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1 JOHDANTO 

 

 

Yrittäjyyskasvatus on nostettu opetusministeriön taholta keskeiseksi teemaksi ja aihetta pide-

tään myös KUUMA -kuntien keskuudessa erittäin tärkeänä. Yrittäjyyskasvatus sekä yrittäjyy-

den edistäminen ovat Suomen ja koko EU:n painopistealueita, sillä Suomen tavoitteena on 

tulevaisuudessa elää yhä yrittäjämäisemmässä yhteiskunnassa. (Posek. Yes-keskus, www-

dokumentti.) Oikealla tavalla harjoitetun yrittäjyyskasvatuksen kautta oppilaalle syntyy rea-

listinen kuva yrittäjyydestä. Jos yrittäjyyskasvatus kyetään järjestämään tarpeita tyydyttäväl-

lä tavalla, aiempaa useampi valitsee suunnakseen yrittäjyyden. (Kyrö, Lehtonen & Ristimäki 

2007, 35.) 

 

Keväällä 2004 käynnistyi Yrittävyyttä, yrittäjyyttä ja ytyä KUUMA -kouluihin ja kuntiin (YYY) -

hanke. Hankkeen kautta on edistetty yrittäjämäistä toimintatapaa sekä työelämälähtöisyyttä 

opetuksessa. Keski-Uudenmaan kouluverkosta rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen esimerkki-

alue, jolloin kehitetään innovatiivisen yritystoiminnan malleja yrittäjyyden edistämiseksi nuo-

rison keskuudessa. (Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus. Yrittäjyyskasvatus, www-

dokumentti.) 

 

Riihenmäen koulun ensimmäinen yrittäjyysluokka, joka oli tämän kyselytutkimuksen kohde-

ryhmänä, aloitti toimintansa 2008 syksyllä 20 oppilaan voimin. Yrittäjyysluokalla tuetaan si-

säistä yrittäjyyttä rohkaisemalla oppilaita innovatiivisuuteen ja itsenäisyyteen. Yrittäjyys-

luokkalaisten valinnaisaineet ovat yrittäjyyspainotteisia, joten yrittäjyyteen aktivointi on 

merkittävässä osassa heidän koulunkäyntiään. 

 

Tutkimukseni on kvantitatiivinen kyselytutkimus. Tavoitteena oli tutkia yrittäjyysluokalla 

opiskelevien oppilaiden yrittäjyysasenteita ja yrittäjäpersoonaa. Tutkimus on toteutettu yrit-

täjyysluokan lisäksi myös sen rinnakkaisluokalle, jotta tuloksia pystytään vertailemaan pa-

remmin. Tutkimus on tarkasti rajattu ja koskee vain Riihenmäen koulun kahta yläkoulun 7. 

luokkaa. Suoritin kyselytutkimukseni vuoden 2008 syksyllä, jolloin oppilaiden koulunkäynti oli 

vasta alussa, jotta saataisiin selville lähtökohdat yrittäjyysluokkalaisten yrittäjyysasenteissa. 

Tavoitteena oli myös tutkia, onko yrittäjäpersoona jo tunnistettavissa osassa nuorista. Tämä 

tutkimus luo myös pohjan myöhemmin tehtävälle jatkotutkimukselle, jossa selvitetään yrittä-

jyysaktivoinnin vaikutusta yrittäjäasenteisiin. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTAT 

 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen taustalla olevat hankkeet ja kerron yrittäjyyskasvatuksen 

tavoitteista Keski-Uudellamaalla. Keski-Uudenmaan kuusi kuntaa myös muodostavat KUUMA-

kumppanuuden, jossa kunnat, yrityselämä ja oppilaitokset toimivat yhteistyössä. KUUMA-

kunnat koostuvat kuudesta Keski-Uudenmaan kunnasta, joihin kuuluu Järvenpää, Kerava, 

Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen sekä Tuusula. Yhteistyön tavoitteena on kehittää alueen 

kilpailukykyä omaleimaisena asuin- ja yritysympäristönä. (KUUMA. KUUMA-kumppanuutta yli 

kuntarajojen, www-dokumentti.) 

 

2.1 Yrittäjyyskasvatus kovassa nosteessa 

 

Yrittäjyyskasvatus on nostettu opetusministeriön taholta keskeiseksi teemaksi ja aihetta pide-

tään myös KUUMA -kuntien keskuudessa erittäin tärkeänä. Yrittäjyyskasvatus on valtakunnalli-

sesti kovassa nosteessa ja siitä on tullut pakollinen aihekokonaisuus perusopetuksen opetus-

suunnitelmissa. Yrittäjyyskasvatus sekä yrittäjyyden edistäminen ovat niin EU:ssa kuin Suo-

men eri ministeriöiden kehittämisen painopistealueita, sillä myös Suomen tavoitteena on tu-

levaisuudessa elää yhä yrittäjämäisemmässä yhteiskunnassa. (Posek. Yes-keskus, www-

dokumentti.) 

 

Yrittävyyttä, yrittäjyyttä, ytyä KUUMA -kouluihin ja – kuntiin (YYY) -hanke käynnistyi keväällä 

2004, jolloin se esiteltiin KUUMA -kuntien sivistystoimen edustajille. Hankkeessa on tavoit-

teena lisätä opiskelijoiden, opettajien ja palvelualojen yrittäjien tietämystä yrittäjyyskasva-

tuksesta ja aktivoida yhteistyötä käytännön tasolla Keski-Uudellamaalla. (Yrittäjätiedote. 

Järvenpään yrittäjät aktiivisesti mukana koulujen yrittäjyyskasvatuksessa, www-dokumentti.) 

 

YYY -hankkeen takana on Laurea Järvenpään tekemä kartoitus yrittäjyyskasvatuksesta Jär-

venpään yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa oppilaille, opettajille ja rehtoreille sekä 

kysely Järvenpään palvelualojen PK -yrittäjille. Tutkimustulosten mukaan oppilaiden asenne 

yrittäjyyttä kohtaan on pääasiassa myönteinen, mutta käsitteenä yrittäjyys on oppilaille jon-

kin verran epäselvä. Tuloksista kävi myös ilmi, ettei yrittäjyyttä osata välttämättä yhdistää 

osaksi opetusta. Opetustarjontaan oppilaat toivovat yrittäjyysopinnoille enemmän aikaa ja si-

sältöihin lisää vaihtelua. Tärkeimpiä yhteistyömuotoja ovat tällä hetkellä työelämään tutus-

tuminen, työharjoittelu ja työssäoppimisjaksot. (Yrittäjätiedote. Järvenpään yrittäjät aktiivi-

sesti mukana koulujen yrittäjyyskasvatuksessa, www-dokumentti.) 
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YYY-hankkeen kautta on edistetty yrittäjämäistä toimintatapaa sekä työelämälähtöisyyttä 

opetuksessa. Kuuma-kunnissa koulujen välinen yhteistyö on jatkunut ja kehittynyt koko ajan 

ja jatkuu lukuvuonna 2008 - 2009. (R. Tulla, henkilökohtainen tiedonanto 12.5.2008.) 

 

Syksyllä 2008 käynnistyi Mäntsälän Riihenmäen yläkoulussa pilottina yrittäjyysluokka. Luokalla 

opiskelee 20 oppilasta, joiden valinnaisaineet liittyvät yrittäjyyteen. (L. Herrala, henkilökoh-

tainen tiedonanto 8.10.2008.) Mäntsälän pilottiluokka linkittyy laajempaan hankkeeseen ni-

meltä Yrittäjyyskasvatus Keski-Uudellamaalla, jota hallinnoi Kehityskeskus Forum. Uuden-

maan liitto rahoittaa hanketta. (R. Tulla, henkilökohtainen tiedonanto 12.5.2008.) 

 

Keski-Uudenmaan kouluverkosta rakennetaan yrittäjyyskasvatuksen esimerkkialue, jolla luo-

daan otollinen ympäristö yrittäjyyden tulevalle kehittymiselle alueella. Kouluverkon sisälle on 

tavoitteena luoda pysyvä yrittäjyyskasvatusta tukeva rakenne sekä kehittää innovatiivisen 

yritystoiminnan malleja yrittäjyyden edistämiseksi erityisesti nuorison keskuudessa. (Keski-

Uudenmaan kehittämiskeskus. Yrittäjyyskasvatus, www-dokumentti.) Keski-Uudellamaalla 

tavoitteena on luoda vähintään yksi yrittäjyysluokka jokaiseen yläkouluun. Tarkoitus ei ole 

tehdä kaikista oppilaista yrittäjiä, vaan opettaa yrittäjämäistä asennetta, jota kuvaavat esi-

merkiksi oman elämän hallinta, omien vahvuuksien tiedostaminen, sosiaaliset taidot ja uskal-

lus esiintyä. (Keski-Uusimaa. Tuula Ilvosen projekti: Yrittäjyysluokka kaikkiin yläkouluihin, 

www-dokumentti.) 

 

Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK on käynnistänyt YES-keskus-hankkeen, jonka tavoit-

teena on perustaa YES-keskuksia eri puolille Suomea. Ne tuottavat yrittäjyyskasvatusta konk-

reettisesti tukevia tuotteita. Keskuksissa yrittäjyyskasvatuksen asiakkaat ja näiden tarpeet 

kohtaavat mahdollisimman tehokkaalla tavalla. (Posek. Yes-keskus, www-dokumentti.)  

 

YES-keskus on yrittäjyyskasvatuksen, aktiivisen ja osallistuvan kansalaisuuden ja ammatillisen 

osaamisen kehitystukea kouluille tarjoava alueellinen keskus. YES-keskuksissa työskentelee 

projektipäällikköjä, jotka auttavat kouluja ja oppilaitoksia löytämään työelämä, keskeisiä 

käytäntöjä koulutuksen kehittämisessä. Suomessa toimii tällä hetkellä yhdeksän alueellista 

keskusta ja palvelut ovat käyttäjille maksuttomia. YES-keskusten toimintaa rahoittaa eri yrit-

täjäjärjestöt sekä Opetushallitus Vipuvoimaa EU:lta –ohjelman avulla. (YES-Keskus. Mikä on 

YES-keskus, www-dokumentti.) Jo toimivat YES-keskukset ovat merkittävästi nopeuttaneet 

yrittäjyyskasvatuksen innovatiivisten toteutusmenetelmien jalkauttamista oppilaiden arkeen, 

koska YES-keskuksista opettajat saavat usein itselleen vieraaseen yrittäjyyskasvatuksen tee-

maan konkreettisia työvälineitä kootusti yhdestä paikasta. Keskusten toiminnassa on mukana 

satoja opettajia, opiskelijoita sekä kehittäjäorganisaatioiden ja elinkeinoelämän edustajia ja 

erittäin tehokkaaksi osoittautuneen toimintamallin seuraavan vaiheen haasteena on levittää 
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vastaava käytäntö kansalliseksi kaikkien maakuntien ulottuville. (Posek. Yes-keskus, www-

dokumentti.)  

 

2.2 Yrittäjyysluokka Riihenmäen koululla 

 

Riihenmäenkoulun ensimmäinen yrittäjyysluokka, joka on tämän kyselytutkimuksen kohde-

ryhmänä, aloitti toimintansa 2008 syksyllä 20 oppilaan voimin. Toinen yrittäjyysluokka käyn-

nistyy syksyllä 2009. Yrittäjyysluokalle haetaan erikseen ja hakulomakkeessa oppilaan pitää 

perustella omia syitä yrittäjyysluokalle hakeutumiseen. Vanhemmat voivat perustella hakua 

esimerkiksi perheyrityksen takia tai oman alakoulun opettaja voi suositella oppilasta kyseisel-

le luokalle. Koulutus on suunnattu oppilaille, jotka haluavat oppia tekemällä ja kokeilemalla. 

Samalla oppilaan itsetunto kehittyy ja omia vahvuuksia pystytään kehittämään ja tukemaan 

paremmin. Yhtenä tavoitteena on myös lisätä oppilaan uskallusta kokeilla jopa epäonnistumi-

sen uhalla. (P. Palosvirta, henkilökohtainen tiedonanto 15.4.2009.) 

 

Tulevaisuuden työmarkkinoilla vaaditaan sitoutuneita, oma-aloitteisia, oppimishaluisia tiimi-

työhön kykeneviä tekijöitä. Tämä on myös yrittäjyyskasvatuksen tavoite. Yrittäjyysluokalla 

tuetaan sisäistä yrittäjyyttä. Sisäinen yrittäjä keskittyy innovaatioon ja luovuuteen sekä kyke-

nee jalostamaan unelmasta tai ideasta tuottoisaa toimintaa. Sisäinen yrittäjyys on aktiivisuut-

ta, halua ja rohkeutta kokeilla. Samalla sisäinen yrittäjyys on luotettavuutta ja vastuunkan-

toa. Sisäisen yrittäjyyden sisäistäminen tukee myös suullista ja kirjallista esiintymistaitoa, 

joista oppilaille on merkittävää hyötyä työelämässä. Ulkoinen yrittäjyys taas näkyy yrittäjyys-

luokalla kummiyritysten kautta, jolloin saadaan realistinen kuva yrittäjyydestä, yrityksen 

perustamisesta ja pyörittämisestä. Yhteistyö eri kummiyritysten kanssa on siis oleellinen osa 

opiskelua (P. Palosvirta, henkilökohtainen tiedonanto 15.4.2009.) 

 

Opetus seuraa opetussuunnitelmaa, joten koulutus mahdollistaa jatko-opinnot normaalisti. 7. 

luokalla valinnaisaineiden pääteema on ”kasva yrittäjäksi”. Valinnaisaineita on koko vuoden 

ajan kaksi tuntia viikossa, ja kaikki kurssit liittyvät yrittäjyyteen. Tällöin oppilaat kartuttavat 

tietoteknisiä käytännöntaitoja, opettelevat itsensä ilmaisua, tutustuvat kummiyrityksiin ja 

harjoittelevat tiedonhakua. 8. ja 9. luokalla valinnaisaineita on neljä tuntia viikossa, jolloin 

teemoina on ”ideasta tuotteeksi” ja ”international business”. Tällöin tutustutaan yrityksen 

perustamiseen ja pyörittämiseen, markkinointiin, opitaan EU:sta ja ollaan muun muassa kir-

jeenvaihdossa ulkomaisen luokan kanssa. Myös englannin ja ruotsin tunnit linkittyvät yrittä-

jyysteemaan. 9. luokalla on vielä yhdellä tunnilla viikossa talousaiheinen kurssi, jolloin aihei-

na on kotitalouden rahan käyttö, lainat ja sijoittaminen. Kaikki yrittäjyyskurssit ovat pakolli-

sia yrittäjyysluokan oppilaille ja kurssit menevät valinnaisainekiintiöstä. Ainoastaan 9. luokal-

la oppilaat saavat valita myös lyhyen vapaavalintaisen valinnaisaineen, minkä ei tarvitse liit-

tyä yrittäjyyteen. (P. Palosvirta, henkilökohtainen tiedonanto 15.4.2009.) 
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Yrittäjyysluokkalaisten opetusmenetelmänä on rohkaisu luovuuteen, innovatiivisuuteen ja 

itsenäisyyteen. Sosiaalisia taitoja pyritään kehittämään ryhmätöiden ja projektien muodossa. 

