhdistyminen  

(Joutsenvirta & Kukkonen 2009, mukaillen Graham 2006) 

 

Vainio (2008, 4) kuvaa SeOPPI-lehden Blended learning –artikkelissaan, miten sulautuvaa op-

pimista tulisi edistää opetuksen yhteydessä. Menetelmien tulisi edistää yleisesti oppimisyhtei-

söjen rakentamista; laajentaa opittujen asioiden soveltamismahdollisuuksia; tuottaa tilantei-

ta, joissa omaa oppimista voi seurata ja arvioida; tarjota asiantuntijakohtaamisille paikka; 

tarjota oikea-aikaista mentorointia ja valmennusta; tarjota simulaatioita ja harjoittelulabora-

torioita sekä tarjota oppimateriaalia eri tilanteisiin. Vainion mukaan näitä mahdollisuuksia 

kaikkia ei ole, mutta viittaa Bonk ym. (2006) löytäneen kymmen trendiä, joista taulukossa 2 

nähdään kymmenen yhdistettynä menetelmälliseen oppimiseen. (Vainio 2008, 4 – 5.) 
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1 Mobiilit sulautetun oppimisen menetelmät 

Laitteiden monipuolinen hyödynnettävyys oppimisprosessissa. 

2 Entistä vahvempi visualisointi, yksilöityminen ja käytännössä oppiminen 

Erilaisten oppijoiden huomioiminen visuaalisin keinoin, jotta yhteisöllisen tiedon  

tuottaminen helpottuisi. 

3 Yksilölähtöistä oppimista 

Sulautuvan oppimisen järjestelyjen tulisi mahdollistaa oppijan tarpeita erilaisin  

opetusjärjestelyin esim. verkkopohjainen opiskelu yhteisöllisesti ja itsenäisesti  

sekä laadukas kontaktiopetus. 

4 Lisääntyvä yhteisöllisyys ja yhteistyö 

Erilaisten verkostojen luominen, joka yhdistää ihmisiä, tapahtumia, aktiviteetteja jne.  

5 Lisääntyvä oppimisympäristön autenttisuus ja tilannesidonnaisuus 

Oppimisympäristöt rakennettu ratkomaan ongelmia, joita käytetään elämässä  

(haasteellista). 

6 Työn ja opiskelun linkittäminen 

Työssä opiskelu ja formaalimallinen opetuksen lähentämisen kehittäminen merkitys ri-

kastaa oppimiskokemuksia. 

7 Ajoittamisen muuttaminen 

Uudenlaiset aikatauluhyödyt, jolloin opiskelu ja työn yhteensovittaminen sulautuu  

opiskelijalähtöisesti opetukseen. Opetushenkilöstön työajan uudelleen määrittelyn  

laatimista. 

8 Opiskelun paikka muuttuu 

Luokkaopetukset voidaan korvata online-luennoilla tai etukäteen äänitetyin videoinnin  

ja äänitteen avulla. 

9 Opettajan rooli muuttuu 

Rooli muuttuu ja vahvistuu ohjaajan rooliksi ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen  

rakentajaksi. 

10 Tarvitaan uudenlaisia osaajia opettajien lisäksi 

Sulautuvan oppimisen mahdollisuudet ovat laajat, jolloin uudet menetelmät lisäävät 

opetuksen monimuotoisuutta kaikkien osalta.  

 

Taulukko 2: Sulautuvan oppimistilanteen trendit  

(Vainio 2008; Bonk ym. 2006) 

 

2.1.8 Menetelmällinen oppiminen ammattikorkeakouluissa 

 

Ammattikorkeakouluista valmistuneet toimivat asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtä-

vissä sekä vahvana vastuualueena myös yritysten kansainvälinen kilpailukyvyn säilyttäminen ja 

edistäminen. Johtamistaidot, kehittämisvalmiudet eli innovatiivisuus ja yrittäjyys ovat tär-
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keimmät valmiudet hallita sekä käsitteellisesti, tieteellisesti ja kansainvälisesti tavoitteellista 

toimintaa. (Vesterinen 2002; Ekola 1992, 12.) 

 

Vesterisen (2002, 28) mukaan on otettava huomioon valinnanmahdollisuuksia, joita opiskelija 

oman oppimis- ja urapolkunsa luomisvaiheessa tarvitsee. Asiantuntijan tulee myös varmistaa 

työuralla selviämistä vaikka työtehtävät ja työala muuttuisi elämän aikana useampaan ker-

taan. Työelämä edellyttää työntekijöiltään yhä kasvavaa laaja-alaisuutta ja kykyä siirtyä teh-

tävästä toiseen, mutta myös laajentaa omaa tehtäväkarttaansa. Tärkeätä tässä ovat jousta-

vuus ja mahdollisuus aktiiviseen vuoropuheluun ja yhteistoimintaan oppimisessa elinkei-

noelämän kanssa. (Vesterinen 2002, 28.) 

 

Työharjoittelu oppimisen muotona on osana ammattikorkeakoulun informaalista oppimista, 

kun se tapahtuu aidossa työkontekstissaan (Vesterinen 2002; Aalto & Sarala 1991, 362). Mene-

telminä tällöin käytetään tuttuja mentorointi-, sparraus- (vapaamuotoista ja kokemuspohjais-

ta ajatusten ja tietojen vaihtoa työpaikalla) ja valmennusmenetelmiä. Osa työharjoittelusta 

on kuitenkin itseohjautuvaa oppimista oppaiden, ilmoitustaulujen ja muiden tietokanavien 

kautta. Harjoitteluympäristö erilaisine tehtävineen, osaamistarpeineen ja ajankohtaisine ke-

hittämiseen liittyvine asioineen on hyvä mahdollisuus arvioida oman osaamisen kautta tasoa 

ja lisäosaamisen tarpeita tulevaa työuraa ajatellen. (Vesterinen 2002, 31.) 

 

Vesterinen (2002, 32) toteaa myös, että ammatillinen osaaminen ja käytännön tieto, prakti-

nen osaaminen, syntyvät muualla kuin formaalissa opetuksessa, jolloin tarvitaan yhä enem-

män kiinteämpää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa koulutuksen ja työelämän välille. Opetushenki-

löstön kokemukset käytännön yritystoiminnasta tietyn alan osalta ei ole mahdollista tai sitä ei 

haluta lähteä hakemaan esim. resurssipulmien vuoksi. Tällöin oppimiskäsityksen soveltaminen 

ja uudistaminen elinikäisen oppimisen tavoitteiden luomiseksi ja integroimiseksi edistäisi 

opetuksen oikeanlaista tulevaisuuden oppimista. (Vesterinen 2002, 34.) 

 

Savonmäki (2007) kirjoittaa Opettajien kollegiaalinen yhteistyö -tutkimuksen tiivistelmässään, 

että ammattikorkeakoulut ovat erottautuneet uudenlaisen koulutuskulttuurin keskiöksi, jossa 

yhteistyö sekä koulujen rakenteellinen uudistaminen, työkulttuurin kehittäminen ja opettaji-

en ammatillinen kasvu on keskeistä tänä päivänä. Ammatillisen opettajan työ onkin muuttu-

nut entistä enemmän ulkoisten ja sisäisten yhteistyösuhteiden rakentajaksi ja ylläpitäjäksi, 

joten yhteistyökyky on yhä tärkeämpää opettajan ja koko ammattikorkeakoulun tuloksellisuu-

delle. (Savonmäki 2007, 5.) 

 

Savonmäki (2007, 18) kirjoittaa myös ammattikorkeakoulujen ohjaustyön merkityksestä. Tämä 

yhteistyön muoto ja sisältö on tärkeä osa opiskelijoiden oppimisympäristöä, jossa toimitason 

osapuolet on aina yksittäisten ihmisten toimintaa ja yhteyttä toisiinsa, ei organisaatioiden 
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toimintaa. Organisaation kautta tarkastellaan kuitenkin yhteistyötä tekijöiden kautta, koska 

organisaatio luo yksittäisissä tilanteissa yhteistyölle merkityksen ja sosiaalisen toimintaympä-

ristön. Yhteisöllisyyden ja joustavuuden merkitys työyhteisön kehittämisessä näkyy selvemmin 

ja yhteistyön eri muodot ovat kehittämisen keskiöissä. (Savonmäki 2007, 18 – 19.)  

 

Opettajien yhteistyön merkityksellä Savonmäen (2007) mukaan on todettu olevan positiivinen 

vaikutus opiskelijoiden oppimistuloksiin ja opettajan ammatilliseen kasvuun. Luonnollista 

tämä on opettajatiimien toiminnassa, mutta selkeästi nousee esille myös organisaatiokulttuu-

rin tutkimuksissa, opettajien jaksamiseen liittyvissä tutkimuksissa, opetuksen kehittämisko-

keilussa ja oppilaitoksen sisäisen kehittämisen kokeilussa. (Savonmäki 2007, 21.) 

 

Myös kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä kehitetään sekä pyritään huomioimaan alueellisesti 

tarpeet joustavaksi erilaisiin koulutustarpeisiin. Kehittämistavoitteet valtioneuvoston anta-

man suunnitelman mukaan ovat mm. ammattikorkeakoulujen kehittäminen innovatiivisena 

verkostona, opiskeluprosessien ja ylempien ammattikorkeakoulututkinnot, työelämäyhteis-

työn vahvistaminen, rahoituksen seurannan uudistaminen ja koulutuksen kansainvälistymisen 

edistäminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010b. Ammattikorkeakoulut Suomessa 2010.)  

 

ARENEn EQF:n (European Qualitifications Framework) ja NQF:n (National Qualifications Fra-

mework) yhteisten kompetenssien työryhmän raportin mukaan tavoitteena on myös yhtenäis-

tää Suomen ammattikorkeakoulututkinnot eurooppalaisen tutkintotason mukaiseksi ja vertai-

lukelpoiseksi. EQF:n mukaisia tasoja on yhteensä kahdeksan (8), joiden osalta Suomen am-

mattikorkeakoulutasovaatimus alemmassa amk-tutkinnossa pyrittäisiin sijoittamaan tasolle 

kuusi (6). Tavoitteellisiin tasoihin voidaan ARENEn mukaan päästä kehittämällä koulutusta 

sisällöllisin ja toimintatapoihin liittyvillä pedagogisilla valinnoilla. Yleisiä työelämävalmiuksia 

kehittämällä erityisesti pedagogisilla ja oppimisympäristöihin liittyvillä ratkaisuilla on raportin 

mukaan keskeinen merkitys. (Arene 2010, 4.) 

 

Oppiminen ja osaaminen edellyttävät opiskelijalta kansallisen viitekehyksen (NQF) tason kuusi 

(6) mukaan seuraavaa osaamista; 

 

- hallitsee laaja-alaiset ja edistyneet oman alansa tiedot, joihin liittyy teorioiden, kes-

keisten käsitteiden, menetelmien ja periaatteiden kriittinen ymmärtäminen ja arvioi-

minen, 

- ymmärtää ammatillisten tehtäväalueiden ja/tai tieteenalojen kattavuuden ja rajat, 

- hallitsee edistyneet taidot, jotka osoittavat asioiden hallintaa, kykyä soveltaa ja kykyä 

luoviin ratkaisuihin, joita vaaditaan erikoistuneella ammatti-, tieteen- tai taiteenalalla 

monimutkaisten tai ennakoimattomien ongelmien ratkaisemiseksi, 
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- kykenee johtamaan monimutkaisia ammatillisia toimia tai hankkeita tai kykenee työs-

kentelemään itsenäisesti alan asiantuntijatehtävissä, 

- kykenee päätöksentekoon ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Perusedellytykse-

nä toimia alan itsenäisenä yrittäjänä, 

- kykenee vastaamaan oman osaamisensa arvioinnin ja kehittämisen lisäksi yksittäisten 

henkiöiden ja ryhmien kehityksestä, 

- valmius jatkuvaan oppimiseen, 

- osaa viestiä riittävästi suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle ylei-

sölle, 

- kykenee itsenäiseen kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimai-

sella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. (Arene 2010, 4 – 5.) 

 

Taulukossa 3 nähdään ARENEn suositukset alemman ammattikorkeakoulututkintojen yhteisiksi 

kompetenteiksi. 

 

 Osaamisen kuvaus, ammattikorkeakoulututkinto 

Oppimisen taidot - osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapo-

jaan 

- osaa hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti 

- kykenee ottamaan vastuun ryhmän oppimisesta ja 

opitun jakamisesta. 

Eettinen osaaminen  - kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja 

sen seurauksista 

- osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden 

mukaisesti 

- osaa ottaa erilaiset toimijat huomioon työskentelys-

sään 

- osaa soveltaa tasa-arvoisuuden periaatteita 

- osaa soveltaa kestävän kehityksen periaatteita 

- kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisesti osaamistaan 

hyödyntäen ja eettisiin arvoihin perustuen. 

Työyhteisöosaaminen - osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja edistää yhteisön 

hyvinvointia 

- osaa toimia työelämän viestintä- ja vuorovaikutusti-

lanteissa 

- osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oman 

alansa tehtävissä 

- kykenee luomaan henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä 

ja toimimaan verkostoissa  

(jatkuu) 
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- osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa 

- kykenee työn johtamiseen ja itsenäiseen työskente-

lyyn asiantuntijatehtävissä 

- omaa valmiuksia yrittäjyyteen. 

Innovaatio-osaaminen  - kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen 

kehittämiseen 

- osaa työskennellä projekteissa 

- osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita sovel-

taen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä  

- osaa etsiä asiakaslähtöisiä, kestäviä ja taloudellisesti 

kannattavia ratkaisuja. 

Kansainvälistymisosaaminen - omaa alaansa työtehtävissä ja niissä kehittymisessä 

tarvittavan kielitaidon 

- kykenee monikulttuuriseen yhteistyöhön 

- osaa ottaa työssään huomioon alansa kansainvälisyys-

kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia. 

 

Taulukko 3: ARENE ry:n suositus EQF:n yhteisiksi kompetensseiksi  

(Arene 2010) 

 

Seuraavissa kolmessa alaluvussa tullaan käsittelemään menetelmällistä oppimista liiketalou-

den koulutusohjelmissa, yrittäjyyspainotteisissa koulutusohjelmissa ja Laurea Lohjan liiketa-

louden koulutusohjelmassa. Liiketalouden koulutusohjelmien lähdetietoa saatiin hyvin am-

mattikorkeakoulujen omien verkkosivujen kautta sekä myös Opetushallituksen teettämien 

tutkimuksien mukaan ja koulutushakupalveluja tuottavan Koulutusnetti.fi–portaalin välityksel-

lä. Koulutusnetti.fi–hakupalvelusta saadut luvut ovat liitteissä 4 ja 5, joista myös luvuissa 

olevat kuviot ovat suodatettu tai laskettu. Liiketalouden koulutusohjelmissa –luvussa mene-

telmällistä oppimista tarkastellaan enemmän tarjonnan lukumäärien perusteella, kun taas 

yrittäjyyspainotteisissa koulutusohjelmissa - ja Laurea Lohjan liiketalouden koulutusohjelmas-

sa –luvussa tarkastellaan menetelmällistä oppimista kehittämispohjaisen oppimisen mukaan. 

Yrittäjyyspainotteisissa koulutusohjelmissa –luvussa tarkastelukohteena ovat ne ammattikor-

keakoulut, joissa yrittäjyyden painopiste nähdään selvästi erillisenä koulutusohjelmana. Näitä 

koulutusohjelmaesimerkkejä avataan luvussa tarkemmin kolmen eri ammattikorkeakoulun 

osalta. Liiketalouden koulutusohjelmassa –luvun painopiste kohdistuu tähän hetken tilantee-

seen, miten menetelmällisyys näkyy Lohjan paikallisyksikön liiketalouden ohjelmissa konk-

reettisesti. Koko opinnäytetyön menetelmällisen oppimisen teoriatietojen ja tutkimuksessa 

selvitettyjen tietojen hyödyntämistä pohditaan kohdassa 4. 
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2.1.8.1 Yleisesti liiketalouden koulutusohjelmissa 

 

Menetelmällinen oppiminen ammattikorkeakouluissa aikaisempien määritelmien mukaan voi-

daan käsittää myös tämän päivän yleistyväksi oppimisen muodoksi. Tässä luvussa käsitellään 

menetelmällistä oppimista ammattikorkeakouluissa liiketalouden koulutusohjelmissa Opetus- 

ja kulttuuriministeriön tutkimuksia hyödyntäen ja sen jälkeen ammattikorkeakoulujen liiketa-

louden koulutustarjonnan määriä laskelmoiden. Koulutustarjonnan määriä on tänä päivänä 

helposti saatavilla internetin välityksellä ja ne voidaan luokitella niin reaaliaikaiseksi ja luo-

tettavaksi tiedoksi, koska itse varsinainen koulutushakujärjestelmä toimii verkkopohjaisena 

internetissä amkhaku.fi –portaalin välityksellä. Koulutustarjonnan tietokanta on myös Opetus-

hallituksen Koulutusnetti.fi –sivuilla ja siellä olevia tarjonnan määriä ja hakutietoja on käy-

tetty tässä selvityksessä hyväksi. Koulutusohjelmia ja tarjonnan määriä on selvitetty myös 

kaikkien ammattikorkeakoulujen omien verkkosivujen avulla. Näiden verkkosivujen kautta 

voidaan nähdään koulutusohjelmissa menetelmällinen oppiminen linkitettyinä mm. t&k-, han-

ke-, projekti-, seminaari- ym. työskentelyjen yhteyteen hyvinkin vahvasti. (Opetushallitus 

2010b.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii teettämään tutkimuksia korkeakoulujen rakenteellisista 

muutoksista ja sen tarpeista, joista mm. Salmisen ja Ylä-Anttilan (2010) Ammattikorkeakoulu-

jen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistaminen –tutkimus kertoo sen, että ammatti-

korkeakoulut ovat onnistuneet hyvin opetustyössään, mutta tutkimuskehitys ja innovaatiotoi-

minnassa on kehittämistä vielä paljon yhdessä yliopistojen kanssa. Verkosto on hyvin haja-

naista ja sirpaloitunutta sekä tarjontaa on liikaa kysynnän ja tarpeiden kannalta katsottuna. 

Verkoston rakenteita tullaan tulevan hallituskauden aikana muuttamaan, joka tarkoittaa su-

pistamista tarjonnan osalta, mutta myös rahoitusjärjestelmien muuttamista. (Salminen & Ylä-

Anttila 2010, 5.) 

 

Salmisen ja Ylä-Anttilan (2010) tutkimuksessa todetaan myös ammattikorkeakoulujärjestel-

mään liittyvien uudistamis- ja kehittämistarpeisiin liittyviä haasteita, joista mm. koulutuksen 

tarjonta ja kysyntä sekä ammattikorkeakouluverkosto sekä sen rakenne on taloudellis- ja hal-

linnollismielessä kehittäminen. Voimakasta tarvetta koettiin tutkimuksen mukaan siirtyä tar-

jonnan määrän ohella laatuun, jolla tarkoitettiin tämän hetkisen yhteiskunnan, talouden ja 

työelämän nopeiden muutosten edellyttämää joustavuutta ja uudistumiskykyä ammattikor-

keakouluilta. (Salminen & Ylä-Anttila 2010, 13 – 17.) 

 

Salmisen ja Ylä-Anttilan (2010) tutkimuksen mukaan voidaan myös todeta, että kiinnostus 

ammattikorkeakouluja kohtaan on suurta ja vetovoimakertoimella mitattuna liiketalouden ja 

hallinnon ala on ollut edelleen suosittu hakukohde kulttuurialan, yhteiskuntatieteiden, luon-

nontieteiden sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousalan kanssa. Näissä hakijoiden määrä oli 
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vuonna 2008 neljä hakijaa yhtä aloittanutta kohden. Vetovoimakerroin myös vaihtelee suures-

ti ammattikorkeakoulujen ja toimipisteiden eli kampuksien välillä. Näiden ammattikorkeakou-

lujen vaihtelevuuden heikkoutta Salminen ja Ylä-Anttila (2010) selittää kolmen eri tekijän 

kautta; runsaasti pieniä sivukohteita ammattikorkeakouluilla, työllistymisen vaihtelevuuden 

merkitys aloilla ja varsinkin yhdistelmänä työllistyminen pienellä sivukohteella ja ruotsinkieli-

set opetusohjelmien heikko kysyntä. (Salminen & Ylä-Anttila 2010, 27.)  

 

Vaikka kiinnostus ja vetovoimaisuus liiketalouden koulutusalaa kohtaan ovat hyvät, niin tar-

jonnan määrää kuitenkin tulisi vähentää opetusneuvos Palosen mukaan. (Palonen 2010.)  

Hän korostaa myös liiketalouden kehittämisen strategisia päätöksiä suuntaan, miten supista-

mistavoitteita voidaan toteuttaa. Tässä hän ohjaa ammattikorkeakouluja miettimään mahdol-

lisuuksia eri koulutusohjelmien integrointiin mm. matkailun koulutukseen. Integroitumista 

sekä matkailun, mutta myös muiden koulutusohjelmien yhteyteen voidaan liiketaloutta yhdis-

tää. Opetusneuvos pyytää ammattikorkeakouluja miettimään nykyistä tiiviimpää yhteistyötä 

ja opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistumiseen, joissa näiden merkitys korostuu menetel-

mällisen oppimisen perusteella pohdittua oppimisen muotoa. (Palonen 2010.) 

 

Kuvion 7 nähdään koko ammattikorkeakoulun tarjonnan määrät vuosilta 2009 – 2011. Tarjon-

nan määrä nähdään vähenevän niin kaikkien koulutusohjelmien kuin liiketalouden koulutusoh-

jelman osalta. Luvut liiketalouden koulutusohjelmien määristä nähdään taulukossa sekä nuor-

ten ja aikuisten osalta sekä erikseen vielä aikuisten osalta. Vuodesta 2009 vuoteen 2011 koko 

tarjonnan määrä on vähentynyt n. 10 % ja liiketalouden koulutusohjelmatarjonnan osalta vä-

hentymistä on tapahtunut jopa 15 % verran. Aikuisten liiketalouden koulutusohjelman tarjon-

nan määrä on vähentynyt jopa 28 %. (Opetushallitus 2010b.) 
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Kuvio 7: Liiketalouden koulutustarjonnan määrät 2009 – 2011  

(Opetushallitus 2010b) 

 

Salmisen ja Ylä-Anttilan (2010) tutkimuksen mukaan voidaan myös todeta, että ammattikor-

keakoulujen kyky hoitaa tutkimus- ja kehitystyötä on hajanainen sekä selkeää roolia ei ole 

vielä ammattikorkeakoulutoiminnalla (2010, 17). Kuitenkin tutkimuksessa nähtiin, että tavoit-

teet ovat selkeät ja keskittymällä soveltaviin tutkimuksiin ne palvelevat alueellista sekä pai-

kallista yritystoimintaa. (Salminen & Ylä-Anttila 2010, 17.) 

 

Menetelmällistä oppimisen mallia muissa ammattikorkeakouluissa lähdettiin kartoittamaan 

tässä luvussa vain liiketalouden koulutusohjelmaa tarjoaviin ammattikorkeakouluihin. Nämä 

liiketalouden ammattikorkeakoulut kartoitettiin jokaisen ammattikorkeakoulun omien verk-

kosivutietojen perusteella, mutta myös Opetushallituksen koulutustarjontahakupalvelua tar-

joavan Koulutusnetti.fi -portaalin kautta. Nämä tiedot yhdistettiin vertailun ja laskennan 

mahdollistamiseksi yhdeksi taulukoksi, jotka nähdään liitteessä 4. Tässä taulukossa nähdään 

liiketalouden nuorten ja aikuisten tarjonnan vaihtoehtojen määrät nuoriso ja aikuissovellutuk-

sena sekä oppimisen menetelmällisyyttä esimerkein mainittujen hankkeissa ja oppimisympä-

ristöissä. Koulutusnetin tietokantahaussa käytettiin myös nuorten ja aikuisten liiketalouden 

koulutusohjelmaa hakutekijänä, mutta myös suuntautumisvaihtoehdot otettiin mukaan näihin 

hakuihin, jotta menetelmällisyyden tunnistaminen olisi helpompaa. Koulutusnetti on Opetus-

hallituksen hallinnoima tietokanta, jonka perusteella voidaan hakea koko Suomen ammatti-

korkeakoulutarjonnat tietyin hakutekijöiden perusteella. (Opetushallitus 2010b.) 
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Ammattikorkeakoulujen sivujen kautta tarkasteltuna liiketalouden koulutustarjonnan laadulli-

suus voidaan koulutusohjelmakuvauksien perusteella nähdä melkeinpä samankaltaisina suun-

tautumisvaihtoehtoina. Koulutusohjelmien sisällöt vaihtelevat painopisteiden osalta pakollis-

ten valintojen ohella vapaavalintaisiin suuntautumista tukeviin erillisiin opintojaksoihin. Mah-

dollisuudet ovat hakijoilla erittäin hyvät, mutta viitaten Salmisen ja Ylä-Anttilan (2010) tut-

kimukseen, ne nähdään vielä hyvin pirstaleisena ja hajanaisena (Salminen & Ylä-Anttila 2010, 

17). 

 

Liitteessä 4 nähdään Koulutusnetin tietokantahaun perusteella tarkemmin kaikkien 25 ammat-

tikorkeakoulujen koulutustarjonnat vuonna 2011. Hakutekijärajauksena vuosiluvun lisäksi 

rajattiin erikseen nuorten (= N) ja aikuisten (= A) koulutustarjonnat, liiketalouden koulutus-

tarjonnan määrät sekä prosenttiosuudet kokonaistarjonnan määristä jokaisen ammattikorkea-

koulun kohdalla. Kolme eniten kaikkia koulutustarjontaa tarjoavaa ammattikorkeakoulua oli-

vat Metropolia (n = 110), Oulun seudun ammattikorkeakoulu (n = 64) ja Turun ammattikorkea-

koulu (n = 58). Liiketalouden koulutusohjelmien tarjonnan kolme suurinta olivat haun mukaan 

Haaga-Helian ammattikorkeakoulu (n = 15), Laurea-ammattikorkeakoulu (n = 14) ja Lahden 

ammattikorkeakoulu sekä Turun ammattikorkeakoulu samalla määrällään (n = 7). Liiketalou-

den osuus koko koulutustarjonnan määrän perusteella kolme suurinta olivat haun mukaan 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (32,2 %), Laurea-ammattikorkeakoulu (25,0 %) sekä samalla 

prosenttiluvullaan Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Arcada ammattikorkeakoulu (20,0 %). 

Samasta taulukosta voidaan nähdä aikuiskoulutuksen ja nuorten koulutuksien määrät erik-

seen, joiden perusteella voidaan todeta, että tarjontaa aikuisille on 1/3 osan vähemmän kuin 

nuorten hakuohjelmiin.  

 

Liitteessä 5 nähdään Koulutusnetti.fi –haun mukaan liiketalouden koulutusohjelmien kaikki 

tarjonnat vuonna 2011 ammattikorkeakouluissa. Koulutusohjelmien painopisteet ovat saman-

kaltaiset kaikissa ammattikorkeakouluissa, joiden perusteella kuvion 8 mukaan nähdään mää-

rät selvemmin. Tämän perusteella voidaan myös todeta, että kolmannes (32 %) on Etelä-

Suomen alueella ja niiden perusteella koko liiketalouden tarjonnan määrä yhteensä melkein 

puolet koko tarjonnan määrästä (n = 50). (Opetushallitus 2010b.) 
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Kuvio 8: Koulutustarjonnan määrät ammattikorkeakouluissa 2011  

(Opetushallitus 2010b) 

 

Kielipainotteisuus liiketalouden koulutusohjelmissa on laskettu liitteen 5 mukaisesti kuvioon 

9. Suomenkielisiä koulutusohjelmia on 62 %, englanninkielisiä koulutusohjelmia on 25 % ja 

ruotsinkielisiä on 13 %. (Opetushallitus 2010b.) 

 

 

 

Kuvio 9: Liiketalouden koulutusohjelmien kielipainotuksen mukaan  

(Opetushallitus 2010b) 
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Menetelmällinen oppiminen koulutustarjonnan mukaan liiketalouden ammattikorkeakouluissa 

nähdään muuttuvana rakenteellisten haasteiden edessä ja tavoitteet yhtenäistää sekä yhdis-

tää ammattikorkeakouluvoimavaroja työelämän kanssa yhteistyössä tuo merkityksellistä op-

pimisen uudistamista. 

 

2.1.8.2 Yrittäjyyspainotteisissa koulutusohjelmissa 

 

Menetelmällinen oppiminen yrittäjyyspainotteisessa ammattikorkeakouluissa lähdettiin tar-

kastelemaan kunkin ammattikorkeakoulun verkkosivujen ja aikaisemman luvun mukaisesti 

Opetushallituksen (2010b) Koulutusnetti.fi –portaalin kautta. Yrittäjyys on osana liiketalouden 

koulutusohjelman sisältöä ja tarkastelun kohteeksi kolmen eri ammattikorkeakoulun esimer-

kit. Tarkastelussa huomioidaan oppimiseen liittyvät käsitteet, jolloin opetukseen liittyvät 

käsitteet rajattiin pois. (Opetushallitus 2010b.) 

 

Tässä luvussa yrittäjyyspainotteisuus menetelmällisessä oppimisessa on lähtökohtana koko 

opinnäytetyön sisällölle ja tutkimuksen otannan kohderyhmälle, jolloin se nähdään myös rele-

vanttina tarkastelun kohteeksi. 

 

Yrittäjyyspainotteisuutta voidaan tarkastella tässä opinnäytetyössä liitteen 4 mukaan kolmen 

erilaisen esimerkin mukaan, joissa nähdään menetelmällisen oppimisen mallia aikaisemman 

teoriamääritteen liiketalouden ammattikorkeakouluissa. Nämä yrittäjyyspainotteiset koulu-

tusesimerkit ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tiimiakatemia, Kymenlaakson LCCE-

yrittäjyysprosessi ja Laurean Otaniemen LBV. Nämä esimerkit valittiin toiminta-ajatuksen 

mukaisesti, jonka perusteella kyseissä koulutusohjelmassa toiminta perustuu yrittäjyyden 

oppimiseen heti ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen. Yrittäjyyspainotteisia esimerkillisiä kou-

lutusohjelmia oli kartoituksen mukaan muissakin ammattikorkeakouluissa, mutta pohdinta 

näiden osalle oli tärkeätä sen takia, koska menetelmällisyyttä nähtiin heti alkavien opintojak-

son yhteydessä liiketalouden koulutusohjelmassa.  

