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1 JOHDANTO 

Vuonna 2013 Tilastokeskuksen Yritysrekisterin mukaan Suomessa oli 283 290 

yritystä. Näistä yrityksistä alle 10 hengen mikroyrityksiä kirjattiin 93,4 %. Pienten 

ja keskisuurten (pk-yritykset) työllistävää roolia on korostettu nykypäivänä, ja 

2000-luvun aikana ne ovatkin onnistuneet luomaan huomattavasti enemmän uu-

sia työpaikkoja kuin suuret yritykset. Mikroyritykset ovat luoneet suurimman osan 

uusista työpaikoista vuosien 2001–2011 välillä. (Yrittäjät 2015.) 

Yrittäjien koulutustasosta on saatavilla tietoa vuodelta 2013. Otos suomalaisten 

yrittäjien koulutustasosta on otettu lähes 40 000 yrittäjien jäsenrekisteristä. Tä-

män otoksen mukaan ainoastaan 8,22 % yrittäjistä on ammattikorkeakoulu- ja 

15,04 % yliopistotaustaisia. Joten 23,26 % yrittäjistä on korkeakoulu taustaisia 

vuoden 2013 julkaistun aineiston mukaan. (Lamppu 2014.) 

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö on myös huomannut yrittämisen tärkeyden 

Suomen talouden kehittymiselle. Yrittäjyyden edistäminen onkin ollut jo vuosi-

kymmenen osa suomalaisen korkeakoulupolitiikan tavoitteita. Opetus- ja kulttuu-

riministeriön tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että ammattikorkeakoulut 

ovat yliopistoja edellä yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toimintatavan tukemisessa. 

Tutkimustuloksista löytyy kuitenkin myös kehitettävää. Usein yrittäjyyden edistä-

misen esteeksi on nähty asenneilmapiiri ja toimintakulttuuri, jotka eivät kannusta 

yrittäjyyteen tai yrittäjämäiseen toimintatapaan. (Moisio & Viljamaa 2015.) 

Korkeakoulutetuista yrittäjistä on huutava pula yrittäjämarkkinoilla, minkä takia 

pidämme LiikeAkatemian roolia tämän asian edistämiseksi tärkeänä. Aihe opin-

näytetyöhön syntyi omasta halusta tutkia LiikeAkatemiasta valmistuneiden sijoit-

tumista työelämään. Pidämme aiheen tutkimista tärkeänä, koska samanlaista tut-

kimusta ei ole aiemmin toteutettu LiikeAkatemiasta. Tästä opinnäytetyöstä saa-

daan tärkeää tietoa LiikeAkatemian toimivuudesta ja sieltä valmistuneiden näke-

myksistä koulutusta ja yrittäjyyttä kohtaan.  Tutkimuksella keräämme tietoa jokai-

selta LiikeAkatemian vuosikurssilta ja mahdollisimman monelta LiikeAkatemiasta 

valmistuneelta.  
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Lapin ammattikorkeakoulun Tor-

nion liiketalouden yrittäjyyssuuntautumisopinnoista eli LiikeAkatemiasta valmis-

tuneiden sijoittumista työelämään ja työn vastaavuutta koulutukseen, sekä yrittä-

jänä toimimista nyt tai tulevaisuudessa. Ensimmäiset LiikeAkatemialaiset ovat 

valmistuneet vuonna 2011 (Koivumaa 2016) ja ovat ehtineet olemaan työelä-

mässä viiden vuoden ajan. Selvitämme, onko kohderyhmän taustatiedoilla ollut 

merkitystä koulutuslinjan valinnalle. Lisäksi tutkitaan, onko yrittäjähenkinen kou-

lutus kasvattanut opiskelijoista yrittäjämäisiä ammattiosaajia ja onko koulutus ko-

ettu hyödyllisenä työelämässä. Pohditaan myös, huomataanko aiemmalla koulu-

tuksella olevan vaikutusta suuntautumisopintojen valintaan ja millaisia kehittä-

misideoita koulutuksen käyneillä on yrittäjyyslinjan parantamiseksi? Tutkimuksen 

tärkein tavoite on kuitenkin saada tuloksia siihen, kuinka koulutusohjelma korreloi 

yrittäjäksi ryhtymisen kanssa. 

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia Tornion LiikeAkatemiasta vuosina 

2011–2014 valmistuneita yrittäjyyteen suuntautuneita tradenomeja ja heidän si-

joittumistaan työelämässä. Lisäksi tavoitteena on tutkia, kuinka moni on päätynyt 

yrittäjäksi, kuinka moni harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä ja miten opinnot LiikeAka-

temiassa vaikuttivat päätöksiin. Tutkimuksen tavoite on myös antaa uutta tietoa 

Lapin ammattikorkeakoululle ja erityisesti Tornion yksikölle.  

1.2 Näkökulma ja viitekehys 

Opinnäytetyö tehdään valmistuneiden LiikeAkatemialaisten näkökulmasta, eli mi-

ten he ovat kokeneet tiimiyrittäjyyden vaikuttaneen heidän sijoittumiseen työelä-

mässä. Opinnäytetyön kyselytutkimus on toteutettu Webropol–kyselylomakkeella 

ja tämä opinnäytetyö on kirjoitettu sen pohjalta. Tutkimme nimenomaan LiikeAka-

temian yrittäjyys-koulutuksesta valmistuneiden mielipidettä koulutuksesta ja si-

joittumista työelämään. 

Opinnäytetyön viitekehys rajaa tutkittavan aihepiirin tarkastelemaan sitä, kuinka 

LiikeAkatemian suuntautuminen vaikuttaa siihen, kuinka suuri kynnys on lähteä 
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yrittäjäksi opintojen jälkeen ja kuinka moni on tehnyt näin. Aikaisemmassa kirjal-

lisuudessa on todettu tiimiyrittäjyyden alentavan kynnystä ryhtyä yrittäjäksi (Par-

tanen 2013). Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia kyselytutkimuksen 

avulla pitääkö tämä väite paikkansa ja saada kvantitatiivista tietoa tukemaan tu-

loksiamme.  

Tutkittavaa asiaa voidaan pitää erittäin nuorena vielä, koska LiikeAkatemia pe-

rustettiin syksyllä 2010, jolloin ensimmäiset akatemialaiset aloittivat suuntautumi-

sen. Tästä johtuen LiikeAkatemiasta ei ole tehty samanlaista tutkimusta aiemmin. 

Tutkimuksemme on ainut laatuaan näinkin suurella otannalla. Luonnollisesti kou-

lutuksen korrelaatiota työllistymiseen on tutkittu paljon vuosien varrella. 

1.3 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyössä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää. 

Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä tulokset kerätään tekstiksi (Eskola & 

Suoranta 1998,12). Opinnäytetyö on case-, eli tapaustutkimus. Tapaustutkimus 

on perusteellinen kuvaus tutkittavasta kohteesta; tarkoituksena on tutkia ta-

pausta, josta ei entuudestaan ole tietoa (Laine, Bamberg & Jokinen 2008, 9–10). 

Tutkimus toteutetaan Webropol -kyselylomakkeella (Liite 1), jota jaetaan Face-

bookin ja WhatsApp -sovelluksen kautta julkisena linkkinä jokaiselle LiikeAkate-

miasta valmistuneelle. Sovellamme kyselyn keräämisessä kvantitatiivista mene-

telmää, mutta analysoimme tulokset kvalitatiivisesti.
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2 TRADENOMI TYÖELÄMÄSSÄ 

Tämä kappale sisältää tietoa tradenomien työllistymistä ja liiketalouden koulutus-

ohjelmasta. Paneudumme kuitenkin erityisesti Lapin ammattikorkeakoulun Tor-

nion yksikön yrittäjyys-koulutukseen LiikeAkatemiassa. Kerromme vastaavanlai-

sista tutkimuksista Jyväskylän ja Tampereen yksiköissä. 

2.1 Liiketalouden koulutusohjelma 

Liiketalouden koulutusohjelma on ammattikorkeakoulututkinto, joka antaa tarvit-

tavan pätevyyden tradenomiksi (eng. Bachelor of business Administration). Tra-

denomitutkinto antaa laaja-alaista tietoa ja taitoa toimia kaupallisella alalla aina 

johtotehtäviin tai oman alansa kehittämiseen saakka. (Tradenomiliitto TRAL 

2016b.)  