Myös muiden oppiaineiden opetuksessa pyritään integroimaan opetusta, jolloin äidinkielen 

tunneilla opetellaan erilaisten dokumenttien kirjoittamista, kirjoitetaan työhakemuksia ja 

harjoitellaan työhaastattelua. Terveystiedon tunneilla puhutaan omasta jaksamisesta ja ma-

tematiikan tunnilla opetellaan talousmatematiikan alkeita. (P. Palosvirta, henkilökohtainen 

tiedonanto 15.4.2009.) 
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3 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN TARVE 

 

 

Yrittäjyyskasvatuksen nouseminen 1990-luvulla koulun aihealueeksi ei ole sattumaa. Osittain 

sen nostaminen valtakunnalliselle opetussuunnitelmatasolle asti saattaa olla seurausta 90-

luvun alun taloudellisesta taantumasta. 1990-luvun alun lama oli vain laukaiseva tekijä ja sen 

kautta ainoastaan ajankohtaistui jo aiemmin alkanut kehityskulku. (Ristimäki 2004, 35.) 

 

Vuoden 2008 lopulla kansainvälisen talouden poikkeuksellisen nopea ja jyrkkä heikkeneminen 

heijastuu voimakkaasti suomalaisten pk-yritysten tilanteeseen. Suhdannenäkymiä kuvaava 

saldokulku alkaa lähestyä 1990-luvun alun lukemia. (Pk-yritysbarometri 1/2009. Tiivistelmä 

tuloksista, www-dokumentti.) Suomen Yrittäjät pitivät huhtikuussa 2009 kuukauden mittaisen 

viestintäkampanjan, jonka teemana on Yrittäjyys kantaa Suomea. Kampanjassa tarkoituksena 

on tukea suomalaisten työpaikkojen säilymistä. Kampanjassa on mukana Presidentti Martti 

Ahtisaari, joka kehottaa suomalaisia luottamaan yrittäjyyteen ja vetoaa kaikkien yhteishen-

keen taantuman taittamisessa. Pk-yritykset ovat koko Suomen talouden selkäranka, sillä kaksi 

kolmesta työpaikasta syntyy pk-yritykseen ja pk-yritysten osuus kansantuotteesta on 40 pro-

senttia. (Helsingin yrittäjät. Yrittäjyys kantaa Suomea, www-dokumentti.) 

 

Yrittäjyyden ja yrityskasvatuksen esiin nousemisen taustalla saattaa olla paljon työllistymis-

keinoja laajempia latauksia. Yksi tällainen kehityksen vaikuttimista saattaa olla yleinen työn-

teon luonteen ja toimintaympäristön muuttuminen siten, että yrittäjämäisen toiminnan malli 

on otettu malliksi kaikessa työnteossa, myös toisen palveluksessa. (Ristimäki 2004, 35.) 

 

Koulun tehtävä on auttaa oppilasta selviämään tulevaisuuden tehtävissä ja valintatilanteissa. 

Oikealla tavalla harjoitetun yrittäjyyskasvatuksen kautta oppilaalle syntyy oikeanlainen kuva 

yrittäjyydestä sekä muodostuu käsitys omasta sopivuudestaan kyseiseen työnteon rooliin. Jos 

yrittäjyyskasvatus kyetään järjestämään tarpeisiin tyydyttävällä tavalla, aiempaa useampi 

valitsee yrittäjyyden. Tämä siksi, että yksilön tieto yrittäjyydestä vähentää epätietoisuutta 

yrittäjyysvalinnan seurauksista. (Kyrö, Lehtonen & Ristimäki 2007, 35.)  

 

Yrittäjyyskasvatuksen liittäminen työntekoon ja sen muutokseen saattaa tuntua erityisesti 

alempien asteiden toiminnan kannalta etäiseltä. Hyvä esimerkki kuitenkin on, ”ettei viulua-

kaan opi soittamaan kuin soittamalla sitä hyvin nuoresta lähtien”. Yrittäjämäisen toiminnan 

juuret ovat samalla tavoin kulttuurissa. Tämän kulttuurin luominen voi alkaa jo koulunkäynnin 

alkuaikoina niin, että siitä tulee oppilaille luonnollinen toimintatapa jo koulunkäynnin alusta 

lähtien. (Ristimäki 2004, 35.) 
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3.1 Mitä on yrittäjyyskasvatus? 

 

Suomalaisen koulujärjestelmän tavoitteille on ominaista sekä laaja näkemys yrittäjyydestä 

että työelämäyhteyksien ja yrittäjien käytännön toiminnan tuntemuksen korostaminen kaikilla 

koulutusasteilla. Tämä on kulttuurisesti suuri muutos perinteiseen ajatteluun koulun ja elin-

keinoelämän eriytyneistä suhteista erityisesti yliopistoissa, peruskoulussa ja lukiossa. (Kyrö, 

Lehtonen & Ristimäki 2007, 20.)  

 

Nuorten kouluttaminen yrittäjyyteen on käytännössä lähinnä asennekasvatusta ja rohkaisua 

itsensä toteuttamiseen. Samalla voidaan ikäryhmälle sopivalla tavalla opettaa kaupallisen 

alan perusteita ja harjoitella liiketoiminnan taitoja. Peruskoulussa yrittäjyyskasvatuksella 

voidaan lisätä nuorten halua osallistua ryhmätöihin ja tätä kautta nuori oppii sosiaalisia taito-

ja esimerkiksi järjestämällä erilaisia tapahtumia. Tiimin opiskelijajäsenillä voi olla projektissa 

erilaisia työtehtäviä ja rooleja. Tiimityössä tarvitaan luovia ideoijia, organisoijia sekä käytän-

nön toteuttajia. Mitä nuorempia opiskelijat ovat, sitä vahvemmin projektien vetovastuu on 

opettajilla ja elinkeinoelämän edustajilla. Kuitenkin yrittäjyyskasvatuksessa vastuun ottami-

nen omasta työstä on yksi koulutuksen päätavoitteista. (Kansikas 2007, 17 - 18.) 

 

Yrittäjyyskasvatus ei ole pelkästään uusien yksityisyrittäjien tuottamista yhteiskuntaan, vaan 

kyse on ammatillisen identiteetin muokkaamisesta laajemmin. Keskeisiä yrittäjän ominaisuuk-

sia, joita yrittäjyyskasvatuksessa pyritään korostamaan, ovat: rohkeus, epävarmuuden sieto-

kyky, innovatiivisuus, oma-aloitteisuus, herkkyys mahdollisuuksille, yhteistyökyky, usko omiin 

mahdollisuuksiin, sitkeys sekä jatkuva oppiminen ja uusiutuminen. (Kansikas 2007, 21.) 

 

Peruskouluissa ja toisen asteen kouluissa yrittäjyyskasvatuksessa tulisi panostaa erityisesti 

henkiseen kasvuun, jolloin kehitetään luovuutta, vastuullisuutta ja opetus on ideointiin kan-

nustavaa. Kielteisten asenteiden ja uskomusten haastaminen yrittäjyyskasvatuksen myötä 

madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi tai toimia vastuullisena ja sitoutuneena sisäisenä yrittä-

jänä toisen palveluksessa. Näin voidaan tukea opiskelijan tulevaa menestystä niin jatko-

opinnoissa kuin työelämässä. Tärkeinä viestinnällisinä taitoina nousevat esiin kokous- ja neu-

vottelutaidot sekä toisen huomioon ottaminen tiimissä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(Kansikas 2007, 36.) 

 

Henkinen kasvu yrittäjyyteen näkyy realistisena ammattiylpeytenä, itseluottamuksena ja nä-

kemyksellisyytenä. Asenne, jossa vihataan häviämistä, mutta ei pelätä sitä, kannustaa käyt-

tämään omaa potentiaalia tavoitteiden saavuttamiseksi. Virheistä voi oppia analysoimalla 

niitä realistisesti. Tärkeä osa henkistä kasvua yrittäjyyteen on se, että myöntää tekevänsä 

virheitä ja oppii niistä aina jotakin. (Kansikas 2007, 46.) 
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3.2 Miksi Suomessa tarvitaan lisää yrittäjyyttä? 

 

Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle yhteiskunnan ikärakenteessa tapahtuu muutos, mikä 

uhkaa vinouttaa koko työllisyysrakenteen. Suomen taloushistoria on suurimman murroksen 

edessä, sillä meidän työelämästämme katoaa valtava määrä yrittäjiä ja siten myös yrityksiä. 

Suomeen tarvitaan lisää yrittäjiä, minkä johdosta yrittäjyyteen kannustetaan. (Kokonaho 

2007, 19.) 

 

Vuosien 2001 ja 2010 välisenä aikana arviolta 80 000 suurten ikäluokkien yrittäjää jää eläk-

keelle. Näistä vain joka neljännellä on tieto jatkajasta lähipiirissä, joko perheen kautta tai 

muuten yrityksen sisällä. Suuri taloudellinen murros voidaan ajatella myös niin päin, että 

koskaan ennen ei markkinoille ole tullut näin paljon vallattavaa tilaa uusille yrittäjille. Suo-

malaisten nuorten halu ruveta yrittäjiksi on kuitenkin tutkimusten mukaan vähäistä verrattu-

na muihin samantasoisiin maihin, vaikka juuri tämä aika on parempi yrittäjyydelle kuin kos-

kaan aiemmin. (Keitele 2008, 11.) 

 

Talouskasvu kääntyy olemattomaksi, jollei uusia yksityisiä yrittäjiä ilmaannu omasta halus-

taan ja tahdostaan. Suomi ei elä pelkästään suurteollisuudesta, vaan kohtalon ratkaisee yksi-

tyisyrittäjyys. Asenneilmastoon tulee vaikuttaa kehittämällä oikeita tapoja kysyä. Yrittämisen 

jälkikasvua tulee rohkaista ja rakentaa samalla uusi, vahvempi ja vaikutusvaltaisempi yrittä-

jäsukupolvi. (Keitele 2008, 16 - 17.) 
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4 YRITTÄJYYTEEN IDENTIFIOITUMINEN 

 

 

James Marcia jaottelee neljä eri identiteettistatusta: työskennelty identiteetti, moratorio eli 

selvittelyvaihe, otettu identiteetti sekä selkiytymätön identiteetti. Jos yksilön identiteetti on 

työskennelty, hän on saanut kokemustensa perusteella ensin kokeilla vaihtoehtoisia sosiaalisia 

rooleja, jonka jälkeen hän on valinnut juuri itselle sopivan identiteetin ja sitoutunut toimi-

maan sen mukaisesti. Moratoriovaiheessa yksilö arvioi erilaisia vaihtoehtoisia rooleja. Tällöin 

yksilö ei ole vielä löytänyt omaa identiteettiään, mutta ponnistelee kovasti sen saavuttami-

seksi. Usein peruskoulun loppuvaiheessa olevat nuoret elävät moratoriovaihetta, jolloin nuori 

saattaa ottaa lisäaikaa identiteetin selvittämiseen ja siirtää ratkaisun tekemistä esimerkiksi 

10 luokan muodossa. Otettu identiteetti puolestaan tarkoittaa, ettei yksilö ole edes kokeillut 

erilaisia identiteettejä, vaan on omaksunut lapsuuden samaistumiskohteiden, erityisesti van-

hempien, arvostusten ja odotusten mukaisen vaihtoehdon. Tällöin yksilö on ohittanut identi-

teetin muodostumisprosessin, koska hän on pelkästään sitoutunut noudattamaan samaistumis-

kohteelle tärkeitä arvoja. Muuttuvissa olosuhteissa arvot ja roolit, jotka on omaksuttu vaihto-

ehtoihin tutustumatta, menettävät helposti merkityksensä ja vievät pohjan minuutta määrit-

täviltä tekijöiltä. Selkiytymätön identiteetti tarkoittaa sitä, että yksilö ei ole vielä edes selvi-

tellyt erilaisia vaihtoehtoja eikä ole sitoutunut erilaisiin ratkaisuihin. Marcian identiteetin 

työstämisen oletetaan kehittyvän selkiytymättömästä identiteetistä moratoriovaiheen kautta 

lopulta työskenneltyyn identiteettiin. Prosessi kestää aina vuosia ja eri identiteettialueet 

voivat edetä hyvin eri tavoin.  Nuoret jotka aktiivisesti pyrkivät saavuttamaan työskennellyn 

identiteetin, haluavat asettaa omien kykyjen mukaisia tavoitteita eivätkä etsi vanhempien 

hyväksyntää. (Marcia 1980, 159 - 187.) 

 

Yrittäjyyskasvatuksen perspektiivistä identiteetin kehittyminen on tärkeä ilmiö, joka välittyy 

koulun toiminnan ja tulevaisuuden työnteon toimintaympäristön kautta. Erityisen huomionar-

voista on, että Marcian mukaan herkin identiteetin etsimisen vaihe on ajanjaksolla, kun nuo-

ret ovat nimenomaan peruskouluissa, erityisesti yläkoulussa ja lukioissa tai ammatillisessa 

oppilaitoksessa. Juuri tämän takia yrittäjyyskasvatuksen tulisi olla osa näitä koulutustahoja ja 

siihen olisi tärkeää liittää myös ulkoisen yrittäjyyden osa-alue. (Ristimäki 2004, 75 - 76.) 