 

Opetusministeriö Virkkunen Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat –julkaisun (Opetusministeriö 

2009b) esipuheessa viittaa painotusta eri koulutusasteiden, työ- ja elinkeinoelämän, järjestö-

jen, hallinnollisten ja poliittisten päätöstentekijöiden sekä kotien kanssa tehtävissä verkosto-

yhteistyössä. Näiden kautta tulisi kehittää kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita ja sisältöjä, 

oppimisympäristöjä sekä toimintakulttuuria, joissa oppijan yrittäjämäiset valmiudet ja elä-

mänhallinta vahvistuu. Oppija kykenee toiminaan yrittäjämäisesti omassa henkilökohtaisessa 

elämässään yhdessä toisten kanssa ja sitä vahvistetaan niin, että oppijan on helppo toimia 

tulevaisuuden työmarkkinoilla, joko yrittäjänä tai toisen palveluksessa. (Opetusministeriö 

2009b, 7.) 
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Ylikerälä (2005) Haaga-Helia ammattikorkeakouluun liittyvässä yrityshautomotutkimuksessaan 

on todennut että, mitä käytännönläheisempi on opetus, sitä parempia tuloksia saavutetaan 

oppimisessa. (Ylikerälä 2005, 62.) Yrittäjäkoulutuksen sisällössä on kiinnitetty Ylikerälän 

(2005) mukaan paljon huomiota koulutusjärjestelmiin ja opetusohjelmiin vaikka hän toteaa 

myös, että nykyinen koulutusjärjestelmä voi jopa lannistaa yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajat-

telua sen säännönmukaisuuden vuoksi, jolloin luovuudelle on jätetty vähän tilaa. (Ylikerälä 

2005, 63.) 

 

Ylikerälä ja muut useat tutkijat (esim. Ylikerälä 2005; Grant 1998) ovat sitä mieltä, että yrit-

täjyyteen liittyvä koulutusohjelma on erotettava tavanomaisesta liiketalouden koulutusoh-

jelmasta. Liiallisen teoriatyön tai kvantitatiivisen analyysin painottaminen Plaschakan ja Wel-

schin (Ylikerälä 2005; Plaschaka & Welsch 1990, 59) mukaan liiketalouden koulutusohjelma-

tarjonnassa ei palvele aloittavan yrittäjän tarpeita (Ylikerälä 2005, 64).  

 

Ylikerälä (2005) mainitsee McMullanin ja Longin (1987) mukaisesti koulutusohjelman perusta-

misesta täysin uuden yrityshankkeen eri vaiheille, johon tulisi sisällyttää myös taitokursseja 

mm. neuvottelua, leadershipiä, luovaa ajattelua, innovaatiota ja uusien tuotteiden kehittä-

mistä. (Ylikerälä 2005; McMullan & Long 1987, 268.) Heidän mielestään yrittäjäkoulutuksen ja 

perinteisen liikkeenjohdon koulutuksen ero on yrittäjän ja johtajan työtehtävän erot, joiden 

keskeiset kohdat ovat erilaisten liiketoimintamahdollisuuksien käyttäminen ja suunnittelemi-

sen taito mm. liiketoiminnan aloittamisen ja ostamisen taito. Menestymisominaisuus voi olla 

Ylikerälän (2005) mainitseman Vesperin ja McMullanin mukaan esim. kyky havaita hyödynnet-

täviä liiketoimintatilaisuuksia. (Ylikerälä 2005, 65.) 

 

Ylikerälä (2005) mainitsee Plaschakan ja Welschin (1990) mukaisesti yrittäjyyden koulutusoh-

jelmat ja järjestelmät tulisi suunnata kohti luovuutta, monioppisuutta, prosessisuuntautunei-

ta lähestymistapoja ja teoriapohjaisia käytännön sovelluksia (Ylikerälä 2005, 66).  

 

Yrittäjyyskasvatusta voidaan määritellä Saurion (2003) mukaan kolmeen eri vaiheeseen. En-

simmäinen on koulutus yrittäjyydestä, toinen on koulutus yrittämisen avulla ja kolmas vaihe 

on koulutus yrittäjyyteen. Koulutus yrittäjyydestä antaa tietoa yritystoiminnasta, perustamis-

taidoista ja yrittäjänä toimimisesta. Koulutus yrittämisen avulla taas on aktiivista toimintaa 

ja tekemällä oppimista. Koulutus yrittäjyyteen taas merkitsee yrittämisen tukemista, jolloin 

opiskelijalla on halu toimia yrittäjänä tai tavoitteet yrittäjäksi ryhtymisestä opiskelun aikana, 

jolloin voidaan mahdollistaa oppimisympäristöksi sellainen, jossa sitä on mahdollista tehdä. 

(Kyrö & Ripatti 2006; Saurio 2003.) 
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Seuraavat esimerkit (2.1.8.2.1 – 2.1.8.2.3) ovat valittu tarkoituksella ja lähtökohtana esimer-

kinomaisesti tuoda muutamien ammattikorkeakoulujen yrittäjyyspainotteisten koulutusohjel-

mien menetelmiä liittyen tähän opinnäytetyön yhteyteen. 

 

2.1.8.2.1 Jyväskylän amk:n Tiimioppimisen yrittäjyyskoulutus 

 

Tiimiakatemiassa Jyväskylän ammattikorkeakoulussa toimivassa yrittäjyyttä tukevassa yksi-

kössä opiskelijat työskentelevät osuuskuntamuotoisissa yrityksissä koko opiskelujen ajan. Hei-

dän verkkosivujensa mukaan 200 opiskelijan muodostamia yrityksiä on yhteensä 11 ja niistä 37 

prosenttia työllistyy yrittäjäksi valmistumisen jälkeen. Tiimioppimisen mallia voidaan luon-

nehtia Tiimiakatemian päävalmentajan Johannes Partasen mukaan merkitykselliseksi tavaksi 

oppia yrittäjyyttä. Partanen (2010) Tiimiakatemia Magazinen artikkelissaan kirjoittaa oppimi-

sesta, jonka mukaan pääsääntöisesti 70 prosenttia osaamista tapahtuu työssä, 20 prosenttia 

oppimista kollegoilta, esimiehiltä ja asiakkailta sekä vain 10 prosenttia koulutuksissa. Oppi-

minen ja varsinkin tiimioppiminen tulisi nousta keskiöön opettamisen sijasta. (Partanen 2010, 

7.) 

 

Tiimiakatemiassa käytännön yrittäjyyden taidot ovat tiimiyrittäjän koulutusohjelmassa seu-

raavat: palvelu-, neuvottelu- ja myyntitaidot; ymmärrys taloudellisista asioista; markkinointi-

taidot; innovaatiotaidot; yrittäjän mallinnus- ja teoriataidot; kansainvälisyystaidot & verkos-

toituminen sekä rohkeus ja halu rikkoa rajoja. Taitojen osalta viimeinen ei taitokartan mu-

kaan ole varsinainen taito vaan asenne, joiden lisäksi opetellaan rohkeutta, rajojen rikkomis-

ta, oma-aloitteisuutta ja päättäväisyyttä. (Tiimiakatemia 2010.) 

 

Tiimiakatemian lisäksi Suomessa on toinen vastaavanlainen tiimioppimiseen liittyvä yksikkö 

Tampereella. Tampereen ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksikkö on perustanut vuonna 

1999 Proakatemian, jossa tiimioppiminen on oppimisen ydin. Proakatemian mallissa opinnot 

alkavat luottamuksen synnystä rohkeuteen, jonka kautta teot syntyvät ja oppiminen tapah-

tuu. Menestymisen jälkeen on polku yrittäjyyteen avoin. (Proakatemia 2010.) 

 

Tiimioppimisen mallia on Ahonen (2010) Proakatemian opinnäytetyössään syventänyt kuvion 

10 mukaan Sydänmaanlakan (2000) mukaisesti oppimiskehämuotoisena. Tässä tiimin toimintaa 

arvioidaan säännöllisesti pystyäkseen parantamaan tulosta. Yhteisen arvioinnin pohjalta luo-

daan yhteisen ymmärrys ja missä mennään sekä mihin ollaan menossa. Näiden jälkeen suunni-

tellaan tiimin kanssa yhdessä tiimin toimintaa ja sen kehitystä. (Ahonen 2010, 23 – 24.) 

 

Proakatemian ja Tiimiakatemian tiimioppimisen malli Sydänmaanlakan mukaan voidaan myös 

kuvata Nonakan ja Takeuchin tiedon luomisen mallin pohjalta, jossa neljän eri vaiheen kautta 

voidaan miettiä keskeistä ajatusta oppimisesta. Sosialisaatio-vaiheessa hiljaista tietoa välite-

tään vuorovaikutuksessa yksilöiden välillä. Ulkoistaminen-vaiheessa hiljainen tieto muutetaan 
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käsitteiden ja mallien avulla ymmärrettäväksi tiedoksi. Yhdistäminen-vaiheessa tieto yhdiste-

tään aikaisempaan tietoon ja järjestetään sekä analysoidaan laajemmaksi kokonaisuudeksi. 

Sisäistäminen-vaiheessa tieto muuttuu takaisin hiljaiseksi tiedoksi, jolloin se tulee yksilön 

henkilökohtaista tieto-osaamista ja tarkoittaa tiedon ymmärtämistä. Vaiheistus alkaa taas 

alusta sosialisaatio-vaiheen kautta, jolloin vaiheiden läpikäyntiä voidaan miettiä spiraalimai-

sena tiedon jatkumona. (Ahonen 2010; Sydänmaalakka 2000, 48.)  

 

 

 
Kuvio 10: Tiimioppimisen malli  

(Ahonen 2010, mukaillen Sydänmaanlakkaa 2000)  

 

2.1.8.2.2 Kymenlaakson amk:n LCCE®-yrittäjyysprosessi 

 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (2010) LCCE-yrittäjyysprosessi on rekisteröity tavara-

merkki, jonka on osa oppimisen ja osaamisen ekosysteemin nimellä kulkeva kokonaisuus. 

Learning and Competence Creating Ecosystem – LCCE, luo toimintatavassa oppimisen mahdol-

lisuuden yrityselämän kanssa ja se konkretisoituu kehityshankkeisiin, jotka ovat toteutettu 

yhteistyökumppaneiden kanssa kampuksien painopisteiden mukaan. (Kymenlaakson ammatti-

korkeakoulu 2010.) 

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma tehdään kolmen eri tason mukaan, joka lähtee ensim-

mäisen tason mukaisesti oppimisympäristöjen ja LCCE-kehittämishankkeiden työskentelyistä. 

Toisessa tasossa on tuote- ja palveluinnovaatioiden oppimista yhteistyössä alueen yritysten 

kanssa. Kolmannessa vaiheessa opiskelijan henkilökohtainen oman yrityksen perustaminen ja 

kehittäminen, johon valitaan vain 15 – 30 opiskelijaa. Tästä on mahdollisuus jatkaa yritys-

hautomoon valmistumisen jälkeen. LCCE-ryhmässä on mahdollisuus myös tehdä täydennyskou-
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lutuksen osalta yhteistyötä toisen asteen kanssa ja suorittaa yrittäjän erikoisammattitutkinto. 

(Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2010.)  

 

 

 

Kuvio 11: LCCE-yrittäjyysprosessin tasot  

(Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2010)  

 

LCCE-prosessissa oppiminen tapahtuu opettajan kanssa, jonka rooli on enemmän valmentaja 

kuin tiedon jakaja. Opitaan enemmän sellaisia taitoja, joita ei perinteisessä luokkatilaopetuk-

sessa ole mahdollisuus saavuttaa. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 2010.) 

 

Yrittäjyyspainotteisuus näkyy prosentteina opinnoissa kuvion 11 mukaan tasolta I tasolle III, 

jonka jälkeen yrityshautomotyöskentely on pääpainotteista työskentelyä aloitetun yritystoi-

minnan kanssa.  

 
2.1.8.2.3 Laurean amk:n tekijä-, soveltaja- ja kehittäjätasot 

 

Laurea Otaniemen Business Ventures (LBV, Laurea Business Ventures) -yksikössä Espoossa 

yrittäjyysopinnot perustuvat koko Laurean opetussuunnitelman mukaisesti kehittämispohjai-

seen Learning by Developing (LbD) –toimintamalliin (kuvio 12). LbD-toimintamallissa kehite-

tään yksilön oppimista, yhteisön oppimista ja uuden osaamistiedon rakentumista viiden eri 
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kulmakiven; kumppanuuden, kokemuksellisuuden, autenttisuuden, luovuuden ja tutkimuksel-

lisuuden mukaan (Kallioinen 2008). 

 

Kehittämispohjaisen oppimisen (LbD:n) kautta LBV:n opiskelija oppii osallistumalla työelämä-

lähtöiseen kehittämishankkeeseen. Nämä hankkeet voivat olla osana opintojaksoa, työharjoit-

telua tai opinnäytetyötä, joissa aito kumppanuus merkitsee sitä, että opiskelija, opettaja ja 

työelämän asiantuntijat tekevät ja työskentelevät yhdessä alusta loppuun asti. (Laurea Bu-

siness Ventures - Opetussuunnitelma 2010.) Työskentelyä yhdessä voidaan myös pohtia erilais-

ten roolien kautta oppimisena. Isacsson (2008) kirjoittaa Kallioisen (2008) toimittamassa teok-

sessa Oppimisesta ammattikorkeakouluissa -luvussaan erilaisista rooleista työelämäkohtaises-

sa oppimisessa. Opiskelijan rooli voi olla sekä noviisi että oppija, mutta myös opettajan rooli 

voi olla tätä, sillä opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen seuranta voi oppimisprosessi voi 

muuttua. (Kallioinen 2008, Isacsson 2008, 36.) 

 

Learning by Developing (LbD) mukaisesti myös LBV:ssä kumppanuus merkitsee yhdessä teke-

misen taitoa, kokemuksellisuus merkitsee oman tekemisen taitoa, autenttisuus näkyy oikeina 

projekteina oikeissa työympäristöissä, luovuus merkitsee jatkuvan kehittämisen ydintä ja 

tutkimuksellisuus merkitsee tietopohjaista päätöksentekoa. Nämä viisi tärkeää seikkaa ohjaa-

vat oppimista yksilönä yhteisössä, jonka perusteella uuden osaamistiedon rakentuminen on-

nistuu. (Kallioinen 2008, 8.) 

 

Oppiminen LbD-toimintamallin mukaan Laurea Business Ventures (LBV) haluaa kohdentaa lii-

ketalouden oppimisen painopisteet liiketoimintataitoihin, -tietoihin ja –motivaatioon. Opiske-

lija itse valitsee tiensä ja muotoilee oman osaamisensa juuri niille alueille, joissa haluaa ke-

hittyä huippuasiantuntijaksi. Pakolliset aineet ovat vähennetty minimiin, mutta kuitenkin 

niiden osaamista tukee myöhemmin profiloituva kohdistuminen sille osaamisen tasolle, jossa 

halutaan kehittää liiketoiminnan osaamista. (Laurea Otaniemi 2010.) 
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Kuvio 12: Laurean LbD-toimintamalli  

(Kallioinen 2008, mukaillen Raij 2007, 8) 

 

Kehittymisen tasoja LBV:ssä on neljä. Kuvion 13 mukaan nähdään oppimisen tasot alhaalta 

ylös. LBV:ssä oppiminen etenee ensin tekijätason kautta soveltavalle tasolle ja sen jälkeen 

kehittäjätasolle täysin projektipohjaisten tehtävien ja töiden avulla, joissa jokaisessa projek-

tissa on kahdeksan eri painopistettä. Merkityksellistä oppimisessa on tiivis yhteistyö kump-

paniverkostossa niin alueellisesti kuin kansainvälisestikin. (Rauhala 2009.)  

 

 

 

Kuvio 13: Laurea LBV:ssä oppiminen  

(Rauhala 2009)   
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Kuvion 13 lisäksi liiketoiminnan kehittämisen osaamisalueet luokitellaan; liiketoiminnan mah-

dollisuudet ja ideat, suunnittelu ja toteutus, myynti ja asiakkuus, talous, johtaminen, viestin-

tä, toimintaympäristö sekä kielet. Opiskelijan on osoitettava kehittämisprojektissa vähintään 

tekijätason vaatimukset (80 opintopistettä). Näiden osioiden lisäksi opiskelija voi ottaa henki-

lökohtaiseen oppimissuunnitelmaansa mukaan tekijätason lisäksi vaativimpien tasojen töitä 

(soveltaja ja kehittäjä) tai muita oppimistavoitteita kehittäviä ja tukevia opintoja Laurean eri 

yksiköistä tai yhteistyökorkeakoulujen kautta. Tutkinto laajuudessaan on yleisen koulutusoh-

jelman mukaan 210 opintopistettä. (Laurea Otaniemi LBV 2010. Opetussuunnitelma – LBV 

2010.) 

 

Opintopisteiden kerryttäminen tapahtuu korkeakoulumaisilla näytöillä eli osoittamalla arvioi-

tavien osaamisien teoriatiedon, käsitteistön ja soveltamisen hallinnan käytännön kehittämi-

seen projektissa. Kehittämisprojekteista opiskelijalle syntyy oma näyteportfolionsa opintojen 

aikana. Opintopisteet projekteissa kertyy tehtyyn työmäärätunteihin, mutta myös suunnitte-

lutyön, ohjauksen ja raportoinnin osuus lasketaan mukaan tietyin painopistein. (Laurea Ota-

niemi LBV 2010. Opetussuunnitelma – LBV 2010.) 

 

Arviointi perustuu eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti (EQF) bachelor-tason 

osaamisvaatimuksiin, joita käsiteltiin jo aikaisemmin 2.1.8 Menetelmällinen oppiminen am-

mattikorkeakouluissa -luvussa. LBV:ssä keskeistä on tehdä arviointia yhteistyössä kaikkien 

projektissa olevien osapuolten kanssa. Osaamisen arvioinnissa merkityksellistä on myös kehit-

tämisprojektin alussa olevalla projektien omalla määritelmällä, mihin liiketoiminnan osaamis-

alueeseen projektityö kuuluu sekä selkeä kuvaus myös siitä, miten kukin opiskelija määritte-

lee omat tavoitteensa projektissa taso-osaamisen mukaisesti. (Laurea Otaniemi 2010.) 

 

2.1.8.3 Laurea Lohjan liiketalouden koulutusohjelmassa  

 

Laurean oppiminen pohjautuu Laurean kehittämispohjaiseen toimintamalliin (Learning by 

Developing = LbD), joka on monitasoinen ja laadullisesti merkityksellinen tulevaisuuden peda-

goginen oppiminen. Koko Laureassa kehittämispohjainen malli (LbD) on otettu hyvin käyttöön 

ja sen monitasoisuutensa vuoksi kehittämisprosessimuotoinen oppiminen useaan kertaan pal-

kittu laatu- tai huippuyksiköksi. Tämä oppimisen prosessi on luotu vuoden 2007 strategisessa 

linjauksessaan ja määrittelee monen vuoden tuloksien perusteella näkyvää tulosta työelä-

mään, oppimisena ja t&k:n integraationa. (Laurea 2010. Laatukäsikirja 2010.) 

 

LbD (Learning by Developing) kuvaa uuden osaamisen luomista, osaamisen levittämistä ja 

oppimisen mahdollistamista yhteistyöverkostoissa. Laurean strategisen mallin pohjalta kehit-

tämispohjainen oppiminen (LbD) on myös Lohjan kampuksessa arkipäivää.  
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Lohjan kampuksella on näkyvää ja tunnuksellisesta t&k-toimintaa toteutettu vuosia sekä hoi-

totyön - että liiketalouden koulutusohjelmissa nuoriso- sekä aikuistyön puolella. Näiden kaut-

ta oppimisen integraatio t&k-toiminnassa kiteytyy näkyvästi laadullisen toiminnan kautta ja 

sitä voi pohtia kehittämispohjaisen oppimisen prosessin kautta. 

 

Lohjan kampuksella kehittämispohjaisen oppimisen prosessi kytkeytyy laatutoiminnan kuvauk-

sen mukaan toimintojen kehittämisen, - yhtenäistämisen, - selkiyttämisen ja – tehostamisen 

mukaan arjen toiminnan tukemiseksi ja työvälineeksi. Oppimisessa edistetään opiskelijoiden 

työllistämistä ja saa aikaan kaupallistettavaa innovaatiotoimintaa. Prosessin onnistumisen ja 

vaikuttavuuden kriteerinä toimivat innovaatiokumppanuuksien kehittyminen, LbD-toiminta-

mallin kehittäminen ja levittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, oppiminen ja opin-

topisteet lisääntyvät t&k-toiminnassa, opintokertymät kasvavat, opetuksen ja ohjauksen taso 

nousee, t&k-työn henkilötyövuodet kasvavat, t&k-työn rahoituksen tasot kasvaa, t&k-työn ja 

aluekehitystyön kansainvälistyminen lisääntyy, julkaisujen määrä strategisilla painopistealu-

eilla kasvaa, innovaatioiden laatu ja määrä kasvaa sekä yrittäjyysopinnot ja syntyneiden yri-

tysten määrä lisääntyy. (Hautala 2009.) 

 

Laurea Lohjan strategisen toteuttamissuunnitelman 2010 – 2015 mukaisesti näkemykset tahto-

tilasta on olla uudistavan kumppani alueella palveluiden ja markkinoinnin kehittäjänä. Toi-

mintapa uudistavasta kumppanuudesta toteutetaan CCQ-toimintatavalla (Caring, Creative and 

Quick).  

 

Välittävä (Caring) 

 

Oppiminen lähtee opiskelijan omista lähtökohdistaan, jossa osaamiseen suhtaudutaan yksilön 

ja aiemman kokemuksen perusteella. Kumppanit alueella on osana tärkeätä kehittämistä työ-

elämän kehittämiseksi. 

 

Luova (Creative) 

 

Monimuotoisen oppimisympäristön kautta yhteiskunta, yritykset ja julkiset toimijat voivat 

autenttiset asiakaskohtaamiset järjestää yksikön Terveystorilla, yritysyhteistyössä Yritysla-

bran kanssa sekä erilaisissa oppimiseen liittyvissä tilanteissa mm. työpajat, luennot. Luovuu-

den periaate ottaa huomioon tarjoaa monia mahdollisuuksia tarkastella asioita ja johdattaa 

luoviin ratkaisuihin. 
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Ketterä (Quick) 

 

Toiminnan perusvire on olla ketterä ja joustava laadukkaalla tavalla huomioon ottaen oppimi-

sen näkökulma opiskelijalähtöisesti.  

 

(Laurea Lohja 2010c.) 

 

2.1.9 Muita menetelmälliseen oppimiseen liittyviä näkökulmia 

 

Korkman ja Arantola (2009) Arki – Eväitä uuteen asiakaslähtöisyyteen –teoksessa kuvaillaan 

arjen liiketoiminnan näkökulmasta oppimisen muotoja sekä uusien toimintatapojen löytymistä 

liiketalousoppimisen yhteyteen, joita seuraavaksi lähden vertaamaan menetelmälliseen oppi-

misen yhteyteen. 

 

”Eri ihmisillä on kiinnostus ja aikaa kehittää omaa elämäänsä eri tavoin. Asiakas on halukas 

oppimaan ja parantamaan omia käytäntöjään. Yritysten tulee tehdä tuotteitaan ja palvelui-

taan tavalla, joka sopii asiakkaan tapoihin oppia ja näin ollen parantaa omia tapojaan tai 

edellytyksiä toimia. Erityisen kiinnostuneet asiakkaat ovat halukkaita uudistamaan tapoja 

käyttää tuotteita ja palveluja ja luovat näin uusia markkinoita, mutta on hyväksyttävä, että 

suurin osa asiakkaista osallistuu hyvin arkisesti imitoimalla muiden hyviä tapoja toimia.” 

(Korkman & Arantola 2009, 120.) 

 

Voidaan miettiä asiakasta opiskelijan rooliin, jolloin yrityksenä voidaan pitää tässä tilanteessa 

oppilaitosta tuotteiden ja palveluiden tarjoajana. Näiden osalta tuotteet ja palvelut tulee 

sopia opiskelijan tapoihin oppia, koska se konkreettisesti hyödyntää eli ”parantaa” heidän 

liiketalousosaamistaan tai toimia mukana liiketalouden kehityksen osaajana verkostossa. 

 

Korkman ja Arantola (2009) pohtivat asiakkaan ja yrityksen välistä oppimista, joita tulisi 

mahdollistaa kolmella eri oppimisen tavalla:  

 

1 Arkipäiväinen oppiminen, joka tarkoittaa arkipäivän taitojen oppimista. Nämä taidot 

opitaan suurimmaksi osaksi imitoimalla muita asiakkaita, omia perheenjäseniä, ystäviä, 

julkisuuden henkilöitä, vieraita ihmisiä samassa tilanteessa jne. 

 

2 Uuden käytännön oppiminen, joka tarkoittaa tietyn käytännön yhdistämistä ja sovitte-

lemista uusiin tiloihin, välineisiin ja osallistujiin sekä näiden kautta tarvittavia uusia 

taitoja ja tietoja.  
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3 Uudistava oppiminen, joka tarkoittaa asiakkaan omien käytäntöjen luomista erillisistä 

elementeistä uudenlaiseksi tavaksi toimia sekä näiden kautta ratkaista käytännön haas-

teita luovasti yrityksessä mahdollinen kaupallinen hyöty tarkoituksenaan. (Korkman & 

Arantola 2009,121.) 

 

Korkman ja Arantola (2009) korostavat liiketoiminnassa arkisen johtamisen yksinkertaistamis-

ta ja ajatusmallia asiakkaista. Tämän mukaan asiakkaan projektit ja identiteetti muuttuu 

sekä toimintaa ei tulisi erilaistaa pienten ryhmien mukaan vaan etsiä samankaltaisuuksia ar-

jen tekemisestä. Yritys ei ennalta määrittele ja päätä asiakkaan puolesta, vaan asiakas valit-

see joustavasti ja epäjohdonmukaisesti tuotteita ja palveluja. Heidän mukaansa valmiiden 

ratkaisujen tuottaminen voidaan ajatella niin, että asiakas oivaltaa tarjolla olevien mahdolli-

suuksista itselle sopivan ratkaisun. (Korkman & Arantola 2009, 121.) 

 

Korkmanin ja Arantolan (2009) mukaan käytännönajatteluun liittyvät työskentelytavat, miten 

arjen ymmärrystä voi kehittää liiketoiminnan innovoinnissa ja kehittämisen lähtökohtana. 

Kuviossa 14 käytännön kaupallistamisen hyödyntäminen korostaa myös tarvetta tiedostaa ja 

kuvata näitä kolmen eri osaamisalueiden näkökulmasta. Lähtökohtana on käytäntöjen valit-

seminen ja omien kyvykkyyksien tunnistaminen, joihin halutaan panostaa. Toisena näkökul-

mana on kyky ymmärtää käytäntöjä ja mahdollisuuksia parantaakseen nykyisiä käytäntöjä. 

Kolmantena on valittujen käytäntöjen ympärille rakennettavan liiketoimintamallin luominen, 

jolla mahdollistetaan arjessa mukana olemisen toiminnan taso. Samalla asetetaan tavoitteet 

mittareineen, jotka kuvaavat läsnäoloa arjessa. (Korkman & Arantola 2009, 121.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14: Käytäntöjen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä  

(Korkman & Arantola 2009) 

 

Oivallus-hankkeen toisessa väliseminaarissa Helsingin Kulttuuritehdas Korjaamolla 19.10.2010 

saatiin yleisökyselyn vastauksia tulevaisuuden osaamistarpeista elinkeinoelämässä. Paikallaoli-

Lähtökohta: 
Käytäntöjen valitse-
minen ja omat ky-
vykkyydet 

Käytäntöjen elämi-
nen, tutkiminen ja 
kyseenalaistaminen 

Liiketoimintamallit 
ja tavoitteiden aset-
taminen 
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joista yli 65 % oli sitä mieltä, että tulevaisuudessa oppiminen on jatkuvaa oppimisen muotoa 

ja kiinteää osaa kaikkea työn tekemistä.  Yli 73 % oli sitä mieltä, että teknologian rooli tule-

vaisuudessa on verkon vuorovaikutteisten oppimisalustojen kautta luotua alueellisia ja kansal-

lisia rajoja rikkovia oppimisyhteisöjä. Yli 72 % oli sitä mieltä, että perusopetuksessa tulisi 

lisätä tekemällä oppimista ja yhteistyötä eri oppiaineiden kesken yhteisten sisältöjen opetuk-

sessa esim. kestävä kehitys, yrittäjyys. Paikallaolijoista 63 % oli sitä mieltä, että omaa osaa-

misen kehittämistä on mahdotonta erottaa muusta tekemisestä. (Elinkeinoelämän keskusliitto 

2010b.) 

 

Korkman ja Arantola (2009) vertailevat arjen liiketoiminnan ajattelutapaa aikaisempaan liike-

toiminnan ajattelutapaamme taulukon 4 mukaan. 

 

 Aiempi ajattelutapamme  Arjen liiketoiminta 

Markkina- 

määrittely 

Erilaisten asiakkaiden ryhmät  Yleismaailmalliset käytännöt 

Toiminnan 

fokus 

Erilaistaminen, erikoinen  Samanlainen, tavallinen 

Asiakas- 

ymmärrys 

Asiakkaan ajatusten  

ymmärtäminen 

 Asiakkaan toiminnan  

ymmärtäminen 

Tavoitteet Täytä asiakkaan tarpeet  Mahdollista asiakkaan arjen  

eläminen 

 

Taulukko 4: Arjen liiketoiminnan vertailua aikaisempaan ajatteluun  

(Korkman & Arantola 2009)  
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2.2 Ammattikorkeakoulut aikuiskouluttajina  

 

Tulevaisuudessa muuttuvat vaatimukset eri ammateissa korostavat koulutuksen ja osaamisen 

merkitystä. Ihmisten mahdollisuudet osallistua tai irrottautua pidempikestoiseen koulutuk-

seen työn ohessa on haasteista suurin mm. kiireen tuomat vaikutukset. Tarvitaan yritysten ja 

muiden työpaikkojen osata aistia muutosten merkkejä sekä reagoida niihin tutkimus-, kehitys- 

ja innovaatiotoiminnan lisäksi. (Kangasniemi & Lempinen 2010, 50.) 

 

Tässä teoreettisessa osassa käydään läpi ensin yleisesti ammattikorkeakoulujen aikuiskoulu-

tuksen muotoja, nykytilannetta ja tulevaisuutta. Nämä tiedot perustuvat mm. ajankohtaisiin 

lähdekirjoihin, teoksiin, julkaisuihin, erilaisiin hankekohtaisiin loppuraportteihin, aiheisiin 

liittyviin artikkeleihin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemiin muistioihin, raporttei-

hin ja selvityksiin.  

 

Aikuiskoulutus tänä päivänä on muuttumassa monimuoto-määritelmäksi, joka uudistaa monia 

ammattikorkeakoulun koulutusohjelmia (Pesonen 2011). Tässä opinnäytetyössä kuitenkin käy-

tetään vielä aikuiskoulutuksen käsitemääritelmää, koska lähdetiedot mm. Opetus- ja Kulttuu-

riministeriön raportit jne. määrittelevät näitä vielä aikuiskoulutus-käsitteinä. 

 

2.2.1 Aikuisopiskelu Suomessa 

 

Aikuiskoulutusta tänä päivänä järjestetään kaikilla koulutusasteilla (Koulutusnetti 2010). 

Suomalaisten työelämä on kohdannut laajalti muutoksia viimeisten vuosien aikana ja niiden 

mukana myös yksilötason tarpeet kehitykselle ja oppimisella on ollut väistämätön tarve. Ai-

kuiskoulutuksen aikaisempaa käsitemääritelmää vapaasta sivistystyöstä ja valistuksesta on 

muuttunut tämän päivän tarpeiden mukaan kansallisuuden, koulutustaustan ja iän mukaiseksi 

käsitemääritykseksi. (Päivinen 2010.) 