Tradenomi–tutkinto koostuu 210 opintopisteestä, ja se tulisi suorittaa 3,5 vuo-

dessa. Opintoihin sisältyy 30 opintopisteen työharjoittelu sekä 15 opintopisteen 

opinnäytetyö. Koulutusohjelma muodostuu perusopinnoista, valinnaisaineista ja 

oppilaan itsensä valitsemasta suuntautumisvaihtoehdosta. Koulutusohjelmiin si-

sältyy muun muassa markkinointia, tietotekniikkaa, laskentatointa, sekä suuntau-

tumisesta riippuen yrittäjyyteen ja kansainvälisyyteen liittyviä opintoja. Viestintä- 

ja kieliopintoja koskevat samat vaatimukset kuin yliopistoissakin. Tradenomitut-

kintoa opiskelemaan voi hakea yleishaun kautta, ja toisen asteen tutkinto tulee 

tällöin olla suoritettuna. (Tradenomiliitto TRAL 2016b.) 

2.2 Tradenomien työllistyminen 

Tradenomien osaamista arvostetaan työmarkkinoilla. Vasta valmistuneita pide-

tään ammatillisesti käytännön läheisinä ja sopeutumiskykyisinä. Yleistä osaa-

mista, kuten viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, kielitaitoa ja tietoteknistä osaa-

mista arvostetaan. Verrattaessa vuonna 2001 tehtyyn tutkimukseen arvollisesti 

eniten kehitystä on tapahtunut valmiuksissa toimia kansainvälisesti ja esimies-

tehtäviin soveltuvuutta. (Työelämän näkemykset ja odotukset tradenomikoulutuk-

sesta 2011, 1–2.) 
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Tradenomeja työskentelee useilla eri sektoreilla ja useimmiten yksityisellä sekto-

rilla (Tradenomiliitto TRAL 2016a). Yleisimmin tradenomi sijoittuu työelämään eri-

laisiin asiantuntijatehtäviin (46 %) ja seuraavaksi yleisimmin toimihenkilötehtäviin 

(36 %). Myös keskijohtoon päätyy tradenomeja (15 %), mutta harvemmin suo-

raan johtoon (4 %). Yrittäjiä on vain noin yksi prosentti. (Lehtonen 2016.) 

Tradenomien työttömyysprosentti 2000-luvulla on ollut 5–7 prosenttia Tra-

denomiliitto TRAL ry:n mukaan. Korkeakoulutettujen työttömyys on ollut kas-

vussa viime vuosien aikana, ja se näkyy myös tradenomien työllisyystilanteessa. 

Toukokuussa 2015 työttömiä tradenomeja oli 6 prosenttia, pois sulkien lomaute-

tut, työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen mukaan. (Lehtonen 2016.) 

2.3 Tiimiyrittäjyys ja LiikeAkatemia 

Tiimiyrittäjyys on akatemian perustajan Johannes Partasen keksimä opetus-

muoto, jossa opiskelijat muodostavat valituissa ryhmissä tiimiyritykset. Tiimiyri-

tysten on tarkoitus toimia omassa yrityksessä yrittäjämäisesti ja tehdä yhteistyötä 

ja toimeksiantoja paikallisten yritysten kanssa. Johannes Partanen rakensi tii-

miyrittäjyysidean pohjalta ensimmäisen akatemian, Tiimiakatemian, Jyväskylään 

vuonna 1993. (Lehto & Sorvari 2016.)  

Yrittäjyys kiinnostaa monia nuoria, mutta yrittäjyyden riskit pelottavat. Tämän 

vuoksi tiimiyrittäjyys on loistava tapa kokeilla yrittäjyyttä yhdessä muiden tiimiläis-

ten kanssa osuuskuntamuodossa ja ohjaajien tukemana. Tiimiyrittäjyys kehittää 

opiskelijaa, sillä vastuuta on pakko ottaa toiminnasta ja ideointi on tärkeää. Yh-

dessä on helpompi onnistua ja kestää tappiot. Tiimeissä on tarkoitus tukea toisia 

ja pelata yhteisöllisesti. Tiimiyrityksen tulisi olla kasvukykyinen, kannattava, uu-

distushaluinen, työllistyttävä ja ympäristöä rikastava. Tiimiyrityksissä toimitaan 

rehellisesti yhteiskuntaa ja kaikkia ihmisiä kunnioittaen. Yrittäjyys on toimintaa, 

jota opitaan teoriaa käytäntöön soveltamalla sekä käytännössä tekemällä. (Par-

tanen 2013.) 

Lapin ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin koulutuksessa on yrittäjäsuun-

tautumisopinnot, jotka on konseptoitu LIIKE-tuotemerkin alle (Lapin ammattikor-

keakoulun toimilupahakemus 2014, 12). LiikeAkatemialla on pedagoginen ja kun-

nianhimoinen tapa tuottaa uusia yrittäjiä Kemi-Tornion alueelle (LiikeAkatemian 
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tarina 2016). Opiskelijat perustavat 10–15 hengen tiimiyrityksen, minkä kautta 

kaupallistavat osaamistaan yhteistyössä alueen yritysten ja organisaatioiden 

kanssa, sekä saavat mahdollisuuden myydä omia palvelujaan. Toimeksiannot ja 

muu tiimiläisiä työstävä toiminta on maksullista palvelutoimintaa ja kehittää tii-

miyrityksen liiketoimintaa. LiikeAkatemian suosio on sen olemassaolon aikana 

kasvanut huomattavasti. Toimintaympäristön toimivuudesta kertoo se, että opis-

kelijoiden perustamat yritykset ovat jatkaneet toimintaansa vielä valmistumisen 

jälkeenkin. (Lapin ammattikorkeakoulun toimilupahakemus 2014, 12, 24; Lapin 

ammattikorkeakoulu Oy 2016.) 

LiikeAkatemian yrittäjyyslinja antaa valmiuksia toimia yrittäjänä valmistumisen 

jälkeen. Koulutusmuoto perustuu paljolti käytäntöön ja itseoppimiseen. Tiimien 

jäsenet valitaan persoonallisuustestin avulla. Tiimit ilmoittavat itsensä kauppare-

kisteriin ja toimivat oikeina yrityksinä. Jokainen tiimin jäsen sijoittaa saman, yh-

dessä sovitun rahasumman yrityksen alkupääomaksi. Liiketapaamiset, yrityksen 

kokoukset, kirjanpito, nettisivut, yrityksen markkinointi ja laskutus hoidetaan yri-

tyksen kesken itsenäisesti tai ostamalla ulkoista työvoimaa. Yritysten sisällä jae-

taan roolit yritystoiminnan selkeyttämiseksi. Yrityksen sisäisiä rooleja ovat muun 

muassa: 

 toimitusjohtaja 

 varatoimitusjohtaja 

 puheenjohtaja 

 henkilöstöhallinnon vastaava 

 kirjanpitäjä 

 myynnin ja markkinoinnin vastaava. 

Jokaisen tulee ottaa roolinsa vakavasti ja hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät. Tiimit 

kokoontuvat sovituin ajoin pajoihin ja palavereihin, ikään kuin kokouksiin, joissa 

käsitellään tiimille tärkeät asiat. Lisäksi järjestetään innovointeja edistämään pro-

jektien ja toimeksiantojen etenemistä. LiikeAkatemia-opintoihin kuuluu kaupalli-

sen alan seminaareihin osallistuminen. Osana LiikeAkatemian koulutusta ovat 

myös kirjoista kirjoitettavat blogit, joita täytyy kertyä 50 kirjapisteen edestä, jotta 
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valmistuminen on mahdollista. Yksi kirjapiste vastaa kahdeksaa tuntia. Kirjat lue-

taan omalla ajalla, ja aiheiden tulee liittyä tutkintoon. Kolmannen vuoden lopuksi, 

ennen valmistumista, on toimitettava valmentajalle henkilökohtainen opetus-

suunnitelma, josta ilmenee, että kaikki LiikeAkatemiassa vaaditut osa-alueet on 

suoritettuna. Jos yrityksen toiminta ei jatku koulun päätyttyä, tulee tiimin lakkaut-

taa yritys omatoimisesti. 