 

4.1 Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys yrittäjyyden eri muotoina 

 

Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjyyttä, jossa henkilö toimii yrittäjänä jossain yri-

tysmuodossa (toiminimi, avoinyhtiö, kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö). Ulkoinen yrittäjyys on 

olemista mestari alallaan, koska yritysmaailmassa kilpailu on kovaa ja vain etevimmät selviy-

tyvät. (Sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys. Ulkoinen yrittäjyys, www-dokumentti.) 
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Koulun ja yleensä julkisen kasvatusjärjestelmän kannalta on huomattava, ettei ulkoinen yrit-

täjyys saa muodostua yrittäjyyskasvatuksen pääasiaksi. Kuitenkin ulkoisella yrittäjyydellä on 

väistämättä oma roolinsa yrittäjyyskasvatuksessa, kun koulu täyttää sille asetettuja tavoittei-

ta. (Ristimäki 2004, 73.) 

 

Sisäinen yrittäjä työskentelee toisen palveluksessa, jossa hän toteuttaa yrittäjämäistä toimin-

tamallia. Sisäisiä yrittäjiä tarvitaan organisaatioissa erityisesti, kun halutaan viedä läpi uudis-

tuksia. Tällöin tarvitaan luovia visionäärejä ja kannustajia, jotka saavat työntekijät puolel-

leen toteuttamaan tarvittavat muutokset yhdessä. Ongelmien ratkaisemiseksi kaivataan mo-

nipuolisia näkökulmia ja aloitteita, jotka yhteen keräämällä voidaan vielä jatkojalostaa. Tar-

vitaan siis tietoa kerääviä ja sitä jalostavia sisäisiä yrittäjiä. Organisaatio tarvitsee sisäisiä 

yrittäjiä myös silloin, kun halutaan edistää oppimista ja vastuunkantoa organisaatiossa. Sisäi-

nen yrittäjä haluaa edistää oppivaa organisaatiota ja kehittää sitä entistä tuottavammaksi. 

Sisäiset yrittäjät ottavat mielellään vastuuta, joten myös johdon on omalta osaltaan osattava 

delegointi. (Kansikas 2007, 63.) 

 

4.2 Sisäisen yrittäjyyden tunnuspiirteet  

 

Juha Kansikkaan mukaan (2007, 62) sisäinen yrittäjä on yritteliäs, innostunut ja aloitekykyi-

nen. Myös hyvät sosiaaliset taidot ovat sisäisen yrittäjän tärkeä piirre. Sisäiselle yrittäjyydelle 

on ominaista asialle omistautuva suunnittelu, jolloin ideoiva ja visioiva ajattelu on osana 

työskentelyä. Sisäinen yrittäjä tuntee kuuluvansa osaksi yritystä, jolloin hän haluaa vaikuttaa 

ja osallistua aktiivisesti sen työhön. Tällöin uskalletaan ehdottaa ja toteuttaa parannuksia 

työntekotapoihin ja organisaation muuhun toimintaan. Vastuunkantaminen sekä muiden huo-

mioiminen vahvistaa yhteisöllisyyden tunnetta entisestään työyhteisössä. 

 

”Kukapa ei siis haluaisi muita kuin sisäisiä yrittäjiä palvelukseensa?” (Kansikas 2007, 62.) 

 

Sisäiset yrittäjät ovat yrityksen arvokkaimpia työntekijöitä, joten heistä kannattaisi pitää 

kiinni antamalla esimerkiksi heille omaa tilaa ja kehitysnäkymiä yrityksen palveluksessa. Val-

taosa nykypäivän työtehtävistä suosii sisäistä yrittäjyyttä, sillä niin asiakkaat kuin työnanta-

jatkin vaativat tuotteille ja palvelulle jatkuvaa kehitystä. Organisaatioissa, joissa sisäinen 

yrittäjyys kukoistaa, on vähemmän poissaoloja kuin muilla työpaikoilla, sillä ihmiset ovat ai-

dosti innostuneita työstään. Tällaiset organisaatiot ovat myös liiketaloudellisesti tuottavampia 

ja tehokkaampia. (Kansikas 2007, 63 - 64.) 

 

Jo perinteisesti persoonallisuuden kehittäminen ja kasvattaminen on kuulunut koulun perus-

tehtäviin. Yrittäjyyden edistäminen ja näin yksilön yrittäjyyden edesauttaminen persoonalli-

suuteen liittyvien ominaisuuksien perspektiivistä on nähtävä koko koulun yhteisenä tehtävänä, 
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jossa koulu yhtenä toimijana on osa ympäristöä, joissa yksilö saa yrittäjämäiset ominaisuuten-

sa. (Ristimäki 2004, 48 - 51.) 

 

4.3 Kasvu sisäisenä yrittäjänä  

 

Juha Kansikas (2007, 63 - 65) jakaa kasvun sisäisenä yrittäjänä viiteen ryhmään: taitojen ja 

tietojen kasvuun, sosiaaliseen kasvuun, resurssien kasvuun ja henkiseen kasvuun: 

 

Taitojen kasvu 

Sisäinen yrittäjä kerryttää jatkuvasti omia valmiuksiaan, joiden avulla hän voi toimia työyh-

teisössä tulostavoitteellisesti esimerkiksi projektipäällikkönä. 

 

Tietojen kasvu 

Sisäisen yrittäjyyden kehittyessä tietämys yhteistyökumppaneista, toimintatavoista, tekniikas-

ta ja koko toimialasta paranee. Tietotaidon kehittyminen edistää tavoitteiden saavuttamista. 

 

Sosiaalinen kasvu 

Erilaiset verkostot kehittyvät jatkuvasti ja sisäisellä yrittäjällä on kyky tulla erilaisten sidos-

ryhmien kanssa toimeen. Sosiaaliset taidot luovat taas uusia mahdollisuuksia ja resursseja. 

 

Resurssien kasvu 

Sisäisen yrittäjyyden yhtenä tavoitteena pidetään kustannussäästöjä tai resurssien kasvua 

yrityksessä. Sisäisen yrittäjyyden tulokset ovat siis mitattavissa rahana. Onkin paradoksaalis-

ta, että sisäisen yrittäjyyden esteet kumpuavat usein haluttomuudesta kehittää uutta, sillä 

ajatellaan, että kehittämiseen kuluva aika lisää työtä eikä tuota mitään. 

 

Henkinen kasvu 

Yksilö tai yhteisö ottaa vastuuta omasta työstään sekä vastavuoroisesti jakaa vastuuta. Vas-

tuun jakaminen edellyttää työntekijöiltä ahkeraa asennetta ja korkeatasoista osaamista.  

 

Yksilön yrittäjämäisyyden kehittämisen ja kehittymisen yhteydessä ei tule ajatella, että per-

soonaa tai ominaisuuksia voitaisiin suoraan opettaa. Sen sijaan tulee luoda olosuhteet, joissa 

oppilas voi niitä jo hänessä valmiina olevina kehittää. (Ristimäki 2004, 65.) 
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5 YRITTÄJYYDEN ERI MOTIIVIT 

 

 

Palkansaajana työntekijä ansaitsee sen, minkä työnantaja suostuu työntekijälleen maksa-

maan. Jos työstä syntyy lisäarvoa, edun korjaa pääsääntöisesti yritys, jolle työskennellään. 

Yrittäjä sen sijaan ottaa riskin, työllistää toisia ja korjaa itse lisäarvon, jonka ansaitsee. Yrit-

täjä kantaa suurta vastuuta, mutta hänellä on myös valtaa. Yrittäjä voi ansaita moninkertai-

sesti ja nauttia vapaudesta, josta palkansaaja voi vain haaveilla. Liiketoimintaa voi johtaa 

kesämökiltä ja yrittäjä voi mennä ja tulla miten haluaa. Yrittäjän ei tarvitse selitellä omia 

ratkaisujaan. Raha on hyvä yrittäjän motiivi, eikä terve ahneuskaan ole pahasta. Menestyvät 

yrittäjät arvostavat kuitenkin yleensä henkistä vapautta vielä enemmän kuin taloudellista 

vapautta. Raha menettää merkitystään, kun sitä on riittävästi. Rahaa ei myöskään ehdi käyt-

tää, kun aika menee yrityksen kehittämiseen. Yrittäminen vaatii pitkäjänteistä työtä, mutta 

se tarjoaa vastaavasti myös äärimmäisiä tyydytyksen hetkiä. (Puustinen 2006, 15.) 

 

Palkansaajan täytyy tyytyä niihin olosuhteisiin, jotka työnantaja tarjoaa. Työntekijänä joutuu 

sopeutumaan johdon päätöksiin, jotka itsestä saattavat tuntua typeriltä. Omaa osaamista ei 

usein hyödynnetä kokonaisuudessa, vaan työntekijä tekee työtä, johon hänet on palkattu. 

Hyväkin työntekijä voi saada potkut, vaikka antaisi kaikkensa. Maailma ei olekaan enää mus-

tavalkoinen, jossa yrittäjä ottaa riskin ja palkansaaja on turvassa. Pelko on hyvä motiivi, jos 

se kannustaa päättäväiseen ja pitkäjänteiseen toimintaan eikä lamauta. Turvattomuuden 

tunteesta on hyötyä, jos se innostaa laatimaan varasuunnitelman. Oma yritys on viisas vara-

suunnitelma, vaikka vielä ei olisikaan valmis jättämään nykyistä uraa. (Puustinen 2006, 15 – 

16.) 

 

Kirsi Tonttila (2001) on tutkinut yrittäjyysasenteita yliopistosta valmistuvien näkökulmasta. 

Tutkimuksessa vastaajien tuli pohtia, mitkä ovat ne yrityksen perustamista vauhdittavat mo-

tiivit, joiden myötä yritysaikeet realisoituvat yrityksen perustamiseksi ja yrittäjänä toimimi-

seksi. Yrittäjiksi aikovat tai sitä harkitsevat korostivat keskeiseksi kimmokkeeksi mahdollisuu-

den ammatillisesti toteuttaa itseään. Myös yrittäjyyden kautta saavutettavan taloudellisen 

hyödyn uskottiin kannustavan itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi. Aineistosta nousi myös esille 

yritystoiminnan kautta saatava arvostus. Yhtenä perustamismotiivina mainittiin myös perheen 

tai yhteisön taholta omaksutun perinteen jatkaminen. Haastateltavat uskoivat myös, että 

yrityksiä syntyy sattumalta eteen tulleen otollisen tilanteen innoittamana. Erääksi yrityksen 

perustamiskimmokkeeksi nähtiin yksinkertaisesti tarve luoda itselleen työpaikka. Yksi haasta-

teltavista muisteli, kuinka paljon starttirahat lisääntyivät 1990-luvun laman aikana. Ulkoiset 

olosuhteet saattavat siis pakottaa yrittäjyyteen, kuitenkin sisäistä halua tulee aina löytyä 

henkilöstä itsestään. (Tonttila 2001, 78 - 81.) 



 17 

6 AIEMMAT YRITTÄJYYSTUTKIMUKSET 

 

 

Tässä luvussa kerron neljästä hyvin erilaisesta yrittäjyystutkimuksesta. GEM-tutkimus ja Nuo-

risobarometri 2004 ovat yleisempiä yrittäjyysasenteita kuvaavia tutkimuksia. Kappaleessa 6.3 

esittelen Erkki Nevanperän tutkimuksen Yrittäjyys Suupohjan opiskelijanuorten ajattelussa. 

Nevanperän tutkimuksessa tutkitaan myös tehostetun yrittäjyyskasvatuksen vaikutuksia yrittä-

jyysasenteisiin. Kirsti Tonttilan tutkimus yliopistosta valmistuvien nuorten asenteista yrittä-

jyyttä kohtaan on valittu sillä perusteella, että tästä tutkimuksesta sain inspiraation omaan 

tutkimukseeni tutustua nuorten asenteisiin nimenomaan eri väittämien kautta. 

 

6.1 GEM-tutkimus 2007 

 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) on kansainvälinen, vuodesta 1999 käynnissä ollut tut-

kimus, joka mittaa eri maiden yrittäjyysaktiivisuutta. GEM on voittoa tavoittelematon aka-

teemisten tutkijoiden konsortio, jonka tavoitteena on tuottaa korkealaatuista tutkimustietoa 

yrittäjyydestä mahdollisimman suuren yleisön käyttöön. (Mercurius. Yrittäjyysaktiivisuus kan-

sainvälisessä vertailussa 2004, 6.) 

 

Vuoden 2007 GEM-tutkimukseen osallistui 42 maata ja suomalaisia vastaajia oli 2005 (N = 

146 533). Suomessa tutkimuksen perusjoukkona on 18 - 64-vuotias aikuisväestö, josta poimi-

taan valtakunnallisesti edustava satunnaisotos. Vuonna 2007 kokonaisyrittäjyysaktiivisuus oli 

Suomen aikuisväestöstä 14 %. Pohjoismaisessa vertailussa Suomi sijoittui toiseksi Islannin (20 

%) jälkeen ja kaikkien GEM-maiden joukossa sijalle 18. Suomi sijoittui muita Pohjoismaita 

alhaisemmalle tasolle verrattaessa potentiaalista yrittäjyysaktiviteettia. Suomessa 21 % yksi-

löistä, joilla ei ole tällä hetkellä yritystä, ovat sitä mieltä, että heillä olisi tarvittava liiketoi-

mintamahdollisuus sekä riittävästi osaamista toiminnan käynnistämiseksi. Seuraavan kolmen 

vuoden aikana kuitenkin vain 5 %:lla on aikomus ryhtyä yrittäjäksi. Aikuisväestössä yrittäjyys-

kokemuksia on 22 %:lla vastaajista. Tämä tarkoittaa sitä, että joka viides aikuinen on jossain 

elämänsä vaiheessa toiminut yrittäjänä työuransa aikana. Suomessa vuosina 2000 - 2007 nais-

ten yrittäjyys on noussut tasaisesti ja naisten osuus varhaisvaiheen yrittäjyysaktiivisuudesta 

on korkeimmillaan (4,8 %). Suomi sijoittuu Pohjoismaiden vertailussa kärkisijalle ja ylittää 

GEM-maiden keskiarvon. Miesten yrittäjyysaktiivisuus nousi 6 %:sta 9 %:iin vuosien 2006 ja 

2007 välisenä aikana. Tulosten perusteella miesten yrittäjyysaktiivisuus on siis lähes kaksi 

kertaa suurempi naisten yrittäjyysaktiivisuuteen verrattuna. (Global Entrepreneruship Monitor 

2007 Report, Finland. Tiivistelmä ydintuloksista, www-dokumentti.) 
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6.2 Nuorisobarometri 2004 

 

Vuoden 2004 nuorisobarometrin teemana on yrittäjyys. Barometrissä tarkastellaan suomalais-

ten 15 - 29 -vuotiaiden asenteita yrittäjyyttä kohtaan (N = 1820). Tutkimus on toteutettu 

puhelinhaastatteluina. Tulosten perusteella suomalaiset arvostavat yrittäjyyttä ja sitä pide-

tään tuottavana, mutta vaativana toimintana. 58 % vastaajista on sitä mieltä, että menesty-

äkseen yrittäjän on pakko olla rehellinen. Jopa 51 % vastaajista olisi itse valmis ryhtymään 

yrittäjäksi, mikäli keksisi hyvän liikeidean ja 47 % siinä tapauksessa, jos siihen liittyvät talou-

delliset riskit eivät olisi suuria. 11 % nuorista suunnittelee yrittäjäksi ryhtymistä lähiaikoina ja 

jopa 24 % vastaajista haluaisi yrittäjäksi, mutta on siirtänyt ajatuksen kauemmas tulevaisuu-

teen. Vain 12 % ei ryhtyisi yrittäjäksi missään olosuhteissa. (Wilska 2004, 6, 26.) 