 

Opetusneuvos Kirsi Lindroos (Päivinen 2010) kuvaa LINBA-projektin (Learning Insights in the 

Nordic Baltic Area) tuomia tuloksia merkityksellisinä vaikka virallista lopputulosta ei vielä 

olekaan julkaistu vuoden 2010 loppuun mennessä. Hänen mukaansa tulokset näyttävät hyvin 

pitkälti siltä, että suomalaisten perinteikäs suuri opiskeluvimma on jäämässä Baltian maiden 

aikuisten opintoinnostuksen jalkoihin. (Päivinen 2010; Lindroos 2010.) 

 

Antikainen (2008) kirjoittaa aikuiskoulutuksen osallistumisen määristä Aikuiskoulutuksen suo-

malainen malli ja sen muutos 12.11.2008 –esityksessään, joka nähdään taulukossa 5. Tämä 

tilastokeskuksen tietojen mukaan tehdyssä tutkimuksessa aikuisopiskelu on ollut noususuhdan-

teista ja merkityksellistä vuosina 1970, 1980, 1990, 1995, 2000 ja 2006. (Antikainen 2008.) 
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Herääkin kysymys opetusneuvos Lindroosin (2010) mukaisesta esityksestä: Miten aikuisopiskelu 

oikein määritellään tai mikä katsotaan varsinaiseksi aikuiskoulutukseksi? Luetaanko siihen vain 

opinahjojen tarjoama koulutus vai onko se myös työpaikkakoulutusta? Voidaanko mukaan lu-

kea omaehtoista asioihin tutustumista esim. lehtien tai kirjallisuuden parissa? Taustat monien 

tutkimusten osalta mietityttää paljon, sillä ovatko ne vertailukelpoisia keskenään, jotta voi-

daan päätellä aikuiskoulutuksen lisääntyvästä määrästä vai laskusta? (Päivinen 2010.) 

 

 

 

Taulukko 5: Tilastokeskuksen mukaiset aikuiskoulutuksen osallistumiset  

(Antikainen 2008)  

 

Antikainen (2008) Aikuiskoulutuksen suomalainen malli ja sen muutos 12.11.2008 – esitykses-

sään on käynyt läpi iän merkitystä aikuiskoulutuksen osallistumisen määrään. Tämän perus-

teella voidaan kuvion 15 mukaan todeta, että 35 – 44-vuotiaat ovat aktiivisemmat osallistumi-

sellaan, mutta selkeää nousua nähdään myös 55 – 64–vuotiaiden keskuudessa. (Antikainen 

2008.) 

 

 

 

Kuvio 15: Aikuiskoulutukseen osallistumisen määrä iän mukaan  

(Antikainen 2008, mukaillen Tilastokeskus 2006)   
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Antikaisen (2008) huolenaiheena ovat alan kysynnän ja muutoksien määrät. Kuvion 16 mukaan 

voidaan nähdä 18 - 64 -ikäluokkien aikuiskoulutuksen sisällölliset muutokset vuonna 2000 ja 

2006. Selkeää laskua nähdään tietotekniikan alalla ja jonkin verran laskemassa ovat myös 

taideaineet, liiketalous/markkinointi/toimistoala, vieraat kielet, liikunta/urheiluvalmennus ja 

oikeus-yhteiskunta sekä käyttäytymistieteet. Selkeästi nousevat alat ovat johtami-

nen/esimiestaidot, hoitoala, tekniikka/tuotanto ym., palvelutyö ja muu ala. (Antikainen 

2008, 4.) 

 

Vaikka Antikainen (2008) mainitsee tietotekniikka-alan aikuiskoulutuksen sisällöllisestä laskus-

ta, niin hän näkee sen kuitenkin erittäin tärkeäksi informaalin oppimisen yhteydessä. Tieto-

koneen ajokorttikoulutus nähtiin myös kiinnostavaksi silloin, kun kysymyksessä on tutkintota-

voitteellinen koulutus. (Antikainen 2008; Pohjanpää, Niemi & Ruuskanen 2008, 94.) 

 

Antikainen (2009) mainitsee myös, että muutos ja epävarmuus ovat merkinneet aikuiskoulu-

tuksen kasvuun niin muuttuvien kompetenssien oppimisen kuin elämänkulun siirtymistä ja 

katkoksia selviytymisen resurssina (Antikainen 2009, 8). 

 

 

 

Kuvio 16: Aikuiskoulutuksen sisältöjen vertaus vuosina 2000 ja 2006  

(Antikainen 2008) 

 

Kotila ja Auvinen (2008, 7) määrittelevät aikuisuutta Knowlesin, Holtonin ja Swansonin (1998) 

mukaan biologisiin, lainsäädäntöön perustuviin, sosiaalisiin tai psykologisiin tekijöihin. Näiden 
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kautta oppimista he pitivät tärkeimpänä psykologisia piirteitä, koska aikuinen ottaa vastuun 

omasta elämästään ja on itseohjautuvainen. (Kotila & Auvinen 2008, 7.) 

 

Knowles (1998) mallissa (kuvio 17) on kolme kehää, joista uloin kuvaa oppimisen tavoitteita ja 

merkitystä, keskimmäinen yksilöllisistä ja tilanteisiin liittyvää eroavuuksia. Sisintä kehää mal-

lissa kuvaa aikaisemmin kuvaavia tekijöitä andragogiikan osa-alueelta. (Kotila & Auvinen 

2008, 8.) 

 

 

 

Kuvio 17: Aikuisten kouluttamisen toteutusmalli  

(Kotila & Auvinen 2008)   
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Aikuiskoulutus on aikuisille suunniteltua ja järjestettyä koulutusta, joka voi olla mm. omaeh-

toista koulutusta, henkilöstökoulutusta tai työvoimapoliittista koulutusta. Opetusministeriö 

vastaa omaehtoisesta koulutuksesta, työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työvoimapoliittisesta 

koulutuksesta ja työnantajat henkilöstökoulutuksesta. (Opetus- ja kulttuuriministeriön 

2010a.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön (2010a) tavoitteiden mukaan eri tavoin toteutettuun aikuis-

koulutukseen osallistuu vuosittain yli 1,7 miljoonaa kansalaista, joista työikäistä aikuisväestöä 

on yli puolet. Tämä on merkityksellistä myös kansainvälisesti verrattuna. Tavoitteena ministe-

riön mukaan on, että vuoteen 2012 mennessä aikuisväestöstä 60 % osallistuu koulutukseen. 

Tämän edellytyksenä on osallistumistoimenpiteiden laajentaminen ja vähemmän osallistuvien 

väestöryhmien koulutusmahdollisuuksien parantaminen. Erityisesti ministeriö mainitsee niitä, 

jotka ovat ammatillista koulutusta vailla tai vanhentuneen koulutuksen omaavat henkilöt, 

yrittäjät ja pk-yritysten henkilöstön, maahanmuuttajien sekä yli 55-vuotiaiden koulutusmah-

dollisuuksien varassa olevat aikuiset. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010a.) 

 

Aikuiskoulutukseen sosio-ekonomisen aseman mukaan on eniten osallistunut kuvion 18 mukaan 

ylemmät toimihenkilöt (Antikainen 2008, Tilastokeskus 2006 mukaan). 

 

 

 

Kuvio 18: Aikuiskoulutukseen osallistuminen sosioekonomisen aseman mukaan  

(Antikainen 2008, mukaillen Tilastokeskus 2006) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriöin (2010a) mukaan aikuiskoulutuspolitiikan keskeisenä tehtävänä 

on työvoiman saatavuuden ja osaamisen turvaaminen, koko aikuisväestön koulutus- ja sivis-
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tysmahdollisuuksista huolehtiminen sekä yhteiskunnan eheyden ja tasa-arvon vahvistaminen. 

Tämän osalta tällä tuetaan pyrkimyksiä työurien pidentämiseen, työllisyysasteen nostami-

seen, tuottavuuden parantamiseen, monikulttuurisuuden vahvistumiseen ja elinikäisen oppi-

misen edellytysten toteuttamiseen sekä osaltaan lievennetään taantuman vaikutuksia. Paino-

pisteet hallituskaudella 2007 - 2011 ovat aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen toteuttami-

nen, vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpano, oppisopimuskoulutuksen tehosta-

minen, opetushenkilökunnan osaamisen varmistaminen ja maahanmuuttajien työllistymisen ja 

integraation tukeminen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010a.) 

 

Aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksista vastaa johtoryhmässä Opetus- ja kulttuuriministeriön 

lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön ja Työ- ja elinkeinoministeriön edustajat sekä työelämän 

valtakunnalliset järjestöt. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010c.) Uudistuksen pääviestinä 

ovat työelämässä oppimisen vahvistaminen, eri tavoin hankitun osaamisen tunnustaminen ja 

joustavat koulutuksen yhdistelymahdollisuudet, korkeakoulutasoisen aikuiskoulutuksen vahvis-

taminen, aikuisopiskelun osuvuutta parantavien tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tehos-

taminen, vähemmän osallistuvien väestöryhmien koulutusmahdollisuuksien parantaminen sekä 

aikuisopiskelun etuusjärjestelmien selkiyttäminen ja rahoituspohjan laajentaminen. Näiden 

saavuttamiseksi on johtoryhmän mukaan laaja-alaista yhteistyötä eri ministeriöiden, työelä-

män järjestöjen sekä oppilaitosten ja korkeakoulujen kesken tehtävä. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2010c.) 

 

Aikuiskoulutuksen tavoitteet ovat hyvin erilaiset, mutta tärkein osa tavoitteista on ammatti-

taitoa uudistavan, laajentavan tai syventävän lisä- ja täydennyskoulutuksen merkitys, joka 

ylläpitää ja kohottaa aikuisen ammatillista osaamista ja edistää työllisyyttä (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö 2010c).  

 

2.2.2 Tradenomi-tutkinto aikuiskoulutusohjelmissa 

 

Ammattikorkeakouluissa perinteinen aikuiskoulutus muodostuu ammattikorkeakoulututkintoon 

johtavista koulutuksista, ammatillisista erikoistumisopinnoista, avoimen ammattikorkeakoulun 

opinnoista ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavista opinnoista. (Kangasniemi & 

Lempinen 2010, 51.) 

 

Ammattikorkeakoulujen aikuisten koulutus on tutkintoon johtavaa koulutusta niin kuin nuor-

ten koulutusohjelmat. Opiskelut voi suorittaa työn ohessa, joista osan voi korvata aikaisem-

min suoritetuilla opinnoilla (Opetushallitus 2010c.) Aikuiset voivat hakea nuorten koulutuk-

seen, mutta niiden kesken nähdään erilaisia piirteitä. Aikuisten kouluttamista eli andragogiik-

kaa voidaan tarkastella vielä kuvion 18 Knowlesin ym. (1998, 4) esittämän mallin pohjalta. 

Tässä pohjana ovat tietyt olettamukset aikuisesta oppijana. Aikuisilla on tarve tietää miksi, 
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mitä ja miten heidän tulee oppia. Oppijan käsitys itsestään on itsenäinen ja itseohjautuvai-

nen. Aikuisella on kokemusta voimavarana ja tiedostaa mallit. Valmiudet oppimiseen ovat 

todelliseen elämään liittyvää oppimista ja kehittämistä. Oppimisorientaatio on ongelmakes-

keistä ja aitoihin asiakasyhteyksiin liittyvää. Myös motivaatio on sisäistynyttä ja henkilökoh-

taisen osaamisen tavoittelua. (Kotila & Auvinen 2008; Knowles ym. 1998, 4.) 

 

Kuviossa 19 nähdään Opetusministeriön (2009) Korkeakoulut 2009 –julkaisun (2009a) mukaises-

ti amk-tutkintoon johtavaan koulutuksen aikuisten hakijoiden -, aloittaneiden - ja opiskelevi-

en lukumäärät vuosina 2002 – 2008. Hakijoiden määrät vuoden 2008 ja sitä aikaisemmin ovat 

olleet hieman laskussa. Aloittaneiden aikuisopiskelijoiden määrä perustuu valittujen opiskeli-

joiden määriin, joten niiden osalta tilanne on pysynyt vakaana ja suurempia muutoksia ei ole 

näin tullut. Tällä hetkellä aikuisopiskelevien määrät vuodesta 2002 lähtien ovat jokseenkin 

laskussa, mutta ei merkittävästi.  

 

 

 

Kuvio 19: Aikuiset ammattikorkeakouluissa 2002 – 2008  

(mukaillen Opetusministeriö 2009a) 

 

Kuviossa 20 nähdään vielä valmistuneiden opiskelijoiden määrät, joita esimerkiksi vuonna 

2008 on aikaisempia vuosia verraten ollut enemmän. (Opetusministeriö 2009a, 68.) 
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Kuvio 20: Suoritetut tutkinnot kaikissa ammattikorkeakouluissa vuosina 2002 - 2008  

(mukaillen Opetusministeriö 2009a) 

 

Opetusministeriön (2009a, 10) teettämän julkaisun mukaan ammattikorkeakoulujen ohjauksen 

uudistuksen ja yhdenmukaistamisen ohella myös ensimmäistä kertaa uudistuksella määritel-

lään tutkintotavoitteellisuutta, joka tarkoittaa sitä, että aloituspaikkojen määrät muuttuvat 

tutkintotavoitteelliseksi painoarvoksi. Keskeinen uudistus tarkoittaa myös sitä, että nuorten 

ja aikuisten aloituspaikkasäätelystä luovutaan, joten tämä tarjoaa ammattikorkeakouluille 

joustavammat mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle. (Opetusministeriö 2009a, 12.) 

 

Ammattikorkeakouluun voi hakeutua kunkin koulutusohjelman mukaisten pääsyvaatimuksien 

mukaisin valintakriteerein, jotka vaihtelevat eri koulutusohjelmissa. Vaatimukset voivat olla 

esimerkiksi ammatillinen perustutkinto (toisen asteen tutkinto) tai opistoasteen tutkinto sekä 

työkokemus. Myös harkinnanvaraista valintaa, avoimen ammattikorkeakoulun opinnot tai en-

nakkotehtävät voivat olla vaatimuksena haun yhteydessä. Ammattikorkeakouluissa tutkintota-

voitteelliset opinnot johtavat samoihin tutkintoihin kuin vastaavassa nuorten koulutuksessa-

kin. Opiskella voi niin työssä, työn ohessa tai omalla ajalla ja koulutusta järjestetään päivisin, 

iltaisin ja viikonloppuisin. (Opetushallitus 2010a.) 

 

Ammattikorkeakoulut toteuttavat aikuiskoulutusta hyvin monella eri koulutusalalla, joita liit-

teen 4 mukaan kaikissa 25 ammattikorkeakoulussa on yhteensä noin 300 vuonna 2011 (Ope-

tushallitus 2010b). Näistä liiketalouden ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien tarjonnan 
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osuus on aikuiskoulutuksen osalta 40 kappaletta (liite 4). Koko nuorten ja aikuisten tarjonnan 

koulutusohjelmien määrä vuoden 2011 tarjonnasta on yhteensä 123 kappaletta kaikissa liike-

talouden ammattikorkeakouluissa.  

 

Aikuisopiskelu ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on korkeakoulujen yksi koulutusmah-

dollisuus (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010a). Aikuinen voi opiskella ammattikorkeakoulu-

tutkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sekä suorittaa erikoistumisopintoja, osal-

listua täydennyskoulutukseen ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin. Aikuisten ammat-

tikorkeakoulututkinto vastaa nuorten ammattikorkeakoulututkintoa ja johtaa samoihin tutkin-

toihin kuin nuorten tutkinnot. Aikuiskoulutuksena suoritettu tutkinto poikkeaa siitä, että se 

voidaan suorittaa työn ohella ns. monimuotoisena koulutuksena. (Opetus- ja kulttuuriministe-

riö 2010a.) 

 

Kuviossa 21 nähdään ammattikorkeakoulun paikka Suomen koulutusjärjestelmärakenteessa 

(Opetus- ja Kulttuuriministeriö 2010b). Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdolli-

suudet siirtyä yliopistoon tai korkeakouluun tai sitten suorittamaan ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon, joka nähdään hyvänä jatkokoulutusväylänä ammattikorkeakoulututkinnon 

jälkeen. Ammattikorkeakoulujen lainsäädäntöä muutettiin 2008 ja sen perusteella jatkotut-

kinnot määriteltiin ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi, joka tarkoittaa työelämässä virkakel-

poisuutta niihin ammatteihin, joissa vaaditaan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista 

(Vahvaselkä & Murtola 2010; Vahvaselkä & Taatila 2010, 12). 

 

 

 

Kuvio 21: Amk:t ja työelämä Suomen koulutusjärjestelmässä  

(mukaillen Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010b)   
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2.2.3 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto  

 

Opetusministeriön Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet -raportin 

(2008) mukaan voidaan myös todeta työelämän merkityksen panostuksesta osana tutkinnon 

suorittamisessa. Tässä kyseinen työryhmä korostaa sitä, että uusia laajoja osaamiskokonai-

suuksia ja erityspätevyyksiä voidaan yhdistää työelämän kanssa yhteistyössä tehden. Tähän 

vuoden 2008 muistion mukaiseen ehdotukseen on jo paneuduttu ja tänä päivänä mm. AHOT 

eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustamis- ja tunnistamisjärjestelmän luominen on jo sel-

keää osaamisen kehittämisen toimintaa ammattikorkeakouluissa. (Opetusministeriö 2008.) 

 

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen voi suorittaa ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon, jossa työelämän mukanaolo on merkityksellistä ja tärkeää tutkinnon suorit-

tamisen osalta. Tämä vuonna 2005 vakinaistettu tutkinto on aikuisille suunnattu ja se on 

mahdollista suorittaa kaikilla koulutusaloilla myös mahdollisesti työn ohessa (amkhaku.fi 

2011). Laajuudeltaan ylemmän tutkinnon opintopistemäärä on noin kolmasosa alemman am-

mattikorkeakoulututkinnon pistemäärästä eli 210 opintopisteestä 60 – 90 opintopistettä. Ha-

kuun liittyvä soveltuvuus on, että pohjana on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu 

soveltuva korkeakoulututkinto. Työkokemus alalta tulee olla vähintään kolme vuotta, mutta 

poikkeuksena on opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen suorittaminen ennen korkeakou-

lututkintoa esim. liiketalouden merkonomin tutkinto ennen tradenomitutkinnon suorittamista 

tarkoittaa sitä, että työkokemus lasketaan merkonomitutkinnon suorittamisen jälkeen. ( Ope-

tushallitus 2010a.) 

 

Koulutusnetti.fi -tietojen perusteella kevään 2011 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 

liiketalouden koulutusohjelmien vaihtoehtoja on 24, joista seitsemän on englanninkielistä 

koulutusohjelmaa. Yhteensä ylemmän ammattikorkeakoulutarjonnan määrä on 234 koulutus-

mahdollisuutta. (Opetushallitus 2010b.)  

 

Aikaisemmin esitetyn kuvion 20 mukaan voidaan myös nähdä, miten ylempi amk-tutkinto aset-

tuu koulutusjärjestelmässä. Kotila ja Auvinen (2008) kohdentavat Opetusministeriön (2005a, 

25) ylemmän amk-tutkinnon asemaa myös tässä koulutusjärjestelmässä, ja hahmottaa mah-

dollisuudet ensimmäisen syklin eli alemman amk-tutkinnon jälkeisen toisen syklin ylemmän 

ammattikorkeakoulututkintoon ja vielä tämän jälkeisen kolmannen syklin lisensiaatin tutkin-

non mahdollisuuteen. (Kotila & Auvinen 2008, Opetusministeriö 2005a, 25 mukaan.) 

 

Ylemmän Amk-tutkinnon sisältönä opinnoissa on syventävät ammattiopinnot, vapaasti valitta-

vat opinnot sekä opinnäytetyö. NQF-tasovaatimuksessa voidaan määritellä ylemmän amk-

tutkinnon osaamista laaja-alaisempana ja syvällisempänä asiantuntemuksena tason 7 mukai-

sesti kuin alemman Amk-tutkinnon NFQ-tasossa 6. (Arene 2010, 4.) 
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NQF (National Qualifications Framework) -taso 7 vaatimukset ylemmän Amk-tutkinnon osalta 

ovat seuraavat: 

 

- Hallita laaja-alaisesti ja pitkälle erikoistuneet oman alan eritysosaamista vastaavat 

käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuk-

sen perustana. 

- Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee 

niitä ja uutta tietoa kriittisesti.  

- Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa 

kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tieto-

ja. (Kallioinen 2011) 

 

Työelämälähtöisyyden haasteet voidaan kuvata kuvion 22 kärkikolmio ajatusmallilla (Kotila & 

Auvinen 2008, 18). Koulutusjärjestelmän näkökulmasta on kysymys Master-tason työelämäläh-

töinen korkeakoulututkinto, jossa työelämälähtöisyys liittyy heti opintojen alkuun. Tarkoituk-

sen on sekä opintojen suhde omaan työhön ja kehittämiseen. Sisäisenä haasteena on aikuis-

koulutuksen eritystarpeiden ymmärtäminen. (Kotila & Auvinen 2008, Rantanen ym. 2008, 166 

mukaan.) 

 

 

 

Kuvio 22: Ylempi amk-tutkinnon toteuttaminen opiskelijoiden, amk:n ja työelämän kanssa 

(Kotila & Auvinen 2008) 
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Opetusministeriön (2009a) Korkeakoulut 2009 -julkaisun tietoja mukaillen kuviossa 23 näh-

dään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakijoiden, aloittaneiden ja opiskelevien mää-

rät huikeassa nousussa vuoden 2002 – 2008 välillä. (Opetusministeriö 2009a, 69.) 

 

 

 

Kuvio 23: Ylemmät amk-tutkinnot vuosina 2002 – 2008  

(mukaillen Opetusministeriö 2009a) 

 

Opetusministeriön (2008) työryhmämuistion selvityksiä mukaan voidaan todeta, että käynnissä 

oleva hallituksen kokonaisuudistus koskee vahvasti yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. 

(Opetusministeriö 2008, 9.) Myös Kangasniemi ja Lempinen (2010) mainitsevat ammatillisen 

aikuiskoulutuksen kokonaisuudistuksen eli AKKU-työryhmän asettaman selvityksen sisällöstä, 

jonka mukaan kokonaisuudistus tulisi kattaa ammatillisen ja korkeakoulujen aikuiskoulutusta 

sekä työvoimapoliittista koulutusta ja henkilöstökoulutusta. Periaatteellinen rakenteellinen 

kehittäminen aikuiskoulutuksen osalta tulisi olla näkyvää, koska painopisteenä ovat kysyntä- 

ja työelämälähtöisyys, työssä ja työn ohella tapahtuva oppiminen, aiemmin hankitun osaami-

sen tunnistamisen mahdollisuus, tutkintojen ja tutkinnon osien joustavat yhdistelymahdolli-

suudet sekä selkeä ja joustava aikuisopiskelun tukijärjestelmä. (Kangasniemi & Lempinen 

2010, 53 – 54.) 
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2.2.4 Erikoistumisopinnot ammattikorkeakouluissa 

 

Yksi aikuiskoulutuksen muoto ammattikorkeakouluissa on täydentää omaa aikaisempaa tutkin-

toaan tai laajentaa ammatillista osaamista uudella alueella erikoistumisopintojen kautta työn 

ohessa. Nämä erikoistumisopinnot ovat tutkintoon pohjautuvia täydennyskoulutusohjelmia 

laajuudeltaan 30 – 60 opintopistettä, jotka eivät ole tutkintotavoitteellista koulutusta. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2010a.) 

 

Erikoistumisopintojen määrät vaihtelevat tarpeen mukaan ja ne luokitellaan omaehtoiseksi 

koulutukseksi. Omaehtoisuudessa kukin tekee itse kouluttautumispäätöksen. Yliopistojen ja 

ammattikorkeakoulujen tulisi huolehtia korkeakoulutettujen täydennyskoulutusmahdollisuuk-

sista, joiden lisä- ja täydennyskoulutuskysynnän vastaavuus pääosin olisi järjestettävä amma-

tillisina erikoistumisopintoina. (Opetusministeriö 2008, 10.) 

 
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) merkitys Opetusministe-

riön selvityksen perusteella on ollut hyvin vaihteleva käytännössä, koska yliopistoilla erikois-

tumisopinnot kuuluvat osana tutkintoa kun taas ammattikorkeakouluissa osa voi olla tätä. 

(Opetusministeriö 2008, 14, 23.)  

 

Kuviossa 24 Penttilä (2011) kuvaa AHOT tunnistamista eri asteiden mukaisesti, jossa muu hy-

väksilukemisen tunnistamista voidaan liittää erilaisten erikoistumisopintoihin, mutta eritoten 

myös avoimen korkeakouluopintojen, yrittäjyyskurssin jälkeisen 6 vuoden yrittäjyyskokemuk-

sen ym. vastaavan tunnistamisen ja tunnustamisen mukaan. (Penttilä 2011b, 26.) 

 

 

 

Kuvio 24: AHOT merkitys korkeakouluissa  

(Penttilä 2011b) 
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Erikoistumisopintojen merkitys työpaikoilla merkitsee myös rahoituksen tarpeita. AKKU-

selvityksen (AKKU = ammatillinen aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus) perusteella olennaista 

oli, että julkisesti rahoitettu - ja työnantajan hankkima koulutus limittyvät toisiinsa. Yksilön 

ja koko työpaikan työyhteisön osaamista voidaan kehittää korkeakoulukumppaneiden avulla. 

(Kangasniemi & Lempinen 2010, 54.) 

 

Opetusministeriön (2009a) Korkeakoulut 2009 –julkaisun mukaan nähdään kuviossa 25 erikois-

tumisopintojen opiskelijamäärät vuosina 2002 – 2008. Määrät kuvion mukaan ovat olleet nou-

susuhdanteisia vuoteen 2005 asti ja sen jälkeen aina vuoteen 2008 määrät ovat laskeneet. 

Yhteensä vuodesta 2002 vuoteen 2008 opiskelijoiden lukumäärät ovat laskeneet n. 8 %. (Ope-

tusministeriö 2009a, 90.) 

 

 

 

Kuvio 25: Erikoistumisopinnot ja muutos prosentteina 2002 – 2008  

(mukaillen Opetusministeriö 2009a) 

 

Kuviossa 26 nähdään erikoistumisopintojen suorittaneiden määrät, joista eniten oli sosiaali-, 

terveys- ja liikunta-alalla (2425 opiskelijaa) ja toiseksi eniten yhteiskuntatieteiden, liiketa-

louden ja hallinnon alalla (1032 opiskelijaa) (Opetusministeriö 2009a, 90). 
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Kuvio 26: Erikoistumisopintojen määrät aloittain 2008  

(mukaillen Opetusministeriö 2009a) 

 

2.2.5 Avoimen ammattikorkeakoulun tarjoamat opinnot 

 

Avoimen ammattikorkeakoulun ohjauksesta ja hallinnosta on säädetty Ammattikorkeakoulu-

laissa ja asetuksesta ammattikorkeakouluista. Näiden tietojen perusteella ammattikorkeakou-

luissa on sisäinen itsehallinto opintojen kehittämisessä, joita hallinnoi hallitus ja rehtori. 

(Opetusministeriö 2005, 17; Ammattikorkeakoululaki L351/2003; Asetus ammattikorkeakou-

luista A237/2003.)  

 

Koulutusta on järjestetty vuodesta 1997 Suomessa ja sen rakenteelliset uudistukset ovat ol-

leet yksi merkityksellinen näkemys, miten ulkopuolisilla on mahdollisuus osallistua opetukseen 

vaikka ei ole varsinainen ammattikorkeakouluopiskelija. Tällä kehitystoimenpiteellä on ollut 

tarkoitus parantaa alueellista koulutuksen saavutettavuutta ja tasa-arvoa aikuiskoulutuksen 

periaatteita noudattaen elinikäisen oppimisen osalta. (Opetusministeriö 2005, 9.) 

 

Avoimessa amk:ssa opiskelu antaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden hankkia tai päivittää 

omaa osaamistaan ammattikorkeakoulutasoisten opintojen osalta, johon ei ole pohjakoulutus-

vaatimuksia ja jotka soveltuvat hyvin aikuiskoulutuksen tarjontaan (Opetusministeriö 2005). 

Opintokokonaisuudet koostuvat ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisista opinto-

jaksoista, joita voidaan sisällyttää esim. tutkintotavoitteellisen koulutuksen yhteyteen, jos 
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henkilö hakee avoimen opintojakson jälkeen suorittamaan ammattikorkeakoulun tutkintoa 

(Avoinamk.fi 2011). 

 

Avoimen ammattikorkeakoulun opetusta organisoidaan neljän erilaisen mallin mukaan, jotka 

ovat itsenäisen yksikön malli, yksikön osana toimivan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen 

malli, hajautetun avoimen ammattikorkeakouluopetuksen malli sekä muiden yhteistyöorgani-

saatioiden kanssa toteutettu malli. (Opetusministeriö 2005, 18.) 

 

Itsenäisen yksikön mallissa ohjataan toimintaa erikoistuneessa itsenäisessä erillisyksikössä, 

jossa itsenäisesti toimiva yksikkö on pientä ja itsenäisesti toimivaa. Yksikkö määrittelee tar-

jottavan opetuksen määrän, jota toteutetaan muista erillisenä tarjontana. Yksikön osana toi-

mivassa mallissa opetus on yhdistetty amk:n sisälle laajemman yksikön osaksi, jolloin yksikön 

tehtäviin kuuluu usein muuta koulutus- tai kehittämistoimintaa. Tämä yhteys voi olla erilaista 

täydennyskoulutusta ja toimii kuten itsenäisen yksikön malli tarjonnan ja opetushenkilöiden 

kanssa. Eri yksikön hajautettu mallissa eri toimialojen yksiköiden nimetyt yhdyshenkilöt vas-

taavat itsenäisesti toiminnasta ja järjestämisestä. Hallinnollisesti koordinoija voi olla opinto-

asianpäällikkö osan muuta opetustarjontaa, mutta opetustarjonnasta vastaa opettaja, jolla 

voi olla useita muita tehtäviä. Yleistä on myös se, että avoimen amk:n opiskelijat osallistuvat 

tämän lisäksi normaaliin tutkintotavoitteiseen opetukseen. Neljäs malli eli yhteistyöorgani-

saation kanssa toteutettu malli tarkoittaa sitä, että opetus järjestetään yhteistyössä alueellis-

ten koulutustarpeiden mukaan. Tätä mallia voivat tuottaa myös muut kuin ammattikorkeakou-

lut esim. kesäyliopistot tai maakuntakorkeakoulut. Opetus on ammattikorkeakoulun mukaista 

opetusta ja toimintaa, jonka suoritukset ovat samanarvoisia kuin ammattikorkeakoulun itsen-

sä antama opetus. (Opetusministeriö 2005, 18.) 

 

Avoin ammattikorkeakoulu edistää aluestrategioiden toteutumista ja kehitystä. Tällä tarkoite-

taan Opetusministeriön (2005:6) mukaan alueen osaamistason nousun tukemista, mahdollistaa 

yksilöiden ammatillista kasvua ja elinikäisen oppimisen kehitystä ennakoimalla tarpeita yh-

dessä muiden aikuiskoulutusta tukevan organisaation kanssa. Avoin ammattikorkeakoulu vas-

taa siis alueen työelämän tarpeiden vaatimuksia tarjoamalla koulutuspalvelujaan tehokkaasti 

turvatakseen alueen osaavan työvoiman saannin. (Opetusministeriö 2005, 20.) 