Tästä tutkintorakenteesta voidaan todeta, että LiikeAkatemiassa toteutuva yritys-

toiminta vastaa hyvin paljon oikeaa yrittäjyyttä.  Tämä antaa opiskelijoille huo-

mattavia valmiuksia toimia yrittäjyyden parissa myös valmistumisen jälkeen. 

2.4 Aikaisempi tutkimus tiimiyrittäjyydestä 

Jyväskylän Tiimiakatemiassa tehdyssä tutkimuksessa todettiin 27 %:n valmistu-

neista tradenomeista toimivan yrittäjänä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2012 kar-

toittamaan valmistuneiden työllisyyttä Tiimiakatemian 20-juhlavuoden kunniaksi. 

Kaikkiaan noin 600:sta valmistuneesta tiimiyrittäjästä 147 antoi vastauksen kyse-

lyyn. 1990-luvulla valmistuneista 17,65 % toimi yrittäjänä, 2000-luvulla 31,25 % 

ja 2010-luvulla 16 %. Eniten vastauksia tuli 2000-luvulla valmistuneilta. Melkein 

jokainen tutkimukseen osallistuja oli sitä mieltä, että Tiimiakatemialta saa hyvät 

valmiudet toimia yrittäjänä ja yrittäjämäisen asenteen toimia työelämässä. 66 % 

vastaajista joko toimi yrittäjänä tai piti yrittäjänä toimimista erittäin suurena toden-

näköisyytenä nyt tai tulevaisuudessa. (Ojala 2012, 24–28, 32–33.) 

Saimaan ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön tutkimuksessa vertailttiin 

yleisesti tradenomien työllistymistä tiimiyrittäjien työllistymiseen vuosina 2007–

2011 valmistuneista. Tuloksissa selvisi, että tiimiyrittäjien työllistyminen on varsin 

nopeaa ja yrittäjäksi ryhtyminen valmistumisen jälkeen huomattavasti todennä-

köisempää kuin muilla tradenomin suuntautumisilla. Tiimiyrittäjistä 41,5 % oli 

saanut koulutusta vastaavan työpaikan ennen valmistumista ja 55,4 % ensimmäi-

sen vuoden aikana. Vain 3,1 %:lla vastaajista se kesti yli vuoden. Kiljusen ja Paa-

joen tutkimuksessa 58,6 % vastanneista tiimiyrittäjistä on ollut jonkinlaista yrittä-

jyystaustaa, joko itsellä, perheellä tai molemmilla. Vastaajista 18,5 %:lla ensim-

mäinen oman alan työ oli yrittäjyys. (Kiljunen & Paajoki 2013, 6, 27–30.) Tiimiyrit-

täjät kokevat opiskelumuodon hyödylliseksi työllistymistä ajatellen. Lähes 90 % 
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valmistuneista tiimiyrittäjistä vastasi Kiljusen ja Paajoen tutkimukseen “paljon” tai 

“jonkin verran” kysyttäessä opiskelumuodon vaikutuksesta työllistymiseen. Oma-

aloitteisuus on ollut selkeästi suurin hyöty, jonka vastaajat ovat kokeneet oppi-

neensa tiimiyrittäjyydessä. Myös vastuunotto, ryhmätyöskentelytaidot ja itsevar-

muus on koettu hyödyllisenä työllistymisen kannalta. (Kiljunen & Paajoki 2013, 6, 

30–34.)
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3 LIIKEAKATEMIALAISTEN TYÖLLISTYMISKYSELYN TOTEUTUS 

Luku pitää sisällään varsinaisen tutkimuksen. Käymme läpi, miten vastaukset ke-

rättiin ja mitattiin. Analysoimme tutkimustulokset perusteellisesti ja esitämme 

saadut tulokset sektoreina tulosten hahmottamisen selkeyttämiseksi. 

3.1 Vastausten kerääminen ja mittaaminen 

Suunnittelimme Webropol-kyselylomakkeen yhdessä LiikeAkatemia-valmentaja 

Joonas Koivumaan kanssa. Joonas listasi kysymyksiä, joita kyselyn tulisi selvit-

tää ja sen pohjalta rakensimme kyselylomakkeen. Lomakkeessa oli kysymyksiä 

perustietojen kartoittamisen lisäksi muun muassa aktiivisuudesta alumni toimin-

nassa, lähisuvun yrittäjyystaustasta, työpaikan soveltuvuudesta koulutukseen ja 

valmiudesta yrittäjäksi ryhtymiseen. Ohjelman avulla saimme koottua erilaisia 

kaavioita vastauksien tulkitsemista helpottamaan. 

Suunnittelimme keräävämme vastaukset puhelimitse soittamalla valmistuneille 

LiikeAkatemialaisille. Koimme sen olevan helpoin tapa saada ihmiset vastaa-

maan kyselyyn ja jos kohdehenkilöillä ei ole aikaa vastata puhelimitse, laitamme 

henkilökohtaisen linkin kyselyyn sähköpostitse. Puhelinhaastattelun ja henkilö-

kohtaisen linkin kautta pystyimme seuraamaan vastausten keräämistä ja muis-

tuttamaan kyselyyn osallistumisesta vastaamatta jättäneille. 

Lapin ammattikorkeakoulun opintosihteeri Heli Hulkko lupasi kerätä koulun tieto-

kannasta listan valmistuneista LiikeAkatemialaisista koulutusvastaava Eila Mää-

tän luvalla. Osalla opiskelijoista oli tietojen luovutuskielto, eikä tietojen ajantasai-

suudesta ollut tietämystä. Tietojen keräämistavasta tuli hankala, ja päätimme 

vaihtaa keräämistavan sosiaaliseen mediaan. 

Joonas Koivumaa keräsi Facebookin kautta meille valmistuneiden nimiä, ja lähe-

timme yleisen linkin Facebook- ja Whatsapp-sovellusten kautta pienen saatevies-

tin kanssa, jossa kerrottiin kyselyn tulevan opinnäytetyötä varten. Vastausaikaa 

annoimme kolme viikkoa ja kaiken kaikkiaan saimme 32 kappaletta vastauksia. 

Vastaukset tulivat meille anonyymisti, emmekä pystyneet seuraamaan vastaajia, 

kuka oli vastauksen antaja. 
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3.2 Analyysi LiikeAkatemialaisten työllistymisestä 

Keräsimme vastaukset Webropol-kyselyn avulla. Totesimme sähköisen kyselylo-

makkeen olevan paras tapa kerätä tietoja, ja sovelluksen kautta vastausten tul-

kitseminen helpottui. Lähetimme tutkittavalle ryhmälle yleisen linkin kyselyyn 

Whatsapp- ja Messenger-sovellusten kautta. 

Kyselyn päätyttyä kokosimme vastaukset Excel-, Word- ja PDF-tiedostoiksi. Ex-

cel-tiedostolla pystyimme luomaan kaavioita vastauksista selventämään vas-

tausten tuloksia, niin kappalemääräisesti kuin prosentuaalisesti. Word-tiedos-

tosta saimme profiloitua ja avattua kaavioiden lisäksi avoimien kysymysten tar-

koitusperän. Näillä tiedostomuodoilla saimme parannettua kyselyn koontia hel-

pottamaan tulosten mittaamista ja analysointia. PDF-tiedosto luotiin liitteeksi 

näyttämään taulukot ja avoimet vastaukset. 

Lapin ammattikorkeakoulun yrittäjyyslinjan opiskelijoiden nykytilannetta työelä-

mässä ei ole aiemmin tutkittu. Jyväskylän Tiimiakatemiassa on tehty vuonna 

2012 samankaltainen tutkimus, jossa on todettu Tiimiakatemian olevan kykenevä 

tuottamaan uusia yrittäjiä ja työllisyyden olevan keskiarvoa hieman korkeampi. 