 

Positiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen on miehillä voimakkaampaa kuin naisilla. Naiset ovat 

epäileväisempiä ja naisten yrittäjyysaikomus on selvästi matalampi kuin miesten, sillä naisista 

15 % ei missään tapauksessa ryhtyisi yrittäjäksi, kun miehistä vastaavaa mieltä on 9 %. Ne 

nuoret, joiden lähiomaisten joukossa on yrittäjiä, ovat muita useammin suunnittelemassa 

oman yrityksen perustamista. Yrittäjien puolisoista tai seurustelukumppaneista 19 % suunnit-

telee enemmän tai vähemmän vakavasti yrityksen perustamista. Yrittäjien lapsista yrityksen 

perustamista suunnittelee sen sijaan 17 %. (Wilska 2004, 26 - 28.)  

 

Vuoden 2004 Nuorisobarometrissä havaittiin, että vanhempien tai muun lähipiirin yrittäjyys 

lisää merkittävästi oman yrittäjyyden todennäköisyyttä. Kaikki eivät voi syntyä yrittäjäperhei-

siin, mutta yrittäjyyteen liittyvien esikuvien ja roolimallien saanti sekä yrittäjyyden kannalta 

hyödyllisten sosiaalisten verkostojen muodostuminen ovat asioita, joiden ei pitäisi olla tietty-

jen perheiden tai sukujen yksinoikeuksia. (Wilska 2004, 66 - 67.) 

 

6.3 Erkki Nevanperän tutkimus Yrittäjyys Suupohjan opiskelijanuorten ajattelussa 

 

Erkki Nevanperän (2003) tutkimus kartoittaa eteläpohjalaisten nuorten käsityksiä yrittäjältä 

edellyttävistä henkilökohtaisista ominaisuuksista, tiedoista, taidoista ja asenteista. Tutkimus 

myös kartoittaa, millainen asema yrittäjyydellä on nuorten tulevaisuuden kuvassa ja miten 

yrittäjyystaustan omaavat nuoret suhtautuvat sukunsa perheyrityksen jatkamiseen lähi tule-

vaisuudessa. Tutkimus käsittää koko Suupohjan alueen kuuden nuorisoasteen koulun toisen ja 

kolmannen lukuvuoden opiskelijat (N = 638). Tutkimuksen demografisena tekijänä on suku-

puolen, koulun ja yrittäjätaustan lisäksi teuvalaisuus, sillä teuvalaiset nuoret ovat saaneet 

tehostettua yrittäjyyskasvatusta ja opetusta vuodesta 1994 alkaen. (Nevanperä 2003, 26.) 

 

Erkki Nevanperän tutkimuksessa havaittiin, että teuvalaiset nuoret painottivat yrittäjille kes-

keisiä yrittäjäominaisuuksia tilastollisesti enemmän kuin ei-teuvalaiset nuoret. Teuvalaiset 
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nuoret painottivat enemmän uskaliaisuutta, itsevarmuutta, luovuutta, kekseliäisyyttä, stres-

sin sietokykyä, rohkeutta, häikäilemättömyyttä ja sisua. Ei-teuvalaiset nuoret taas painottivat 

teuvalaisia enemmän kunnostautumista ja reippautta. Yrityksiin liittyvissä väittämissä ei-

teuvalaiset nuoret painottivat negatiivisia väittämiä teuvalaisia enemmän. Nämä tutkimustu-

lokset osoittavat, että yrittäjyyskasvatusta saaneilla teuvalaisilla on yleisesti positiivinen 

asenne yrittäjyyttä kohtaan. (Nevanperä 2003, 136 - 140.) 

 

Tarkasteltaessa yrittäjäominaisuuksia, tietoja ja taitoja, tytöt painottavat poikia enemmän 

yrittäjille tyypillisiä piirteitä. Tytöt painottavat merkitsevästi enemmän sinnikkyyttä, tietotai-

toa, luottamusta ja luovuutta. Pojat sen sijaan ovat yrityskriittisempiä kuin tytöt. (Nevanperä 

2003, 149 - 152.) Poikia kiinnostaa tyttöjä enemmän eri yrittäjäroolit. Myös pojat voivat näh-

dä itsensä nyt ja tulevaisuudessa useammin tiimiyrittäjänä, perheyrittäjänä ja liikemiesyrittä-

jänä. Yrittäjätaustan omaavat opiskelijat antavat ei-yrittäjyystaustaan verrattuna merkitse-

västi korkeamman pistearvon perheyrittäjille. Yrittäjyystaustaiset nuoret siis arvostavat 

enemmän yrittäjyyttä. Perheyrittäjyys ei kuitenkaan näytä kiinnostavan yrittäjätaustaisiakaan 

nuoria, sillä kokonaisuudessa pisteet ovat molemmilla ryhmillä alhaiset. (Nevanperä 2003, 163 

- 167.) 

 

6.4 Kirsti Tonttilan tutkimus Yliopistosta valmistuvien nuorten asenteet yrittäjyyteen ja itsen-

sä työllistymiseen 

 

Kirsti Tonttilan (2001) tutkimuksessa selvitetään yliopisto-opiskelijoiden sekä vastavalmistu-

neiden asenteita yrittäjyyttä ja itsensä työllistymistä kohtaan. Perinteisesti vähemmän koulu-

tetut henkilöt ovat muita useammin yrittäjinä. Itsensä työllistäminen on tulevaisuudessa kas-

vava vaihtoehto myös akateemisesti koulutetuille. (Tonttila 2001, 5.) Tutkimus on kvalitatii-

vinen asennetutkimus, minkä tutkimusaineisto koostuu 21 haastattelusta, jotka suoritettiin 

alkuvuoden 1999 aikana. Haastateltavat olivat Helsingin yliopiston kasvatteja neljästä eri 

tiedekunnasta. (Tonttila 2001, 61.) 

 

Tutkimuksen yhdessä osa-alueessa tarkastellaan haastateltavien yrittäjyysasteita väittämien 

kautta. Ensimmäinen väittämä on ”Yrittäjän työ on työtä, missä jokin muukin työ”. Väittämän 

tavoitteena on virittää haastateltavat pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä työnteon muotona ja 

vertaamalla sitä muuhun työhön. Toinen väittämä ”Yrittäjyyteen sisältyvä riski ei sovi minul-

le” vaatii taas henkilökohtaisempaa kannanottoa. Kolmas väittämä liittyy yritystoiminnan 

kasvuodotuksiin ”Yrittäjän on pyrittävä jatkuvasti kasvattamaan yritystoimintaansa”. Seuraa-

vaksi haastateltaville esitettiin innovatiivisuuteen liittyvä väittämä ”Yrittäjäksi ei kannata 

ryhtyä, ellei ole jotain uudenlaista tuotetta”.  Viides väittämä on ”Yrittäjänä on mahdollista 

olla itsenäinen, oma herransa”. Väittämän tarkoituksena on selvittää yrittäjyyskuvan hahmot-

tumista, sillä itsenäinen toiminta ja päätöksenteko ovat olleet painokkaasti esillä yrittäjän 
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roolia kuvattaessa. Kuudes haastateltaville esitettävä väittämä kuului ” Yrittäjäksi ei kannata 

ryhtyä ilman riittäviä sosiaalisia kontakteja”. Väittämän avulla haluttiin virittää pohdintaa 

sosiaalisista suhteista, joiden merkitystä korostetaan usein yrityksen perustamisvaiheessa. 

Seuraava väite käsittelee kilpailunäkökulmaa ”Yrittäjä näkee toiset ihmiset tukena tai uhkana 

yrittäjyydelleen”. Viimeinen, kahdeksas väite on ”Yrittäjäksi ryhtyvät omistautuvat taloudel-

lisille arvoille”. Väittämän avulla haluttiin tarkastella käsitystä, onko rikastuminen yrittäjäksi 

ryhtymiselle kimmoke. (Tonttila 2001, 103 - 146.) 

 

Näiden väittämien kautta pystyin rakentamaan oman kyselytutkimukseni runkoa. Aihepiirit 

pysyivät väittämissä samoina, mutta väittämiä muokattiin omalle kohderyhmälleni sopiviksi 

huomioiden oman tutkimukseni tärkeimmät tutkimusongelmat. 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Kyselytutkimuksen tilaajana on Riihenmäen koulu. Tutkimus on toteutettu yrittäjyysluokan 

lisäksi myös sen rinnakkaisluokalle, jotta tuloksia pystytään vertailemaan paremmin. 

 

7.1 Tavoite, tarkoitus ja rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia mielikuvia oppilailla on yrittäjyydestä koulun-

käyntinsä alussa syksyllä 2008. Tekemäni tutkimus luo myös pohjan myöhemmin tehtävälle 

jatkotutkimukselle, jossa selvitetään yrittäjyysaktivoinnin vaikutusta yrittäjäasenteisiin. Ta-

voitteena oli myös tutkia, onko yrittäjäpersoona jo tunnistettavissa osassa nuorista. Tutkimus 

on tarkasti rajattu ja koski vain Riihenmäen koulun kahta yläkoulun 7. luokkaa, joista toinen 

on yrittäjyysluokka ja toinen on verrokkiluokka. 

 

Riihenmäen koulu kokonaisuudessaan aktivoi nuoria poikkeuksellisen paljon yrittäjyyteen, 

joten tulokset voisivat olla hyvin erilaisia perinteisessä yläkoulussa. Yrittäjyysluokalla opetuk-

sessa painotetaan käytännönläheistä otetta yrittäjyyteen ja myös kaikki valinnaisaineet liitty-

vät samaan aihepiiriin.  

 

7.2 Kohderyhmä 

 

Tutkimus on toteutettu Riihenmäen koulun yläkoulun kahdessa 7. luokan opiskelijaryhmässä 

(N = 41). Tutkimukseen osallistui 37 henkilöä 41 mahdollisesta osallistujasta. Tutkimukseen 

osallistui yrittäjyysluokalta 17 oppilasta ja verrokkiluokalta tutkimukseen osallistui 20 oppilas-

ta. Kuitenkin yksi vastaaja verrokkiluokalta jouduttiin hylkäämään, sillä hän oli vastannut vain 

25 % kysymyksistä. Katoprosentti tutkimuksessa on siis 2,7 %.  

 

7.3 Tutkimusmenetelmä ja aineiston käsittely 

 

Kvantitatiiviselle eli määrälliselle tutkimukselle on tyypillistä, että johtopäätökset heijaste-

taan aiemmista tutkimuksista. Aiempia teorioita verrataan omaan tutkimukseen, jota kautta 

saadaan esitettyä hypoteeseja. Aineiston keruu täytyy suunnitella huolellisesti, jotta havain-

toaineisto sopii määrälliseen, numeeriseen mittaamiseen. Muuttujat tulee muodostaa tauluk-

komuotoon ja aineisto tulee saattaa tilastollisesti käsiteltävään muotoon. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2008, 136.) 

 

Tutkimukseni on kvantitatiivinen kyselytutkimus. Tutkimus on toteutettu semistrukturoituna 

lomakekyselynä, jossa hyödynnetään Likert-asteikollisia kysymyksiä sekä avoimia kysymyksiä, 
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jotka on laadittu teorian syy-yhteyksien perusteella. Avoimien kysymysten vastaukset on jäl-

kikäteen luokiteltu vastausten perusteella. 

 

Tyttöjen ja poikien suhtautumista yrittäjyyteen on tarkasteltu ristiintaulukointien avulla. 

Myös perheen yrittäjyystaustan vaikutus oppilaan omiin asenteisiin on ristiintaulukoitu. 

 

Kysymyslomakkeet on koodattu siten, että lomakkeen oikeassa yläkulmassa on jokaisen oppi-

laan kohdalla eri numero ja kysymyslomakkeet jaetaan oppilaille aakkosjärjestyksessä. Tämä 

siksi, että tutkimuksen tuloksia mahdollisesti vertaillaan tulevaisuudessa toisessa opinnäyte-

työssä, jolloin tutkija pystyy vertailemaan asenteiden kehittymistä. 

 

7.4 Kysymysten laadinta  

 

Kyselylomakkeen (Liite 1) kysymykset on tehty teoriatiedon syy-yhteyksien perusteella. 

Ensimmäisessä osiossa selvitetään seurantatutkimukseen osallistuvien oppilaiden taustat.  

Sukupuolen lisäksi taustoissa selvitetään molempien vanhempien koulutustausta, koulutusaste 

sekä vanhempien tämän hetkinen ammatti. Vanhempien koulutustaustaa koskevat kysymykset 

ovat haasteellisia oppilaille, joten rehtorin kanssa sovittiin, että vanhemmat täyttävät taus-

takohdan kotona.  

 

Kysymyksiä laadittaessa mielenkiintoa herätti, kuinka monella vastaajan vanhemmalla on 

taustana kaupallinen koulutus, mikä on edesauttanut lapsen hakeutumista yrittäjäpainottei-

selle luokalle. Muut vaihtoehdot ovat tekninen koulutus, sosiaali- ja terveysala sekä vaihtoeh-

toisesti muu, mikä. Lisäksi kysymyksessä 1.5 haluttiin vielä tarkentaa, toimivatko oppilaiden 

vanhemmat itse tällä hetkellä yrittäjinä. Tarkoituksena oli myös verrata, onko tyttöjen ja 

poikien vastauksissa merkittäviä eroavaisuuksia ja miten vanhempien koulutustausta tai yrit-

täjyystausta vaikuttaa nuorten asenteisiin. Taustatiedoista saadaan selville, onko oppilaiden 

vanhempien samanlaisilla taustaominaisuuksilla yhteyttä yrittäjyysluokalle hakeutumiseen. 