 

Opetusministeriön (2009a) julkaisussa olevan vuoden 2008 avoimen ammattikorkeakoulun 

alakohtaisen opiskelijamäärätiedon mukaan kuviossa 27 suosituin oli sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-alan opintokokonaisuudet (5705 opiskelijaa) sekä toiseksi suosituin yhteiskuntatietei-

den, liiketalouden ja hallinnon alalla (3220 opiskelijaa). (Opetusministeriö 2009a, 90.) 
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Kuvio 27: Avoimen opiskelijamäärät aloittain 2008  

(mukaillen Opetusministeriö 2009a) 

 

Kuvion 28 mukaan osallistuneiden määrät olivat vuodesta 2002 vuoteen 2008 tasaisen nou-

susuhdanteista, joskin pienoista notkahdustakin voidaan nähdä joka toinen vuosi.  

 

 

 
Kuvio 28: Avoimen amk-opetuksessa osallistuneet 2002 – 2008  

(mukaillen Opetusministeriö 2009a) 
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Yksilön kannalta muutokset merkitsevät toimintaympäristössä kehittämistarpeita, joita ovat 

mm. elinikäisesti oppimisesta huolehtiminen, väestön ikääntymisen haasteet ja työmarkkinoi-

den uudenlaiset vaatimukset, tutkintoon johtavien opintojen ohjaavan väylän kehittäminen, 

lisääntyvän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden täydennyskoulutustarpeet. (Ope-

tusministeriö 2005, 23.) 

 

Myös opetusjärjestelyyn liittyvää olisi Opetusministeriön (2005) mukaan syytä kohdentaa ja 

kehittää. Näitä olivat erillistarjontaan liittyvinä kohteina opiskelijoiden henkilökohtaisen ope-

tussuunnitelman laadinta, ohjaus- ja neuvontapalvelut sekä opetuksen riittävä resursointi 

hyvissä ajoin ennen opintoja. Integroidun opetuksen tarjontaan liittyvänä kehittämiskohteina 

olivat ohjaus- ja neuvontapalvelut, aikataulujen järjesteleminen muulloinkin kuin nuorisoas-

teen mukaisesti järjestetyin aikatauluin, aikuisten ja nuorten yhteisen oppimisprosessin luo-

minen, jossa myös huomioitaisiin aikuisen aiempi osaaminen sekä sen jakaminen nuorten 

opiskelijoiden kesken. (Opetusministeriö 2005, 25.) 

 

2.2.6 Yrittäjyysopinnot ammattikorkeakoulun aikuiskoulutusohjelmissa 

 

Työmarkkinat ovat tuoneet paljon muutoksia työsuhteisiin ja moni joutuu miettimään omaa 

ammattiaan uudenlaisin näkökulmin, jopa kouluttautumaan uudelleen todella radikaalisesti. 

Yhteiskunnalliset paineet asettavat todella kovia paineita myös yksilön selviytymiselle. Näistä 

selviytymisen ehdoista on tavalla tai toisella pystyttävä jatkamaan eteenpäin. Rakenteelliset 

työllisyyskriisit vaativat yhä enemmän ja enemmän uudenlaista taitoa ja tietoa sekä erilaista 

asennoitumista elämänkulun rytmittämiseen. Normaalin työn tai yhden ammatin sijaan tarvi-

taan kykyä rakentaa yksilökohtaisia tarinoita, jotka kullekin yksilölle ovat oman näköisensä. 

Näiden mukaan on myös kyettävä toteuttamaan niitä juuri omalle elämälle soveltuvaksi. (Sil-

vennoinen 2006, 10.) 

 

Monen ammattiaan vaihtavan aikuisen taustalla on pitkä työkokemus ammatissaan ja näin 

vaihtoehtoisena valintana tai luonnollisena jatkona nähdään yrittäjyyden polku. Ammattikor-

keakouluissa yrittäjyysopintoja on sisällytetty moniin koulutusohjelmiin. Joissain koulutusoh-

jelmissa yrittäjyys on pakollisina opintoina, mutta yleensä se on valinnainen opintojakso. 

Yrittäjyysopintojen laajuus ja pakollisuus vaihtelee ammattikorkeakouluittain ja koulutusoh-

jelmittain. (Opetushallitus, Yrittäjyysalan koulutustoimikunta & Suomen Yrittäjät 2006.) 

 

Opetushallituksen, Yrittäjyysalan koulutustoimikunnan ja Suomen Yrittäjien (2006) teettämän 

Suomen Yrittäjien perustietoa -vihkosen mukaan yrittäjyyden koulutusmahdollisuudet ovat 

Suomessa moninaiset, joita voidaan tarkastella kuvion 29 mukaan. Yleissivistävää yrittäjä-

mäistä toimintatapaa käsitellään peruskouluissa ja lukioissa, jonka merkitys on sisäisen yrittä-

jyyden ymmärtäminen. Varsinaista yrittäjänä olemisen taitoa eli ulkoista yrittäjyyttä tuetaan 
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ammatillisen koulutuksen yhteydessä, oli sitten henkilö nuori - tai aikuisiän opiskelija. Ulkoi-

sen yrittäjyyden ero sisäiseen yrittäjyyteen on merkityksellinen juuri silloin, kun yrittämistä 

saa kokeilla oikeiden menetelmällisten oppimistilanteiden yhteydessä. (Opetushallitus, Yrittä-

jyysalan koulutustoimikunta & Suomen Yrittäjät 2006, 17.) 

 

 

 

Kuvio 29: Yrittäjävalmiuksien kehittäminen Suomessa  

(Opetushallitus, Yrittäjyysalan koulutustoimikunta & Suomen Yrittäjät 2006) 

 

Huttusen (2007) Laurealle tekemässä julkaisussa kuvion 30 mukaan tarkastellaan yrittäjyyden 

suhdetta ammattikorkeakouluihin ja miten yrittäjyyskoulutus nivoutuisi liiketalouden koulu-

tusohjelmaan. Hän pohtii yrittäjyyden koulutuksen mahdollisuuksia Plattin (2004, 542) mukai-

sesti toisen yrittäjän antamana koulutuksena. Yrittäjä tarvitsee kontakteja korkeasti koulu-

tettuihin ihmisiin, joita valmistuu korkeakouluista. Teknologiamaisesti ajattelevat yrittäjät 

tarvitsevat akatemiamaailman persoonia, jotka ovat halukkaita tekemään uusia asioita. Hä-

nen mukaan liiketalouden koulutusohjelmassa saavutetut valmiudet ovat merkityksellistä 

yrittäjämäisen toimintatavan omaksumiselle. (Huttunen 2007, 9 – 11.) 
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Kuvio 30: Yrittäjyyden ja ammattikorkeakoulujen yhteys  

(Huttunen 2007) 

 

Opetusministeriö (2009b) määrittelee yrittäjyyskasvatuksen sellaisena käsitteenä, joka kattaa 

myös yrittäjyyskoulutuksen. Tämä pitää sisällään sekä aktiivisen ja oma-aloitteisen yksilön, 

yrittäjämäisen oppimisympäristön, koulutuksen ja yrittäjyyttä tukevan toimintaverkoston 

yhteistyön että yhteiskunnan aktiivisen ja yrittäjämäistä toimintaa tukevan politiikan. Yrittä-

jyyskasvatuksen tuloksena syntyy yritteliäisyyttä kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja myös yritys-

toiminnan vahvistumista ja uutta yritystoimintaa. (Opetusministeriö 2009b, esipuhe.) 

 

Yleissivistävässä yrittäjyyskoulutuksessa korostetaan myönteisiä asenteita, yrittäjyyteen liit-

tyviä perustietoja ja –taitoja sekä yrittäjämäistä toimintatapaa, kun taas toisella asteella ja 

korkea-asteella osaamista syvennetään ja mukaan tulevat yritystoimintaan liittyvien valmiuk-

sien opetusta. (Opetusministeriö 2009b, esipuhe.) 

 

Ylikerälä (2008b) yhdistää yrittämisen ja koulutuksen kolmeen merkittävään tapaan Scottin 

ym. (1998) mukaan seuraavasti: 

 

1 koulutus yrittäjyydestä, jossa lisätään tietoisuutta yrittämisestä ja yrittäjyydestä muu-

tostekijänä ja työskentelyasenteena 

2 koulutus yrittäjyyden avulla, joka tarkoittaa pedagogista prosessia yrittämisessä to-

sielämän tilanteisiin liittyvissä tilanteissa 

3 koulutus yrittäjyyteen eli yrityksen perustamiseen sekä yrittäjänä (ulkoisena) toimimi-

seen tähtäävää toimintaa. (Ylikerälä 2008b; Scott 1998.) 
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Ylikerälä (2008b) mainitsee Saurion (2003) tekemästä tutkimuksesta, jossa tehtiin 29 ammat-

tikorkeakoululle kysely yrittäjyyden edistämisestä ammattikorkeakouluissa. Vastaukset yrittä-

jyyspainotteisista koulutuksista olivat prosenteissa seuraavat: 

 

- Yrittäjyysosaamista edistettiin koulutuksen keinoin  n. 100 % 

- Yritysinnovaatioiden syntyminen ja kaupallistaminen amk:ssa n. 90 % 

- Uusien yritysten perustaminen tekemällä yhteistyötä muiden  

toimialueen hautomoiden kanssa 

n. 75 % 

- Opiskelijayrittäjyydet oman hautoman avulla  n. 60 % 

- Uusien yritysten perustaminen ulkopuolisille amk:n  

oman yrityshautomon avulla 

n. 20 % 

- Uusien yritysten perustaminen osakkuuksien kautta muissa  

hautomoissa 

n. 20 % 

- Yrittäjyyden edistäminen muilla keinoilla  n. 40 % 

(Ylikerälä 2008b, Saurio 2003 mukaan.) 

 

Saurion (2003) mukaan jokainen ammattikorkeakoulu edistää yrittäjyyttä koulutuksen keinoin 

seuraavasti: yrittäjyysopinnot johtavassa koulutusohjelmassa; yrittäjyys läpimenevänä tee-

mana koulutusohjelmissa; täsmäkoulutusta täydennyskoulutuksena; oman yrityksen liiketoi-

mintasuunnittelu, käynnistäminen ja pyörittäminen osana opiskelua; yrittäjyyteen liittyvä 

ammatillinen lisäkoulutus, harjoitusyritystoiminta ja yrityshautomo- / yrityskiihdyttämötoi-

minta. (Ylikerälä 2008b, Saurio 2003, 16 mukaan.) 

 

Innovaatioiden syntymisen ja kaupallistamisen toimenpiteet ovat seuraavat keinot; t&k-  

projektit ja –palvelut yrityksille, innovaatioiden ja teknologian siirtoprojektit, testauslabora-

toriot, tutkimuskeskukset, innovaatioita edistävien yhtiöiden perustaminen, ESR- ja EAKR-

rahoitteiset hankkeet, innovaatiokilpailut ja –seminaarit, osakkuudet kehittämisorganisaati-

oissa, osallistuminen alueellisiin innovaatioprosesseihin sekä yrityshautomotoiminta. (Ylikerä-

lä 2008b, 16.) 

 

Ylikerälä (2008b) mainitsee myös muita keinoja yrittäjyyden edistämiseksi ammattikorkeakou-

luissa. Näitä ovat mm. osallistuminen muiden alueellista kehitystä vauhdittavien organisaati-

oiden hankkeisiin, elektroniikan koulutustehtaat, työpajatoiminta, osallistuminen alueellisten 

strategioiden valmisteluun, osuuskuntatyöskentely opiskelun yhteydessä sekä pk-yritysten 

kummiprojektit. (Ylikerälä 2008b, 45.) 
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Opetusministeriö (2008) ohjeistaa nykyisten olemassa olevien aikuiskoulutuksen muotoja ja 

miten työelämän nopeisiin muutoksiin mukailtavia koulutuskokonaisuuksia tulisi parantaa ja 

kehittää. Tällä tarkoitetaan selkeää tarkastelua tutkintojärjestelmän käytön tehostamista, 

jotta opiskelijaksi hakeutuva voi suorittaa myös tutkintoon kuuluvia kokonaisuuksia hakeutu-

matta tutkinto-opiskelijaksi. Yhteistyössä työelämätahojen kanssa voidaan kehittää täyden-

nystarjontaa juuri sellaisia tarpeita sisältäväksi, josta työelämä hyötyy. (Opetusministeriö 

2008, 56.) 

 

Yrittäjyyspainotteisuus ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusohjelmissa on koulutusta tar-

joavien ammattikorkeakoulujen nuorten koulutusohjelmien kaltainen, joskin tarkoituksena on 

aikuiskoulutuksen osalta tuoda koulutukseen monimuotoinen - tai oppisopimustyyppinen kou-

luttautumismahdollisuus. Opetusministeriöin (2008, 32.) 

 

Opetusministeriö on määritellyt (2009b) suuntaviivat tavoitteineen yrittäjyyskasvatukseen, 

joista merkittävää on oppimisympäristöjen kehittäminen niin fyysisen, psyykkisen ja sosiaali-

sen kokonaisuuden kannalta. (Opetusministeriö 2009b, 16.) Näiden rakentamisien haasteina 

ovat yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tekemiseen suuntaavien pedagogisten ratkaisujen, ope-

tusmenetelmien hyödyntäminen ja niissä olevien mahdollisuuksien näkeminen. Opetusministe-

riö näkee yrittäjyyttä tukevassa oppimisympäristössä seuraavia elementtejä, jotka tukevat 

yrittäjyyden oppimista: 

 

- oppijan oma aktiivisuuden korostuminen 

- opiskelun tulee tapahtua myös simuloidussa tai reaalimaailman tilanteissa 

- oppijoilla tulisi olla mahdollisuus olla suoraan vuorovaikutuksessa yrittäjyyden kanssa 

- opetus rakentuu ongelmanratkaisuille ja vuorovaikutuksille 

- oppijan tukena on myös erilaisia asiantuntijoiden verkostoja 

- opettajan rooli kehittyy tiedon jakajasta organisaattoriksi, ohjaajaksi ja oppimisympä-

ristön suunnittelijaksi. (Opetusministeriö 2009b, 16.) 

 

2.3 Läntisellä Uudellamaalla toimivat yrittäjät  

 

Tässä luvussa on tarkoitus tarkastella läntisellä Uudellamaalla toimivia yrittäjiä sekä niiden 

yhteistyötä Lohjan Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Ensin käydään läpi Suomen Yrittä-

jäyhdistyksen ja Tilastokeskuksen mukaisten tietojen kokonaismääriä suhteessa Uudenmaan 

yrittäjien ja Lohjan yrittäjien määriin. Yritysmäärien lisäksi luvussa käydään läpi jäsenten 

yhtiömuotorakenteita, kokoluokkia, sukupuolijakaumaa, ikäjakaumia sekä koulutustaustoja. 

Tiedot on hankittu Tilastokeskuksen, Elinkeinoelämän keskusliiton, Suomen Yrittäjien, Uu-

denmaan Yrittäjien, Lohjan Yrittäjien sekä alueen muiden yrittäjien verkkosivuilta. Tarkat 
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lukemat on saatu Uudenmaan Yrittäjien kehittämispäällikkö Kati Liikasen ja Lohjan Yrittäjien 

Anne von Bellin kautta vuonna 2009. (Uudenmaan Yrittäjät 2009.) 

 

Yhteistyö Laurea Lohjan paikallisyksikön ja yrittäjien kanssa on rajattu tässä teoriaosuudessa 

suoriin yrityskontakteihin rajaten pois yhteistyöt erilaisten hankeyhteistöiden sekä muun jul-

kishallinnollisten yhteistyökuvioiden osalta. 

 

2.3.1 Yrittäjien taustatiedot 

 

Suomen Yrittäjät –verkosto rakentuu aluejärjestöihin (21 järjestöä) sekä paikallisyhdistyksiin 

(yli 400 yhdistystä). Uudenmaan Yrittäjien aluejärjestön (kuvion 31 mukaan) yksi suurimmasta 

paikallisyhdistyksestä on Lohjan Yrittäjät ry. Lohjan Yrittäjät on toiseksi suurin paikallisyhdis-

tys Yrittäjien yrityshaun perusteella maaliskuussa 2011. (Suomen Yrittäjät 2011.)  

 

 

 

Kuvio 31: Uudenmaan Yrittäjien 29 paikallisjärjestöjen jäsenet 2011 

(Suomen Yrittäjät 2011) 

 

Uudenmaan Yrittäjät – Nylands Företagare ry. on Suomen Yrittäjät ry:n aluejärjestö ja kol-

manneksi suurin yrittäjäjärjestö koko Suomessa. Uudenmaan yrittäjien aluejärjestön alla toi-

mii 29 paikallista jäsenyhdistystä mm. Lohjan Yrittäjät mukaan luettuna. (Uudenmaan Yrittä-

jät 2009.)  
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Taulukossa 6 nähdään ylimmäisenä Suomen Yrittäjien jäsenmäärä vuonna 2011 (Yrittajat.fi 

2011), Uudenmaan Yrittäjien jäsenmäärä sekä osuus Suomen jäsenmäärästä ja vielä viimeise-

nä Lohjan Yrittäjien jäsenmäärät sekä osuus Uudenmaan Yrittäjien jäsenmäärästä. (Uuden-

maan Yrittäjät 2009.) 

 

 kpl %-osuus 

Suomen Yrittäjät ry. 

(jäsenmäärä Suomessa) 

112 000 100 % 

Uudenmaan Yrittäjät aluejärjestö 

(jäsenmäärä ja %-osuus Suomen jäsenistä) 

7675 n. 7 % 

Lohjan Yrittäjät 

(jäsenmäärä ja %-osuus Suomen jäsenistä) 

731  n. 1 % 

Lohjan Yrittäjät 

(jäsenmäärä ja %-osuus Uudenmaan Yrittäjistä) 

731 n. 10 % 

 

Taulukko 6: Suomen, Uudenmaan ja Lohjan Yrittäjät ry:n jäsenmäärät 2011 (kpl/%) 

 

Kuviossa 32 nähdään Uudenmaan ja Lohjan yrittäjäjäsenten yhtiömuodon jakaumat. Kolme 

suurinta yhtiömuotoa ovat osakeyhtiö (45,6 %), elinkeinoharjoittajat (37,5 %) ja kommandiit-

tiyhtiöt (12,7 %). (Uudenmaan Yrittäjät 2009.) 

 

 

 

Kuvio 32: Uudenmaan ja Lohjan Yrittäjien yhtiömuotojakauma 2009 (%) 

 

Vastaavat luvut koko Suomessa vuonna 2011 Suomen Yrittäjien yrittäjätilastotiedon mukaan 

ovat osakeyhtiöiden osalta 49,4 prosenttia, elinkeinoharjoittajien osalta 35, 2 prosenttia ja 

kommandiittiyhtiöiden osalta 10,1 prosenttia (Suomen Yrittäjät 2011).  
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Kuviossa 33 yrittäjät on luokiteltu yrityskokoluokan mukaiseen järjestykseen. Lohjan ja Uu-

denmaan yrittäjien alle 10 henkilöä työllistävien yrityksien osuus koko määrästä on n. 94 %, 

kun lasketaan viisi alimmaista jakaumaa yhteensä (Uudenmaan Yrittäjät 2009). 

 

 

 

Kuvio 33: Uudenmaan ja Lohjan Yrittäjien kokojakauman määrät 2009 (%) 

 

Kuviossa 34 nähdään vastaavat luvut koko Suomessa kokojakauman mukaan vuonna 2011. 

Kuvion mukaan nähdään alle 10 henkilöä työllistävät yritykset samankokoisena kuin Uuden-

maan ja Lohjan yrittäjäjäsenten osuus. 

 

 

 

Kuvio 34: Suomen Yrittäjät ry:n jäsenten kokojakauma 2011  

(Suomen Yrittäjät 2011)  
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2.3.1.1 Yrittäjien sukupuoli- ja ikärakenne 

 

Kuviossa 35 nähdään Uudenmaan ja Lohjan yrittäjien sukupuolijakaumat (Uudenmaan Yrittä-

jät 2009). Yrittäjäjäsenistä n. 74 % on miehiä vaikka naisyrittäjyys nähdään Naisyrittäjyyskes-

kuksen mukaan hyvin kasvavana jo vuodesta 2000 lähtien. Eläköityminen nähdään niin nais-

yrittäjien kuin miesyrittäjien tulevaisuuden haasteena, vaikka niiden tukemista on pyritty 

tukemaan mahdollisimman erilaisin keinoin yrittäjäverkostojen sekä muiden verkostojen avus-

tuksella. (Naisyrittäjyyskeskus 2010.) 

 

 

 

Kuvio 35: Uudenmaan ja Lohjan Yrittäjien sukupuolijakauma 2009 (%) 

 

Uudenmaan ja Lohjan yrittäjien ikärakennetta voidaan tarkastella kuvion 36 mukaan (Uuden-

maan Yrittäjät 2009). Ikäluokaltaan 51 – 6o vuotiaita on eniten (32 %). Toiseksi eniten on 41 – 

50 vuotiaita (31 %) ja kolmanneksi eniten on 31 – 40 vuotiaita yrittäjäjäseniä (18,3 %). Suu-

rimman ikäluokan kohdalla ovat ensimmäiset yrittäjät jäämässä eläkkeelle 3 – 7 vuoden kulut-

tua, jos laskennallisesti huomioidaan normaali eläkkeelle siirtymisen mahdollisuudet. Tässä 

moni vakuutusyhtiö antaa mahdollisuuksia eläkkeelle siirtymiseen mm. korottamalla eläkettä 

kuukausikohtaisella prosentilla. 
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Kuvio 36: Uudenmaan ja Lohjan Yrittäjien ikäjakauma 2009 (%) 

 

Opetusministeriön Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat (2009b) –julkaisussa todetaan suurten 

ikäluokkien eläkkeelle lähtevien määrän olevan kymmeniätuhansia. Yhteiskunnallisesti tär-

keätä omistajanvaihdoksissa tai sukupolven vaihdoksissa ovat onnistumisen vaihdos, jotta 

osaamiset ja työpaikat säilytettäisiin. (Opetusministeriön julkaisuja 2009b, 13.) 

 

Ikääntymistilanteen ollessa huolenaiheena yleisesti voidaan kuitenkin todeta Työ- ja elinkei-

noministeriön Yrittäjyyskatsauksen 2010 -julkaisun GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 

2010 mukaisesti, että yritystoiminnan loppumisen syinä on pidetty vuonna 2009 yrittäjän hen-

kilökohtaiset syyt (29 %) sekä muut syyt ovat olleet eläkkeelle siirtyminen (25 %), yritystoi-

minnan kannattomuus (23 %), palkkatyöhön siirtyminen tai uusi yritystoiminta (10 %), yrityk-

sen myynti (7 %) tai sitten muut mahdolliset syyt (4 %). Rahoitusongelmien osuus ei kuiten-

kaan ole ollut huolenaiheena Suomessa (0 %) vaikka se on ollut Euroopan kahdenkym-

menenyhden (21) maan osalta kolmanneksi suurin syy (14,5 %). Vastaava luku Pohjoismaissa 

(pl. Ruotsi) on ollut kuudenneksi merkityksellinen syy yritystoiminnan loppumiselle. (Työ- ja 

elinkeinoministeriö 2010, 69.)  

 

2.3.1.2 Yrittäjien koulutustausta 

 

Kuvion 37 mukaan voidaan tarkastella Uudenmaan ja Lohjan Yrittäjäjäsenten koulutustaustaa 

(Uudenmaan Yrittäjät 2009). Koulutustaustoiltaan jäsenet ovat suurimmaksi osaksi ammatti-

koulun tai vastaavan koulutuksen saaneita (39,9 %). Seuraavan ryhmän muodostavat opistoas-

teen koulutuksen suorittaneet (32,1 %). Kolmanneksi suurimman ryhmän koulutustausta on 

kansa- ja kansalaiskoulu (11,3 %). Ammattikorkeakoulutaustan omaavia yrittäjiä on yhteensä 3 

%:a. (Uudenmaan yrittäjät 2009.) 
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Kuvio 37: Uudenmaan ja Lohjan Yrittäjien koulutusjakauma 2009 (%) 

 

Vastaavat luvut ovat Suomen Yrittäjien verkkosivuilla kuvion 38 mukaan samanlaiset, mutta 

yliopisto- ja korkeakoulututkinnon sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden yrittäjä-

jäsenten määrät ovat suurentuneet 100 prosentilla, kun verrataan kuvioita 37 ja 38 keske-

nään. (Suomen Yrittäjät 2011.) 

 

 

 

Kuvio 38: Suomen Yrittäjäjäsenten koulutustausta 2011  

(Suomen Yrittäjät 2011) 

 

Kuviossa 39 nähdään Suomen Yrittäjäjäsenten koulutustaustan jakaumat koko Suomen väestön 

osuudesta. Tämän mukaan voidaan todeta yrittäjien opistoasteen koulutuksen olevan selvästi 
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suurempi verrattuna muun väestön opistoasteen koulutusta. Myös korkeasti koulutettujen 

osuus on korkeampi jäsenillä kuin muun väestön osuus. (Suomen Yrittäjät 2009, 11.)  

 

 

 

Kuvio 39: Suomen yrittäjien ja koko väestön koulutusrakenne 2008 (%) 

 

Kuviossa 40 nähdään sukupuolen mukaisesti koulutustaustan jakaumat. Tämän mukaan voi-

daan nähdä naisyrittäjien olevan koulutustaustaltaan miehiä enemmän koulutettu. Miehillä 

keskiasteen koulutus on hieman suurempi kuin naisilla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 

141.)  

 

 

 

Kuvio 40: Nais- ja miesyrittäjien koulutustaso 2008 pl. alkutuotanto (%) 

 

Yrittäjien koulutustaso Suomessa on ollut Yrittäjyyskatsaus 2010 (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2010) mukaan alempi kuin palkansaajilla, joka osaltaan voidaan tulkita sillä, miten yrittäjyys 

on syntynyt. Tämän katsauksen mukaan yrittäjyyden lähtökohdat ovat usein ammattikoulu tai 
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muu yleissivistävä koulutus. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että yrittäjät olisivat ammatti-

taidottomia vaan sitä, että ammattitausta on voitu hankkia työelämässä. (Yrittäjyyskatsaus 

2010.) Koulutustason kohoaminen voidaan kohdistaa osaltaan niihin yrittäjiin, jotka ovat suo-

rittaneet perusasteen, mutta myös jäämässä eläkkeelle. Muut mahdolliset koulutustason ko-

hoamiseen liittyvät syyt ovat Yrittäjyyskatsauksen mukaan yritystoiminnan monimuotoisuu-

den, kansainvälistymisen tai yritystoiminnan tiedollisen sekä taidollisen asenteen muutoksien 

syntymistä yritystoiminnassa. Osaltaan koulutusjärjestelmän monimuotoisuudet ja muutokset 

ovat synnyttäneet paljon uudenlaisia mahdollisuuksia ja tällä hetkellä olevista uusista yrittä-

jistä noin viidenneksellä on korkeakoulututkinto taustallaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2010, Yrittäjyyskatsaus 2010, 140.)  

 

Kuviossa 41 nähdään läntisellä Uudenmaalla tutkinnon suorittaneet yksityiset henkilöt suku-

puolen mukaan kunnittain. Tämän mukaan voidaan tarkistella koko maan koulutustasoa, alu-

eittain ja myös kunnittain. Keskiasteen koulutettujen määrä on miehillä suurin ja niiden kol-

me suurinta kuntaa ovat Karkkila, Nummi-Pusula ja Karjalohja. Naisten osuus kauttaaltaan on 

pienempi kuin miesten. (Tilastokeskus 2010.) 

 

 

 

Kuvio 41: Tutkinnon suorittaneen yksityiset henkilöt sukupuolen mukaan 2009 

(Tilastokeskus 2010.) 
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2.3.1.3 Yrittäjien toimialajakauma 

 

Yrittäjien toimialaa voidaan tarkistella kuvioiden 42 ja 43 mukaan. Kuviossa 43 on vuodelta 

2009 toimialajakaumat Uudenmaan ja Lohjan jäsenten mukaan ja koko Suomen Yrittäjien 

toimialat ovat kuviossa 43 vuodelta 2011 (Uudenmaan Yrittäjät 2009; Suomen Yrittäjät 2011). 

Molemmissa kuvioissa nähdään selkeästi palvelualan olevan suurin toimiala sekä paikallisesti, 

alueellisesti että valtakunnallisesti. Rakennusalan yrityksien määrä on ollut laskussa, joka on 

myös nähtävissä Työ- ja elinkeinoministeriön tekemässä Yrittäjyyskatsaus 2010 –raportissa 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2009). Tämän Yrittäjyyskatsauksen (2010) mukaan liikevaihdon 

kehitys rakennusalalla valtion elvytystoiminnasta huolimatta pieneni melkein 15 prosenttia 

vuoden 2008 loppuun mennessä. Raportin mukaan rakennusalan yrityskannan vaihtuvuutta 

ovat nostaneet viimevuosien aikana ammatinharjoittajapohjaisten yritysten perustamiset ja 

lopettamiset. Tällä alalla on pitkät alihankintaketjut ja pääurakoitsijat eivät halua sitoutua 

omiin työntekijöihin suhdannevaihtelujen vuoksi. Raportissa eivät näy myöskään ulkomaiset 

rakennusliikkeiden määrät, joiden osuus tänä päivänä on todella suuri, ainakin pääkaupunki-

seudun rakennustyömailla. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010, 34.) 

 

 

 

Kuvio 42: Uudenmaan ja Lohjan Yrittäjät toimialan mukaan 2009 

(Uudenmaan Yrittäjät 2009.) 
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Kuvio 43: Suomen Yrittäjät toimialan mukaan 2010  

(Suomen Yrittäjät 2011) 

 

2.3.2 Laurea Lohjan yrittäjäyhteistyö 

 

Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan paikallisyksikkö on läntisellä Uudellamaalla aktiivisesti 

sitoutunut palveluliiketoiminnan, palveluinnovaatioiden ja julkisten palveluiden kehittämisen 

toimija (Laurea Lohja 2010b). Vuoden 2010 - 2015 Laurea Lohjan strategisen toteuttamis-

suunnitelman mukaan paikallisyksikkö toteuttaa uudistuvassa kumppanuudessaan alueen pal-

veluiden ja markkinoiden kehittäjän roolia vahvasti (Laurea Lohja 2010b). Yhtenä strategisena 

tavoitteena on luoda kumppanuuksia ja työelämän osaamisen kehittämistä mm. aloittamalla 

uusia monimuoto- ja täydennyskoulutuskokonaisuuksia, monialaisuuksien lisääminen yhteisten 

hankkeiden ja koordinaatioiden avulla. Opiskelijayrittäjyys on yksi laadullisen kehittämispoh-

jaisen oppimisen muotoa (Learning by Developing) mm. opiskelijoiden omat yritysideat ja 

osallistuminen yrityshautomotoimintaan jne. (Laurea Lohja 2010b.) 