Yrittäjien määrä on Tiimiakatemiassa pysynyt vahvana myös yli 10 vuotta sitten 

valmistuneissa. (Ojala 2012, 46.) Halusimme verrata LiikeAkatemian hyödylli-

syyttä työelämään ja yrittäjien lisäämiseen Suomessa. Tutkimuksen oikean koh-

deryhmän tavoittaminen ja riittävän vastausmäärän saaminen olivat tärkeää tut-

kimuksen pätevyyden kannalta. 

Aloitimme tutkimuksen kyselyn profiloimalla vastaajan taustatiedot. Kysyimme 

vastaajan sukupuolen, iän, aiemman koulutuksen ja lähisuvun yrittäjyystaustan. 

Kysymyksillä saimme hahmotettua kohderyhmän profiilin yrittäjälinjauksen valin-

nassa. 

Toisessa osiossa mittasimme kohderyhmän aktiivisuutta. Valmistumisvuoden ja 

-ajan perusteella saimme tulokset LiikeAkatemialaisten motivaatiosta valmistua 

koulutuksesta ajallaan. Ulkomaanvaihtoon osallistumisella nähdään kiinnostus 

hyödyntää oppilaitoksen antamia mahdollisuuksia. Kysymällä alumnitoiminnasta 

näimme kiinnostuksen oppilaitoksen toimintaan myös valmistumisen jälkeen.  
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Seuraavat kysymykset tähdentävät LiikeAkatemian onnistumista soveltaa Johan-

nes Partasen luomaa akatemia mallia sekä kykyä luoda uusia työntekijöitä liike-

talouden alalle. Selvitimme LiikeAkatemian kehittymistä sen olemassaolon ai-

kana. 

Loput kysymyksistä koskevat työllistymistä LiikeAkatemian jälkeen. Perus kysy-

myksinä kysyttiin: 

 työnantajaa 

 työsuhteen muotoa 

 työsuhteen vaativuustasoa 

 alaa jolla työskentelee 

 työpaikan sijaintia. 

Syventäviä kysymyksiä olivat: 

 Kuinka nopeasti kohderyhmä sai oman alan työpaikan valmistumisen 

jälkeen. 

 Onko muihin tiimiyrittäjiin muodostettujen verkostojen todettu 

vaikuttaneen työllistymiseen. 

 Vastaavatko työtehtävät koulutusta ja mikä on työnkuvasi. 

 Ovatko LiikeAkatemia-opinnot olleet hyödyllisiä työelämässä. 

 Koetaanko yrittäjänä toimiminen mahdollisena nyt tai tulevaisuudessa. 

 

Opinnäytetyön viimeisenä kysymyksenä oli avoin kysymys LiikeAkatemian kou-

lutuksen kehittämisestä. Vastauksista saa osviittaa paremmasta ja toimivam-

masta koulutusohjelmasta tulevaisuudessa työssäkäyvien näkökulmasta. Sa-

malla voidaan tulkita akatemian kehittymistä alkuvuosista, vai ovatko samat käy-

tännön ongelmat vielä ratkomatta. 
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3.3 Tulokset 

Saimme yhteensä 32 vastausta vuosina 2012–2014 valmistuneilta. Kaikki vas-

taajat vastasivat kaikkiin kysymyksiin. Yli puolet vastaajista oli naisia ja 41 % mie-

hiä (Kuvio 1). Yli puolet oli iältään 25–27 -vuotiaita. 22–24 vuotiaita on 10 %, 28–

30 vuotiaita on 16 %. 31–33 ja 34–36 vuotiaita on kumpiakin 6 % ja yli 37 vuotiaita 

3 %. (Kuvio 2.) Vastaajista 19 % oli valmistunut 2012, 28 % vuonna 2013 ja yli 

puolet vuonna 2014.  

Kuvio 1. Sukupuoli 

  

Kuvio 2. Ikä 
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Ennen ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman aloittamista tulee 

olla käytynä joko toisen tai kolmannen asteen koulutus. 88 % jatkoi ammattikor-

keakouluun suoraan toisen asteen koulutuksen jälkeen. Yli puolet vastaajista oli 

käynyt lukion, 22 % ammattiopiston ja 10 % kävi lukion ja ammattiopiston kak-

soistutkintona. Ammattikorkeakoulutuksen oli aiemmin suorittanut 9 % ja yliopis-

ton 3 % opiskelijoista. (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. Aiempi koulutus 

 

Parhaiten vastauksia saatiin vuonna 2014 valmistuneilta, yli puolet kaikista vas-

taajista. 2013 valmistuneita vastaajia oli 28 % ja 19 % vuonna 2012 valmistuneita. 

(Kuvio 4.)  

56 %

22 %

10 %

3 % 9 %

Ylioppilas/Lukio
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Kuvio 4. Milloin olet valmistunut liikeakatemiasta 

 

Suurin osa vastaajista, 38 %, on valmistunut 3–3,5 vuoden sisällä, mikä on tra-

denomeille tyypillinen valmistumisaika. Seuraavaksi eniten LiikeAkatemialaisia 

on valmistunut 3,5–4 vuoden sisällä, eli maksimissaan puolen vuoden päästä 

oletetun opiskeluajan päätyttyä. Tähän ryhmään kuului 22 % vastaajista. 18 % 

valmistui 2–3 vuoden sisällä, 19 % 4–5 vuoden sisällä ja 3 %, eli yksi vastaajista, 

ilmoitti valmistumisajaksi yli 5 vuotta. (Kuvio 5.) 

 

Kuvio 5. Missä ajassa valmistuit 

 

Puolet vastaajista kokee LiikeAkatemian koulutuksen olleen hyödyllinen. 16 % 

sanoo koulutuksen olleen joko erittäin tai jonkin verran hyödyllinen. 15 % on sitä 
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mieltä, että koulutus on vähän hyödyllinen. 3 %, eli yksi vastaajista, kokee, ettei 

LiikeAkatemian tuoma koulutus ole lainkaan hyödyllinen. Vastauksista voidaan 

tulkita, että 66 % vastaajista kokee koulutuksen hyödylliseksi. (Kuvio 6.) 

 

Kuvio 6. Kuinka hyödyllisenä koet akatemia koulutuksen 

 

3.3.1 Opintojen vaikutus työllistymiseen 

Oman alan töitä tekee 72 % kyselyyn vastaajista. 16 % on jossain vaiheessa 

tehnyt oman alan töitä, mutta on siirtynyt toisaalle. 12 % vastaajista ei ole tehnyt 

oman alan töitä valmistumisen jälkeen. (Kuvio 7.)  

 

Kuvio 7. Oletko ollut oman alasi töissä valmistumisesi jälkeen 
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LiikeAkatemiasta valmistuneet kertoivat työskentelevänsä tällä hetkellä kaupalli-

sen alan eri sektoreilla, kuten: 

 Vakuutusyhtiö ja pankki 

 Markkinointi ja myynti 

 Toimistotyö, tilitoimisto, palkkalaskenta, Tornion Työvoimalasäätiö, 

toimistotyöntekijänä hotelli- ja ravintola-alan yrityksessä ja Viafin Process 

Piping Oy 

 K-rauta Kemi, Tornion Prisma, K-Citymarket, vähittäiskauppa, Pörhön 

Autoliike Oy, asiakaspalvelutyö teknisessä virastossa, Sokos herkku 

Oulu, lihaosaston toinen vastaava ja Lapin AMK 

 Oma yritys 

Lista LiikeAkatemiasta valmistuneiden työpaikoista, jotka ovat aiemmin olleet 

oman alan töissä: 

 Kaupunki 

 Pankki 

 Osa-aikaisia töitä freelancerina 

 Outokumpu Chrome oy, Outokumpu Oyj 

 

Kysyttäessä opiskelumuodon vaikutusta omalle alalle työllistymisessä mielipiteet 

vaihtelivat. 28 % uskoo, ettei opiskelumuoto ole vaikuttanut millään lailla työllis-

tymiseen omalle alalle. 22 % kokee opiskelumuodolla olleen vähän merkitystä, 

25 % sanoo jonkin verran ja 25 % vastaa sillä olleen paljon merkitystä. Puolet 

uskoo opiskelumuodolla olleen jollain tapaa merkitystä työllistymisessä, ja tätä 

voidaan pitää hyvänä merkkinä. (Kuvio 8.)  
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Kuvio 8. Uskotko opiskelumuotosi vaikuttaneen työllistymiseen omalle alalle 

 

Liikeakatemia-opinnot koetaan hyödyllisenä työelämässä, jopa 16 % vastasi 

opintojen olleen erittäin hyödyllisiä työelämässä. 19 % kokee opintojen olleen 

huomattavan paljon hyödyllisiä työelämässä ja 31 % vastaa paljon. Opinnot työ-

elämässä jonkin verran hyödyllisiksi kokee 16 %, vähän 6 %, erittäin vähän 12% 

ja ei ollenkaan 0 %. (Kuvio 9.) 