Samalla pystytään vertailemaan, millaiset asenteet yrittäjän lapsilla on verrattuna muihin 

opiskelijanuoriin. Olettamuksena myös on, että erot yrittäjyys- ja verrokkiluokan välillä voi-

mistuvat vuosi vuodelta opintojen edetessä.  

 

Toisessa osiossa tarkastellaan oppilaiden omia kokemuksia yrittäjyydestä. Kysymys 2.1 koskee 

pelkästään yrittäjyysluokalla opiskelevia oppilaita, joilta haluttiin vielä tarkentaa, onko joku 

yrittäjänä toimiva henkilö ollut esikuvana yrittäjyysluokalle hakeutuessa. Kysymysten 2.2 ja 

2.3 tarkoituksena oli selvittää motiiveja yrittäjäksi ryhtymiseen luettelemalla kolme positii-

vista ja kolme negatiivista asiaa. Kysymyksessä 2.4 kysytään, voisiko vastaaja kuvitella itsensä 

jonain päivänä yrittäjäksi. Jos vastaaja vastaa kyllä, tarkistavana kysymyksenä hänen tulee 
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vielä konkretisoida vastaus, millä alalla. Molemmissa vaihtoehdoissa vastaajan tulee perustel-

la vastauksensa. 

 

Kolmannessa osa-alueessa tarkasteltiin vastaajien asenteita kuuden väittämän kautta. Jokai-

sen väittämän jälkeen vastaajan tulee olla joko samaa tai eri mieltä ja perustella oma vasta-

uksensa. Ensimmäinen väittämä 3.1 käsittelee itseohjautuvuutta väittämällä ”Yrittäjä pystyy 

vaikuttamaan omaan työhönsä sekä toteuttamaan itseään”. Toisessa väittämässä 3.2 keskity-

tään rikastumisen motiiviin ”Yrittäjäksi ryhdytään, koska halutaan rikastua”. Väite 3.3 käsit-

telee yrittäjyyden vaikutusta lähipiiriin ”Yrittäjyys on elämäntapa, joka vaikuttaa yrittäjän 

koko elämään”. Väite 3.4 käsittelee innovatiivisuutta, jonka mukaan ”Yrittäjän tulee kehittää 

jatkuvasti jotain uutta”. Väitteen 3.5 mukaan ”Yrittäjä on työtä pelkäämätön”. Väitteessä 

3.6 vastaajan täytyy ajatella väittämää omakohtaisemmin, sillä väite kuuluu ”Yrittäjyyteen 

sisältyvä riski sopii minulle”. 

 

Tutkimuksen neljäs osa-alue käsitteli vastaajan omaa persoonaa ja kuinka voimakkaasti vas-

taaja kokee yhdentoista adjektiivin kuvaavan parhaiten itseään. Asteikkona on käytössä neli-

portainen Likertin asteikko, josta vastaaja saa valita jokaiselta riviltä hänelle sopivan vaihto-

ehdon. Likertin asteikko on neliportainen, jotta vastaajalla ei ole mahdollisuutta vastata 

neutraalia keskimmäistä vaihtoehtoa.  Vastaajan tulee olla täysin eri mieltä, jokseenkin eri 

mieltä, jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. Adjektiiveina on rohkea, luo-

va/innovatiivinen, yhteistyökykyinen, sinnikäs, oman tienkulkija, joustava, oma-aloitteinen, 

muutoksiin sopeutuva, kunnianhimoinen, päämäärätietoinen sekä omistautuva/sitoutuva. 

Sanapareja luova/innovatiivinen sekä omistautuva/sitoutuva käytetään pelkästään siksi, että 

vastaajan olisi helpompi ymmärtää, mitä adjektiivilla tarkoitetaan kyseisessä yhteydessä. 

 

7.5 Kyselylomakkeen testaus 

 

Ennen tutkimuksen varsinaista toteuttamista oli tärkeää tarkistaa kysymysten oikea asettelu 

ja ymmärrettävyys. Tärkeää oli, että vastaajat olisivat samanikäisiä oppilaita, joille tutkimus 

oli suunnattu. Omassa lähipiirissäni ei ole samanikäisiä nuoria, joten opiskelijakollegan kautta 

sain yhteyden Koivukylän yläkoulun opinto-ohjaajaan, jonka ansiosta kyselylomakkeen testaus 

onnistui Koivukylän koululla. Testaus suoritettiin 2.10.2008, jolloin saavuin opiskelijakollegani 

kanssa tapaamaan neljää 7. luokkalaista vastaajaa. Vastaajista kaksi oli tyttöjä ja kaksi poi-

kaa. Työrauhan säilymiseksi pääsimme omaan hiljaiseen luokkaan, jossa jokainen vastaaja sai 

täyttää kyselylomakkeen kaikessa rauhassa. Ohjeistimme oppilaita tekemään kyselyn itsenäi-

sesti, mutta tarvittaessa sai pyytää apua, jos kysymykset tuntuivat hankalilta.  

 

Kaikki vastaajat täyttivät lomakkeen itsenäisesti viidentoista minuutin aikana, eikä kellään 

vastaajista herännyt kysymyksiä tutkimusta täytettäessä. Kaikkien täytettyä lomakkeen kyse-
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limme vielä, miten lomaketta olisi voinut muuttaa tai mikä siinä oli haastavaa. Selkeästi haas-

tavin osio oli vanhempien taustojen täyttäminen, mutta tämä oli tiedossa jo etukäteen. Oppi-

laat kertoivat, että he ymmärsivät kyllä kysymykset, mutta aihepiiri oli vieras, minkä takia 

vastaaminen oli hieman hankalaa. Yksi vastaajista ei ollut ymmärtänyt väittämää: ”yrittäjyys 

on elämäntapa, joka vaikuttaa yrittäjän koko elämään”. Tämä väittämä kuitenkin pidettiin 

myös lopullisessa tutkimuksessa sellaisenaan, koska väittämässä ei ollut mitään vaikeita ter-

mejä, joita olisi voinut muuttaa. Kyselylomaketta (Liite 1) ei siis enää muutettu testauksen 

jälkeen. 

 

7.6 Tutkimuksen toteutus Riihenmäen koululla  

 

Tutkimus toteutettiin Riihenmäen koululla 8.10.2008. Rehtorin kanssa oli sovittu etukäteen, 

että tutkimus toteutetaan molempien luokkien kanssa samaan aikaan kahdessa eri luokassa, 

jotta vastaajat eivät pysty keskustelemaan kysymyksistä ennen tai jälkeen tutkimusta. Mo-

lempien luokkien luokanvalvojalle oli etukäteen annettu ohjeistus (Liite 2), miten kyselylo-

makkeet tulee jakaa oppilaille ja miten vastaajia saa tutkimuksen aikana ohjeistaa. 

 

Rehtorin kanssa oli sovittu, että vanhemmille lähetetään etukäteen saatekirje (Liite 3), minkä 

perusteella oppilaat pystyvät täyttämään vanhempien koulutustiedot. Kyselyn alkaessa kui-

tenkin selvisi, etteivät saatekirjeet olleet päätyneet oppilaille ajoissa, joten vanhempien 

koulutustiedot liitettiin jälkikäteen tutkimukseen, mikä onnistui koodauksen ansiosta. 

Koska tutkimus toteutettiin molemmissa luokissa samaan aikaan, pääsin tutkijana tarkkaile-

maan vain yrittäjyysluokan tutkimuksen suorittamista.  

 

Tutkimuksen suorittamiseen meni aikaa noin 30 minuuttia. Tutkimuksen aikana ilmeni yrittä-

jyysluokassa häiriötekijöitä, minkä vaikutusta tuloksiin on vaikea arvioida. Ohjeistuksen aika-

na osa vastaajista supisi keskenään eikä jaksanut kuunnella ohjeistusta tarkasti. Vanhempien 

taustoja kartoittavan apupaperin puuttuminen lisäsi häiriöitä, sillä oppilaat olivat hämillään 

vaikeista taustakysymyksistä. Verrokkiluokalta ei sen sijaan tullut palautetta häiriötekijöistä. 

 

 

7.7 Tulokset 

 

Tutkimukseen osallistui 37 henkilöä 41 mahdollisesta osallistujasta. Kuitenkin yksi vastaaja 

verrokkiluokalta jouduttiin hylkäämään, sillä hän oli vastannut vain 25 % kysymyksistä. Kato-

prosentti tutkimuksessa on siis 2,7 %. Lopullisista vastaajista 17 opiskelee yrittäjyysluokalla ja 

19 verrokkiluokalla (Kuvio 1). Yrittäjyysluokalla opiskelevista oppilaista tutkimukseen vastasi 

seitsemän tyttöä ja kymmenen poikaa. Verrokkiluokalla opiskelevista oppilaista tutkimukseen 

osallistui yksitoista tyttöä ja kahdeksan poikaa.  
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Kuvio 1. Vastaajien jakauma (n = 36). 

 

7.7.1 Vanhempien taustat 

 

Kysymyksessä 1.2 selvitettiin vanhempien koulutustaustaa (Kuvio 2). Yrittäjyysluokalla opiske-

levien oppilaiden äideistä viidellä on kaupallinen koulutus, yhdellä tekninen koulutus, kolmel-

la sosiaali- ja terveysalan koulutus ja kuudella jokin muu koulutus. Kohdassa muu koulutus 

kahdella vastaajien äidillä oli koulutustaustana ravintola-alan koulutus, kahdella peruskoulu, 

sekä yhdellä lukio. Yksi äideistä oli yo-floristi. Yrittäjyysluokkalaisten äideistä kahden vastaa-

jan koulutustausta ei ole selvillä. Verrokkiluokalla opiskelevien oppilaiden äideistä kuudella 

on kaupallinen koulutus, yhdellä tekninen koulutus, kahdeksalla sosiaali- ja terveysalan koulu-

tus ja kuudella jokin muu koulutus. Kohdassa muu koulutus vastaajien äideistä kahdella oli 

koulutustaustana ravintola-alan koulutus, yhdellä teologinen, yhdellä peruskoulu, yhdellä 

palvelualan koulutus sekä yksi vastaajista on hso-sihteeri. Verrokkiluokkalaisten vastauksista 

kahdella äidillä oli sekä kaupallinen että sosiaali- ja terveysalan koulutus minkä takia tuloksia 

on enemmän kuin vastaajia. 
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Kuvio 2. Äidin koulutustausta (n = 34). 

 

Yrittäjyysluokalla opiskelevien oppilaiden isillä kymmenellä vastaajalla oli tekninen koulutus 

ja viidellä jokin muu koulutus. Kohdassa muu koulutus vastaajien isistä kahdella oli ammatti-
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koulu, yhdellä peruskoulu, yhdellä puolustusvoimat ja yhdellä oli maatalous-alan koulutus. 

Vastaajista kahden vanhemman tiedot eivät ole selvillä. Verrokkiluokalla opiskelevien oppilai-

den isistä neljällä oli kaupallinen koulutus, kuudella tekninen koulutus, kahdella sosiaali- ja 

terveysalan koulutus sekä neljällä jokin muu koulutus (Kuvio 3). Kohdassa muu koulutus yhdel-

lä vastaajien isistä oli taustana peruskoulu, yhdellä rakennusala, yhdellä maatalousala ja yksi 

oli käynyt ammattikoulun. Vastaajista kolmen vanhemman tiedot eivät ole selvillä. 
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Kuvio 3. Isän koulutustausta (n = 31). 

 

Kysymyksessä 1.3 selvitettiin vanhempien koulutusastetta (Kuvio 4). Yrittäjyysluokalla opiske-

levien oppilaiden äideistä kolme on käynyt korkeakoulun, kahdeksan opistoasteen, kolme 

kouluasteen, yksi vastaajista on käynyt alan kursseja ja yhdellä vastaajista ei ole alan koulu-

tusta. Näistä vastauksista yhden vanhemman taustat eivät ole selvillä. Verrokkiluokalla opis-

kelevien oppilaiden äideistä kuusi on käynyt korkeakoulun, yhdeksän opistoasteen, kaksi kou-

luasteen ja yhdellä ei ole alan koulutusta. Yhtälailla verrokkiluokalla yhden vanhemman taus-

tat eivät ole selvillä.  
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Kuvio 4. Äidin koulutusaste (n = 34). 

 

Yrittäjyysluokalla opiskelevien oppilaiden isistä kaksi on käynyt korkeakoulun, seitsemän opis-

toasteen ja kuusi kouluasteen. Kahden vastaajan isän koulutustaustat eivät ole selvillä. Ver-
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rokkiluokalla opiskelevien oppilaiden isistä kaksi on käynyt korkeakoulun, yksitoista opistoas-

teen, kolme kouluasteen ja kahdella ei ole koulutusta (Kuvio 5). Vastaajista yhden isän koulu-

tustaustat eivät ole selvillä. 
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Kuvio 5. Isän koulutusaste (n = 33). 

 

Kysymyksessä 1.5 selvitettiin, toimivatko oppilaiden vanhemmat tällä hetkellä yrittäjänä (Ku-

vio 6). Yrittäjyysluokalla opiskelevien oppilaiden äideistä kuusi toimii tällä hetkellä yrittäjä-

nä, kun taas verrokkiluokkalaisten äideistä vain kolme on yrittäjiä. Prosentuaalisesti yrittä-

jyysluokkalaisten äideistä 35,3 % toimii tällä hetkellä yrittäjinä, kun verrokkiluokkalaisten 

äideistä 15,8 % on yrittäjiä. 
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Kuvio 6. Yrittäjänä toimivat äidit (n = 36). 

 

Yrittäjyysluokalla opiskelevien oppilaiden isistä kahdeksan toimii tällä hetkellä yrittäjinä kun 

taas verrokkiluokkalaisten isistä vain kolme on yrittäjiä (Kuvio 7). Prosentuaalisesti yrittäjyys-

luokkalaisten isistä 35,3 % toimii yrittäjänä kun verrokkiluokkalaisten isistä 15,8 % on yrittä-

jiä. 
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Kuvio 7. Yrittäjänä toimivat isät (n = 36). 