 

Työelämän erilaiset toimeksiannot ja kehittämishankkeet ovat toteutettu yhä konkreettisem-

min ja vahvemmin paikallisyksikön opintojaksoihin. Lohjalla oppimisympäristöinä toimivat 

Yrityslabra ja Terveystori, joista ensimmäinen eli Yrityslabra voidaan konkreettisesti luokitel-

la yrittäjien omaksi kontaktiverkoston kohtaamispaikaksi sekä koordinoijaksi. Yrityslabran 

toiminta perustettiin vuonna 2008 paikallisyksikön oppimisympäristön kehittämishanketoimin-

nan kautta, jossa työskentelee tällä hetkellä yksi päätoiminen työntekijä sekä erilaisten teh-

tävien aineopettajia. Opiskelijat ja yrittäjät verkostoituvat Yrityslabran erilaisten kehittämis-

hankkeiden, opintojaksojen, projektien, opinnäytetöiden työskentelyjen kautta. Alueella 

toimiva yrittäjien paikallisyhdistys eli Lohjan Yrittäjät ry. ja Laurea Lohjalla tekivät kump-
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panuussopimuksen vuonna 2009. Sopimuksen tarkoituksena on kehittää yhteistä yrittäjyyden 

ja palveluiden uudistamiseen liittyvää toimintaa. (Granström 2009, 16.) 

 

Näiden molempien osalta on tarkoitus tulevaisuudessa vielä konkreettisemmin vahvistaa roo-

leja myös yrittäjyyden edistämiselle. Laurea osaltaan luoden koulutuspalveluja monimuoto- 

ja täydennyskoulutuksena ajatellen kaikkia aikuisia, mutta myös juuri yrittäjien omia koulut-

tautumismahdollisuuksia ajatellen. Verkostojen ja kumppanuuksien hyödyntäminen alueen 

osaamisen kehittämisen muotona on koko Laurea-ammattikorkeakoulun arvojen mukaista 

toimintaa ja tulevaisuudessa myös Lohjan paikallisyksikön toiminnan yksi tärkeä yhteistyö-

muoto. (Laurea Lohja 2010b.) 

 

Yrittäjäyhteistyöt näkyvät liiketalouden koulutusohjelmissa myös erilaisten verkostojen väli-

tyksellä ja muuttuvat myös mahdollisesti yksilökohtaiseksi yrittäjien yhteistyöksi esim. pro-

jektien tai hankkeiden kautta. Yhteistyö verkostoja ovat mm. Lohjan Yrittäjät ry, Länsi-

Uudenmaan Yrityskeskus (Lykes, 1.4.2011 alkaen Novago), Lohjan Nuorkauppakamari ry, Luk-

sia (ent. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutusyhtymä). Tärkeitä sidosryhmiä ovat myös opetta-

jien omien henkilökohtaisten verkostojen tuomat yhteistyöt opintojaksoihin ja koulutusohjel-

miin. (Laurea Lohja 2010b.) 

 

2.4 Viitekehys 

 

Tämän opinnäytetyön viitekehys selvittää menetelmällistä oppimista uudenlaisessa liiketalou-

dellisessa oppimisympäristössä, joita voidaan pohtia pitkälle tulevaisuuden oppimiseen liitty-

vänä uudenlaisena oppimisympäristönä. Sydänmaalakan (2004) mukaan opinnäytetyön viite-

kehyksen avulla hahmotetaan kokonaisvaltaisesti kohdeilmiöitä ja sen perusteella syntyy to-

dellinen malli ja teoria opinnäytetyöhön (Sydänmaalakka 2004, 234). 

 

Tässä opinnäytetyössä viitekehyksen kohdeilmiönä kuvataan Kuosan (2007) esittämää elävän 

verkoston mallia (kuvio 44), joka aikaisemman käsitemääritelmän mukaan on hyvä ohjain 

tämän opinnäytetyön tutkimustietojen hyödyntämiselle, kun lähdetään syvällisemmin mietti-

mään ja rakentamaan yrittäjille suunnattua liiketalouden koulutusohjelmaa (Aalto, Ahokas & 

Kuosa 2008, 14). Yrittäjiltä saatua oppimiseen liittyvää mahdollisuutta voitaisiin näin ottaa 

huomioon hyvissä ajoin ennen koulutusohjelman opintojaksosuunnittelua.  

 

Elävän verkoston mukainen viitekehys on laaja ja tulevaisuuspainotteinen, mutta niistä on 

nähtävillä selkeää voimistuvaa muutosta sosiaalisesta, avoimesta ja ihmisläheisestä verkosto-

maailmasta. Yhteiskunnalliset muutokset kokonaisuudessaan korostuvat ja tuovat tässä viite-

kehyksessä konkreettista tietoa kohtaan 4, jossa mietitään vielä syvällisemmin, miten tutki-
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mustietoja voidaan hyödyntää koulutusohjelman suunnitelmassa vaiheittain. (Aallon ym. 

2008, Kuosa 2007, 14 mukaan.) 

 

Elävän verkoston -malli (kuvio 44) kertoo jatkuvista rakentumassa olevista suurista ja pienistä 

muutosprosesseista, jotka liittyvät toisiinsa. Teknologian vahva näkyminen tässä mallissa tar-

koittaa sekä älykkyyden lisääntymistä että verkostomaailman kehitystä. (Aalto ym. 2008, 15.) 

 

Kuviossa (44) alimmaisena olevat viisi tummanvihreää ellipsiä tummanharmaalla alueella ker-

too niistä yhteiskunnallisista ilmiöistä, joiden perusteella elävän verkoston malli syntyy. Tek-

nologian kehitys, globalisoituminen ja sosiaalistaloudelliset muutosvoimat muuttavat työelä-

mää. Tiedon muuttuminen yhteiskunnan, talouden ja työelämätarpeiden osalta vaatii nopeas-

ti reagoivaa ympäristöä. Tietoverkkojen tekniikka ja laajentuminen käyttäjien suhteen lisään-

tyy. Nuorten ja eläkeikään siirtyvien sosiaalistuminen haasteita on mietittävä ja kehitettävä, 

jotta vältyttäisiin syrjäytymisuhilta. Ihmisten älykkyysosamäärä kasvaa ja oletetaan kasvavan 

entisestään. (Aalto ym. 2008, 15.)  

 

Vaaleanharmaalla alueella olevat vihreät ellipsit (vuonna 2012) kertovat tämän hetkisestä 

tilanteesta. Sosiaaliset verkostot kehittyvät ja monipuolistuvat ihmisillä entisestään. Kerta-

tutkintojen sijaan mietitään erilaisten osaamiskokonaisuuksien tunnistamista ja yhdistelemis-

tä, joita kutsutaan osaamismoduuleiksi ja niitä voi suorittaa läpi elämän eli päivittää osaamis-

taan koko ajan. Nuorten ja ikääntyvien työpanosta tarvitaan kilpailukyvyn takia. Joustavuu-

den tarve lisääntyy mm. säädöksissä, palkassa, työajoissa, työtehtävissä jne. Älykkyyden ja 

lahjakkuuden määritteleminen voidaan ymmärtää harjoiteltavina ominaisuuksina. (Aalto ym. 

2008, 16.) 

 

Vaaleanharmaalla alueella (vuonna 2020) vaaleanvihreät ellipsit (katkonuolien välissä) kerto-

vat niistä muutosvoimista, jotka ajavat uudenlaiseen koulutusparadigmaan (ajatusmalli, lä-

hestymistapa). Teknologia on sulautunut yhä enemmän ympäristöön huomaamattomasti. Mo-

dulaaristen tutkintojen kertymää kutsutaan sen alan horisontaaliseksi tutkinnoksi. Sosiaalisen 

median ym. pelien kautta ihmiset sopeutuvat nopean muutoksen toimintaan ja opettavat 

ihmisiä toimimaan myös sen mukaisesti. Yrittämisopintoja ei opiskella varastoon vaan oppimi-

seen liittyy todellisen ongelman suorittaminen ja verkostomainen yrittäjyys luo joustavaa 

uudenlaista työkulttuuria. Web 3.0 tuo reaaliaikaista meta-hakumahdollisuutta. Vertaisver-

kostojen ja avoimen käyttöliittymän hyödyntäminen tuo tietämystä lisää esim. Linux ja Wiki-

pedia. Pelit auttavat kokeilulla oppimaan ja lisää ongelmaratkaisutaitojen kehitystä. Spesia-

listijohtaminen ja asiantuntijuuden käsitteet muuttuvat ja tarve hahmottaa suurempia koko-

naisuuksia sekä tarkastella useista näkökulmista kasvaa entisestään. Verkostojen toimijoilla 

on paljon rooleja esim. tiedon tuottaminen, prosessoiminen ja jakaminen, joiden toimijoiden 
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eri tasot muuttuvat ja kasvavat. Opetuksessa ja oppimisessa yhteisten tietovarantojen jaka-

minen tuo uusia haasteita lisää. (Aalto ym. 2008, 18.) 

 

Vuoden 2030 alueella punaiset ellipsit kertovat niitä muutosvoimia, jotka tämän vuosikymme-

nen aikana mahdollisesti jo ohjaavat aikaisempien muutosvoimien mukaan koulutuskäsitys-

tämme tulevaisuudessa (Aalto ym. 2008, Kousa 2007, 10 mukaan). Ajasta ja paikasta riippu-

mattomaton verkostotoiminta on nousussa. Hyvinvoinnin kehitys muuttuu tai jakaantuu mm. 

rikkaiden ja köyhien osalta kuilu suurenee. Yksilövastuu korostuu, kun pitää vastata oman 

koulutuksen ja osaamisen päivittämisestä tai jatkumosta. Uusien toimintamallien tuomat 

muutokset ovat arkipäivää ja ilman niitä ei osata tulla toimeen. Teknologian sulautuminen 

toimintaan ja ympäristöön toteutetaan niin, että teknologia kommunikoi keskenään ilman 

ihmistä. Näiden osalta myös tehovaatimukset kasvavat ja kehittyvät entistä paremmaksi. 

(Aalto ym. 2008, 19.) 

 

 

 

Kuvio 44: Elävän verkoston malli  

(Aaltoa ym. 2008, mukaillen Kuosa 2007) 

 

Elävän verkoston mallin lisäksi voidaan yrittäjien menetelmällisen oppimisen uudenlaista op-

pimisympäristön mallia miettiä aikuisen oppimisen mallin Malisen (2000) mukaisesti Kotila ja 

Auvinen (2008) määrittelemänä (Kotila & Auvinen 2008, Malinen 2000, 137 mukaan). Kuvion 

45 mukaan aikuisten kokemuksellinen oppiminen on tiedon uudelleen rakentamisen prosessi, 
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jossa lähtökohtana on elämänkokemus. Elämänkokemus muodostaa oppimisen perustan ja 

mallin ytimen, jossa vuosien myötä kertynyt osaamisen, tiedon, taidon, tunteiden ja asentei-

den kokonaisuus on puutteineen oppijalle totta. Suojavyöhyke tarkoittaa positiivisten uusien 

kokemusten kriittistä tarkastelua, joka voi estää uusien vaikutteiden pääsyn muuttamaan 

henkilökohtaista kokemustiedon ydintä. Suojavyöhykkeen paksuus vaihtelee siitä, miten vas-

taanottavainen ja avoin oppija on luonteeltaan. (Kotila & Auvinen 2008, 10; Malinen 2000, 

137.)  

 

 

 

Kuvio 45: Aikuisen kokemuksellisen oppimisen malli  

(Kotila & Auvinen 2008; Malinen 2000) 
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3 Tutkimusmenetelmän valinnan perustelut 

 

Tämän tutkimuksellisen kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää läntisellä Uudenmaalla 

toimivien yrittäjien tutkintotavoitteellista koulutushalukkuutta ja luoda sen pohjalta mene-

telmällisen oppimisen uudenlainen oppimisympäristömalliehdotus. Tutkimuksen selvitettiin, 

mitkä tekijät vaikuttavat yrittäjän koulutushalukkuuteen sekä millä tavoin yrittäjät haluavat 

suorittaa tutkintotavoitteellista koulutusta ja yleensä kouluttautua yrittäjänä toimiessaan.  

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin sähköisesti lähetettävä Laurea-ammattikorkeakoulun käytössä 

olevan eLomakkeella työstetty kyselylomake, joka oli Uudenmaan Yrittäjien kehittämispääl-

likkö Kati Liikasen mielestä parhain ja nopein tapa saada tietoa kiireisiltä yrittäjiltä. Vastauk-

sia Laurea-ammattikorkeakoulu Lohjan paikallisyksikön liiketalouden monimuotokoulutuksen 

suunnittelutyöryhmä erilaisissa opintojaksosuunnitteluun liittyvissä työpajatilaisuuksissa. 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, jossa oli konstruktiivi-

sen tutkimuksen muistuttavia lähestymistapoja. Tämän tutkimuksen kysely toteutettiin syk-

syllä (lokakuussa) 2009 strukturoidusti sähköisellä eLomake-ohjelmalla, joka Laurean sähköi-

siin kyselyihin tarkoitettu internet-pohjainen sovellus. Kyselylomake testattiin ennen lähetys-

tä Laurean Leppävaaran ohjaavan opettajan avustuksella, Uudenmaan Yrittäjien kehittämis-

päällikön sekä muutaman Lohjalla toimivan paikallisen yrittäjän avustuksella. Kyselylomake 

lähetettiin myös tarkistettavaksi Lohjan yksikön johtajalle. 

 

Aineistoa kerättiin eLomake-palvelulla, joten tarkistuksen jälkeen sähköisen kyselylomakkeen 

linkki saatteineen (Liitteet 1 - 2) lähetettiin sähköpostitse Uudenmaan Yrittäjien jäsenyrittä-

jille pe 2.10.2009 Kati Liikasen toimesta. Vastausaikaa yrityksillä oli kaksi viikkoa, joten vii-

meinen vastauspäivä oli 16.10.2009. Kyselylomakkeesta tehtiin Uudenmaan Yrittäjien kehit-

tämispäällikön toivomuksesta mahdollisimman helppo rakenteeltaan, jotta vastausprosentti 

olisi hyvä ja merkityksellinen.  

 

  



 91 

4 Empiirinen tutkimus ja sen tulokset 

 

4.1 Selvitystyön kohderyhmä ja kuvaus 

 

Uudenmaan Yrittäjät on Suomen Yrittäjien kolmanneksi suurin aluejärjestö. Uudenmaan alue-

järjestön alla toimii 29 paikallistason yhdistystä mm. Lohjan Yrittäjät ry. Kuitenkin Helsinki, 

Espoo, Vantaa ja Kauniainen toimivat kuitenkin omina järjestöinään Etelä-Suomen alueella eli 

eivät kuulu Uudenmaan Yrittäjät ry:hyn. Jäseniä Uudenmaan aluejärjestöllä on yhteensä noin 

7500 jäsentä. (Uudenmaan Yrittäjät 2010.) 

 

Määrällisesti toteutettu kysely lähetettiin yhteensä 1338 rekisteröidylle Uudenmaan Yrittäjät 

ry:n jäsenelle läntisen Uudenmaan alueelle. Alueella toimii Inkoon, Karjalohja-Sammatin, 

Lohjan, Raaseporin, Nummi-Pusulan, Karkkilan, Kirkkonummen, Siuntion ja Vihdin paikallisyh-

distykset (yhteensä n. 1924 jäsenyritystä), joten valintaa rajattiin niin, että mukaan otettiin 

mukaan varsinaiset läntisen alueen Lohjan ympärillä olevat lähialueen kunnat. Nämä olivat 

Karjalohja-Sammatti, Karjaa (Raaseporin yrittäjäjärjestöä), Nummi-Pusula, Karkkila ja Siun-

tio.  

 

Uudenmaan Yrittäjien jäsenyrityksillä yhteysosoite ei välttämäti kerro fyysisen toimintapaikan 

sijaintia, joten kehityspäällikkö Kati Liikasen mielestä oli hyvä, että otimme myös lähialueen 

paikallisyhdistyksistä sellaiset yritysjäsenet mukaan, jotka toimivat myös Lohjan alueen välit-

tömässä läheisyydessä.  

 

Tilastokeskuksen PX-Web Staffin tietokannan (TOL 2008) rekisterin mukaan taulukon 7 mu-

kaan nähdään, että Lohjalta löytyy yhteensä yrityksiä 2274. Lohjan Yrittäjät ry:n jäsenten 

määrä huhtikuussa 2009 oli 786, joten alueen yrityksistä kolmasosa on yrittäjäyhdistyksen 

jäseniä ja loput (2/3) ei jäseniä. (Tilastokeskus 2009.) 

 

Toimipaikkojen määrä Lohjalla (TOL 2008 -luokitus) Jäsenet % 

Kaikki yritykset Lohjalla 2 274 100 % 

Lohjan Yrittäjä ry:n jäsenet 786 35 % 

Ei yrittäjäyhdistyksen jäsenet 1 488 65 % 

 

Taulukko 7: Lohjan Yrittäjien jäsenten ja ei jäsenten määrät 2009 (N / %) 

 

Taulukossa 8 nähdään kyselyn koko otoksen määrä, jonka tieto saatiin Uudenmaan Yrittäjien 

kehittämispäällikkö Kati Liikaselta. Poiminta ja kyselyn lähetys toteutettiin suoraan yrittäjien 

rekisterin kautta, joten rekisterin omistaja ei voinut luovuttaa kolmannelle osapuolelle rekis-

teriä käyttöön. 
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Kyselyn määrät: Jäsenet % 

Koko otos  1338 100,0 % 

Lohjan Yrittäjät ry:n jäsenet 786 58,7 % 

Muut yrittäjäyhdistyksen jäsenet 552 41,3 % 

 

Taulukko 8: Otoksen määrät kappaleina ja prosentteina 2009 (N / %) 

 

4.2 Kyselylomake ja kysymykset 

 

Tutkimuksen yksi keskeisin tapa on kerätä tietoa kyselyn avulla, jonka yksi muoto voi olla 

kysymyslomake. Kysymyslomakkeen sisällön avulla voidaan kerätä tietoa tosiasioista, käyttäy-

tymisestä & toiminnasta, tiedoista, arvoista, asenteista ja uskomuksista & käsityksistä sekä 

mielipiteistä perusteluineen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 193 – 204.) 

 

Sähköisenä lähetetty kysely (liite 2) oli Uudenmaan Yrittäjien kehittämispäällikkö Kati Liika-

sen mielestä parhain ja nopein tapa saada tietoa kiireisiltä yrittäjiltä. Tilastokeskuksen sivuil-

la olevan artikkelin (Web-kysely ei aina korvaa paperilomaketta 15.12.2008) mukaan tämä ei 

kuitenkaan suosiollisuudesta poiketen vielä ole tuottanut hyvää näyttöä (Tilastokeskus 2010). 

 

Kyselyn onnistumisen edellytys on ottaa huomioon vastaajien ajan, halun ja taidon vastata 

kyselyyn (Tampereen yliopisto 2010). Jarmo Heinonen on korostanut monissa omissa kvantita-

tiivisen tutkimuksen aineistoissaan kysymyslomakkeen tärkeydestä. Tämä on yksi tärkein 

osaamisen taito tutkimuksen tekemisessä, jotta vastaajilta saadaan se tärkein tieto selvitystä 

tehtäessä. (Heinonen 2010.) 

 

Kyselylomakkeessa (liite 2) oli yhteensä kuusi eri kysymysryhmää, jotka olivat kyseisen eLo-

make-ohjelman ominaisuuksia hyödyntäen rakennettu niin, että jokainen ryhmä näkyi omana-

kaan näkymässä. Ryhmästä toiseen siirryttiin seuraava-painikkeella ja vastaajilla oli myös 

mahdollisuus palata takaisin aikaisempaan ryhmään edellinen-painikkeella.  

 

Tämä kyselylomake muotoiltiin Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2009) teoksen mukaisesti 

ensin taustakysymyksiin; yrittäjän ja yrityksen perustietoihin. Tämän jälkeen lomakkeessa 

olivat varsinaiset kysymykset väittämineen. Varsinaiset kysymykset muodostuivat neljän eri 

ryhmän (Liite 2 mukaan kysymysryhmät 1 – 4) mukaisesti kunkin teeman mukaan. Kysymyksien 

kaikki Likert-tyyppiset vastausvaihtoehdot rakennettiin nousevaan järjestykseen eLomakkeen 

radiopainikevalintatekniikalla eli yksi vaihtoehto oli vain mahdollista ja jokaisen vaihtoehdon 

viereen oli mahdollista antaa tarvittaessa lisäselvennys, jos ei pystynyt käyttämään tarkkaa 

arvoa annetulla asteikolla (Heinonen 2009). 
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Kyselylomakkeen kysymykset taustatietoineen, tarkoituksineen ja vastauksineen käsitellään 

3.2.1 – 3.2.5 –kohdissa.  

 

4.2.1 Taustakysymykset ja vastaukset 

 

Taustakysymyksiksi (liite 2) valittiin Uudenmaan Yrittäjien teettämän aikaisemman vastaavan 

yrittäjäkoulutustutkimuksen mukaisesti ne perustiedot, jotta niitä voitaisiin tämän tutkimuk-

sen jälkeen keskenään verrata ja tehdä johtopäätöksiä (Hirsjärvi ym. 2009, 140). 

 

Perustietoja kysyttiin yrittäjältä ja yrityksestä. Yrittäjältä kysyttiin sukupuolta, ikää, perus-

tutkintoa, perustutkinnon suorittamisen ajankohtaa sekä lopussa yrittäjällä oli mahdollisuus 

selventää annettuja tietoja. Yrityksestä haluttiin tietää, kuinka kauan yrittäjä on toiminut 

yrittäjänä yrityksessä, yhtiömuoto, toimiala sekä yrityksen kokoluokka.  

 

Hyvässä tutkimuslomakkeessa on n. 20 kysymystä, joista 5 on taustakysymyksiä, joilla ankku-

roidaan vastaukset aikaisempiin kysymyksiin (Heinonen 2007).  

 

Taulukon 9 mukaan nähdään kyselyn vastauksien määrä, joka viittaa Heinosen (2009) määrit-

telemisen mukaan hyvää minimirajaa. Tämä minimiraja on n. 10 %:a koko vastauksien mää-

rästä. (Heinonen 2009.) 

 

 Kpl % 

Vastauksien määrä 128 10 % 

Ei vastattu 1210 90 % 

Yhteensä 1338 100 % 

 

Taulukko 9: Vastattujen ja ei-vastattujen määrät (kpl/%) 

 

4.2.1.1 Vastaajien perustiedot  

 
Kyselylomakkeessa pyrittiin taustakysymykset toteuttamaan helposti vastattavaksi ja aikai-

sempien tutkimuksien mukaiseksi (Heinonen 2009). 

 

Heinonen (2009) ja KvantiMOTV, Tampereen yliopistollinen menetelmäopetuksen tietovaranto 

(2009) ohjeistaa kyselylomakkeen tekemisessä alkuun laitettavaksi helpot kysymykset, jotta 

vastaaja jaksaa vastata kyselyn loppuun asti.  
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Perustiedoissa kysyttiin ensin sukupuolta, sitten ikää, (vaihtoehdot; yli 50 -, 35 – 50 -, 20 – 35 

- ja alle 20 vuotiaat), perustutkintoa (vaihtoehdot; ammatillinen koulutus, toisen asteen tut-

kinto, yo/lukio, muu koulutus ja opiskelut ovat vielä kesken) ja perustutkinnon suorittamisen 

ajankohtaa (vaihtoehdot; yli 20 -, 10 – 20 -, 6 – 10 -, 2 – 5 – ja alle 1 vuotta sitten sekä viimei-

senä Kesken-vaihtoehto). Lopussa perustutkinnon jälkeen vastaajilla oli mahdollisuus tarken-

taa vastaustaan avoimen kysymyksen avulla. Hirsjärvi ym. (2009) kirjoittaa, että avoimen 

vaihtoehdon avulla ajatellaan saatavan esiin näkökulmia, joita tutkija ei ole etukäteen osan-

nut ajatella ja joiden osalta analysointia voidaan tarkastella paremmin (Hirsjärvi ym. 2009. 

197). 

 

Tämän kyselyn perustiedoissa vastaajien sukupuoli jakaantui kuvion 46 mukaan tasaisesti sekä 

naisiin ja miehiin (N = 128). Vastaajista oli 50 % (n = 64) miehiä ja 50 % (n = 64) naisia. 

 

 

 

Kuvio 46: Vastaajien määrä sukupuolen mukaan (n) 

 

Vastaajista (kuvio 47) 51 % (n = 65) oli 35 – 50-vuoden ikäisiä, 41 % (n = 53) oli yli 50-ikäisiä, 8 

% (n = 10) oli 20 – 35 –ikäisiä yrittäjiä. Alla 20-vuoden ikäisiä yrittäjiä ei ollut yhtään (n = 0).  

 

 

 

Kuvio 47: Vastaajien ikärakenne (%) 

 

Mies Nainen

Sukupuoli 64 64
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Kyselyssä haluttiin tietää vastaajien koulutustausta eli perustutkinto. Vastauksen vaihtoehtoja 

oli yhteensä 4, joista viimeinen vaihtoehto oli niille yrittäjille, jotka vielä opiskelivat. Kolme 

ensimmäistä vaihtoehtoa olivat ammatillinen toisen asteen tutkinto, ylioppilas/lukio ja muu 

perustutkinto. Muulla perustutkinnolla tarkoitettiin korkeakoulutasoista tai jotain muuta tut-

kintoa esim. yliopisto, ammattikorkeakoulu, teknillisen opisto jne. Tässä toivottiin täydentä-

mistä tarkennuskenttään, joka auttoi analysoinnin yhteydessä tarkistamaan sellaiseksi luoki-

tellut tutkinnot, joita vastaaja ei pystynyt luokittelemaan itsenään kuuluvaksi. Tarkoitus tällä 

luokituksella oli miettiä potentiaalista hakuvalintaa liiketalouden ammattikorkeakouluun.  

 

Vastaajista (kuvio 48) 55 % (n = 71) oli suorittanut ammatillisen perustutkinnon eli toisen as-

teen tutkinnon. Ylioppilastutkinnon eli lukion suorittaneita oli 15 % (n = 19) ja 27 % (n = 35) 

jokin muun tutkinnon mm. yliopiston, ammattikorkeakoulun, teknillisen opiston tms. Perus-

tutkintoa opiskeli vielä 2 % (n = 3). Tämän tutkimuksen perusteella ja Suomen Yrittäjien 

(2009) aikaisempiin tehtyihin yrittäjien omiin tutkimuksiin mukaan voidaan todeta, että yrit-

täjillä on pääpainotteisesti ammatillinen perustutkinto eli toisen asteen tutkinto tai vastaava.  

 

 

 

Kuvio 48: Vastaajien perustutkinto (%) 

 

Kyselyssä haluttiin tietää yrittäjien perustutkinnon suorittamisen ajankohta. Kuvion 49 mu-

kaan heistä yli 59 % (n = 76) ilmoitti tutkinnon suorittamisesta olevan yli 20 vuotta, 24 %  

(n = 31) suorittanut perustutkinnon 10 - 20 vuotta sitten, 9 % (n = 11) 6 – 10 vuotta sitten, 6 % 

(n = 8) 2 – 5 vuotta sitten sekä vain 1 % (n = 1) yrittäjistä oli suorittanut sen alle 1 vuosi sit-

ten. Kesken olevia tutkintoja oli vielä 1 % (n = 1) yrittäjistä.  

 



 96 

 

 
Kuvio 49: Perustutkinnon suorittamisen ajankohdat (%) 

 

4.2.1.2 Vastaajien perustiedot 

 

Yrittäjien omien taustatietojen lisäksi haluttiin tietää yrityksien ja yrittäjyyteen liittyviä pe-

rustietoja (liite 2). Nämä tiedot olivat; Miten kauan yrittäjä on toiminut yrittäjänä? Mikä on 

tämän hetkisen yrityksen yhtiömuoto, toimiala ja yrityksen koko?  

 

Kuvion 50 perusteella nähdään suuruusjärjestyksessä, että 33 % (n = 42) näistä yrittäjistä on 

toiminut yrittäjänä 2 - 5 vuotta, 27 % (n = 34) 10 - 20 vuotta, 20 % (n = 26) yli 20 vuotta, 11 % 

(n = 14) alle vuoden ja 9 % (n = 12) on toiminut 6 – 10 vuotta yrittäjänä. 

 

 
 

Kuvio 50: Yrittäjäkokemukset vuosina (%) 

 
Kuvion 51 mukaan nähdään yrittäjien tällä hetkellä toimivan yhtiömuoto. Vastaajista 46 %  

(n = 62) ilmoitti yhtiömuodokseen osakeyhtiön, 38 % (n = 51) ilmoitti elinkeinoharjoittajan,  

10 % (n = 13) kommandiittiyhtiön, 4 % (n = 5) avoin yhtiön ja julkisia yhtiömuodoksi ei ollut 

yhtään 0 % (n = 0). Muita ja rekisteröityjä yhtiöitä oli 1 % (n = 2). 
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Kuvio 51: Yhtiömuodot (%) 

 

Yrittäjien toimialaluokituksessa käytettiin myös Suomen Yrittäjien jäsenrekisterissä olevaan 

luokittelua (Suomen Yrittäjät 3/2009). Kuvion 52 mukaan voidaan nähdä, että vastaajista on 

45 % (n = 66) on palvelualalla olevia yrittäjiä. Kaupan alalla toimii 22 % (n = 33), rakennusalal-

la 14 % (n = 21), muilla toimialoilla 12 % (n = 17) mm. tutkimus- ja kehitystyötä tekevät yrittä-

jät. Liikennealan yrittäjiä oli 3 % (n = 4) ja teollisuudessa toimiva yrittäjiä 4 % (n = 6). 

 

 
 

Kuvio 52: Yrittäjien toimialat (%) 

 

Taustakysymyksien viimeisenä tietona haluttiin tietää yrittäjien yrityksen koko. Kuvion 53 

mukaan nähdään, että 50 % (n = 64) yrittäjistä toimi yksinyrittäjinä. Vastanneista 43 %  

(n = 55) oli 2 - 5 henkilöä työssä yrityksessään, 5 % (n = 7) oli 11 - 50 henkilöä ja vastanneista 

1 % (N = 3) oli sekä 50 – 100 ja yli 100 henkilöä työssä yrityksessään. Tässä kysymyksessä käy-

tettiin Suomen Yrittäjien jäsenrekisterin luokitusta apuna määrittelemässä asteikkojakaumaa 

(Suomen Yrittäjät 3/2009). 
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Kuvio 53: Yrityksen koko henkilökunnan määrän mukaan (%) 

 

4.2.2 Kysymys 1 sisältö ja vastaukset 

 

Ensimmäinen varsinainen kysymys 1 (liite 2); Mikä seuraavista kuvaa sinua itseäsi parhaiten 

yrittäjänä, nyt ja tulevaisuudessa? Tässä vastausvaihtoehdot olivat likertin asteikkoon (Hirs-

järvi ym. 2009, 200) perustuva kysymystyyppi, jossa oli 5 eri vaihtoehtoa nousevassa järjes-

tyksessä. Vaihtoehtoasteikko oli 1 = Ei lainkaan, 2 = Jonkin verran, 3 = Keskinkertainen, 4 = 

Aika hyvin ja 5 = Täydellisesti. Vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa lisäselvitys kunkin väit-

tämän kohdalle. 