 

Kuvio 9. Koitko Liikeakatemia-opinnot hyödyllisenä työelämässä 
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3.3.2 Vapaaehtoinen aktiivitoiminta 

Alumnitoiminta ja ulkomaan vaihto ovat vapaaehtoista toimintaa, mihin koulu an-

taa tuen ja valmiuden. LiikeAkatemialaiset eivät ole olleet erityisen aktiivisia 

näissä toiminnoissa. Vain 6 % kummassakin ryhmässä, mikä tarkoittaa kahta 

vastaajaa, on aktiivisesti mukana alumnitoiminnassa tai käynyt ulkomaan vaih-

dossa (Kuvio 10; Kuvio 11). Alumnitilaisuudet ja Facebook ovat paikkoja, joiden 

kautta vastaajat ovat mukana toiminnassa. Ulkomaanvaihdossa käyneet kertoi-

vat olleensa Unkarin Budapestissä ja Pohjois-Irlannissa. 

 

Kuvio 10. Oletko aktiivisesti mukana oman oppilaitoksesi alumnitoiminnassa 

 

Kuvio 11. Olitko ulkomaan vaihdossa opiskelujesi aikana 
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3.3.3 Työllistyminen 

Puolet vastaajista sai oman alan töitä jo opiskeluaikana, 16 % heti valmistumisen 

jälkeen ja 1–6 kuukauden sisällä valmistumisesta työllistyi 19 %. 85 % valmistu-

neista on päässyt työelämään puolen vuoden sisällä valmistumisesta, ja sitä voi-

daan pitää hyvänä työllistymisen lukuna. 6 % työllistyi 6–12 kuukauden, sekä 1–

2 vuoden aikana. 3 %, eli yksi vastaajista, jatkoi opiskelua valmistuttuaan. (Kuvio 

12.)  

 

Kuvio 12. Kuinka pian valmistumisesi jälkeen työllistyit 

 

Yli puolet, 66 %, on jäänyt valmistumisen jälkeen työskentelemään Lappiin. 13 % 

on muuttanut työskentelemään Pohjois-Pohjanmaalle, 9 % Uusimaalle, 6 % Poh-

janmaalle ja Satakuntaan, sekä Pirkanmaalle 3 %. (Kuvio 13.) 
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Kuvio 13. Työpaikan sijainti 

 

Vakinaisessa työsuhteessa on 57 %, määräaikaisessa 25 %, freelancerina ja 

vuokratyöntekijänä toimii kummassakin 3 %, yrittäjiä on 6 % ja 6 % ei ole tällä 

hetkellä työsuhteessa (Kuvio 14). 
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Kuvio 14. Minkälaisessa työsuhteessa olet tällä hetkellä 

 

Verkostoitumisen muiden tiimiyrittäjien kanssa ei ole nähty vaikuttaneen työllisty-

miseen. Jopa 72 % sanoo, ettei sillä ole ollut minkäänlaista vaikutusta. 12 % us-

koo sillä olleen vähän, 13 % jonkin verran ja 3 %, eli yksi vastaajista, uskoo ver-

kostoitumisella muiden tiimiyrittäjien kanssa olleen paljon hyötyä omaan työllisty-

miseen. (Kuvio 15.)  

 

Kuvio 15. Uskotko muihin tiimiyrittäjiin muodostamiesi verkostojen vaikuttaneen 

työllistymiseesi 

 

Kärkikolmikkona työllistävässä alassa on pankki- ja vakuutusala, myyntityö ja ta-

loushallinto, kussakin 19 %. Kaksi vastaajista, 6 %, toimii markkinoijana, IT- ja 

matkailualalle on päätynyt kumpaankin 3 %, eli yksi vastaaja. 31 % toimii jollakin 

muulla alalla kuin edellä mainittu. (Kuvio 16.) Näitä ovat: 
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 Kuvataide ja graafinen suunnittelu 

 Palveluala 

 Ravintola-ala 

 Laatupuolen tehtävät 

 Teollisuus 

 

 

Kuvio 16. Ala jolla työskentelet 

 

3.3.4 Yrittäjyys 

Yleisimmäksi työtehtäväksi nousi työntekijä 53 %, seuraavana toimihenkilö 16 % 

ja asiantuntija 13 %. 6 % toimii yrittäjänä, 3 % keskijohdossa ja 3 % työttömänä 

tai lomautettuna. (Kuvio 17.) Kaksi vastaajista kertoi työskentelevänsä jossain 

muussa kuin yllä mainituissa työtehtävissä: 
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Kuvio 17. Minkälaisissa työtehtävissä työskentelet 

 

78 % työskentelee yksityisellä sektorilla ja 22 % julkisella sektorilla (Kuvio 18). 50 

% vastaa miettineensä yrittäjyyttä nyt tai tulevaisuudessa, 9 % toimii yrittäjänä ja 

41 % vastaajista ei ole miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä (Kuvio 19). Nämä kysymyk-

set ovat tärkeitä tutkimusongelmamme kannalta. Kysymyksillä selviää, kuinka 

moni toimii yrittäjänä ja miten hyvin LiikeAkatemia pystyy tuottamaan uusia yrit-

täjiä. Päätoimisena yrittäjänä toimii 6 % vastaajista. Kun sivutoimiset yrittäjät las-

ketaan mukaan tuloksiin, yrittäjien määräksi tulee 9%. (Kuvio 17; Kuvio 19.) Mo-

nikaan opiskelija ei ole lähtenyt yrittäjäksi opiskelujen jälkeen, silti puolet vastaa-

jista on miettinyt yrittäjäksi ryhtymistä nyt tai tulevaisuudessa. Voidaan todeta Lii-

keAkatemian olevan kykenevä tuottamaan uusia yrittäjiä pidemmällä aikavälillä. 
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Kuvio 18. Työnantaja 

 

Kuvio 19. Oletko miettinyt yrittäjyyttä nyt tai tulevaisuudessa 

 

Perheen ja itse opiskelijan yrittäjyystaustaa kysyttäessä 53 % vastasi kyllä ja 47 

% ei (Kuvio 20). Lukemien perusteella voimme tulkita, että yrittäjäelämää seuran-

neilla opiskelijoilla on hieman todennäköisempää valita suuntaamiseksi yrittäjyys. 

LiikeAkatemiasta valmistuneilla opiskelijoilla on itsellä tai perheessä eri alojen 

yrittäjyystaustaa, kuten: 

 Markkinointiala, autojen vähittäiskauppa, logistiikka 
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 Teollisuus-, sähkö-, metalliala, ajoneuvojen maalaus ja korjaus, 

talonrakennus 

 Ravintolatoiminta, taksiliikenne, kaupanala, kultasepänliike, kirjapaino  

 Maatalous, lypsykarjatila 

 Matkailu 

 Hevosurheilu 

 

Kuvio 20. Onko sinulla tai perheessäsi yrittäjyystaustaa 

 

3.3.5 Mielipiteitä LiikeAkatemian kehittämisestä 

Viimeisenä vastaajat pystyivät jättämään avoimen mielipiteen. 10 vastaaja oli jät-

tänyt vastaamatta kehittämisideoihin. Kyselyyn vastanneet esittivät LiikeAkate-

mialle seuraavanlaisia kehitysideoita (Liite 2): 

 Enemmän tukea koulun johtopäästä akatemialle. 