 

Yrittäjyysluokkalaisten (n = 17) vanhemmista kymmenellä vastaajalla ainakin toinen vanhem-

mista toimii yrittäjänä. Yrittäjätaustaisista lapsista yhdeksän näkee itsensä tulevaisuudessa 

yrittäjänä. Verrokkiluokkalaisten (n = 19) vanhemmista viidellä vastaajalla ainakin toinen 

vanhempi toimii tällä hetkellä yrittäjänä. Yrittäjätaustaisista lapsista neljä näkee itsensä 

tulevaisuuden yrittäjänä. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että verrattaessa yrittäjyysluokan ja verrokkiluokan oppilaiden 

vanhempien taustoja yrittäjyysluokkalaisten äidit ovat käyneet pääasiassa kaupallisen koulu-

tuksen, kun taas verrokkiluokkalaisten äideillä on sosiaalialan koulutus. Yrittäjyysluokkalais-

ten isistä suurimmalla osalla on teknillinen koulutus, kun taas verrokkiluokalla tulokset ovat 

jakaantuneet kaupallisen ja teknisen koulutuksen välillä. Tässä kohdassa on huomioitava, 

ettei yrittäjyysluokkalaisten isistä kellään ole kaupallista taustaa, mikä poikkeaa täysin tutki-

jan omasta hypoteesista. Yrittäjyysluokkalaisten vanhemmilla sen sijaan on vahvempi yrittä-

jyystausta, mikä tukee hypoteesia. 

 

Kysymys 2.1 koski pelkästään yrittäjyysluokkaa, joilta haluttiin vielä tarkentaa, onko joku 

yrittäjänä toimiva henkilö ollut esikuvana yrittäjyysluokalle hakeutuessa (Kuvio 8). Viidellä 

vastaajalla oli esikuvayrittäjyysluokalle hakeutuessa, kahdellatoista sen sijaan ei ollut esiku-

vaa.  
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Kuvio 8. Esikuva yrittäjyysluokalle hakeutumisessa (n = 17). 
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Kaikki vastaajat, joilla oli esikuva yrittäjyydelle, näkivät myös itsensä tulevaisuudessa yrittä-

jänä. Viidestä vastaajasta kolmella jompikumpi vanhemmista toimi yrittäjänä, kahdella vas-

taajalla esikuva tuli ydinperheen ulkopuolelta. 

 

 

7.7.2 Yrittäjyyden motiivit 

 

Kysymyksessä 2.2 vastaajan piti luetella erilaisia motiiveja yrittäjäksi ryhtymiselle (Kuvio 9 ja 

10). Vastaukset on jälkikäteen kategorisoitu tiettyihin luokkiin, jolloin esimerkiksi vastaus 

”saa hyvää palkkaa” tai ”tienaa rahaa” ovat kaikki samassa kategoriassa raha. Yrittäjyysluok-

kalaisten mielestä suurin motiivi yrittäjyyteen ryhtymiselle on joustava työaika (f 13). Toisek-

si suurimmaksi motiiviksi nousi raha (f 9). Kolmanneksi tärkein syy ryhtyä yrittäjäksi on itsen-

sä toteuttaminen (f 7). Neljänneksi tärkein motiivi on päätösvalta (f 3). Motiiveina yrittäjäksi 

ryhtymiseen nimettiin myös johtajuus (f 1), hyvä työ (f 1), työpaikka (f 1), ei voi saada potku-

ja (f 1) sekä oman itsensä pomo (f 1). 

 

2.2 Yrittäjyysluokka

0 2 4 6 8 10 12 14

joustava työaika

raha

itsensä toteuttaminen

päätösvalta

johtajuus

hyvä työ

työpaikka

ei voi saada potkuja

oman itsensä pomo

Sarja1

 
Kuvio 9. Yrittäjyysluokkalaisten motiivit yrittäjyyteen ryhtymiselle. 

 

Verrokkiluokan mielestä suurin motiivi yrittäjyydelle on raha (f 10). Toiseksi suurimmaksi 

motiiviksi nousi itsensä toteuttaminen (f 5). Kolmanneksi tärkein syy ryhtyä yrittäjäksi on 

itsenäinen työskentely (f 4). Neljänneksi tärkein motiivi on joustava työaika (f 3). Muita syitä 

yrittäjyyteen ryhtymiseen on päätösvalta (f 2), uuden oppiminen (f 2), maine (f 2), halu olla 

yrittäjänä (f 1), johtajuus (f 1), saa ystäviä (f 1), pätevyys (f 1), oman itsensä pomo (f 1) sekä 

hyvät numerot koulussa (f 1). 
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2.2 Verrokkiluokka
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Kuvio 10. Verrokkiluokkalaisten motiivit yrittäjyyteen ryhtymiselle. 

 

Kysymyksessä 2.3 vastaajien piti luetella kielteisiä puolia yrittäjäksi ryhtymiselle (Kuvio 11 ja 

12). Yrittäjyysluokkalaiset vastasivat suurimmiksi negatiivisiksi puoliksi suuri työmäärä/vie 

aikaa (f 6), menestymisen epävarmuus (f 6) sekä konkurssin uhka (f 6). Muita negatiivisia puo-

lia oli raha-asioista huolehtiminen (f 2), perustamisen vaikeus (f 2), ongelmat ja vastoinkäy-

miset (f 2), rahan tulon estyminen (f 2), lakon uhka (f 1), verot (f 1), laskut (f 1), vastuu (f 1) 

sekä rosvot (f 1). 
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Kuvio 11. Yrittäjyysluokkalaisten kielteiset syyt yrittäjyyteen ryhtymiselle. 

 

Verrokkiluokkalaisten vastaukset olivat jo huomattavasti hajanaisemmat. Suurin negatiivinen 

syy ryhtyä yrittäjäksi on vastuu (f 4). Kielteisiä puolia oli myös suuri työmäärä/vie aikaa (f 3), 
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menestymisen epävarmuus (f 3) sekä yrityksen perustaminen on kallista (f 2). Muita kielteisiä 

motiiveja oli raha (f 1), joillekin yrittäjänä olo voi olla liian vaikeaa (f 1), joutuu jakamaan 

palkan (f 1), konkurssin uhka (f 1), verot (f 1), rahan tulo estyy (f 1), riski aloittaa yrittäjänä 

(f 1), työttömyyden pelko(f 1), jää velkaa pankille (f 1), yrittäjyys ei kiinnosta (f 1), otettava 

lainaa (f 1) sekä huonot numerot (f 1). 
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Kuvio 12. Verrokkiluokkalaisten kielteiset syyt yrittäjyyteen ryhtymiselle. 

 

Kysymyksessä 2.4 haluttiin kartoittaa, voisiko oppilas itse nähdä itsensä jonain päivänä yrittä-

jänä (Kuvio 13). Yrittäjyysluokalla neljätoista vastaajista pystyy kuvittelemaan itsensä yrittä-

jänä, kun taas verrokkiluokalla kahdeksan vastaajaa suhtautuu myönteisesti yrittäjyyteen. 

Prosentuaalisesti tämä tarkoittaa, että yrittäjyysluokkalaisista 82,4 % näkee itsensä yrittäjänä 

kun verrokkiluokalla tulos oli vain 42,1 %. 
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Kuvio 13. Vastaajan oma näkemys yrittäjyyteen ryhtymiselle (n = 35) 
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Yleisin perustelu yrittäjyyteen ryhtymiselle oli yrittäjyysluokkalaisten mielestä oma päätäntä-

valta. Positiivisia syitä yrittäjyydelle oli, että saa päättää omat työajat (f 2), saa yleisesti 

päättää asioista (f 2), olisi mukavampaa, kun ei ole kenenkään alainen (f 2), kiinnostus yrit-

tämistä kohtaan (f 2), saa päättää mitä rupeaa tekemään työkseen (f 1), haaveena oma kahvi-

la (f 1), hyvät yrittäjän taidot (f 1) ja koska on yrittäjyysluokalla (f 1). Yhden vastaajan haa-

veena on perustaa bändi ja vastaaja mielsi myös tämän yrittämiseksi (f 1). Yrittäjyysluokalla 

kolme vastaajaa eivät voineet nähdä itseään jonain päivänä yrittäjänä. Kaksi vastaajaa oli 

perustellut vastauksensa ja molemmat vastaajat tiesivät, miksi haluavat isona, mutta heidän 

mielestään sitä ei voi liittää yrittäjyyteen (f 2). 

 

Verrokkiluokkalaiset perustelivat mahdollista yrittäjyyteen ryhtymistä hajanaisemmin. Vas-

taajat, jotka saattoivat nähdä itsensä tulevaisuudessa yrittäjänä, kokivat, että yrittäjyys voisi 

olla mielenkiintoista (f 2). Yksi vastaajista kertoi, että saattaa tulevaisuudessa hoitaa perheen 

maatilaa, koska on perhetila (f 1). Yksi vastaajista koki itsensä hyvin kokeilunhaluiseksi ja 

osaa toimia hyvin myös itsenäisesti (f 1). Muita syitä oli, jos ei muuten löydä sopivaa työpaik-

kaa (f 1), päämäärä oman yrityksen perustamiseksi (f 1), koska ei tiedä, mihin ammattiin 

opiskelee (f 1) ja jos tekee kaikkea kivaa, kuten keksii juttuja (f 1). 

 

Verrokkiluokkalaiset, jotka eivät nähneet itseään tulevaisuudessa yrittäjänä, perustelivat, 

että eivät ole kiinnostuneita yrittämisestä (f 4), ei halua ottaa riskejä (f 1), ei halua myydä 

mitään (f 1), ei halua itsenäistä työtä, vaan sosiaalista (f 1), ei koe itseään tarpeeksi sinnik-

kääksi sellaiseen työhön (f 1) ja ei koe itseään hyväksi johtajaksi tai päätöksen tekijäksi (f 1). 

 

Vertaillessa yrittäjyysluokkalaisten tyttöjen ja poikien kiinnostusta yrittäjäksi ryhtymiseen 

neljä tyttöä seitsemästä näkee itsensä tulevaisuudessa yrittäjänä, kun taas pojista kaikki 

kymmenen vastaajaa voisivat olla tulevaisuuden yrittäjiä. Verrokkiluokkalaisista neljä tyttöä 

yhdestätoista näkee itsensä tulevaisuudessa yrittäjänä ja pojista neljä poikaa kahdeksasta 

näkee yrittäjyyden mahdollisena. 

 

7.7.3 Asenteet yrittäjyydestä 

 

Kyselylomakkeen kolmannessa osa-alueessa tarkastellaan vastaajien asenteita kuuden väittä-

män kautta. Jokaisen väittämän jälkeen vastaajan tulee olla joko samaa tai eri mieltä ja pe-

rustella oma vastauksensa. Tässä osiossa tarkastellaan erityisesti yrittäjyysluokan asenteita, 

joten pelkästään yrittäjyysluokan perustelut eri väittämille on avattu. Asenteiden eroja yrit-

täjyysluokan ja verrokkiluokan välillä voidaan kuitenkin tarkastella kvantitatiivisesti dia-

grammien kautta.  
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Ensimmäinen väittämä 3.1 käsitteli itseohjautuvuutta väittämällä ”Yrittäjä pystyy vaikutta-

maan omaan työhönsä sekä toteuttamaan itseään”( Kuvio 14). Yrittäjyysluokkalaisista jokai-

nen vastaaja oli samaa mieltä (f 17) ja verrokkiluokkalaisista (f 17) oli samaa mieltä, (f 0) eri 

mieltä ja kaksi vastaajista oli jättänyt kohdan tyhjäksi. Perusteluina väittämälle yrittäjyys-

luokkalaisten mielestä omaan työhön pystyy vaikuttamaan, koska yrittäjä on yrityksen pomo 

(f 4), yritys on oma (f 2), yrittäjä saa päättää työaikansa (f 2) sekä perustettaessa yritystä 

voit valita oman alan (f 2). Yksi vastaaja kertoi, että on nähnyt sen käytännössä, kun oma isä 

on yrittäjä (f 1). Muina perusteluina oli, että voit valita omat työtehtäväsi (f 1), yrittäjänä on 

vielä vapaampaa kuin tavallisissa töissä (f 1), pakko vaikuttaa välillä (f 1), se on totta (f 1) ja 

yleensä se on sillä tavalla (f 1). Yksi vastaajista oli aiemmin verrannut bändin perustamista 

yrityksen perustamiseen ja vastasi tässä kohdassa, että musiikki on itsensä ilmaisemista (f 1). 
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Kuvio 14. ”Yrittäjä pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä sekä toteuttamaan itseään” (n = 34) 

 

Toisessa väittämässä 3.2 keskityttiin rikastumisen motiiviin ”Yrittäjäksi ryhdytään, koska 

halutaan rikastua” (Kuvio 15). Yrittäjyysluokkalaisista vastaajista oli samaa mieltä (f 5) ja 

erimieltä (f 12). Verrokkiluokkalaisista (f 3) oli samaa mieltä ja (f 17) eri mieltä. Verrokkiluo-

kalta yksi vastaajista oli vastannut sekä samaa mieltä että eri mieltä. Perusteluna väittämälle 

yhden yrittäjyysluokkalaisen mielestä televisio ja lehdet antavat sellaisen kuvan, että yrittä-

jät ovat rikkaita (f 1). Muita perusteluja oli: halutaan rikastua (f 1), saa enemmän palkkaa (f 

1) sekä silloin yleensä saa aika paljon rahaa (f 1). Yrittäjyysluokkalaiset, jotka olivat eri miel-

tä väittämästä, perustelivat, että yrittäminen ei ole pelkkää rikastumista, sillä siihen tarvit-

see paljon tietoja ja taitoja ennen kuin voi oikein rikastua (f 1), jotkut haluavat vain toteut-

taa itseään (f 1), yrittäjäksi ryhdytään, koska halutaan olla itsensä pomo (f 1) sekä joidenkin 

mielestä se on paras työ eikä välttämättä ajattele vain rahaa (f 1). Muita perusteluja oli: raha 

ei ratkaise, en itse ajattelisi heti, kuinka suuri palkka on, vaan pääasia on, että elättää itsen-

sä (f 1), ei aina rikastu, vaikka olisi kuinka hyvä yritys (f 1), yrittäjästä ei tule rikkaampaa 

kuin muista ihmisistä (f 1), yrittäjänä ei välttämättä saa kovin paljon rahaa (f 1), ei se pakosti 

rikastuta, jos joutuu konkurssiin (f 1), ei aina (f 1), riippuu henkilöstä (f 1) ja näin tilaston (f 

1).  
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Kuvio 15. ”Yrittäjäksi ryhdytään, koska halutaan rikastua” (n = 36) 

 

Väite 3.3 käsitteli yrittäjyyden vaikutusta lähipiiriin ”Yrittäjyys on elämäntapa, joka vaikut-

taa yrittäjän koko elämään”( Kuvio 16). Yrittäjyysluokkalaisista samaa mieltä oli (f 12) ja eri 

mieltä (f 4), yksi vastaajista on jättänyt vastaamatta kysymykseen. Verrokkiluokalta samaa 

mieltä oli (f 11) ja eri mieltä (f 6), kaksi vastaajista on jättänyt vastaamatta kysymykseen. 