 

Kysymyksen ensimmäisessä kohdassa (liite 1) haluttiin tietää yrittäjän oma näkemys perustut-

kinnostaan. Vastasiko tämän hetkinen tutkinto yrityksen toimialaa ja yrittäjän omaa ammat-

tia? Kuvion 54 mukaan nähdään, että yrittäjistä 47 (37 %) oli sitä mieltä, että se vastasi aika 

hyvin oman yrityksen toimialaa ja henkilökohtaista yrittäjän ammattia. Täydellisesti vastasi 

yhteensä 37 yrittäjää (29 %) ja 25 yrittäjää vastasi keskinkertaista (19 %) kuvausta. Jonkin 

verran -kohtaan antoi 8 yrittäjää (6 %) ja ei lainkaan 11 yrittäjää (9 %). Keskiarvona todetaan, 

että yli puolet vastaajista (66 %) koki tämän väittämän kuvaavan yritystään sekä yrittäjää nyt 

ja tulevaisuudessa. 
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Kuvio 54: Kysymys 1. kohdan 1. vastaukset (N = 128) 

 

Kysymyksen 2. kohdan (liite 2) väittämien vaihtoehdot pyrittiin kohdentamaan niin, että yrit-

täjä itse mietti oman perustutkinnon korottamisen mahdollisuutta, jos se kehittäisi myös yri-

tystä. Nämä arvot olivat liiketoiminnan kehitys, yrityksen taloudelliset kustannussäästöt, hen-

kilöresurssikustannukset ja yrittäjän oman johtamistaidon kehittäminen. Kysymyksinä olivat 

mm. Voiko yrittäjä ajatella perustutkinnon korottamista, jos se samalla kehittäisi omaa yri-

tystään, ei aiheuta lisäkustannuksia (pienille yrittäjille tärkeätä), ei tuota henkilöresurssi-

muutoksien myötä ongelmia (koko opiskelun ajan saman ryhmän kanssa) ja kehittäisi yrittäjän 

omaa johtamistaitoa (mielekkäämpää aikuismaista opiskelutapaa & johtamistaitojen kehittä-

mistä)? 

 

Kuvion 55 mukaan voidaan todeta, että yrittäjät ovat tyytyväisiä tämän hetkiseen perustut-

kintoon. Tällä kysymyksellä ei haluttu aliarvioida yrittäjän tämän hetkistä tutkintoarvoa vaan 

haluttiin positiivishengessä luoda kysymyksen sisältö vastaajille. Yrittäjät ovat halukkaita 

korottamaan perustutkintoaan, jos se samalla kehittää ja kasvattaa yrityksen liiketoimintaa 

(punaiset palkit), opiskelusta ei aiheutuisi taloudellisia lisäkustannuksia yritykselle (vihreät 

palkit), yrittäjä saisi henkilöresurssiapua ilman suuria lisäkustannuksia (lilat palkit) ja yrittäjä 

samalla itse kehittäisi johtamistaitoja (siniset palkit). Vastauksien perusteella voidaan myös 

todeta, että yrityksille kustannukselliset seikat eivät ole este oman perustutkinnon kehittämi-

selle.  
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Kuvio 55: Kysymyksen 1. kohdan 2. vastaukset (N = 128) 

 

Kysymyksen viimeisessä kohdassa (3) tarkistettiin kohdan 1. pätevyyttä. Tämä oli myös vaih-

toehtovastaus niille yrittäjille, joiden perustutkinto ei vastaa yrityksen toimialaa lainkaan. 

Vastauksien perusteella (n = 46, Ei lainkaan) kuvion 56 mukaan voidaan todeta, että yrittäjät 

olivat kysymyksen kohdan 1. ymmärtäneet oikein ja täsmensivät tässä kohdassa perustutkin-

toon liittyvän kehittämismahdollisuuden, jos yrittäjän oma tutkintoarvo ei olisi vastannut 

yrityksen toimialaa eli kuvannut yrittäjää lainkaan. Yrittäjät olivat perustutkinnoltaan yrityk-

sen toimialaa liittyvän perustutkinnon omaavia ja halusivat kehittää yritystä ja omaa perus-

tutkintoarvoaan. 

 

 

 

Kuvio 56: Kysymyksen 1. kohdan 4. vastaukset (N = 128) 
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Kysymysryhmän 1. lopussa haluttiin vielä tietää yrittäjien mahdolliset muut omaan ammattiin 

liittyvät koulutusmuodot. Tässä vastausvaihtoehdot olivat likertin asteikkoon (Hirsjärvi ym. 

2009, 200) perustuva kysymystyyppi, jossa oli 5 eri vaihtoehtoa nousevassa järjestyksessä. 

Vaihtoehtoasteikko oli 1 = Ei lainkaan, 2 = Jonkin verran, 3 = Keskinkertainen, 4 = Aika hyvin 

ja 5 = Täydellisesti. Vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa lisäselvitys kunkin väittämän koh-

dalle. 

 

Väittämiä oli neljä; muutaman päivän kestoiset koulutukset ja kurssit (ammattiin liittyvänä), 

seminaarit (suuremmat tapahtumat), messut ja muut ajankohtaiset seminaarit (lyhyet infor-

maatiota tuottavat seminaarit) ja viimeisenä vaihtoehto omaehtoiseen lukemiseen liittyvänä 

(printtityyppinen lukemismuoto). 

 

Kuvion 57 mukaan voidaan todeta lyhyesti, että yrittäjät kokivat omaan ammattiin liittyvinä 

tärkeinä koulutusmuotoina myös lyhytkestoiset kurssit ja koulutukset (punaiset palkit) ja se-

minaariluontoiset koulutukset (vihreät palkit). Messut ja artikkelityyppisesti täydentävää kou-

lutusta yrittäjistä suurin osa pitää keskinkertaisen tärkeänä tapana kouluttaa itseään (lilat ja 

siniset palkit). 

 

 

 

Kuvio 57: Muut ammattiin liittyvät koulutusmuodot (N = 128) 
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4.2.3 Kysymys 2 sisältö ja vastaukset 

 

Kysymys 2. (liite 2) ”Mikä seuraavista kuvaa parhaiten yrityksesi kehittämistä nyt ja tulevai-

suudessa? Vastausvaihtoehdot olivat likertin asteikkoon (Hirsjärvi ym. 2009, 200) perustuva 

kysymystyyppi, jossa on väittäminä 5 eri vaihtoehtoa nousevassa järjestyksessä. Vaihtoehtoas-

teikko oli 1 = Ei lainkaan, 2 = Jonkin verran, 3 = Keskinkertaisesti, 4 = Aika hyvin ja 5 = Täy-

dellisesti. Vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa lisäselvitys kunkin väittämän kohdalle. 

 

Tarkoituksena oli saada tietää, mikä kuvaa parhaiten yrittäjän näkemystä yrityksen kehitysti-

lanteesta nyt ja tulevaisuudessa? Väittämiä kysymyksessä oli yhteensä kuusi (6), joista kah-

dessa ensimmäisessä kannanotto tilanteeseen tällä hetkellä. Kolmessa seuraavassa väittämäs-

sä oli kannanotto tulevaisuuteen, joka voi muuttua kolmen eri näkökannan mukaan. Nämä 

näkökannat ovat johdateltuja aikaisempien kysymyksien mukaan mm. taloudelliset lisäkus-

tannukset, henkilöresurssien lisätarve ja henkilökohtainen hyöty. Viimeisen väittämän kan-

nanotto käsitteli tilannetta, jossa yrittäjällä ei ole juuri nyt aiheeseen liittyvää toimintaa. 

 

Vastauksien perusteella kuvion 58 mukaan voidaan todeta, että yrittäjien kasvu- ja kehitys-

toiminta perustuu pitkälti omaan henkilökohtaisena työstönä (punaiset palkit), joten ulkopuo-

lista apua ei yritys käytä tällä hetkellä tai tulevaisuudessa (vihreät palkit). Taloudelliset re-

surssit ovat myös kehittämistyön vaikutus, jolloin voidaan todeta, että opiskelijoiden yhteis-

työn soveltuvuus voisi olla hyöty yrityksen kehittämissuunnitelmatilanteessa (turkoosit palkit). 

Yrittäjän henkilökohtaiset hyödyt vaikuttavat myös kehittämissuunnitelman kuvaukseen eli 

vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että tekee sitä silloin, jos saa henkilökohtaisen hyödyn 

(oranssit palkit). Yrittäjillä on myös työstön alla kehittämissuunnitelmia (tummansiniset pal-

kit), joiden vaikutuksia tulevaisuuteen. 

 

 

 
Kuvio 58: Kysymyksen 2. kaikkien väittämien vastaukset (N = 128)  
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4.2.4 Kysymys 3 sisältö ja vastaukset 

 

Kysymys 3. (liite 2) ”Jos olet halukas kasvattamaan ja kehittämään yrityksesi liiketoimintaa, 

niin mikä seuraavista olisi mahdollisesti parhain tapa sen työstämiseen tulevaisuudessa?” Vas-

tausvaihtoehdot olivat likertin asteikkoon (Hirsjärvi ym. 2009, 200) perustuva kysymystyyppi, 

jossa on väittäminä 5 eri vaihtoehtoa nousevassa järjestyksessä. Vaihtoehtoasteikko oli 1 = Eri 

mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = Ei eri mieltä/Ei samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa 

mieltä ja 5 = Samaa mieltä. Vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa lisäselvitys kunkin väittä-

män kohdalle. 

 

Tarkoituksena oli saada tietää yrittäjän omat mieltymykset siitä, miten yrittäjä itse kokeen 

yrityksen kasvun kehityssuunnitelmat. Haluttiin tietää, haluaako yrittäjä tehdä sitä itsenäises-

ti ilman yhteistyötä vai yhdessä esim. ammattikorkeakoulun tai muiden yrittäjien ym. alan 

verkostojen kanssa.  

 

Väittämien vastauksien perusteella kuvion 59 mukaan nähdään, että yrittäjät kokivat itsenäi-

sen työskentelyn osana kehitystyötä (punaiset palkit), mutta suurin osa vastaajista kuitenkin 

oli jokseenkin samaa mieltä eli kokivat haluavansa tehdä kehitystyötä yhdessä muiden kanssa 

esim. ammattikorkeakoulun verkoston, ohjaajien ja muiden työelämäasiantuntijoiden kanssa 

(vihreät palkit). Yrittäjät kokivat myös, että kaikista parhain tapa on tehdä sitä yrittäjäver-

koston tms. alan yhteistyökumppaneiden kanssa (siniset palkit). Kuviossa 59 on selite ja palkit 

samassa järjestyksessä. 

 

 

 

Kuvio 59: Kysymyksen 3. kaikkien kohtien vastauksien vertailua (N = 128)   
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4.2.5 Kysymys 4 sisältö ja vastaukset 

 

Kysymys 4. (liite 2) ”Jos olet halukas korottamaan omaa perustutkintoasi yrittämisesi ohella, 

niin mikä seuraavista olisi mahdollisesti parhain tapa ajankohdaksi? Millä tavalla haluaisit 

opiskella?” Kolmessa ensimmäisessä väittämässä haluttiin tietää yrittäjän mahdollinen opiske-

lun ajankohta, opiskelupaikan merkitys asuinpaikkakunnan ja yrityksen sijaintiin nähden sekä 

sisältöön liittyviä kysymyksiä. Näissä sisältöihin liittyvissä väittämissä haluttiin tietää aikai-

sempien kysymyksien mukaan yrityksen kehittämiseen & kasvuun -, henkilöresurssien lisätar-

peeseen - ja oman henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun liittyvät mielipiteet. Kahdessa vii-

meisessä väittämässä otettiin uudeksi aiheeksi oppimisympäristöön liittyvät asiat eli virtuaa-

liopiskeluhalukkuus ja tietoteknisten taitojen hyödyntämisen sekä opiskelun mahdollisuus. 

 

Kuvion 60 mukaan yli 35 % (lila, n = 42) koki tutkintotavoitteellisen olevan myöhemmin tule-

vaisuudessa vasta ajankohtaista, mutta 27 % (vihreä, n = 32) yrittäjistä koki sen olevan kui-

tenkin ajankohtaista n. 5 vuoden aikana. Yrittäjistä 20 % (sininen, n = 24) koki perustutkinnon 

suorittamisen olevan ajankohtaista ja haluavansa opiskella mahdollisimman pian sekä 18 % 

(punainen, n = 22) koki ajankohdan olevan vuoden sisällä ajankohtaista. Kysely toteutettiin 

syksyllä 2009, joten yhteensä 38 % (n = 46) oli sitä mieltä, että heidän kohdallaan opiskelu on 

ajankohtaista ja tarpeellista juuri tällä hetkellä. Näiden perusteella tutkintotavoitteelliset 

opiskelumahdollisuudet tai koulutukset ovat merkityksellisiä yrityksen kasvun ja kehittämisen 

yhteydessä.  

 

 
 

Kuvio 60: Opiskelun aloittamisen ajankohtavaihtoehdot (N = 128) 

 

Opiskelupaikan sijaintikysymyksen vastausvaihtoehdot olivat likertin asteikkoon (Hirsjärvi ym. 

2009, 200) perustuva kysymystyyppi, jossa on väittäminä 5 eri vaihtoehtoa nousevassa järjes-

tyksessä. Vaihtoehtoasteikko oli 1 = Eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = Ei eri mieltä/Ei 
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samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä ja 5 = Samaa mieltä. Vastaajilla oli mahdollisuus 

kirjoittaa lisäselvitys kunkin väittämän kohdalle. 

 

Tämän kysymyskohdan väittämät perustuivat opiskelupaikan sijaintiin ja sillä haluttiin tietää, 

millä tavalla yrittäjä koki opiskelupaikan, kotipaikan sekä toimitilan etäisyydet opiskelupaikan 

etäisyydestä. Kuviosta 61 nähdään, että 36 yrittäjää oli myös sitä mieltä, että n. 60 km:n 

etäisyys on hyvä opiskelupaikan suhteen (sininen). Yrittäjistä 33 oli sitä mieltä, että mielek-

käintä on opiskella oppilaitoksessa, joka sijaitsee samalla paikkakunnalla kuin yrityksen toimi-

tilat (punainen) ja 32 yrittäjää oli sitä mieltä, että asuinpaikka on hyvä olla samalla paikka-

kunnalla kuin opiskelupaikka (vihreä). 

 

 

 

Kuvio 61: Opiskelupaikan sijainti suhteessa yritykseen ja asuinpaikkakuntaan (N = 128) 

 

Kysymyksen 4 (liite 2) muut kysymykset väittämineen kohdistuivat itse varsinaiseen opiske-

luun ja tässä otettiin aikaisempien kysymyksien väittämien sisällöt mukaan tarkentaakseen 

myös vastaajan ymmärrys ja yhteys aikaisempiin vastauksiin.  

 

Vastausvaihtoehdot olivat likertin asteikkoon (Hirsjärvi ym. 2009, 200) perustuva kysymys-

tyyppi, jossa on väittäminä 5 eri vaihtoehtoa nousevassa järjestyksessä. Vaihtoehtoasteikko 

oli 1 = Eri mieltä, 2 = Jokseenkin eri mieltä, 3 = Ei eri mieltä/Ei samaa mieltä, 4 = Jokseenkin 

samaa mieltä ja 5 = Samaa mieltä. Vastaajilla oli mahdollisuus kirjoittaa lisäselvitys kunkin 

väittämän kohdalle. 

 

Kuvion 62 mukaan voidaan todeta, että yrittäjistä 48 oli jokseenkin samaa mieltä eli opiske-

lun tulisi kohdistua yrittäjän omaan sekä hänen yritykseensä liittyvissä asioissa (punaiset pal-

kit). Yrittäjistä 29 ei ollut eri, eikä samaa mieltä. Täysin samaa mieltä oli 21 yrittäjää ja jok-

seenkin eri mieltä 17 sekä täysin eri mieltä 7. 
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Toisen väittämän kohdalla (vihreät palkit) yrittäjistä 44 oli jokseenkin samaa mieltä, että 

opiskelisi ryhmissä mieluimmin kuin yksinään. Yrittäjistä 41 ei ollut eri eikä samaa mieltä, 13 

oli täysin samaa mieltä, 12 oli jokseenkin eri mieltä ja 7 oli täysin eri mieltä eli halusi opiskel-

la itsenäisesti mieluimmin kuin ryhmän kanssa. 

 

Kolmannen väittämän kohdalla (lilat palkit) yrittäjistä 41 oli täysin eri mieltä ryhmäjohtamis-

tyyppisestä opiskelutavasta. Yrittäjistä 34 oli jokseenkin eri mieltä, 32 ei eri eikä samaa miel-

tä, 7 jokseenkin samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Tämän perusteella voidaan todeta, 

että vastaajista suurin osa ei koe ryhmäjohtamistapaista opiskelua mielekkäänä vaikka aikai-

sempien kyselyjen väittämissä yrittäjät kokivat johtamistyyppisen koulutuksen olevan hyvä 

yrityksen kehityksen ja tulevaisuuden kannalta katsottuna. 

 

Neljännessä väittämässä (turkoosit palkit) yrittäjistä 44 ei ollut eri eikä samaa mieltä virtuaa-

liympäristöjen merkityksestä opiskelun yhteydessä. Vastaajista 28 oli jokseenkin sitä mieltä, 

että opiskelee mielellään virtuaaliympäristöissä (lilat palkit), 22 täysin samaa mieltä, 14 jok-

seenkin eri mieltä ja 11 täysin eri mieltä verkkoympäristön virtuaalisuudesta opiskelun yhtey-

dessä.  

 

Viimeisessä väittämässä (siniset palkit) yrittäjistä 39 oli jokseenkin samaa mieltä, että opiske-

lee mielellään, jos omat viestintä- ja tietotekniikan taidot kehittyvät samanaikaisesti. Yrittä-

jistä 37 ei ollut eri eikä samaa mieltä, 31 oli täysin samaa mieltä, 7 täysin eri mieltä ja 6 jok-

seenkin eri mieltä. 

 

 

 
Kuvio 62: Kysymyksen 4. väittämien vastaukset (N = 128)  



 107 

4.3 Kyselytutkimuksen pätevyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksessa virheitä pyritään välttämään, joten sen pätevyyttä ja luotettavuutta arvioi-

daan mahdollisimman tarkasti saatujen vastauksien perusteella. Vastauksien määrä luokitel-

laan Heinosen ja KvantiMOTV-materiaalin mukaan päteväksi sen määrän suhteen eli vastauk-

sia saatiin n. 10 %:a lähetetyn aineiston määrästä. Luotettavuus (reliaabelius) tarkoittaa tois-

tettavuutta eli kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tämä voidaan todeta esim. kahden 

tutkijan arvioinnin perusteella eli saadut tulokset ovat molemmissa samanlaisia. Toinen arvi-

oinnin käsite, Validius, tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, 

mitä on tarkoituskin mitata eli tutkimuksen pätevyyttä. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) 

 

4.3.1 Kyselyn tulokset pohjana haastattelutilanteessa 

 

Tietojen täydentäminen haastattelulla on hyvän empiirisesti tehdyn tutkimuksen esityön yksi 

kolmesta eri vaiheesta, jotka ovat tietojen tarkistus, tietojen täydentäminen ja aineiston 

järjestäminen (Hirsjärvi ym. 2009, 221 – 222). Tämän opinnäytetyön tutkimusta ja sen tulok-

sia hyödynnettiin konkreettisesti Lohjan Laurean aikuiskoulutuksen suunnitteluvaiheen haas-

tattelutilanteessa syksyllä 2010. Ennen haastattelutilannetta kyselyn graafiset kuviot ja vas-

taukset käytiin läpi palaverissa, jonka jälkeen haastattelutyöryhmä pyrki kysymykset haastat-

telutilanteeseen rakentamaan. Haastattelutilanne oli tarkoitettu avoimeksi keskustelutilan-

teeksi, jossa vapaaehtoiset yrittäjät, toisen asteen tutkinnon suorittaneet ja ammattikorkea-

koulun liiketalouden suorittaneet yhdessä pohtivat tulevaa liiketalouden tradenomitutkinnon 

sisältöä ym. Haastattelutilanteen jälkeen opintojaksotyöryhmä pystyi yhdistämään näistä 

kahdesta saatuja vastauksia opintojakson suunnitelman työstämiseen ja mahdollisesti yrittä-

jälle itselleen suunnitellun tutkintotavoitteellisen koulutusmuodon löytymistä liiketalouden 

monimuotoisen koulutuksen yhteyteen keväällä 2012. Tutkimuksen tuloksia tullaan myös hyö-

dyntämään kesällä 2011 alkavan markkinoinnin yhteydessä Lohjan Laureassa.  

 

4.3.2 Vastauksien luotettavuuden tarkistaminen 

 

Kyselyn vastauksia tarkistettiin SPSS-ohjelman avulla keväällä 2010. Ohjelman mukaan kaikki 

vastaukset olivat merkityksellisiä, jolloin yhtään vastausta ei tarvinnut hylätä. Taustatietojen 

yhteydessä kysytyn perustutkinnon kohdalla osa vastaajista ei tiennyt, mitä tarkoitti toisen 

asteen tutkinto, joten tämän kohdalla täydentämisen kenttä oli mahdollista täydentää. Tämä 

korjattiin taulukkolaskentaohjelmassa ennen SPSS-ohjelmaan viemistä. Korjaus tehtiin niihin, 

joissa käsiteltiin toisen asteen tutkintoa. Nämä tutkinnot korjattiin numeroksi 1, joka oli am-

matillinen toisen asteen tutkinto, ylioppilas/lukio ja muu perustutkinto ja korkeakoulu- ja 

yliopistotasoiset tutkinnot korjattiin numeroksi 3, joka oli muu koulutus. Muu koulutuksen 
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merkitys tässä kyselyssä oli sellaisten ryhmien luokittelu, joka ei mahdollisesti vaikuta hakuti-

lanteessa alempaan ammattikorkeakoulutukseen. 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin tilastollista SPSS-menetelmäohjelmaa (Statistical Package for 

the Social Sciences) luotettavuuden arviointiin. Vertailu alla taulukoissa 10 kertoo mittausar-

vojen mukaan, että tutkimus osoittaa johdonmukaisuutta ja luotettavaa kertoo johdonmukai-

sesta mittauksesta. 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 113 88,3 

Excludeda 15 11,7 

Total 128 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 

Taulukko 10: Reliability processing Summary (SPSS) 

 

Alla olevan taulukon 11 (SPSS) perusteella voidaan myös tulkita luotettavuuden arvojen perus-

teella, että selvityksen arvon ollessa 0,6 arvo on hyvä ja arvon ollessa 0,8 on erittäin hyvä 

(Heinonen, J. luentomuistiinpanot 30.10.2009). Korjattu alpha (0,808) ollessa suurempi kuin 

Cronbach’s Alphaa, voidaan miettiä lisäkysymyksien mahdollisuudesta. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,801 ,808 27 

 

Taulukko 11: Reliability Statistics (SPSS) 

 

Item-total Statistics –taulukosta (liite 7) voidaan tarkastella kyselyn luotettavuutta eli miten 

voidaan karsittua ne pois, jotka eivät sovellu jatkotarkasteluun. Heinosen nettiaineiston ja 

luentomuistiinpanojen ohjeistusta tulkiten voidaan nähdä Cronbach’s Alpha –sarakkeesta (vii-

meinen sarake) suurimpien lukujen (kysymykset 2.6, 3.1 ja 1.1) arvoja ja verrata vastaavia 

lukuja Corrected Item Total Correlation –kohdassa, jotka näyttävät negatiivista. Näiden pois-
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jättäminen taulukossa olevien arvojen osalta mahdollistaa koko kyselyn luotettavuuden tar-

kastelun reliabiliteettia. 

 

4.4 Kyselyn yhteenveto 

 

Kyselyn perusteella läntisellä Uudellamaalla toimivat yrittäjät olivat suurimaksi osaksi samaa 

mieltä, että oma ammattitutkinto on nyt hyvä ja se vastaa oman yrityksen toimintaa, mutta 

yrittäjät ovat kuitenkin halukkaita korottamaan perustutkintoarvoaan. Tällä yrittäjät tarkoit-

tavat koulutuksen tai opiskelun tulisi kehittää samalla yrityksen liiketoimintaa sekä siitä ei 

aiheudu taloudellisia lisäkustannuksia. Mahdollisesti yrittäjällä olisi mahdollisuus saada re-

surssiapua esim. nuorisoasteen liiketalouden opintojaksotyöskentelyn kautta, jolloin arkiset 

yrityksen liiketoimintaan liittyvät työt eivät keskeydy yrittäjän opiskelutyön ohella. 

 

Kyselyn mukaan suurimmaksi osaksi yrittäjistä koki yrityksen liiketoiminnan kehittämistyön 

olevan nyt ja tulevaisuudessa merkityksellistä. Yrittäjät kokivat oman henkilökohtaisen koulu-

tuksen olevan tärkeätä juuri silloin, kun opetus kohdistui oman yrityksen kehityksen toimin-

taan. Myös ryhmätyöskentelyllä koettiin olevan tärkeä merkitys opiskelumielekkyyteen. Uu-

denlaisten työvälinetaitojen oppiminen mm. viestintä- ja tietotekniset taidot, koettiin tärke-

äksi vaikka verkko-oppimista uudenlaisten hyväksi koettujen oppimismateriaalien tai ympäris-

töjen osalta vastaajat eivät olleet eri eivätkä samaa mieltä.  

 

Vastauksien mukaan yrittäjien opiskelun ajankohta koettiin merkitykselliseksi noin 5 vuoden 

sisällä. Opiskelupaikan ja yrityksen sekä kodin sijainnin merkityksellä ei ollut vastauksien 

mukaan kuitenkaan merkittävää vaikutusta, mutta kuitenkin koettiin, että opiskelupaikan 

tulisi olla n. 60 km:n säteellä jossain päin Etelä-Suomea. 

 

Kuvion 63 mukaan nähdään yrittäjien omaan ammattiin liittyvien koulutusmuotojen kiinnos-

tus. Kaikkien neljän ns. lyhytkestois- tai nonstop-tyyppisten koulutusmuotojen merkitys kuvaa 

täydellisesti ja aika hyvin yrittäjän kiinnostusta opiskella tai kouluttaa itseään nyt ja tulevai-

suudessa. 

 



 110 

 

 

Kuvio 63: Yrittäjien muu koulutusinnokkuus (N = 128) 

 

Järvi ja Oinas (2009) opinnäytetyössä ovat tutkineet mikroyrittäjän opiskelukiinnostuneisuutta 

Jyväskylän alueella. He toteavat yrittäjän kyvyistä hyödyntää mahdollisuuksia ja luomaan 

niitä erilaisissa tilanteissa riippumatta yrittäjän toimialan taustoista, sekä merkitystä oppia 

muilta yrittäjiltä. Heidän mukaan yrittäjän on kyettävä kehittyä markkinoiden mukana ja 

otettava huomioon muutokset ja kehityksen trendit kaiken aikaa. He toteavat myös, että 

yrittäjän arki on loputonta oppimista, jolloin virheitä saa tehdä, mutta kantapään kautta op-

piminen on turhan raskasta oppimismuotoa. (Järvi & Oinas 2009, Luukkanen & Wuorinen 2002, 

35.) 
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5 Opinnäytetyön yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Opinnäytetyön johtopäätökset on jaettu teoreettisiin ja käytännöllisiin johtopäätöksiin. Yh-

teenvetona voidaan todeta, että läntisellä Uudellamaalla toimivat yrittäjät kokevat koulutuk-

sen ja yrityksen kehityksen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi tulevan viiden vuoden aikana. Koulu-

tushalukkuus oli yrittäjien vastauksien mukaan selkeää, mutta jatkotutkimusehdotuksena 

olisikin, miten lähteä kehittämään juuri tämän tutkimuskohteena oleville yrittäjille oikean-

laista koulutusta, kun osaamisen tasot ovat hyvin erilaiset esim. tieto- ja viestintätekniikan 

osaamisen osalta menetelmällistä oppimisen - ja sulautuvaa oppimisen mallia hyödyntäen. 

Tämän opinnäytetyön kirjoittamisen aikana ovat Laurea Lohjan opiskelijat ohjaajineen lähte-

neet työstämään Länsi-Uudenmaan Yrityskeskuksen (1.4.2011 lähtien Novago) ja Länsi-

Uudenmaan KOKO:n kanssa tieto- ja viestintätekniikan osaamisen kyselyä yhteensä 5690:lle 

alle 19 henkeä työllistäville yrityksille läntiselle Uudellemaalle. Tutkimuksen tulokset valmis-

tuvat toukokuussa 2011 ja yksi Lohjan Laurean liiketalouden tradenomiopiskelija työstää tut-

kimuksesta opinnäytetyön syksyllä 2011.  

 

5.1 Teoreettiset johtopäätökset 

 

Teorian jakamien kolmeen eri osa-alueeseen antoi haastavalle työlle merkityksellistä näkö-

kulmaa johdatella aihe alusta loppuun asti johdonmukaisena ja järkevänä.  

 

Ensimmäinen teoreettinen osa kohdistui menetelmällisen oppimisen teorian tarkasteluun sekä 

sisällöllisesti että käsitteellisesti. Tämän teoriaosuuden perusteella voidaan todeta, että me-

netelmällisen oppimisen prosessi on yrittäjälle osaa arkioppimisen muotoa. Arkioppiminen 

antaa hyvät mahdollisuudet yrittäjän osallistua tutkintotavoitteelliseen koulutukseen. Arkiop-

piminen voidaan tarkastella yrittäjän oman liiketoiminnan kautta tärkeäksi ja motivoivaksi 

tavaksi oppia. Myös käyttäjälähtöisyyden merkitys oppimisprosessissa itsessään luo vaikutusta 

työelämän ja elinikäisen oppimisen muodolle. Oppiminen työssä ja työpaikalla luo kokemuk-

selliseen oppimiseen tärkeäksi kokonaisuudeksi, jota yrittäjälle tulisi tarjota. Vesterinen 

(2002) Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakouluissa 

-tutkimuksessaan korostaa työpaikalla oppimisen merkitystä, jonka merkitys yrittäjän näkö-

kulmasta on tärkeätä koulutuksen kehittämisen suunnittelussa ottaa huomioon. (Vesterinen 

2002.) 

 

Koulutusjärjestelmien uudistusohjelmat ja suunnitelmat tarkoittavat tänä päivänä myös op-

pimisympäristöjen uudistumista. TekesOPPY-ohjelmassa (Mäkelä 2010) tuo oppimiselle, osaa-

miselle ja liiketoimintamuodolle ratkaisumalliehdotuksia, joiden osalta tässä opinnäytetyössä 

lähdettiin pohtimaan tätä sulautuvan oppimisen muotona. Oppimisympäristöteorian perus-

teella voidaan todeta, että erilaiset ratkaisut koulutuksen osalta ovat tarpeen, koska ympäris-
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tö monimuotoistuu, monimutkaistuu, verkostoituu ja muuttuu nopeasti. Tarvitaan oppimisen 

erilaisia muotoja niin yksilö-, tiimi-, yhteisö- ja verkostoajatteluperusteella. Näiden osalta 

sulautuvan oppimisen mahdollisuudet sulauttaa perinteinen kasvokkainen oppiminen yhteen 

verkko-oppimisympäristön kanssa merkitsee yrittäjälle mahdollisuutta opiskeluun työpaikal-

laan hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelua. Sulautuvan oppimisen mahdollisuudet 

tarkentuvat vielä konkreettisesti 3.7 Käytännölliset johtopäätökset –kohdassa alalukuineen.  