 Enemmän valmennusta, tarkemmat valinnat aloittaville akatemialaisille, 

passiivisten henkilöiden tasainen jaottelu ryhmien sisällä, keskittymien 

varsinaiseen yritystoimintaan jo ensimmäisen vuoden jälkeen. 

Ryhmäkoon reaalistaminen maksimissaan viiteen henkilöön, jolloin 

jokaisen jäsenen on pakko tehdä töitä ja yrittäjyydestä saa paremman 

käsityksen. Opiskelijayritysten sisäisen yritystoiminnan lisääminen 

esimerkiksi harrastuksien pohjalta, kuten villasukkien kutominen tai 
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47 % Kyllä, miltä alalta
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valokuvapalvelut, projektien ohella. Enemmän kontaktoitumista 

paikallisten yrittäjien, sekä kansainvälisten yritysten kanssa. Kirjablogien 

vähentäminen ja käytännön lisääminen. 

 Viimeiselle vuodelle pelkkiä akatemiaopintoja, kaikki perusopinnot 

ensimmäiselle vuodelle, viimeiset kielten kurssit suoritettavaksi 

kansainvälisille yrityksille projekti luontoisena. Panostaminen 

taloushallintoon, teoriaopintoja muun muassa rahoituksesta ja muusta 

oleellisesti yritystoimintaan liittyvästä kuten myynti ja johtaminen. 

Yrityksen perustaminen ja lopettaminen kaikkien jäsenten hoidettavaksi, 

eri alojen tuntemusta, perusopintojen sijoittaminen yritystoiminnan 

yhteyteen ja erilliset oppitunnit pois. 

 Konttaniemen ja Pahkasalon opinnäytetyö: Kehittämisideoita 

opetussuunnitelmaan ja pedagogiseen strategiaan: Case: LiikeAkatemia, 

kaikille aloittaville LiikeAkatemialaisille luettavaksi.  

https://www.theseus.fi/handle/10024/51786
https://www.theseus.fi/handle/10024/51786
https://www.theseus.fi/handle/10024/51786
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suurin osa vastaajista oli keskimäärin 26-vuotiaita ylioppilaita. Vastanneista nai-

sia oli hieman enemmän kuin miehiä. Suurin osa vastanneista oli valmistunut Lii-

keAkatemiasta määräajassa. Noin puolella vastaajista oli perheessä yrittäjyys-

taustaa, mutta tästä on vaikea tehdä johtopäätöksiä, että vaikuttaako se koulu-

tusohjelman valintaan, koska se ei käynyt ilmi kyselyssä. Lähes kaikki vastaajista 

työskentelivät tällä hetkellä kaupallisella alalla vakituisessa työsuhteessa ja olivat 

saaneet töitä jo opintojen ollessa kesken. Tutkimuksen perusteella voimme to-

deta suurimman osan kyselyyn vastanneista (50 %) olevan kiinnostunut yrittäjyy-

destä, mutta vain 9 % oli todellisuudessa ryhtynyt yrittäjäksi. Näin ollen yrittäjyy-

den prosenttia voidaan pitää alhaisena.  

Voidaankin pohtia, miksi yhä useampi nuori ei lähde yrittäjäksi. Jussi Järventaus 

kirjoittaa Varsinais-Suomen yrittäjät -lehdessä: “Yrittäjyyden ympärillä on myös 

uhkia. Nuorten osuus yrittäjäkunnassa on laskenut ja samalla yrittäjien määrän 

kasvu on pysähtynyt. Tätä selittää osaltaan väestön yleinen ikääntyminen ja se, 

että yrittäjäkunta on vielä muuta väestöä vanhempaa. Uusia vastuunkantajia ei 

tunnu löytyvän eläköityvien yrittäjien tilalle.” (Järventaus 2003.)  Järventaus pohtii 

samassa artikkelissa, että syy siihen, miksi nuoria yrittäjiä ei löydy tarpeeksi hy-

vistä yrittäjyysolosuhteista huolimatta, johtuu pitkälti asenteista, konkreettisista 

olosuhteista sekä riskin ja tuoton suhteesta verrattuna palkkatyöhön. Sitä miks-

eivät nuoret lähde yrittäjiksi, varsinkin kolmannen asteen koulutuksen pohjalta, 

on tutkittu laajasti ja tultu johtopäätökseen, että nuoret tunnistavat yrittäjyyden 

riskit jopa liiankin hyvin ja kannustin ryhtyä yrittäjäksi on tällöin pieni. Valtio voi 

myöntää starttirahan, mutta yleensä lainaa on pakko myös ottaa. Monella nuo-

rella opintolainaa löytyy jo entuudestaan, joten uuden lainan ottaminen ei tunnu 

mieleiseltä. Myös muut palkkatyön etuudet kuten säännölliset lomat houkuttele-

vat monia. (Järventaus 2013; Paakkunainen 2007.) 

Aikaisempia tutkimuksia tarkastellen voimme huomata, että esimerkiksi Tiimiaka-

temiasta valmistuneista paljon suurempi osuus toimii yrittäjänä. Tästä voisimme-

kin luoda katsauksen tiimiyrittäjyyskoulutuksen tasoon eri oppilaitoksissa. Onko 

esimerkiksi Jyväskylän Tiimiakatemian koulutuksen taso korkeampi kuin Lii-
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keAkatemian? Onko opetus- ja toimintatavat jäsennelty paremmin muissa akate-

mioissa? Tutkimusta, joka vertailee akatemioita keskenään, ei ole saatavilla, 

mutta voimme todeta eri akatemioiden yritysten saavutuksista, että esimerkiksi 

Tampereen Proakatemia on toiminut pitkään Suomen akatemioista parhaiten, jos 

korreloimme yritysten vuosittaista liikevaihtoa menestykseen. Myös Jyväskylän 

Tiimiakatemia on saavuttanut paljon. (Koivumaa 2016.) 

Yli puolet (66 %) Lapin ammattikorkeakoulun LiikeAkatemiasta valmistuneista pi-

tivät koulutusohjelmaa hyödyllisenä, 16 % suhtautui koulutusohjelmaan neutraa-

listi ja loput kokivat sen olevan vähemmän hyödyllinen. Erityisesti LiikeAkatemiaa 

kehittävät henkilöt voisivatkin tulevaisuudessa pohtia esimerkiksi opetuksen ta-

soa ja sitä, tulisiko LiikeAkatemiaan haluavien suorittaa mahdollisesti pääsykoe, 

jotta heidän innokkuutensa huomattaisiin. Tällainen pääsykoe on käytössä muun 

muassa Proakatemialla. Voidaan pohtia, miten ohjaajat tulisi valita ja antaisivatko 

tiimit enemmän yrityksilleen, jos he todella haluavat tiimiyrittäjiksi. Miksi noin kol-

mannes vastaajista kokee LiikeAkatemian hyödyllisyyden neutraalisti tai vähem-

män hyödyllisenä? 

Tutkimuksemme ei ottanut kantaa syihin, minkä takia LiikeAkatemiasta valmistu-

neet eivät päädy yrittäjiksi valmistumisen jälkeen. Liittyvätkö syyt edelleenkin lii-

allisen riskin tiedostamiseen, vai koetaanko koulutusohjelma sellaiseksi, ettei se 

anna riittäviä työkaluja yrittäjäksi ryhtymiseen?  Mielestämme tällä osa-alueella 

on vielä paljon tutkittavaa, ja nyt jälkeenpäin voidaan todeta, että se olisi ollut 

lisäarvoa nostattava osa-alue tutkimukseemme. Jos tutkimustuloksista pystyttäi-

siin toteamaan paremmin syyt, miksi valmistuneet opiskelijat eivät päädy yrittä-

jäksi, tutkimuksemme olisi ollut entistä hyödyllisempi Lapin ammattikorkeakou-

lulle ja liiketalouden koulutusohjelmalle.  