Yrittäjyysluokkalaiset, jotka olivat väittämästä samaa mieltä, perustelivat, että yrittäjyys vie 

paljon aikaa ja töitä joutuu tekemään myös kotona (f 6), joista yksi jatkoi perustelua vielä 

kertomalla, että hänen isoisällään on yritys, joka tuottaa paljon, mutta vapaa-aikaa ei ole. 

Toinen vastaaja puolestaan tarkensi, että työn pitää olla sellaista, mistä pitää, vaikka ei olisi-

kaan yrittäjä ja jos työstä pitää, siihen käyttää myös omaa vapaa aikaa. Muita perusteluja oli: 

eiköhän se näin ole, koska pitää miettiä työajat ja tehdä laskut (f 1), yrityksestä pitää huo-

lehtia (f 1), niin se on isälläkin (f 1), pitää estää, ettei yritys mene konkurssiin (f 1) ja saa 

päättää omat työajat (f 1). Vastaajat, jotka olivat eri mieltä väittämästä, perustelivat, että 

aina voi tehdä työn lisäksi kaikkea muuta (f 1), ei se koko elämään vaikuta, se on vaan kovaa 

hommaa (f 1), koska isä on yrittäjä, eikä se niinkään ole vaikuttanut perheeseen (f 1) sekä 

elämässä on muutakin (f 1).  
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Kuvio 16. ”Yrittäjyys on elämäntapa, joka vaikuttaa yrittäjän koko elämään” (n = 33) 
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Väite 3.4 käsitteli innovatiivisuutta, jonka mukaan ”Yrittäjän tulee kehittää jatkuvasti jotain 

uutta” (Kuvio 17). Yrittäjyysluokkalaisista samaa mieltä oli (f 9) ja eri mieltä (f 8). Verrokki-

luokkalaisista samaa mieltä oli (f 8) ja eri mieltä (f 12). Verrokkiluokkalaisista yksi vastaaja 

oli vastannut molempiin kohtiin sekä samaa mieltä että eri mieltä. Yrittäjyysluokkalaiset jot-

ka, olivat väitteestä samaa mieltä, perustelivat yrityksen menestymistä ja jatkuvaa kehitystä 

asiakkaiden säilymisen näkökulmasta (f 7), yhden vastaajan mielestä maailma kehittyy, mutta 

itse ei kuitenkaan tarvitse joka viikko kehittyä (f 1), yhdellä vastaajalla oli perusteluna, että 

se on jännittävää (f 1). Yrittäjyysluokkalaiset, jotka olivat väitteestä eri mieltä, vastasivat, 

että jatkuvasti ei tarvitse kehittää uutta (f 2). Yksi vastaajista perusteli, että jos tuote menee 

hyvin kaupaksi, ei kannata tuhlata rahaa uusiin juttuihin (f 1), yhden mielestä kaikki riippuu 

alasta (f 1). Muita vastauksia oli se riippuu (f 1), voit olla yrittäjä, mutta aina ei ole pakko 

kehittää uutta (f 1), koko ajan ei voi olla samoilla linjoilla, mutta välillä pitää muuttaa toi-

mintatapoja (f 1). 
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Kuvio 17. ”Yrittäjän tulee kehittää jatkuvasti jotain uutta” (n = 36) 

 

Väitteen 3.5 mukaan ”Yrittäjä on työtä pelkäämätön” (Kuvio 18). Yrittäjyysluokkalaisista 

samaa mieltä oli (f 11) ja eri mieltä (f 4), kaksi vastaajaa oli jättänyt vastaamatta kysymyk-

seen. Verrokkiluokkalaisista samaa mieltä oli (f 14) ja eri mieltä (f 2), yksi vastaajista oli jät-

tänyt vastaamatta kysymykseen. Yrittäjyysluokkalaiset, jotka olivat samaa mieltä, perusteli-

vat väitettä sillä että, yrittäjyys vaatii paljon tekemistä (f 3), yrittäjyys vie paljon aikaa (f 2) 

ja, että se on raskasta (f 1). Muita vastauksia oli, että pitää olla rohkea (f 1), riippuu henki-

löstä (f 1), yrittäjän ei tarvitse pelätä työtä (f 1), jos pelkää töitä, niin niitä ei voi tehdä pal-

jon (f 1). Vastaajat, jotka olivat väitteestä eri mieltä, perustelivat, että aina pelkää, milloin 

työt loppuu (f 1) ja että aina voi pelätä työssä jotain, mutta kannattaa vain yrittää pärjätä (f 

1). Yhden mielestä ei se aina niin ole (f 1), ja yhden mielestä, jos on mieluisa työ, niin siihen 

ryhtyy, mutta kukaan ei aina jaksa painaa täysillä (f 1). 
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Kuvio 18. ”Yrittäjä on työtä pelkäämätön” (n = 31) 

 

Väitteessä 3.6 vastaajan täytyi ajatella väittämää omakohtaisemmin, sillä väite kuluu ”Yrittä-

jyyteen sisältyvä riski sopii minulle” (Kuvio 19). Yrittäjyysluokkalaisista samaa mieltä oli (f 

13) ja eri mieltä (f 4). Verrokkiluokalta samaa mieltä oli (f 6) ja eri mieltä (f 15), joista kaksi 

oppilaista oli vastannut sekä samaa mieltä että eri mieltä. Yrittäjyysluokkalaiset, jotka olivat 

samaa mieltä, kertoivat, että riskit sopivat heille ja he ovat valmiita kohtaamaan ne (f 6). 

Yrittäjyyteen liittyy omat riskinsä ja jos aloittaa työn yrittäjänä, riskit pitää hyväksyä (f 3). 

Vastaajien mielestä he uskaltavat ottaa haasteita vastaan ja kokeilla uutta (f 3), yksi vastaa-

jista vielä tarkensi, että pitää haasteista, vaikka se voi johtaa suureen rahan menetykseen. 

Yhden vastaajan mielestä yrittäjyys on kuin arpapeliä (f 1). Perusteluina, miksi yrittäjyys ei 

sovi minulle, yrittäjyysluokkalaiset vastasivat firma voi kaatua (f 1) ja ei sovi välttämättä (f 

1). 
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Kuvio 19. ”Yrittäjyyteen sisältyvä riski sopii minulle” (n = 36) 

 

Väitteessä ”Yrittäjyyteen sisältyvä riski sopii minulle” lataus on hyvin voimakas ja omakohtai-

nen, minkä huomaa myös tuloksissa, sillä yrittäjyysluokan ja verrokkiluokan välillä on todella 

voimakas ero. 
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7.7.4 Yrittäjyyden ominaispiirteet 

 

Tutkimuksen neljäs osa-alue käsitteli vastaajan omaa persoonaa ja kuinka voimakkaana vas-

taaja kokee yhdentoista adjektiivin kuvaavan parhaiten itseään. Asteikkona on käytössä neli-

portainen Likertin asteikko, josta vastaaja sai valita jokaiselta riviltä hänelle sopivan vaihto-

ehdon. Likertin asteikko on neliportainen, jotta vastaajalla ei ole mahdollisuutta vastata 

neutraalia keskimmäistä vaihtoehtoa.  Vastaajan tulee olla 4 = täysin samaa mieltä, 3 = jok-

seenkin samaa mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä tai 1 = täysin eri mieltä. Adjektiiveina on 

rohkea, luova/innovatiivinen, yhteistyökykyinen, sinnikäs, oman tienkulkija, joustava, oma-

aloitteinen, muutoksiin sopeutuva, kunnianhimoinen, päämäärätietoinen sekä omistautuva/ 

sitoutuva. Sanapareja luova/innovatiivinen sekä omistautuva/sitoutuva käytetään pelkästään 

siksi, että vastaajan olisi helpompi ymmärtää, mitä adjektiivilla tarkoitetaan kyseisessä yh-

teydessä. Diagrammeja tarkasteltaessa tulee huomioida, että vastaajien lukumäärä on eri 

yrittäjyys- ja verrokkiluokan kesken. 

 

Väitteeseen minä olen rohkea, yrittäjyysluokkalaisista (Kuvio 20) kuusi oli täysin samaa miel-

tä, kymmenen jokseenkin samaa mieltä ja yksi jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei 

ollut täysin eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista viisi oli täysin samaa mieltä, kaksitoista jok-

seenkin samaa mieltä ja kaksi jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri 

mieltä. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

täysin samaa

mieltä

melko samaa

mieltä

melko eri mieltä täysin eri mieltä

f

yrittäjyysluokka

verrokkiluokka

 
Kuvio 20. Rohkea. Yrittäjyysluokka (n = 17). Verrokkiluokka (n = 19). 

 

Väitteeseen minä olen luova/innovatiivinen (Kuvio 21), yrittäjyysluokkalaisista seitsemän oli 

täysin samaa mieltä, viisi jokseenkin samaa mieltä ja viisi jokseenkin eri mieltä. Kukaan vas-

taajista ei ollut täysin eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista neljä oli täysin samaa mieltä, kym-
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menen jokseenkin samaa mieltä ja neljä jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut 

täysin eri mieltä. 
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Kuvio 21. Luova/innovatiivinen. Yrittäjyysluokka (n = 17). Verrokkiluokka (n = 18).  

 

Väitteeseen minä olen yhteistyökykyinen (Kuvio 22), yrittäjyysluokkalaisista kahdeksan oli 

täysin samaa mieltä ja kahdeksan jokseenkin samaa mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut jok-

seenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä. Verrokkiluokalta seitsemän oli täysin samaa mieltä ja 

kaksitoista jokseenkin samaa mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut jokseenkin eri mieltä tai täy-

sin eri mieltä. 
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Kuvio 22. Yhteistyökykyinen. Yrittäjyysluokka (n = 16). Verrokkiluokka (n = 19). 

 

Väitteeseen minä olen sinnikäs (Kuvio 23), yrittäjyysluokkalaisista kuusi oli täysin samaa miel-

tä, yhdeksän jokseenkin samaa mieltä ja kaksi jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei 
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ollut täysin eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista kuusi oli täysin samaa mieltä, yksitoista jok-

seenkin samaa mieltä ja yksi jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri miel-

tä. 
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Kuvio 23. Sinnikäs. Yrittäjyysluokka (n = 17). Verrokkiluokka (n = 18). 

 

Väitteeseen minä olen oman tien kulkija (Kuvio 24), yrittäjyysluokkalaisista neljä oli täysin 

samaa mieltä, yksitoista jokseenkin samaa mieltä, yksi jokseenkin eri mieltä ja yksi täysin eri 

mieltä. Verrokkiluokkalaisista yksi oli täysin samaa mieltä, yksitoista jokseenkin samaa miel-

tä, kuusi jokseenkin eri mieltä ja yksi täysin eri mieltä.  
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Kuvio 24. Oman tien kulkija. Yrittäjyysluokka (n = 17). Verrokkiluokka (n = 19). 

 

Väitteeseen minä olen joustava (Kuvio 25), yrittäjyysluokkalaisista neljä oli täysin samaa 

mieltä, kymmenen jokseenkin samaa mieltä ja kaksi jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista 
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ei ollut täysin eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista kolme oli täysin samaa mieltä, kolmetoista 

jokseenkin samaa mieltä ja kolme jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri 

mieltä. 
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Kuvio 25. Joustava. Yrittäjyysluokka (n = 16). Verrokkiluokka (n = 19). 

 

Väitteeseen minä olen oma-aloitteinen (Kuvio 26), yrittäjyysluokkalaisista kuusi oli täysin 

samaa mieltä, kymmenen jokseenkin samaa mieltä ja yksi täysin eri mieltä. Kukaan vastaajis-

ta ei ollut jokseenkin eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista neljä oli täysin samaa mieltä, kaksi-

toista jokseenkin samaa mieltä, yksi jokseenkin eri mieltä ja yksi täysin eri mieltä. 
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Kuvio 26. Oma-aloitteinen. Yrittäjyysluokka (n = 17). Verrokkiluokka (n = 18). 

 

Väitteeseen minä olen muutoksiin sopeutuva (Kuvio 27), yrittäjyysluokkalaisista yhdeksän oli 

täysin samaa mieltä, kuusi jokseenkin samaa mieltä ja yksi jokseenkin eri mieltä. Kukaan 
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vastaajista ei ollut täysin eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista kuusi oli täysin samaa mieltä, yh-

deksän jokseenkin samaa mieltä ja kolme jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut 

täysin eri mieltä. 
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Kuvio 27. Muutoksiin sopeutuva. Yrittäjyysluokka (n = 16). Verrokkiluokka (n = 18). 

 

Väitteeseen minä olen kunnianhimoinen (Kuvio 28), yrittäjyysluokkalaisista viisi oli täysin 

samaa mieltä, seitsemän jokseenkin samaa mieltä, kolme jokseenkin eri mieltä ja kaksi täysin 

eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista yksi oli täysin samaa mieltä, kuusi jokseenkin samaa mieltä, 

kymmenen jokseenkin eri mieltä ja kaksi täysin eri mieltä. 
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Kuvio 28. Kunnianhimoinen. Yrittäjyysluokka (n = 17). Verrokkiluokka (n = 19). 

 

Väitteeseen minä olen päämäärätietoinen (Kuvio 29), yrittäjyysluokkalaisista neljä oli täysin 

samaa mieltä, yksitoista jokseenkin samaa mieltä ja kaksi jokseenkin eri mieltä. Kukaan vas-
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taajista ei ollut täysin eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista yksi oli täysin samaa mieltä, kaksi-

toista jokseenkin samaa mieltä ja viisi jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut täysin 

eri mieltä. 
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Kuvio 29. Päämäärätietoinen. Yrittäjyysluokka (n = 17). Verrokkiluokka (n = 18). 