 

Kohdan 2.1 Menetelmällinen oppiminen ammattikorkeakouluissa teoriassa haluttiin myös 

konkreettisesti kohdistaa liiketalouden ammattikorkeakoulujen tarjonnan määrän vertailua. 

Tätä tarjonnan määrää saatiin olemassa olevan Opetushallituksen Koulutusnetti-fi –portaalin 

avulla. Tämän teoriaosan perusteella voidaan todeta, että liiketalouden yhdenmukaiset tar-

jonnat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ovat yhtenevät. Yrittäjäpainotteisuus on tär-

keä osuus liiketalouden koulutusohjelmissa sekä se kiteytyy koulutusohjelman kokonaisuuksiin 

tasaisesti. Teoriassa kohdistettiin muutaman esimerkin mukaisesti kartoittamaan yrittäjäpai-

notteisen menetelmällisen oppimisen muotoja.  

 

Teoreettinen viitekehys puhuttelee elävän verkoston mallia Kuosan (Aalto, Ahokas & Kuosa 

2008; Kuosa 2007) mukaan ja kokemuksellisen oppimisen mallia Malisen (Kotila & Auvinen 

2008; Malisen 2000) mukaan. Aikuisen oppimisen tulevaisuuden malli, jossa uudelleen raken-

tamisen prosessi ja elämänkokemus muodostavat oppimisen perustan ytimen. Yrittäjän omia 

asetelmia oppimisen mahdollistamiseen voidaan pohtia kokemuksellisen oppimisen tarkaste-

lun mukaan, jolloin oppijan henkilökohtaiset osaamiset, tiedot ja taidot sekä asenteet ratkai-

sevat oppimiskokemuksen synnyn. (Kotila & Auvinen 2008, 10; Malinen 2000, 137.)  

 

Toinen osa teoriaa käsitteli ammattikorkeakoulujen paikkaa aikuiskoulutuksen saralla. Tämän 

teoriaosan perusteella voidaan todeta, että aikuiskoulutuksen mahdollisuudet Suomessa ovat 

hyvät ja monimuotoiset. Myös ammattikorkeakouluissa tarjonnan määrät ovat hyvät, mutta 

varsinaista tietoa eri mahdollisuuksista ei Vesterisen (2002) mukaan osata tunnistaa esim. 

toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkintojen sekoittaminen toisiinsa on ollut yleistä työ-

paikoilla tai -ympäristöissä. (Vesterinen 2002, 39 – 41.) 

 

Lähdeaineistossa käsiteltiin ensin aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia Suomessa ja sen jälkeen 

ammattikorkeakouluissa. Teoriassa haluttiin konkreettisesti käydä läpi ammattikorkeakoulu-

jen erilaisia aikuiskoulutuksen ja -opiskelun mahdollisuuksia, joiden näkökulmana yrittäjyy-

teen liittyvää olemassa olevaa oppimista voidaan tässä opinnäytetyössä käytännölliseen joh-

topäätökseen kohdistaa. Määrien ja alojen kohdentaminen monen vuoden ajalta antaa myös 

suuntaa sille, mihin ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksessa mennään. Tarjontaa käytiin 

läpi hakeneiden, aloittaneiden ja tällä hetkellä opiskelevien tutkintomäärien osalta alemman 

ammattikorkeakoulututkintojen, ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen, ammattikorkea-
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koulujen erikoistumisopintojen, avoimen ammattikorkeakoulutarjonnan sekä yrittäjyyspainot-

teisten ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusohjelmien osalta.  

 

Kolmas teoreettinen osa koostui läntisen Uudenmaan yrittäjien jäsenten taustatiedoista. Yrit-

täjien tietoa kartoitettiin Suomen Yrittäjien - ja Tilastokeskuksen tietojen perusteella. Tämän 

teoriatiedon perusteella voidaan todeta, että läntisellä Uudellamaalla toimivat yrittäjät kou-

lutustaustoiltaan vertailukelpoista kyselyssä viitattavien yrittäjätietojen kanssa.  

 

Teorian merkityksellisenä osuutena olivat tulevaisuuteen liittyvät työelämälähtöiset osaamis-

tarpeiden tutkimukset. Tulevaisuustutkimukset lähdeaineistoina toivat mahdollisuuksia pohtia 

uudenlaista menetelmällisen oppimisen mallia liiketaloudellisessa oppimisympäristössä yrittä-

jän näkökannalta. Myös tilastotiedot koulutushakupalvelun kautta oli mielenkiintoista vertai-

lua vuosien 2009, 2010 ja 2011 välillä, koska määrät suhdanteista ja tulevista paikoista liike-

talouden koulutusohjelmissa olivat hyvinkin erilaiset verrattuna aikaisempiin vuosiin osalla 

ammattikorkeakouluista.  

 

5.2 Käytännölliset johtopäätökset 

 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön käytännöllisiä johtopäätöksiä, jotka tutkimustuloksien 

avulla on jo osittain toteutettu ja hyödynnetty, mutta tullaan vielä osaltaan hyödyntämään 

kevään ja syksyn 2011 aikana. Tämän kohdan ensimmäisessä luvussa käsitellään teoriaosuu-

dessa mainittujen muutamien ammattikorkeakoulujen oppimismenetelmiä ja –muotoja. Nämä 

voivat mahdollistaa käytännössä yrittäjien menetelmällisen oppimisen yhtenä mahdollisuute-

na tutkintotavoitteelliseen koulutukseen. Ensimmäisen kohdan jälkeen käsitellään tutkimuk-

sen tuloksia ryhmähaastattelutilaisuudessa ennen varsinaista opintojaksosuunnitelman suun-

nittelua. Kyseinen haastattelu toteutettiin lokakuussa 2010, jonka jälkeen opintojaksosuunni-

telman työryhmä alkoi työstää opetussuunnitelmaa. Neljäntenä käsitellään hakumarkkinoinnin 

merkitystä tämän opinnäytetyön tuloksien pohjalta, kun kohderyhmänä ovat tutkintotavoit-

teellista koulutusta suunnittelevat yrittäjät. Lopuksi käsitellään vielä yrittäjän tutkintotavoit-

teellisen koulutuksen esimerkkimallia, joka on osaltaan kaikkien teorioiden ja tutkimukseen 

liittyvien vastauksien perusteella rakennettu mahdollinen uudenlainen menetelmällinen op-

pimisen esimerkkimalli painopisteenä tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristö. Mallin 

hyödyntäminen Laurea Lohjan monimuotoisissa koulutusohjelmissa on mahdollisuus uudenlai-

sen oppimista, jota muokkaillaan koulutuksen sisältöön sopivaksi tai tulevaisuuden koulutus-

ohjelmien mukaiseksi oppimisympäristöineen. Konstruktiivisen tutkimuksen uudenlaisten ide-

oiden käyttöönotto voi kestää pitkäänkin, jolloin se vaatii myös kohdeorganisaatiolta ja kehit-

täjiltä sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 67).  
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5.2.1 Tutkimustietojen hyödyntäminen Laureassa Lohjalla 

 

Tätä opinnäytetyötä on hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään Lohjan Laureassa liiketalouden 

koulutusohjelman monimuotokoulutuksen opintojaksosuunnitelmissa suunnittelutyöryhmän 

työpajoissa. Suunnittelutyöryhmä järjesti syksyllä 2010 haastattelutilaisuuden, johon oli kut-

suttu alueella toimivia toisen asteen tutkinnon suorittaneita yrittäjiä mm. merkonomeja sekä 

aikuispuolelta valmistuneita tradenomeja. Tutkimuksessa esiin tulleita asioita tullaan käyttä-

mään hyväksi hakumarkkinoinnin suunnitelmissa keväällä 2011 ja alkusyksystä 2011. Varsinai-

nen hakuajankohta on 12.9. – 7.10.2011 välillä, jolloin valintakoe haastatteluineen tullaan 

tekemään vuoden 2011 lopussa. Opiskelu monimuotoisena alkaa keväällä 2012 Laureassa Loh-

jalla.  

 

Opetusministeriö (2009b) määrittelee korkeakoulujen tehtävän yrittäjyyden edistämiseksi 

olevan merkityksellistä ja varsinkin tutkintotavoitteelliseen koulutukseen liittyvissä opintojen 

ohjauksessa sekä opiskelijoiden henkilökohtaisissa opintosuunnitelmissa. Näissä korostuisivat 

opiskelijoiden työuran hahmottaminen opintojen työharjoittelun tai opinnäytetyön merkeissä 

yrittäjyysuravaihtoehdon mahdollistamiseksi ja sen edistämiseksi varsinkin ammattikorkea-

koulujen tutkimus- ja kehitystyössä. Erityisesti pk-sektorin yritystoiminnan tukemisessa ja 

uudistamisessa, tukena yrittäjäsukupolvivaihdoissa, työelämälähtöisen ammattikorkeakoulu-

jen ylemmän tutkinnon ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman uudistamisessa. (Opetus-

ministeriö, Yrityskasvatuksen suuntaviivat 2009b, 23 – 24.) 

 

Yrittäjyyspainotteisuus on yksi Lohjan paikallisyksikön syventäviä opintomuotoja johtamisen, 

hyvinvointiliiketoiminnan ja e-liiketoiminnan opintomuotojen ohella, joten tämän työn merki-

tys jatkojalostaa yrittäjyyden toiminnallista kouluttautumista on yksi tulevaisuuden liiketa-

louden tärkeä painostus. Lohjalla liiketalouden koulutusohjelman painotus on kehittää palve-

luita ja markkinointia asiakaslähtöisesti välittävässä (sosiaalinen vastuullisuus), luovassa (ky-

kyä nähdä asioita uudella tavalla, kykyä ylittää rajoja) ilmapiirissä ketterästi (toimintatapa, 

jolla muutoksiin ja haasteisiin suhtaudutaan joustavasti ja rohkeasti) reagoiden (Laurea Lohja 

2010a, 1 – 2). 

 

5.2.2 Muut ammattikorkeakoulut vertauskohteena  

 

Tämän opinnäytetyön teoriaosan 2.1.7.2 Yrittäjyyspainotteisissa ammattikorkeakouluissa  

-kohdassa käsiteltiin menetelmällistä oppimista esimerkillisesti Jyväskylän ammattikorkeakou-

lun Tiimiakatemian -, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun LCCE-yrittäjyysprosessin - ja Lau-

rea-ammattikorkeakoulun Otaniemen LBV (Laurea Business Ventures) –yksikön oppimisympä-

ristössä. Näiden yrittäjyyspainotteisuus ja projektipohjainen työskentely on oiva esimerkki 

siitä, miten työelämä on konkreettisesti mukana oppimisprosesseissa. 
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Laajan teoriatarkastelun osalta voidaan päätellä, että tulevaisuuden oppimisympäristökäsit-

teet ovat menetelmällisen oppimisen uudenlaisia mallinnuksia vaikka ovat olleet käytössä jo 

vuosia. Näissä on aitoa työelämälähtöisyyttä eli systemaattista ja pitkäkestoista kumppanuu-

den luomista. Myös Laurean oma kehittämispohjainen oppiminen, Learning by Developing 

(LbD), on yksi palkituimmista ja tunnetuimmista oppimisen toimintamalleista kansallisella 

tasolla. Toimintamalli on kehittynyt vuosien aikana ja vahvistunut osana tärkeäksi osaamisen 

keskiöiksi. (Laurea 2010. Laurea strategia 2010 – 2015.) 

 

Käytännöllisenä johtopäätöksenä voidaan todeta, että ammattikorkeakoulujen yrittäjien kou-

lutusohjelmien vertailu antoi todella tärkeätä tietoa nykyisten yrittäjyyttä tukevien oppimis-

menetelmien tarjonnan tarkastelussa. Tämän perusteella voidaan myös todeta, että mene-

telmällisen oppimisen toimintamalli edustaisi menestyksellistä ja työelämälähtöistä koulu-

tusmahdollisuutta myös tukien yrittäjyyttä ja palvelujen uudistamista sekä uusien asioiden 

soveltamista yritysten tarpeisiin. Jatkossa olisi tärkeätä huomioida yrittäjien vahva ja rautai-

nen ammattitaito uudenlaisen oppimisympäristön luomisessa, jotta voitaisiin saada vielä mer-

kittävämpi menetelmällinen lähtökohta myös yrittäjyyden ja liiketalouden oppimissa ammat-

tikorkeakoulun nuorisopuolella. 

 

5.2.3 Ryhmähaastattelutilaisuus Laureassa Lohjalla 

 

Tämän tutkimuksen tuloksia hyödynnettiin Lohjan liiketalouden monimuotokoulutusta suun-

nittelevan työryhmän järjestämässä ryhmähaastattelutilaisuudessa Lohjan paikallisyksikössä 

syksyllä 2010. Koulutusohjelman suunnittelutyöryhmä sai ensin tutkimustulokset käyttöön 

ennen tilaisuutta. Tulosten läpikäynnin jälkeen työryhmä kutsui koolle tilaisuuteen Laurea 

Lohjan aikuispuolen liiketalouden koulutusohjelmasta valmistuneita tradenomeja ja merko-

nomeja sekä yrittäjiä, joiden koulutustausta tiedettiin olevan toisen asteen tutkinto. Haastat-

telu on hyvä tiedonkeruumenetelmä, jossa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa 

tutkittavan kanssa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009). Hirsjärvi ym. (2009) mukaan voidaan 

tätä haastattelumuotoa luonnehtia avoimen haastattelun muotoiseksi keskustelutilaisuudeksi, 

jossa selviteltiin aidosti keskustellen mm. ajatuksia aikuisena opiskelusta monimuotoisena 

vaihtoehtona, mielipiteitä tutkinnon suorittamisesta ja käsityksiä tutkintotavoitteellisen kou-

lutuksen sisällöstä. Tavoitteena haastattelutilaisuudessa oli saada tähän koulutusohjelmaan 

ennakkoon sellaista tietoa, jota voidaan hyödyntää mm. suunnittelutyöryhmän opetussuunni-

telman rakentamisessa ja muuhun oppimiseen liittyvissä käytännön järjestelyissä. Keskustelua 

käytiin Ojasalon, Moilasen ja Ritalahden (2009) 8x8-menetelmää hyväksikäyttäen aiheina mm. 

opiskelun motiivit, opiskelijan kehittymistarpeet, aikataulu, opiskelun toteuttaminen ja – 

muodot, tulosten mittaaminen, kehitysehdotukset sekä muita opiskeluun liittyviä aiheita 

(Kortelainen 2010; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 148 – 149 mukaan). 
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Kortelaisen (2010) haastattelutilaisuudesta tekemän muistion mukaan voidaan yleisellä tasolla 

tutkinnon suorittamisen motiiveina pitää oman yrityksen kehittämisen mahdollisuuksia opiske-

lun yhteydessä, kahden vuoden pituista opiskelua sopivana tutkinnon suorittamisen ajalle, 

itsearviointi tenttien tilalle ja opiskelijan mahdollisuutta tuoda oman ratkaistavan projektin 

mukaan opiskeluun, jossa kaikki opiskelijat antaisivat mahdollista ratkaisuapua (Kortelainen 

2010). Nämä haastattelussa esiin tulleet kehitysehdotukset ja opiskeluun liittyvät mielekkyy-

det olivat erittäin hyvin käytetty ja tuotu esille tämän kehittämispohjaisen tutkimuksen avul-

la. Lopuksi voidaan todeta haastattelun yhteenvedosta, että tutkimuksen vastaukset olivat 

merkityksellistä tietoa ja niitä oli esimerkillisesti hyödynnetty tähän haastattelutilaisuuteen, 

joita käytetään myös mahdollisesti myöhemmin suunnittelutyöryhmän rakentamisen apuna.  

 

Kortelainen (2009) mainitsee vielä muistiossaan Bergströmin ja Leppäsen (2009) mallin mukai-

sesti tulevaisuuden tärkeitä tarkastelunäkökulmia. Näitä ovat mm. palveluympäristökäsite, 

joka voidaan mieltää tämän opinnäytetyön mukaisena oppimisympäristökäsitteenä. Oppi-

misympäristön ensivaikutelmana voidaan nähdä fyysinen ympäristö, mutta tärkeänä nähdään 

myös koneet ja laitteet, jotka voisivat tuoda yrittäjille uudenlaista menetelmällistä oppimi-

sen mahdollisuutta liiketalouden koulutusohjelmaan. (Kortelainen 2009, Bergström & Leppä-

nen 2009.) 

 

Mattinen (2006) kirjoittaa asiakkuusosaamisen kehittämisestä ja miten asiakasta voitaisiin 

ottaa mukaan uudistamaan tuotteita ja palveluja. Osallistuminen kehitykseen tarkoittaa asi-

akkaan ottamista mukaan hankkeen ideointivaiheeseen. Syvällinen ymmärrys asiakkaan toi-

minnasta antaa paremmat edellytykset tunnistaa erilaisia asiakkaalle arvokkaita vaihtoehtoja. 

(Mattinen 2006, 222.)  

 

Kuviossa 64 nähdään vasemmalla perinteinen tuotekehitys, jossa ensin ideoidaan, sitten suun-

nitellaan ja rakennetaan, jota asiakas käytön jälkeen kommentoi eli antaa palautteen. Paran-

nus tapahtuu perinteisenä tuotekehitysprosessina. Oikealla olevan asiakasta osallistavan Mat-

tilan (2006, 222) mukaan Lohjan ryhmähaastattelutilaisuus toteutettiin. Haluttiin kuunnella ja 

havainnoida ensin mahdollisia tulevia asiakkaita, jonka mukaan suunnitteluryhmä tekee ja 

tunnistaa vaihtoehtoisia ratkaisuja opintojaksosuunnitelman työstämiseen. Valitaan opetuk-

siin ratkaisuja, jotka tukevat niin yrittäjien kuin aikuisten oppimismahdollisuuksia. Suunnitte-

lutilanteet jatkuvat, joita potentiaalinen asiakas eli tuleva opiskelija testaa ja kuuntelun 

kautta parannellaan sekä mahdollisesti uudelleen testaa. Tämän jälkeen asiakkaan käyttämi-

nen mahdollistaa joustavan ja työelämälähtöisen koulutustavan käytön. (Mattinen 2006, 222.) 
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Kuvio 64: Perinteinen vs. vuorovaikutteinen tuotekehitys  

(Mattinen 2006) 

 

5.2.4 Tuloksien hyödyntäminen hakumarkkinoinnissa 

 

Haku kevään 2012 Laurean Lohjan liiketalouden amk-tutkintoihin monimuoto-opiskeluna ta-

pahtuu syksyllä 12.9. – 7.10.2011. Tällöin on hyvä ottaa huomioon tämän opinnäytetyön kyse-

lyn vastauksien perusteella esiintyneitä tietoja, jotka houkuttelisivat myös yrittäjien suorit-

tamaan tutkintotavoitteellista tradenomitutkintoa. Hakumarkkinoinnin yhteydessä voidaan 

tutkimuksen vastauksista hyödyntää mm. yrittäjien taustatietoja, yrityksen perustietoja sekä 

kaikkien liitteessä 2 olevia kysymyskohtia 1 – 4 vastaustietoineen. 

 

Yrittäjät ovat tämän kyselyn tulosten mukaan kiinnostuneita suorittamaan tutkintotavoitteel-

lisen korkeakouluasteisen koulutuksen osana oman yrityksen liiketoiminnan kehittämistä, 

ilman suuria yrittäjän omia taloudellisia panostuksia, kehittää omia johtamis- ja projektinve-

totaitoja ja saada tiimi, jonka jäsenet ovat samat koko tradenomi-tutkinnon suorittamisen 

ajan. Uudella menetelmällisellä oppimisen tavalla hakumarkkinoinnissa tulisi nostaa esille 

myös Kortelaisen (2009) haastattelun yhteenvedossa mainittuja asioita mm. yrityksen toimin-

taan liittyvät -, ammattikorkeakoulun tarjontaan liittyvät - ja markkinointiin liittyvät mahdol-

lisuudet (Kortelainen 2009). 
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Hakumarkkinoinnin osalta voidaan todeta, että koko Laurean aikuispuolen liiketalouden haki-

jamäärät kuvion 65 mukaan ovat nousemaan päin (punaiset palkit = ensisijaiset hakijat). Aloi-

tuspaikkojen määrät ovat hiukan laskeneet tai pysyneet samana. (Laurea 2010. Laurean haki-

jatilastot 2008 – 2010.) 

 

 

 

Kuvio 65: Laurea aikuiskoulutuksen hakijamäärät 2008 -2010  

(mukaillen Laurea 2010)  

 

Hakumarkkinoinnissa on myös hyvä ottaa huomioon sähköisten viestintäkanavien uudenlainen 

hyödyntäminen ja käyttö. Tilastokeskuksen tietojen mukaan alle 40 vuotiaat suomalaiset 

käyttävät Internetiä lähes 100 prosenttia ja 50 – 59 vuotiaat käyttävät noin 70 prosenttia. 

(Tilastokeskus 2010) Tämän mukaan yrittäjille mainostaminen vastaustietojen mukaan voi-

daan pääasiassa toteuttaa sähköisenä, mutta osaltaan perinteistä lehtimainontaa käyttäen, 

kun mietitään läntisen Uudenmaan hajanaista ja laajaa aluetta. Perinteiset markkinointikana-

vat ovat paikallisyksikön tiedotuskanavia hakumarkkinoinnissa. Tiedottaminen yrittäjille alu-

een yrittäjäjärjestöjen kautta mahdollistaa yrittäjäjäsenille kohdennettua markkinointia. 

Yrittäjyyttä tukevat palveluorganisaatiot ovat hyvä tiedottamiskanava esim. Uusyrityskeskus, 

aikuiskoulutusta tukevat organisaatiot jne. Vastauksien mukaan voidaan todeta, että sähköi-

senä toteutettu kysely oli koettu hyödylliseksi ja toimivaksi tiedotuskanavaksi. 

 

Arenen (2011) tiedotteen mukaan markkinointia on tehostettu ammattikorkeakouluissa, koska 

hakijat eivät ole pystyneet saamaan yhteishakujärjestelmästä vertailukelpoisia tietoja. Ope-
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tushallituksen Koulutusnetti.fi on näitä tietoja mahdollistava tietokantajärjestelmä, jonka 

mukaan hakija voi punnita sekä arvioida haun antamia tuloksia. (Arene 2011.) Tämä kohden-

taa Laurea Lohjalla monimuotoisen koulutusohjelman markkinoinnin tehostamista läntisen 

Uudenmaalle yksilöidysti suoraan kohderyhmille, jotka ovat potentiaalisia opiskelijoita moni-

muotoiseen liiketalouden koulutusohjelman hakijoiksi. Myös tämän opinnäytetyön teoriaosan 

2.1.8.1 Liiketalouden koulutusohjelmissa –luvun Koulutusnetti.fi –tietojen hyödyntäminen on 

tärkeätä syksyllä 2011 alkavaan monimuotoisen koulutusohjelman hakumarkkinointiin.  

 

Laureassa markkinointi toteutetaan keskitetysti Laurean markkinointipalvelujen kautta. Mark-

kinoinnin käytännön toimintaa ohjaa sekä alueellinen - että paikallinen markkinoinnin työ-

ryhmä. Kattomarkkinointia toteutetaan Laurean markkinointipalvelujen kautta kaikkien seit-

semän paikallisyksikön yhteistä tarvetta varten, joita tulevat toimintaohjeet kullekin luku-

kaudelle. Näiden perusteella kahden eri alueyksikön markkinointityöryhmät suunnittelevat 

alueilleen sekä omaa että yhteistä hakumarkkinointia. Alueelliset työryhmät toimivat Espoos-

sa ja Vantaalla. Lohja toimii Espoon aluetyöryhmässä mukana, mutta myös vahvasti läntisen 

Uudenmaalla yksin sekä yhdessä eri alueella toimivien koulutusyhteistyökumppaneiden kans-

sa. 

 

5.2.5 Menetelmällisen oppimisen esimerkkimalli 

 

Menetelmällisen oppimisen esimerkkimalli tulee olla haasteiden edessä hyvä käytännöllinen 

mahdollisuus yrittäjyyden koulutuksen tukemisessa, jossa oppijan oma aktiivisuus korostuu, 

opiskelu on reaalitilanne, oppijat ovat suoraan vuorovaikutuksessa yrittäjyyden kanssa, ope-

tus rakentuu ongelmaratkaisupohjalle ja vuorovaikutukselle, oppijan tukena on mahdollisuuk-

sien mukaan erilaisia verkostoja jne. 

 

Tässä luvussa käsitellään menetelmällisen oppimisen esimerkkimallia mahdollisuutena tukea 

opinnäytetyön kohderyhmän eli yrittäjien tutkintotavoitteellisen koulutuksen monimuotoista 

oppimisen mahdollisuutta yhdessä olemassa olevan nuorille suunnatun liiketalouskoulutusoh-

jelman kanssa. Esimerkkimalliehdotuksessa painopiste on oppimisympäristön tieto- ja viestin-

tätekniikan uudenlaisessa tavassa viitekehyksen mukaisesti. Näkökulmana on tuoda niitä asioi-

ta esille, jotka hyödyntävät yrittäjien menetelmällisen oppimisen mahdollisuuksia osallistua 

aktiivisemmin koulutusohjelmaan mukaan. 

 

Laurean tutkivan oppimisen prosessivaiheissa, Learning by Developing, (Laurea 2004) opiskeli-

jan verkostoituminen, impulssi, ilmiö, ongelma, tekeminen, ratkaisu ja seuranta toimisivat 

tässäkin oppimisen keskiöissä. (Laurea 2004, 16.) Haasteet tämän osalta se tuo myös paikal-

lisyksikön fyysisille ja virtuaalisille oppimisympäristöille. Menetelmällinen oppiminen uuden-

laisessa oppimisympäristössä voidaan kytkeä Kaupin (2008) ja Salovaaran (2004) mukaan eks-
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pansiivisena eli laajenevana oppimiskäsityksenä, jossa oppiminen lähtee yksilötasolta. Yrittä-

jä oppii itsenäisesti kehittäen ja laajentaen tiimitasolle eli nuorten koulutusohjelmaan uuden-

laisella toimintatavalla. Kehittäen ja laajentaen levittäytyy edelleen verkostoihin ja tuo uutta 

oppimista. (Kauppi 2008, Salovaara 2004; Engström 2004.) 

 

Tässä esimerkkimallissa lähestytään todellisten ongelmatilanteiden ratkaisumallia, jossa tiet-

tyjen liiketoiminnan todellisten tilanteiden kuvaukset käsitellään luokkahuoneessa kirjallisia 

aineistoja lukemalla. Tämän jälkeen ne tutkitaan yhdessä ja analysoidaan yhdessä tiimin 

kanssa ennen yhteistä keskustelutilaisuutta. Todellisten projektien ongelmatilanteiden eli 

tässä tilanteessa yrittäjien omien tapausten kautta voidaan mahdollisesti tehdä sitä oppimisti-

lanteesta riippuen yrityksessä, jotta päästään Ylikerälän (2005, 72) mainitsemaan McMullan ja 

Bobergin (1991) korkeatason oppimisen taitoluokkaan, jonka mukaan vastuut ovat suuremmat 

opiskelijoilla kuin opettajilla. 

 

Opettajien ja opiskelijoiden roolien vaihtuessa päästään erityyppisiin oppimisen tavoitteisiin 

(Ylikerälä 2005, 72), joka on case-menetelmä Doodleyn ja Skinnerin (1997, 277) mukaan. Tar-

kastellaan kolmen dimension eli oppimistavoitteiden, opettajan roolin ja opiskelijan roolin 

mukaan tilannetta. Opettajan pedagogisen filosofian toisena ääripäänä on näkemys, jonka 

mukaan opiskelijalla on täysi vastuu oppimisestaan ja opettaja ainoastaan valvoo järjestystä. 

Vastakkaisen ääripään mukaan opettaja on vastuussa siitä, että opiskelija oppii. Hän ohjaa 

täysin työskentelyä ja jakaa tietoa oman ylivoimaisen osaamisensa turvin. Doodleyn ja Skinne-

rin (1997) mukaan opettaja ei saisi olla keskeinen elementti oppimisprosessissa, mutta hänen 

pitäisi merkittävästi auttaa siinä. Heidän mukaansa case-menetelmän sovellettavuus tietojen 

ja käsitteiden opettamisessa on huono, mutta paranee siirryttäessä kohti käytäntöä, jolloin 

vaaditaan tekniikoiden soveltamista, asioiden analysointia, synteesiä, oikeaa asennoitumista 

ja arvostelukykyä. (Ylikerälä 2005, 72.) Tämän osalta yrittäjien omat tilanteeseen liittyvät 

case-tapaukset ovat menetelmällisen esimerkkimallin hyvä lähtökohta. Käytännönläheisten 

menetelmien käyttöönotto on Ylikerälän (2005, 79) mukaan menestymisen mahdollisuus (Yli-

kerälä 2005, Gorkman ym. 1997 mukaan.) 

 

Ylikerälän (2005) oman vuonna 2001 tehdyn yrityshautomotutkimuksen mukaan rahan mu-

kaantulo tuo mukanaan myös riskin ja epävarmuuden, joka on oikeasti toimivan yrittäjän 

elämässä usein hyvin keskeinen ja vaativa elementti. Raha myös usein lisää yrityksen riippu-

vuutta eri sidosryhmistä, koska ne mittaavat etujaan yrityksen suhteen viime kädessä rahassa. 

Vasta oikeasti toimiessaan henkilö pääsee konkreettisesti testaamaan yrittäjäominaisuuksi-

aan; kykyään toimia ja viihtymistään yrittäjänä.  

 

Kuviossa 66 on lähdetty pohtimaan menetelmällisen oppimisen esimerkkimallia, jossa yrittäjä 

opiskelijana ja nuorisoasteen opiskelijat työskentelisivät yhdessä koko opintopolun ajan, jol-
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loin menetelmällisen oppimisen uudenlaisen liiketalouden ympäristössä muodostuisi yhden 

yrittäjän yrityksen liiketoiminnan ympärille. Yrittäjän oman yrityksen kautta voisi suorittaa 

tutkintotavoitteellisen koulutuksen ja nuorisopuolen opiskelijatiimi voisi kohdentaa saman 

yrityksen projekteja, jolloin ammatillinen kasvu koulutusohjelmassa molempien koulutusoh-

jelmassa rakentuisi sisältöineen ja aikatauluineen eri teemojen mukaan käynnistymisen, ke-

hittämisen ja syventämisen kautta. 

 

 

 

Kuvio 66: Menetelmällisen oppimisen esimerkkimalli 

 

Tulevaisuudessa kuvion 66 esitetyssä Yrittäjien menetelmällisen oppimisen esimerkkimallissa 

voidaan miettiä oppimisen prosessia 2.4 Viitekehyksen Kuosan (2007) elävän verkoston mallin 

mukaisesti. Tämän mukaan oppiminen voi olla sellaista, jossa älykkyys ja lahjakkuus ovat 

harjoiteltavia ominaisuuksia, jokaisen toimijan työpanosta tarvitaan, joustavat tarpeet lisään-

tyvät, lähiopetuksen tarve vähenee, sosiaaliset verkot tulevat tehokkaaksi oppimisympäristön 

toiminnan kautta. (Aalto, Ahokas & Kuosa 2008, Kuosa 2007, 19.) 