Tutkimustuloksistamme voidaan kuitenkin todeta, että LiikeAkatemiasta valmis-

tuneista päätyy todennäköisemmin yrittäjäksi kuin yleisesti tradenomiksi valmis-

tuneista (1 %) (Lehtonen 2016). Mutta ihmettelemme suuresti, mikäli tämä 9 %:n 

osuus LiikeAkatemiasta valmistuneista yrittäjyyteen päätyneistä, saavuttaa kou-

lutusohjelman tavoitteet. Koulun henkilökunnan olisikin syytä kiinnittää huomiota, 
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minkä takia tämä yrittäjäksi ryhtyneiden osuus on näinkin alhainen, ja myös sii-

hen, miksi kolmannes kokee koulutusohjelman hyödyllisyyden neutraalisti tai vä-

hemmän hyödyllisenä. 
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5 POHDINTA 

Aihe opinnäytetyöhön syntyi omasta halusta tutkia LiikeAkatemiasta valmistunei-

den sijoittumista työelämään. Halusimme lisäksi tutkia, kuinka usea on päätynyt 

yrittäjäksi, kuinka moni harkitsee yrittäjäksi ryhtymistä ja miten opinnot LiikeAka-

temiassa vaikuttivat päätöksiin.  

Lähestymme tutkimuskysymystämme case-, eli tapaustutkimuksen avulla ja 

saimme kyselytutkimukseemme 32 vastausta. Kyselymme sisälsi 21 erilaista ky-

symystä, joiden päällimmäisenä tarkoituksena oli: saada taustatietoa vastaajista, 

tutkia heidän tutkintonsa suorittamista, saada LiikeAkatemiasta valmistuneiden 

mielipide tutkinnon hyödyllisyydestä ja saada tuloksia siitä, kuinka tutkinto vaikut-

taa yrittäjyyteen ryhtymiseen ja miten LiikeAkatemialaiset ovat työllistyneet. 

Tutkimustuloksistamme voidaan todeta, että LiikeAkatemia vaikuttaa positiivi-

sesti yrittäjyyteen suuntautumiseen. 9 % vastanneista toimii parhaillaan yrittäjänä 

ja yli puolet on harkinnut yrittäjyyttä nyt tai tulevaisuudessa. TRALin julkaiseman 

tutkimuksen mukaan 1 % tradenomeista työllistyy yrittäjäksi valmistumisensa jäl-

keen, joten tutkimuksemme otannan osuus yrittäjänä toimivista on huomattavasti 

tätä suurempi (Lehtonen 2016). Kuitenkin huomattavan harva vastaajista toimii 

yrittäjänä parhaillaan, ja ihmettelemme, jos tämä osuus vastaa koulutusohjelman 

tavoitteita. Aikaisemmat tutkimukset osoittivat myös sen, että Jyväskylän Tii-

miakatemiasta valmistuvat toimivat huomattavasti useammin yrittäjinä kuin Lapin 

ammattikorkeakoulun LiikeAkatemiasta valmistuvat (Ojala 2012). 

Tutkimustulosten jälkeen jäi aihetta jatkotutkimukselle. Saimme vastauksen tut-

kimuskysymykseen, mutta se mikä on suurin este sille, jäi vaille vastausta. Miksi 

näin pieni osuus LiikeAkatemiasta valmistuneista suuntautui yrittäjyyteen? Riskiä 

on pidetty suurena esteenä yrittäjäksi ryhtymiselle, mutta kokevatko Tiimiakate-

miasta valmistuvat näin. Tulevaisuuden tutkimuksessa kannattaa kiinnittää huo-

miota näihin syihin, jotka vaikuttavat suurimmalta osalta valmistuneiden päätök-

siin. Tämä auttaisi myös Lapin ammattikorkeakoulua ja liiketalouden koulutusoh-

jelmaa tekemään parempia johtopäätöksiä, onko esimerkiksi LiikeAkatemia kou-

lutusohjelmassa jotain kehitettävää, joka parantaisi yrittäjäksi ryhtymisen osuutta 

valmistuneiden osalta. 
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Lapin ammattikorkeakoulu on onnistunut edistämään Suomen opetus- ja kulttuu-

riministeriön korkeakouluille asettamaa tavoitetta edistää yrittäjyyttä. LiikeAkate-

mia poistaa raja-aitoja opiskelijoiden ja yrittäjyyden väliltä antamalla opiskelijoille 

konkreettisesti mahdollisuuden kokeilla yrittämistä omien tiimiyrityksien avulla. 

Samalla Lapin ammattikorkeakoulu edistää yrittämistä, joka ollaan todettu olevan 

erittäin tärkeässä roolissa Suomen taloudelle ja työpaikkojen luomiselle.
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Liite 1. 

LiikeAkatemia 

 

1. Sukupuoli? * 

   Mies 
 

   Nainen 
 

 

 

 

 

2. Ikä? * 

   22-24 
 

   25-27 
 

   28-30 
 

   31-33 
 

   34-36 
 

   37- 
 

 

 

 

 

3. Aiempi koulutus? * 

   Ylioppilas/Lukio 
 

   

Toisen asteen ammatillinen oppilaitos, koulutusala 

________________________________ 
 

   

Kaksoistutkinto, koulutusala 

________________________________ 
 

   

Korkeakoulu/Yliopisto, koulutusala 

________________________________ 
 

   

Ammattikorkeakoulu, koulutusala 

________________________________ 
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Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

4. Onko sinulla tai perheessäsi yrittäjyystaustaa? * 

   

Kyllä, miltä alalta 

________________________________ 
 

   Ei 
 

 

 

 

 

5. Milloin olet valmistunut LiikeAkatemiasta? * 

   2011 
 

   2012 
 

   2013 
 

   2014 
 

 

 

 

 

6. Missä ajassa valmistuit? * 

   2 - 2,5 vuotta 
 

   yli 2,5 - 3 vuotta 
 

   yli 3 - 3,5 vuotta 
 

   yli 3,5 - 4 vuotta 
 

   yli 4 - 4,5 vuotta 
 

   yli 4,5 - 5 vuotta 
 

   yli 5 vuotta 
 

 

 

 

 

7. Oletko aktiivisesti mukana oman oppilaitoksesi alumnitoiminassa? 

* 

   Ei 
 

   
kyllä, miten 
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________________________________ 
 

 

 

 

 

8. Olitko ulkomaan vaihdossa opiskelujen aikana? * 

   

Kyllä, missä? 

________________________________ 
 

   En 
 

 

 

 

 

9. Kuinka hyödyllisenä koet akatemia koulutuksen? * 

 1 2 3 4 5  

Ei ollenkaan hyödyllinen                Erittäin hyödyllinen 
 

 

 

 

10. Oletko ollut oman alasi töissä valmistumisesi jälkeen? * 

   en,olen poissa työmarkkinoilta 
 

   en 
 

   

kyllä,tällä hetkellä, missä 

________________________________ 
 

   

kyllä, aikaisemmin, missä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

11. Arvioi asteikolla 1-4 kuinka paljon koet opiskelumuotosi vaikutta-

neen työllistymiseesi omalle alalle? * 

   1 = ei lainkaan 
 

   2 = vähän 
 

   3 = jonkin verran 
 

   4 = paljon 
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12. Kuinka pian valmistumisesi jälkeen työllistyit? * 

   Sain työpaikan jo opiskeluaikana 
 

   Heti valmistuttuani 
 

   1-6 kuukauden aikana 
 

   6-12 kuukauden aikana 
 

   1-2 vuoden aikana 
 

   Jatkoin opiskeluja valmistuttuani 
 

 

 

 

 

13. Minkälaisessa työsuhteessa olet tällä hetkellä? * 

   Vakinainen työsuhde 
 

   Määräaikainen työsuhde 
 

   Freelance-työntekijä 
 

   Yrittäjä 
 

   En ole tällähetkellä työsuhteessa 
 

   

Jokin muu työsuhteen muoto, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

14. Arvioi asteikolla 1-4, kuinka paljon muihin tiimiyrittäjiin muodosta-

masi verkostot ovat vaikuttaneet työllistymiseesi? * 

   1 = ei lainkaan 
 

   2 = vähän 
 

   3 = jonkin verran 
 

   4 = paljon 
 

 

 

 

 

15. Ala jolla työskentelet * 

   Markkinointi 
 

   IT 
 

   Pankki-/Vakuutusala 
 

   Myyntityö 
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   Taloushallinto 
 

   Matkailuala 
 

   

Muu, mikä 

________________________________ 
 

 