 

Luvun 2.4 Viitekehyksen Aikuisen kokemuksellisen oppimisen mallin mukaan voidaan kyseistä 

esimerkkimallia myös täydentää tämän esimerkkimallin ajatukseen. Yrittäjät ovat yrittämi-

sessä kokeneita ja uudenlaiset oppimiskokemukset positiivisena sekä kriittisenä tarkaste-

lunäkökulmana nuorten yrittäjyysopinnoissa tärkeä tiedollinen ja taidollinen elävän esimerkin 

malli.  

 

Tämän opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitelty sulautuvan oppimisen merkitys menetelmälli-

sen oppimisen uudenlainen liiketalouden ympäristössä korostuvat opiskelijan aktiivisuus, ko-

kemukset, oppimisen sosiaalisuus ja oppiminen muiden kanssa. Kontaktiopetuksen, kokemus-

peräisen oppimisen työympäristö, itsenäisen oppimisen, e-oppimisen hyödyntäminen yhdistää 

lähiopetuksen, verkko-opetuksen ja työnteon opiskelijoiden tarpeista lähtevillä tavoilla on ne 

sitten yrittäjiä aikuispuolella tai nuorisopuolen opiskelijoita. Oppimisessa tarvitaan hyvin laa-

Yrittäjä 

monimuotokoulutus 

Nuorisopuolen 

koulutusohjelma 

Yrittäjien menetelmällinen oppi-
minen uudenlaisessa liiketalou-

dellisessa ympäristössä 
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ja-alaista ohjausta tiedon hankintaa, kriittiseen arviointiin, hyödyntämiseen ja johtopäätös-

ten tekemiseen. Sulautuvassa oppimisessa ratkaisevinta on tila, aika, opetus- ja oppimisme-

netelmien autenttisuus sekä inhimillinen kontakti (yksilöllinen ohjaus). 

 

Miksi sulautuva oppiminen olisi hyvä menetelmällisessä oppimisen uudenlaisessa ympäristössä 

monimuoto-opetuksessa Laureassa Lohjalla? Yksilöllisyyden oppiminen korostuisi, työssä op-

piminen korostuisi, opiskelijan oma vastuu oppimisesta lisääntyisi, opiskelijan itsenäisyys 

säilyisi oppimisen mahdollisuuksista, työpaikalla oppiminen lisääntyisi ja muodollisen oppimi-

sen raja hämärtyisi. Aikataulutus ei enää ratkaise oppimista ja verkko-opetus lisääntyisi. 

 

Vainion (2008) mukaan sulautuvan oppimismenetelmän ottamista käyttöön, tulisi suunnitelmia 

kohdistaa ensin siihen, miten edistää oppimisyhteisöjen rakentamista, laajentaa opittujen 

asioiden soveltamismahdollisuuksia, tuottaa jokaisen omaa oppimista seuraavia ja arvioitavia 

tilanteita, tarjota asiantuntijakohtaamisille paikkaa, tarjota oikea-aikaista mentorointia ja 

valmennusta, tarjota simulaatioita ja harjoittelulaboratorioita ja tarjota oppimateriaalia eri 

tilanteisiin. (Vainio 2008, SeOppi 2/2008, 4.) 

 

Opintojaksosuunnitelman mukaan on tärkeätä käydä teemakohtaisesti läpi kaikkien opintojak-

sojen osalta olevat osa-alueet vastuuhenkilöineen ja mahdollisuuksien mukaan sulauttaa sisäl-

tö lähi- ja verkko-opetuksen kanssa yhteen, jotta pedagoginen mielekkyys säilyisi läpi opinto-

jen.  

 

Menetelmällistä oppimista uudenlaisessa liiketaloudellisessa ympäristössä vaatii opiskelijoita 

paljon erilaisia innovaatioiden syntyä. Innovatiivisuus on yhteistoiminnallista oppimisen tai-

toa, jonka tekijät ovat positiivinen riippuvuus, avoin vuorovaikutus, yksilöllinen vastuu, sosi-

aaliset ryhmätyötaidot ja arviointi. Näiden tekijöiden sekä luovuuden, erilaisten käytäntöjen 

ja positiivisten vaikutusten alaisuudessa syntyvät innovaatiot. (Siltala 2010, 79.) 

  

Yrittäjille suunnattu tutkintotavoitteellisen koulutuksen suorittamisen mahdollisuus monimuo-

toisena on juuri sitä työelämälähtöistä koulutusmuotoa, jossa Laureassa Lohjalla on roolina 

yrittäjyyden ja palvelujen uudistamisessa sekä uusien tekniikoiden soveltamisessa paikallisten 

yritysten tarpeisiin. 

 

Yritystä stadiin 6.5.2010 –esityksessä Outi Hägg kirjoittaa yrittäjämäisistä oppimisympäristöis-

tä, jonka keskeisinä asioina hän pitää rajattomien oppimisen tiloja elämäntapaan liittyvinä 

asioina mm. luovuus, valppaus, kokemuksellisuus, vuorovaikutus, kriittinen ajattelu, yhteis-

toiminnallisuus ja tekemällä oppiminen. Tiedon syntymistä toiminnallisessa vuoropuhelussa 

yksilön ja ympäristön toimesta on tärkeää yrittäjämäisessä oppimisessa. (Hägg 2010.) 
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Opetusministeri Virkkunen (2010) puheessaan korostaa opiskelijalähtöisen osaamisen kehittä-

mistä korkeakoulutuksessa ja mainitsee opiskelijavalintojen olevan yksi järjestelmän pullon-

kauloista. Vaikeus joustavaan siirtymiseen toiselta asteelta olisi syytä kehittää siten, että 

korkeakoulujen sisäinen liikkuvuus poistuisi ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville tarkoi-

tetusta yhteishausta. (Virkkunen 2010.) Työelämän konkreettinen yhteistyö koko opintopolun 

ajan voisi osaltaan luoda merkitystä käytännönläheisesti ja motivoida yrittäjiä sekä opiskeli-

joita uskomaan, että laajemmat ja monipuolisemmat perusominaisuudet tukevat riskinottami-

sen kykyä kansainvälisyyteen toimia erilaisissa kulttuureissa; johtaa omaa yritystä, verkostoja 

ja kumppanuuksia; havaita uusia mahdollisuuksia, ratkaisujen kehittämisiä ja luovia uutta 

rohkeasti yrittäjämäisellä asenteella sekä uusien toimialojen kytkemistä nykyisen lisäksi. 

 

5.2.6 Laadunvarmistuksen merkitys opinnäytetyössä 

 

Laadunvarmistus on osana koko Laurean toiminnan jatkuvaa kehittämistä, jota ohjataan eri-

laisien seuranta- ja kehitystoimenpiteillä jokaisen laurealaisen ja sidosryhmien toimesta. 

(Laurean laatukäsikirja 2010.) 

 

Yrittäjien menetelmällinen oppiminen uudenlaisessa liiketaloudellisessa ympäristössä voisi 

olla myös Laurean pedagogisen strategiaan perustuva LbD-toimintamallin mukainen oppimisen 

muoto, jossa tavoitteena olisi yhdentää monimuotoinen opetusmetodi nuorisopuolen opetuk-

sen yhteyteen.  

 

Merkityksellistä ja käytännöllisinä johtopäätöksinä laadunkehittämisen kannalla voidaan miet-

tiä yrittäjien eli opiskelijapalautteen konkreettinen hyödyntäminen säännöllisesti koko opin-

topolun ajan. Toimivaa tämänhetkistä opiskelijapalautejärjestelmää hyödynnetään ja henki-

lökohtaiset ohjaus- ja kehityskeskustelut ovat hyviä ja toimivia, mutta varmaan edelleen ke-

hittämistyötä on tarpeen tehdä silloinkin, kun oppimismenetelmät muuttuvat. 
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6 Tutkimuksen ja opinnäytetyön arviointi  

 

Tässä luvussa käydään läpi omaa ammatillista kehittymistä opinnäytetyön kautta ja itsearvi-

oinnin haasteita sekä jatkotutkimusehdotuksia Laurea Lohjan monimuoto-opetuksen työryh-

mälle. 

 

6.1 Ammatillinen kehittyminen opinnäytetyön kautta 

 

Opinnäytetyön ammatillinen kehittyminen perustuu ylemmän ammattikorkeakoulun eurooppa-

laisen osaamisen viitekehyksen (EQF, European Qualifications Framework) korkeakoulututkin-

tojen osaamistasokuvauksen mukaisesti tasolla 7. 

 

Uuden tiedon tuottamisen tavoitteena oli pyrkiä omaksumaan ammattikorkeakoulun uudenlai-

sia pedagogisia menetelmiä liiketalouden koulutusohjelmissa. Opinnäytetyönä menetelmälli-

nen oppiminen uudenlaisessa liiketaloudellisessa oppimisympäristössä oli kehittämishankkee-

na haastava ja teoreettiskäsitteenä monimuotoinen jo opinnäytetyön alkuvaiheessa.  

 

Teoriatiedot jaettiin kolmeen selkeään osa-alueeseen, jossa ensimmäisenä varsinainen mene-

telmällisen oppimisen teoria koostui konkreettisen tutkittavan yrittäjäryhmän mukaisesti 

käyttäjälähtöisyyteen ja uudenlaisiin oppimiseen liittyviin oppimisprosesseihin. Tulevaisuuden 

erilaiset tutkimustulokset ovat tärkeätä tietoa, sillä yrittäjyyttä edistetään todella monin 

keinoin ja haasteita riittää niin koulutusorganisaatioille kuin yrittäjille itselleenkin. Erilaiset 

toimintamallit oppimisympäristöineen antoivat myös uudenlaista tiedollista ja tarkkaa vahvis-

tusta opinnäytetyön tutkimuksen lähtökohdaksi.  

 

Toinen osa teoriaosuudesta kohdistui aikuiskoulutukseen ja lähinnä ammattikorkeakoulujen 

vertailuun, jonka perusteella sai syvällistä tietoa kansallisen tason tarjonnasta ja määristä. 

Myös ammattikorkeakoulut ovat todellisen muutoksen edessä, joten oli erittäin merkityksellis-

tä tietää tätä opinnäytetyötä tehdessä tulevaisuuden koulutuksen suuntaviivoista ja näkemyk-

siä liiketoimintamahdollisuuksista ja verkostoista.  

 

Kolmannessa eli viimeisessä teoriaosuudessa tarkasteltiin läntisellä Uudellamaalla toimivien 

yrittäjien taustaa. Yrittäjät Uudellamaalla ovat tärkeä kohderyhmä ammattikorkeakoulun 

verkostoa, joten yrittäjien tarkka ja syvällinen taustatutkinta määrineen toi uudenlaista nä-

kemystä yrittäjille suunnattujen palvelujen kehittämisessä, mahdollisuuksien mukaan koulu-

tustarjonnan laajentamisessa ja verkostojen luomisessa. 

 

Laaja-alaisen teoriaosuuden lukeminen ja tutkiminen tuotti itsenäisen ajattelumallin ymmär-

tämistä menetelmällisen oppimisen käsitteellistämiseksi. Menetelmällisen oppimisen mahdol-
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listaminen on yksi kehittämispohjaisen oppimisen mahdollinen uudenlainen oppimisympäristö. 

Itsenäinen työskentely ja yrittäjän näkökulmat huomioon ottaen antoivat paljon erilaisia lä-

hestymistapoja tähän työhön.  

 

6.2 Opinnäytetyön itsearviointi 

 

Laureassa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tavoitteena on saavuttaa kehittämispohjai-

sen oppimisen osalta työssä autenttisuus, tutkimuksellisuus, uuden luominen ja käyttökelpoi-

suus vaatimukset. 

 

Opinnäytetyö on alkuperäisehdotukseltaan Laurean aluerehtorin ehdotus, josta muotoiltiin 

Lohjan paikallisyksikön johtajan ja ohjaavan opettajan syksyllä 2009. Tutkimuksen kysely 

toteutettiin yhdessä Uudenmaan Yrittäjien kanssa syksyllä 2009, jonka perusteella vastaukset 

tuottivat sellaista aineistoa, joiden osalta voidaan tulevaisuudessa miettiä yrittäjien osallis-

tumista uudenlaisen esimerkkimallin mukaiseen koulutukseen. 

 

Työn hyödynnettävyys korostui tekijän omaan ammatillisen kehittymisen ongelmaratkaisutai-

doissa tuoda uudenlaista näkemystä yrittäjälähtöisen oppimisen ympäristön luomiselle. Mene-

telmällisen oppimisen uudenlainen liiketaloudellinen oppimisympäristö alustaa uudenlaista 

mahdollisuutta yrittäjille osallistua tutkintotavoitteelliseen koulutukseen, mutta vaatii vielä 

tarkennusta mm. resurssien suhteen. Lohjan paikallisyksikkö on aktiivinen läntisen Uuden-

maan alueellinen toimija ja tekee tiiviisti yhteistyötä julkisten tahojen sekä paikallisten yrit-

täjien kanssa. Oppimisympäristöjä paikallisyksikössä on luotu vuosien varrella ja lisää tarvi-

taan sekä niiden kehittämistä, jotta alueen yrityksille voidaan tarjota monipuolista työelämä-

lähtöistä tuoretta koulutuspalvelua. 

 

Haasteena uudelle osaamiselle syntyy yrittäjyyden ohella paljon uusia ammatteja, vanhat 

häviävät tai ne sulautuvat työnkuvauudistuksien myötä yhteen. Yrittäjyyden merkitys voi sekä 

ajankohdaltaan, talouden sekä osaamisen kautta olla vaihtoehto monelle työllistymisen vaih-

toehtona. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan koulutusjärjestelmällä nähdään keskeinen 

rooli yrittäjyyskasvatuksen, yrittäjyyden edellytysten ja toimintaympäristön kehittämisessä. 

Kaikkien kouluasteiden tehtävä on tukea ja edistää yritteliäisyyttä, aktiivisuutta ja omatoimi-

suutta tukevia valmiuksia, jotta ajattelu ja toiminnan tukeminen nähtäisiin osana ammattiin 

kouluttautumista ja yrittäjän toimimisen mahdollisuutena. Verkostoyhteistyö niin alueellisesti 

kuin paikallisesti eri koulutusasteilla sekä oppilaitoksien kesken nähdään myös korostuneesti 

yhtenä erityisen tärkeänä osana yrittäjyyden syntymistä. (Yrittäjyyskatsaus 2010.) 
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6.3 Tutkimuksesta nousseet haasteet ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tämän tutkimuksellisen kehittämisprojektin tarkoituksena oli selvittää läntisellä Uudenmaalla 

toimivien yrittäjien tutkintotavoitteellista koulutushalukkuutta ja luoda sen pohjalta mene-

telmällisen oppimisen uudenlainen oppimisympäristömalliehdotus. Tutkimuksen selvitettiin, 

mitkä tekijät vaikuttavat yrittäjän koulutushalukkuuteen sekä millä tavoin yrittäjät haluavat 

suorittaa tutkintotavoitteellista koulutusta ja yleensä kouluttautua yrittäjänä toimiessaan.  

 

Haasteena näen sen, miten tulee markkinoida yrittäjille tutkintotavoitteellista koulutusta, 

jossa yrittäjämäiset oppimisympäristöt tukevat yrittäjämäistä oppimista. Haasteita koko op-

pimisympäristön esimerkkimallin käyttämiselle voidaan taulukon 12 nelikenttäanalyysin mu-

kaan tarkastella. 

 

Vahvuudet Heikkoudet 

- Yrittäjyys vahvana näyttönä 

- Paikallistuntemus hyvä  

(toimintaympäristö) 

- Verkostojen hyödynnettävyys 

- Korkeakoulututkinto on tutkimuksen 

mukaan tavoitteellista kehittymistä 

- Ajan puute opiskelulle (työtä 24/7) 

- Taloudellisesti mahdotonta 

- Yksin yrittäjänä 

- Tieto- ja viestintäosaaminen huono 

- Liiketoiminta pientä (ei esim. omaa 

toimipistettä tai toimiala suppeaa) 

Mahdollisuudet Uhat 

- Hyödyntää oppimisen uudenlaisien 

välineiden kautta ajasta ja paikasta 

riippumattomaksi toiminnaksi 

- Opiskelun monimuotoisuus mahdollis-

taa ilta- ja viikonloppuopiskelut  

- Opiskelijoiden kautta saama tuki  

hyödynnettävissä arjen liiketoiminnas-

sa (opiskelijat kaikki oppivat ja  

yrittäjä pystyy itse kehittämään omia 

taitojaan) 

- Tieto- ja viestintätekniikan taidot 

kehittyvät samalla opiskelun 

- Oppimisympäristö voi olla virtuaalinen 

tai opiskelupaikan tuomat mahdolliset 

työpisteet & tilat 

- Yrityksen kehittämisen laajentamis-

mahdollisuudet (mahd. kansainvälis-

tyminen) 

- Yrittäjä käyttää opiskelijoiden tuomaa 

etua väärin hyväksi 

- Henkilöiden yhteensopivuus (kemiat 

eivät pelaa tiimin henkilöiden ja  

yrittäjän kanssa) 

- Liian suppea liiketoiminnan oppiminen 

- Tieto- ja viestintekniset ongelmien 

lisääntyminen (koulutusorganisaation 

it-tuki)  

- Yrityksen lopettamisen uhka (konkurssi 

tai yrittäjän tapaturma & sairastami-

nen) 

(jatkuu)
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- Yrittäjän tiimi- ja johtamistaitojen 

kehittäminen 

- Opiskelijoille vahva yhden alan  

liiketoiminnan tuntemus yrittäjän 

kautta 

- Ryhmä toimii tiiviisti yhdessä koko 

opintopolun ajan (pitkän aikavälin 

mahdollisuudet oppia yrittäjän  

ammattia ja alaa) 

- Kansainvälistymisen mahdollisuudet 

 

Taulukko 12: Yrittäjän oppimista nelikenttäanalyysia tulkiten (SWOT)  

 

Oppimisympäristöjen kehittäminen kehittyneessä viestintäteknologiassa yrittämisen ohella on 

osallistumista itse mukana. Sosiaalisen median tuomat mahdollisuus sovelluksineen antaa 

mahdollisuuksia. Hajautettu päätöksen teko ei toimi kaikissa tilanteissa, mutta se laajenee 

merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. Päätöksenteon hajauttaminen on eduksi erityisesti 

sellaisissa työtehtävissä, joissa motivaatio, joustavuus ja luovuus ovat menestyksen edellytyk-

siä. (Malone 2004.) 

 

Yrittäjien koulutusmahdollisuudet ovat aikaisempien lähdetietojen perusteella hyvin hajanai-

set tai sitten mahdollisuudet taloudellisten seikkojen vuoksi suppeat. Yrittäjien omat moti-

vaatiot huomioon ottaen ovat kuitenkin tutkimuksen perusteella hyvät, jos siihen liittyy kui-

tenkin paljon mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämisen, taloudellisten resurssien ja mui-

den resurssien avulla. Menetelmällisen oppimisen mahdollisuudet vaativat tieto- ja viestintä-

tekniikan järjestelmällistä hyödyntämistä, jotta sulautuvan oppimisen mahdollisuudet yhdis-

tää koulutus sujuvaksi yhteistyöksi yhdessä liiketoiminnan arkipäiväisten töiden ohella on 

jatkotutkimusehdotuksen tärkeätä tietoa. Tätä kyselyä on lähdetty toteuttamaan läntisen 

Uudenmaan yrittäjille KOKO-alueen ja Länsi-Uudenmaan Yrityskeskuksen kanssa keväällä 2011 

ja vastauksien analysointi tullaan tekemään toukokuussa 2011.  

 

Muina jatkotutkimusehdotuksina ovat liiketalouden ylemmän amk-tutkinnon mahdollisuudet 

yhdistää tämän esimerkkimallin pohjalta yrittäjien koulutukseen, jossa yrittäjien tutkintota-

voitteellinen koulutus voisi tuoda mahdollisuudet ylempään korkeakoulupohjaiseen tutkinnon 

tavoittelemiseen. Haastattelutilanteessa kävi myös ilmi, että kiinnostusta mahdollisen kak-

soistutkinnon eli merkonomi-tradenomi –tutkinnon suorittamiselle oli kiinnostusta (Kortelai-

nen 2009). Laurea Lohja ja Luksian toisen asteen merkonomikoulutus sijaitsevat saman kiin-

teistön yhteydessä, joten jatkotoimenpiteet näiden tutkintojen suorittamiselle työryhmä näki 

jatkotutkimusehdotuksien mahdollisuuksia tulevaisuudessa.  
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Liite 3. Item-total Statistics –taulukon arvot 
 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Kysymys 1.1 82,42 180,834 -,024 ,332 ,809 

Kysymys 1.2 82,36 162,590 ,599 ,519 ,782 

Kysymys 1.3 82,61 165,079 ,471 ,542 ,788 

Kysymys 1.4 82,73 165,732 ,458 ,567 ,788 

Kysymys 1.5 82,50 165,163 ,485 ,480 ,787 

Kysymys 1.6 83,38 167,113 ,316 ,399 ,795 

Kiinnostunut koulutuksista ja 

kursseista 

82,19 166,849 ,445 ,488 ,789 

Kiinnostunut seminaariluonteiset 

koulutukset 

82,50 170,216 ,332 ,507 ,794 

Kiinnostunut messu- ja muista 

tapahtumista 

82,80 170,878 ,304 ,546 ,795 

Artikkelit & muut luettavat aineis-

tot 

82,44 173,677 ,237 ,327 ,798 

Kysymys 2.1 82,76 172,826 ,209 ,633 ,800 

Kysymys 2.2 84,00 170,982 ,234 ,484 ,799 

Kysymys 2.3 83,61 163,633 ,476 ,444 ,787 

Kysymys 2.4 83,84 165,832 ,445 ,501 ,789 

Kysymys 2.5 83,06 169,166 ,310 ,387 ,795 

Kysymys 2.6 83,95 182,926 -,089 ,498 ,816 

Kysymys 3.1 83,35 184,514 -,136 ,323 ,814 

Kysymys 3.2 83,24 163,630 ,513 ,626 ,786 

Kysymys 3.3 82,65 163,728 ,527 ,484 ,785 

Opiskelupaikka tulee sijaita ...: 

samalla paikkakunnalla kuin 

yritykseni  

82,81 166,783 ,354 ,817 ,793 

Opiskelupaikka tulee sijaita ...: 

samalla paikkakunnalla kuin 

kotini (asuinpaikkakuntani)  

82,90 164,839 ,394 ,793 ,791 

Opiskelupaikka tulee sijaita ...: 

jossain päin Etelä-Suomea (n. 60 

km säteellä) 

82,61 178,401 ,042 ,397 ,807 

Opiskelen mielelläni ...: jos kaikki 

opetus perustuu juuri omaan 

yritykseeni ja sen kehittämiseen 

& kasvattamiseen 

82,65 167,549 ,443 ,323 ,790 

(jatkuu) 
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Opiskelen mielelläni ...: ryhmän 

kanssa yhdessä kuin yksinään 

82,75 168,063 ,465 ,378 ,789 

Opiskelen mielelläni ...: kun saan 

ryhmän johtamistehtävät itselleni 

esim. projektipäällikkönä projek-

tissa 

83,92 174,842 ,185 ,336 ,800 

Opiskelen mielelläni ...: kun saan 

oppia uudenlaisia hyväksi koettu-

ja oppimismenetelmiä esim. 

virtuaaliympäristöt Intern 

82,76 167,166 ,435 ,584 ,790 

Opiskelen mielelläni ...: kun voin 

kehittää opiskelun ohella myös 

viestintä- ja tietoteknisiä taitoja 

(ohjelmat & työväl 

82,42 166,584 ,488 ,591 ,788 
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 Liite 4. 
Liite 4. Ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaa 2011 (Viitattu  

 

Ammattikorkeakoulu 
Kam-
puksia 
yht. 

Kaikkien 
amk:ien 
tarjon-
nat 

Liko 
tarjon-
taa 

Osuus 
% 

Kaikki 
aikuiset 
(liko) 

Kaikki 
nuoret 
(liko) 

Esimerkit  
yrittäjyyden 
koulutusohjel-
mista 

Suomi 
Ruotsi 
Englanti 

Arcada 1 15 3 20,0 % 0 (0) 15 (3) 
 

R/E 

Diakonia 8 33 0 0,0 % 11 (0) 22 (0) 
 

S/E 

Haaga-Helia 6 46 15 32,6 % 19 (6) 27 (9) 
 

S/E 

HAMK 8 48 3 6,3 % 5 (2) 43 (1) 
 

S/E 

Humanistinen amk 11 50 0 0,0 % 4 (0) 46 (0) 
 

S/E 

JAMK 5 35 4 11,4 % 5 (1) 30 (3) Tiimiakatemia S/E 

Kajaanin amk 1 15 3 20,0 % 5 (1) 10 (2) 
 

S/E 

Kemi-Tornion amk 6 21 3 14,3 % 7 (1) 14 (2) 
 

S/E 

Keski-Pohjanmaan amk 5 33 6 18,2 % 11 (2) 22 (4) 
 

S/R/E 

Kymenlaakson amk 7 36 5 13,9 % 9 (1) 27 (4) 
LCCE-yrittäjyys-

prosessi 
S/E 

LAMK 7 40 7 17,5 % 14 (2) 26 (5) 
 

S/E 

Laurea 7 56 14 25,0 % 13 (3) 43 (11) 

LBV  
(Laurea Business 

Ventures  
-yksikkö) 

S/E 

Metropolia 15 110 6 5,5 % 45 (2) 65 (4) 
 

S/E 

Mikkelin amk 4 37 4 10,8 % 15 (2) 22 (2) 
 

S/E 

Novia 7 32 2 6,3 % 7 (1) 25 (1) 
 

S/E 

Oulun seudun amk 6 64 6 9,4 % 13 (4) 51 (2) 
 

S/E 

Pohjois-Karjalan amk 6 35 4 11,4 % 11 (2)  24 (2) 
 

S/E 

RAMK 7 26 3 11,5 % 11 (1) 15 (2) 
 

S/E 

Saimaan amk 6 31 3 9,7 % 12 (1) 19 (2) 
 

S/E 

Satakunnan amk 9 41 6 14,6 % 8 (1) 33 (5) 
 

S/E 

Savonia 7 43 4 9,3 % 8 (0) 35 (4) 
 

S/E 

Seinäjoen amk 6 31 5 16,1 % 19 (2) 12 (3) 
 

S/E 

TAMK 9 56 6 10,7 % 13 (2) 43 (4) 
 

S/E 

Turun amk 9 58 7 12,1 % 7 (2) 51 (5) 
 

S/R/E 

Vaasan amk 3 25 4 16,0 % 7 (1) 18 (3) 
 

R/E 

Yhteensä  1017 123 12,1 % 293 (40) 726 (83) 
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 Liite 5. 
Liite 5. Liiketalouden koulutusohjelmat ammattikorkeakouluissa 2011 

 

Koulutusohjelma A
rc
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M
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M
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K
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h
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en
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Degree Programme in Business 

Management  1 1 2 2 6

Degree Programme in European 

Business Administration  1 1

Degree Programme in European 

Management  1 1

Degree Programme in Innovative 

Business Services  1 1

Degree Programme in International 

Business and Logistics  1 1

Degree Programme in International 

Business and Marketing Logistics  1 1

Degree Programme in International 

Business  2 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 23

Finanssi- ja talousasiantuntijan 

koulutusohjelma  1 1

Kansainvälisen kaupan 

koulutusohjelma  1 1 1 1 4

Liiketalouden koulutusohjelma  7 2 2 2 3 2 2 3 12 3 2 4 3 2 2 4 2 2 5 4 2 70

Liiketoiminnan logistiikan 

koulutusohjelma  1 1 1 3

Myyntityön koulutusohjelma  1 1 2

Pk-yrittäjyyden koulutusohjelma  2 2

Utbildningsprogram i 

företagsekonomi  1 1 2 1 5

Utbildningsprogram i internationell 

handel  1 1

Yritystoiminnan kehittämisen 

koulutusohjelma  1 1

Kaikki yhteensä 2 1 15 3 4 3 6 3 5 7 14 6 4 2 6 4 3 3 6 4 5 6 7 4 123
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 Liite 6. 
Liite 6. Ammattikorkeakoulujen liiketalouden tutkinnot aikuisille 2011 

 
AMMATTIKORKEAKOULU 

Liiketalouden tradenomin tutkinto 
aikuisille (suuntautuminen) 

Yrittäjyysopintojen sisällöt ym. 
oppimisympäristöt 

Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola  Kyllä EDUvuxen (Studio osv.) 

Diakonia-ammattikorkeakoulu  Ei   

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu  Kyllä 

Pre Business Park, yrittäjyysseminaa-
rit, yrityshautomo, osuuskuntatoi-

minnat ym. 

Humanistinen ammattikorkeakoulu  Ei   

Hämeen ammattikorkeakoulu  
Kyllä 

(tutkinto työn ohessa) 
AutoMaint ym. yrittäjyyteen liittyvät 

palvelut (n. 10) 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu  Kyllä 

Yrittäjyys korostuu kaikissa koulu-
tusohjelmissa.  

Tiimiakatemian yrittäjyyden kehit-
tämisen koulutusohjelma on uraa-

uurtava kansainvälisestikin. 

Kajaanin ammattikorkeakoulu  

Kyllä 
(Esimiespalvelut ja  

turvallisuus)   

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu  Kyllä hanketoimintaa 

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu  Kyllä (taloushallinto) hautomotoimintaa 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu  
Kyllä 

(Businesslähtöinen ICT) 
LCCE-yrittäjyysprosessi,  

hautomot jne. 

Lahden ammattikorkeakoulu  Kyllä x 

Laurea-ammattikorkeakoulu  Kyllä x  

Metropolia Ammattikorkeakoulu  

Kyllä 
(johtaminen,  

tietohallintojohtaminen)   

Mikkelin ammattikorkeakoulu  Kyllä   

Oulun seudun ammattikorkeakoulu  Kyllä 
yrityshautomo, yritykset, opintojak-

so, Kick-klipailu 

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu  

Kyllä  
(erikoistumis: markkinonti, yrittä-

jyys, oikeusala, taloushallinto,  
yhteyspalvelut, yrityshallinto,  

yritystoiminta) Ace-hanke 

Rovaniemen ammattikorkeakoulu  Kyllä   

Saimaan ammattikorkeakoulu  Kyllä (laskentatoimi) yrityshautomo, Luotsi jne. 

Satakunnan ammattikorkeakoulu  
Kyllä (julkishallinto, rahoitus,  

yritysjuridiikka) 
Yrityskiihdyttämö ym.  

t&k-toimintaa 

Savonia-ammattikorkeakoulu  

Kyllä  
(liiketoiminnan moniosaaja,  

yrittäjyys) 
Yrityspalvelut erikseen  

esitelty 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu  Kyllä 
Harjoitusyritystoimintamalli, Yritys-

talli  

Tampereen ammattikorkeakoulu  Kyllä 
PractiCo® Living Lab,  

ProAkatemia 

Turun ammattikorkeakoulu  
Kyllä 

 (taloushallinto ja markkinointi) erilaiset t&k-hankkeet 

Vaasan ammattikorkeakoulu  

Kyllä 
(oikeushallinto, mediasuuntainen 

viestintä) Yritysklinikka 

Yrkeshögskolan Novia Kyllä (juridiikka)   

Lähde: Koulutusnetti.fi & kyseisten ammattikorkeakoulujen nettisivut (viitattu 10.9.2010) 