 

 

 

16. Minkälaisissa työtehtävissä työskentelet? * 

   Johtotaso 
 

   Keskijohto 
 

   Asiantuntija 
 

   Toimihenkilö 
 

   Työntekijä 
 

   Yrittäjä/ammatinharjoittaja 
 

   Työtön/lomautettu 
 

   

Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

17. Työnantaja * 

   Yksityinen sektori 
 

   Julkinen sektori 
 

   

Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

18. Työpaikan sijainti? * 

   Uusimaa 
 

   Varsinais-Suomi 
 

   Satakunta 
 

   Kanta-Häme 
 

   Pirkanmaa 
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   Päijät-Häme 
 

   Kymenlaakso 
 

   Etelä-Karjala 
 

   Etelä-Savo 
 

   Pohjois-Savo 
 

   Pohjois-Karjala 
 

   Keski-Suomi 
 

   Etelä-Pohjanmaa 
 

   Pohjanmaa 
 

   Keski-Pohjanmaa 
 

   Pohjois-Pohjanmaa 
 

   Kainuu 
 

   Lappi 
 

   Ahvenanmaa 
 

   Ulkomailla 
 

 

 

 

 

19. Oletko miettinyt yrittäjyyttä nyt tai tulevaisuudessa? * 

   Kyllä 
 

   En 
 

   Toimin yrittäjänä 
 

 

 

 

 

20. Koitko LiikeAkatemia-opinnot hyödyllisenä tylöelämässä? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

En ollenkaan                      Erittäin paljon 
 

 

 

 

21. Miten kehittäisit yrittäjyyskoulutusta? * 

______________________________________________________

__________ 
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Liite 2. 

Koulutuksen kehittämisvastaukset: 

 Enemmän tukea koulun johtopäästä akatemialle! Enemmän valmennusta, 

tarkemmat valinnat aloittaville akatemialaisille. Konttaniemen ja kaverin 

oppari luettavaks heti alkuun, nii lähtee hommat rullaa niinkö mäntysen 

pyörä! 

 Pidempi aika varsinaisen yritystoiminnan parissa, jonka ohella lisäisin 

teoriaopintoja esimerkiksi rahoitukseen liittyen. Liittyy erittäin oleellisesti 

yritystoimintaan. 

 En tiiä 

 Äkkiseltään en osaa sanoa. 

 Minun mielestä on tärkeää ettei kaikkia passiivisia henkilöitä laiteta 

samaan ryhmään, vaan jaotellaan tasaisesti. Itse lähdin harjoitteluun pois 

akatemialta koska ryhmän tekeminen oli aneemista. 

 Suosittelisin opiskelijoita kokeilemaan opiskelijayrityksen sisäistä 

yritystoimintaa enemmän. Mikäli opiskelija omaa erityisosaamista 

esimerkiksi harrastusten pohjalta, sitä olisi hyvä hyödyntää tällä saralla 

opinnoissa, esimerkiksi omien tuotteiden (kuten villasukat) tai palveluiden 

(valokuvauspalvelut) valmistus ja myynti muiden projektien ohella.  

Itse koin, että erilaiset projektit lisäsivät työkokemustani olennaisesti eikä 

projektien kautta saaduista verkostoista ole ikinä haittaa, päinvastoin. 

Projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta on ollut hyötyä myös 

ongelmanratkaisukyvyn kannalta. Pienet ongelmat eivät ole maata 

kaataneet, vaan pienen uudelleensuunnittelun jälkeen asioihin on lopulta 

löytynyt ratkaisu. Näiden kokemusten jälkeen eivät ole työelämän 

haasteetkaan niin paljoa stressanneet. 

 Sinänsä ok koulutus, mutta tradenomeista ylitarjontaa. Panostaisin 

enemmän taloushallintoon. 

 Enemmän Liikeakatemian tyyppistä, käytännönläheistä tekemällä 

oppimista. Ja ehottomasti pitemmän aikaa kuin nykyään! 



46 

 

 En keksi. 

 Muuttaisin ryhmäkokoja. Meidän yrityksen perusti vajaa 10 henkilöä, joka 

on liikaa. Realistisemmat ryhmäkoot (max. 5 hlöä) mahdollistavat sen, 

että kaikkien yrityksen osakkaiden tulee oikeasti tehdä töitä. On 

järkevämpi pyörittää pientä muutaman hengen yritystä, koska tällöin 

yrittäjyydestä saisi paremman käsityksen. Harva kuitenkaan heti 

ensimmäisenä on osakeyhtiötä perustamassa. 

 

Lisäksi tiivistäisin opintoja siten, ettei viimeiselle vuodelle jäisi niin paljon 

kursseja. Meillä oli ensimmäisinä vuosina melko löysiä lukujärjestyksiä 

useine hyppytunteineen, joten ehkäpä niitä tiivistämällä osan kolmannen 

vuoden kursseista saisi aikaistettua. Tällöin itse yrittämiseen ja yrittäjänä 

olemiseen jäisi enemmän aikaa. Viimeisen vuoden kielten opinnot 

toteuttaisin ennemmin case-tehtävinä oikeille monikansallisille yrityksille. 

Liikemaailmassa kielellä harvoin tekee mitään jos sitä ei uskalla tai osaa 

puhua. Itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kieliopit ja sanastot 

pitäisi opetella ensimmäisinä vuosina ja viimeisten puolentoista vuoden 

ajan vain puhuttaisiin, koska tässä rajalla on tärkeä osata puhua myös 

englantia ja ruotsia. 

 

Koulutusmuotona akatemiahan on loistava! 

 

 Vielä entistä enemmän kontakteja ja yhteistyötä paikallisten yrittäjien 

kanssa 

 en tiedä 

 Kuvataiteilija kaipaa kuvataiteellista opetusta, ei toimi jos istutetaan 

liiketalousalan opiskelijoiden joukkoon vailla oman alan opettavaa 

ohjausta ja "mentorointia". Oma ala oltava läsnä fyysisinä opintoina ja 

käytännön ohjausta yritystoiminnassa ja työtehtävissä samoin kuin olisi 

työharjoittelussakin. 

 Enemmän taloushallintoa ja yrityksen tunnuslukujen hallitsemista 

 En osaa sanoa 
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 Panostusta siihen, että LiikeAkatemian käytännön jakso olisi 

mahdollisimman suuri osa tutkinnon koko laajuudesta. 

 Jotain pitäisi olla siihen että yrityksen lopettaminen ei sitten kaatuisi vain 

muutaman henkilön kontolle kun muiden mielestä mitään ei tarvi enää 

tehdä kun todistukset on saatu... 

 Yrittäjäjakso pidemmäksi 

 Eri alojen tuntemusta kiinnostuneille, koska ei ikinä tiedä mille alalle 

kunkin tie vie.  

 Akatemiamuotoinen opiskelu pitäisi aloittaa aikaisemmin, vaikka 

ensimmäisen vuoden/perusopintojen jälkeen. 

 Minun aikaan liikeakatemialla oltiin 1,5 vuotta mikä on minun mielestä 

liian lyhyt aika. 

 Kehittäisin koko konseptin uudelleen. Nykyisellään ei palvele tarkoitusta. 

 Lisäisin kansainvälisyyttä. 

 Lisää perustietoa yrityksen perustsmisesta kaikille. Yritystä perustaessa 

jäi paperi hommat parin tyypin niskoille ja itse kirjoitin vaan nimet alle. 

Muuten olin erittäin tyytyväinen akatemian tyyliin opetella asiat. 

 Enemmän perusasioita kursseinakin; johtamista, myyntiä yms.  

Vähemmän kieliä. 

 Vielä aiemmin alkaisin koulutuksen. Toisen vuoden alussa, jolloin yritys 

kerkeäisi kehittyä ja opiskelijat näkisivät yritystoiminnan mahdollisimman 

pitkältä aikaväliltä ennen sen purkamista. Aineopinnot pitäisi saada 

järkevästi sijoitettua yritystoiminnan yhteyteen, eikä erillisinä oppitunteina. 

Tsemppiä oppariin! 

 Vähemmän kirjablogeja enemmän käytäntöä. 

 