 

Väitteeseen minä olen omistautuva/sitoutuva (Kuvio 30), yrittäjyysluokkalaisista kolme oli 

täysin samaa mieltä, kaksitoista jokseenkin samaa mieltä ja kaksi jokseenkin eri mieltä. Ku-

kaan vastaajista ei ollut täysin eri mieltä. Verrokkiluokkalaisista kolme oli täysin samaa miel-

tä, yksitoista jokseenkin samaa mieltä ja neljä jokseenkin eri mieltä. Kukaan vastaajista ei 

ollut täysin eri mieltä. 
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Kuvio 30. Omistautuva/sitoutuva. Yrittäjyysluokka (n = 17). Verrokkiluokka (n = 18). 
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Yhteenvetona ominaispiirteistä voisi mainita, että vastaukset yrittäjä- ja verrokkiluokan välil-

lä ovat tässä vaiheessa opintoja vielä melko samansuuntaiset, tosin jo nyt yrittäjyysluokalla 

yrittäjäominaisuudet ovat kaikissa osa-alueissa astetta voimakkaammat. Voimakkain hajonta 

luokkien välillä näkyi kunnianhimossa, mikä eroaa merkittävästi yrittäjyysluokan eduksi. 

 

 

7.8 Luotettavuustarkastelu 

 
Tutkimuksen perusvaatimuksia ovat riittävä validiteetti eli vastaavuus, reliabiliteetti eli luo-

tettavuus sekä objektiivisuus. Validiteetti eli vastaavuus on hyvä, jos tutkimus mittaa niitä 

asioita, joita sen on tarkoituskin mitata. Jos tutkimuksessa vastataan juuri niihin asioihin, 

joihin on haluttukin saada vastauksia, on kysymykset laadittu oikein ja validiteetti on hyvä. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan hyvää luotettavuutta, jolloin tulokset eivät ole sattuman aiheut-

tamia, vaan pysyvät samanlaisina, jos tutkimus toistetaan. Jos otoskoko on hyvin pieni tai 

osallistujakato on suuri, tulokset ovat sattumanvaraisia eikä tutkimus ole luotettava. (Kvanti-

tatiiviset tutkimusmenetelmät. Validiteetti ja reliabiliteetti, www-dokumentti.) 

 

Mielestäni validiteetti eli vastaavuus on hyvä, sillä olen saanut vastaukset niihin tutkimuson-

gelmiin mitä olen pohtinut. Pyrin raportoimaan ja analysoimaan tutkimukseni mahdollisimman 

objektiivisesti. Tulosten raportointivaiheessa raportoin tulokset täysin vastausten perusteella 

ja vasta analysoitaessa tuloksia palasin alkuperäisiin hypoteeseihini rinnastaen lopullisia tu-

loksia omiin odotuksiini. Tutkimusta analysoitaessa havaitsin, että osa tutkimuksen kysymyk-

sistä oli melko haastavia vastaajille, sillä esim. käsite ”työtä pelkäämätön”, ei todennäköises-

ti avautunut kaikille vastaajille. Koska tutkimuksen tarkoituksena on tehdä alkukartoitus tä-

män hetkisistä asenteista yrittäjyyttä kohtaan, myös nämä tulokset kuvastavat kuitenkin rea-

listisesti oppilaiden ajatuksia yrittäjyydestä. Uskon, että vaikka tutkimus olisi toistettu, vas-

taukset olisivat olleet samanlaisia. Tutkimuksen ohjeistuksen aikana yrittäjyysluokalla osa 

vastaajista supisi keskenään eikä jaksanut kuunnella ohjeistusta tarkasti. Tällä saattaa olla 

vaikutusta vastauksiin, mutta tämän häiriötekijän vaikutusta on vaikea arvioida. Vastauksista 

kuitenkin huomasi, että tutkimuksen kysymyksiä todella pohdittiin vastattaessa. Vanhempien 

taustoja kartoittavan apupaperin puuttuminen lisäsi häiriöitä, sillä oppilaat olivat hämillään 

vaikeista taustakysymyksistä. Kuitenkin vanhempien taustatiedot on jälkikäteen liitetty tut-

kimukseen, joten nämä vastaukset eivät voi vaikuttaa tutkimustuloksiin.  

 

Kohderyhmä tutkimuksessa on pieni, mutta ennalta hyvin rajattu ja kattava. Koodaus ja ris-

tiintaulukointi sujuivat ilman ongelmia, mikä oli mahdollista vain hyvän suunnittelutyön seu-

rauksena. 
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8 PÄÄTELMÄT 

 

 

Vanhempien koulutustaustalla ei näyttänyt olevan vaikutusta nuorten asenteisiin, sen sijaan 

yrittäjätaustalla oli huomattavan suuri vaikutus. Yrittäjyysluokkalaisista kymmenellä vastaa-

jalla seitsemästätoista, jompikumpi vanhempi toimii tällä hetkellä yrittäjänä. Vanhempien 

yrittäjyystausta näkyy selkeästi lapsissa ja on varmasti yksi tekijä yrittäjyysluokalle hakeutu-

misessa. Yrittäjyysluokalla yrittäjien lapsista yhdeksän kymmenestä voisi nähdä itsensä tule-

vaisuudessa yrittäjänä. Tämä tulos on yhteneväinen myös muiden yrittäjyystutkimusten, ku-

ten Nuorisobarometri 2004 kanssa. Yrittäjyysaikomus oli pojilla huomattavasti korkeampi kuin 

tytöillä, mikä on havaittu myös mm. GEM-2007 tutkimuksessa. 

 

Yrittäjyysluokalla opiskelevat oppilaat suhtautuvat jo tällä hetkellä huomattavasti myöntei-

semmin yrittäjyyteen kuin verrokkiluokka. Yrittäjyysluokkalaisilla on myös selkeästi yhtenäi-

semmät ajatukset yrittäjyydestä. Motiivit, joita yrittäjyysluokkalaiset luettelivat yrittäjyydel-

le ryhtymiseen, olivat joustava työaika, raha ja itsensä toteuttaminen. Nämä kolme suurinta 

motiivia tukevat myös teoreettista viitekehystä. Omaa ryhtymistään yrittäjyyteen he peruste-

livat päätäntävaltana. Verrokkiluokkalaisten perusteluista ei sen sijaan löytynyt yhtenäistä 

linjaa.  

 

Tarkasteltaessa asenteita väittämien kautta yrittäjyysluokan ja verrokkiluokan välillä löytyi 

paljon yhtäläisyyksiä, mutta myös muutama selkeä erottava tekijä. Kaikki kyselytutkimukseen 

osallistuneet olivat sitä mieltä, että yrittäjä pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä ja toteut-

tamaan itseään. Aiemmin tutkimuksessa on nostettu esille, kuinka oppilaat vastasivat rahan 

erittäin tärkeäksi motiiviksi ryhtyä yrittäjyyteen. Kuitenkin väitteessä ”Yrittäjäksi ryhdytään 

koska halutaan rikastua”, suurin osa vastaajista on eri mieltä. Tästä voimme taas havaita, 

että vaikka raha on tärkeä motiivi, suomalainen yrityskulttuuri on täysin erilainen. Yrittäjyys- 

ja verrokkiluokalla oli hyvin yhteneväiset mielipiteet väittämästä ”Yrittäjyys on elämäntapa, 

joka vaikuttaa yrittäjän koko elämään”. Myös väittämän ”Yrittäjän tulee kehittää jatkuvasti 

jotain uutta” vastaukset olivat yrittäjyys- ja verrokkiluokalla hyvin samantapaiset. Sen sijaan 

tämän väittämän kohdalla huomiota herätti, kuinka mielipiteet jakaantuvat niin tasaisesti 

kahtia, sillä molemmilla luokilla oli lähes yhtä paljon samaa ja eri mieltä vastauksia. Väite 

”Yrittäjä on työtä pelkäämätön” oli selkeästi osalle vastaajille vaikea, minkä huomasi muu-

tamasta vastauksesta.  Suurin ero yrittäjyys- ja verrokkiluokan välillä näkyi väitteessä ”Yrittä-

jyyteen sisältyvä riski sopii minulle”. Yrittäjyysluokkalaisten mielestä riskin otto sopii heille ja 

riskit pitää vain kohdata ja hyväksyä. Sen sijaan verrokkiluokan tulos oli täysin päinvastainen. 

Tämän väittämän kohdalla pystyttiin havaitsemaan, että asennekasvatus on jo nyt vaikuttanut 

yrittäjyysluokan vastauksiin. On tietenkin myös mahdollista, että koska väite on niin omakoh-
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tainen, yrittäjyysluokkalaisella on suurempi houkutus vastata niin sanottu ”oikea vastaus”, 

koska riskin oton hyväksyminen on yksi heidän opetussuunnitelman tavoitteista. 

 

Vaikka suurin osa oppilaista elää tällä hetkellä moratorio - eli selvittelyvaihetta, jolloin he 

arvioivat erilaisia vaihtoehtoisia rooleja, yrittäjyysluokkalaiset ovat jo nyt sisäistäneet sisäi-

selle yrittäjälle tyypillisiä piirteitä. Yrittäjyyden ominaispiirteitä tarkasteltaessa, yrittäjyys-

luokkalaisissa löytyi astetta voimakkaampia yrittäjille tyypillisiä piirteitä. Suhteutettuna vas-

taajien lukumäärän, jokaisessa kohdassa yrittäjyysluokkalaiset kokivat yrittäjille ominaiset 

piirteet astetta voimakkaammin kuin verrokkiluokka. Myös Erkki Nevanperän tutkimuksessa 

yrittäjyydestä Suupohjan opiskelijanuorten ajattelussa havaittiin sama reaktio yrittäjyyteen 

aktivoinnin myötä. 

 

Jatkotutkimusta ajatellen, mielenkiintoa herättää kuinka paljon vastaukset todella muuttuvat 

yrittäjyyskasvatuksen seurauksena. Tätä tutkimusta laadittaessa vanhempien taustat olivat 

suuressa osassa, sillä haluttiin selvittää, onko tällä vaikutusta yrittäjyysluokalle hakeutumi-

sessa.  

 

Jatkon kannalta mielenkiintoa herättää, konkretisoituvatko yrittäjyysluokkalaisten omat yrit-

täjyyshaaveet entisestään. Kysymyksessä 2.4 kysyttiin, voisiko vastaaja kuvitella itsensä jo-

nain päivänä yrittäjänä. Jos vastaaja vastasi kyllä, tuli hänen konkretisoida vastaus, millä 

alalla. Tässä tutkimuksessa raportoin vain vastausten jakauman ja perustelut vastauksille. 

Jatkotutkimuksessa sen sijaan voisi vertailla, ovatko oppilaiden näkemykset yrittäjyydestä ja 

alanvannoista muuttuneet.  
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Liite 1 (1/3) 

NUORI YRITTÄJÄ 

Seurantatutkimus Riihenmäenkoulun yrittäjyysluokan  
oppilaiden yrittäjyysasenteiden kehittymisestä 

 
1. Taustat 
 
1.1 Sukupuoli: 
 

tyttö  poika    

1.2 Millainen koulutustausta äidilläsi on? Millainen koulutustausta isälläsi on? 
  

 kaupallinen koulutus (esim. ekonomi, merkonomi)  kaupallinen koulutus (esim. ekonomi, merkonomi) 
 tekninen koulutus (esim. insinööri, asentaja)  tekninen koulutus (esim. insinööri, asentaja) 
 sosiaali- ja terveysala (esim. sairaanhoitaja)  sosiaali- ja terveysala (esim. sairaanhoitaja) 
 muu, mikä    

 
1.3 Mikä koulutusaste äidilläsi on kyseessä? 

 muu, mikä    
 
 1.3 Mikä koulutusaste isälläsi on kyseessä?  
 

 korkeakoulu  korkeakoulu 
 opistoaste  opistoaste 
 kouluaste  kouluaste 
 alan kurssit  alan kurssit 
 ei alan koulutusta  ei alan koulutusta 

 
1.4 Vanhempien tämänhetkinen ammatti: 

 

 
äiti     

 
isä     

 
1.5 Toimivatko vanhempasi tällä hetkellä yrittäjinä? 
      
                  äiti:  kyllä  ei  isä:     kyllä  ei  

 
2. Omat kokemukset yrittäjyydestä 
 
2.1 Onko joku yrittäjänä toimiva henkilö ollut esikuvanasi yrittäjyysluokalle hakeutuessasi? 
      ( Kysymys koskee vain yrittäjyysluokalla olevia.) 
      
  kyllä  ei 

 
   

2.2 Mainitse kolme hyvää syytä ryhtyä yrittäjäksi. 
       
        
 
2.3 Mainitse kolme kielteistä puolta ryhtyä yrittäjäksi. 
       
        
 
2.4 Voisitko itse kuvitella, että olisit jonain päivänä yrittäjä? 
 

 kyllä, miksi?       
        
 

 ei, miksi?           
        
 
Jos vastasit kyllä, millä alalla?       
 
 
 

 



 50 
Liite 1 (2/3) 

 
3. Kommentoi seuraavia väittämiä. Kerro oletko samaa vai eri mieltä ja perustele vastauksesi. 
 
 
3.1 Yrittäjä pystyy vaikuttamaan omaan työhönsä sekä toteuttamaan itseään. 
 

 Olen samaa mieltä, koska      
       
        
 

 Olen eri mieltä, koska       
       
        
 
3.2 Yrittäjäksi ryhdytään, koska halutaan rikastua. 
 

 Olen samaa mieltä, koska      
        
 

 Olen eri mieltä, koska       
       
        
 
3.3 Yrittäjyys on elämäntapa, joka vaikuttaa yrittäjän koko elämään. 
 

 Olen samaa mieltä, koska      
       
        
 

 Olen eri mieltä, koska       
       
        
 
3.4 Yrittäjän tulee kehittää jatkuvasti jotain uutta. 
 

 Olen samaa mieltä, koska      
       
        
 

 Olen eri mieltä, koska       
       
        
 
3.5 Yrittäjä on työtä pelkäämätön 
 

 Olen samaa mieltä, koska      
       
        
 

 Olen eri mieltä, koska       
       
        
 
3.6 Yrittäjyyteen sisältyvä riski sopii minulle. 
 

 Olen samaa mieltä, koska      
       
        
 

 Olen eri mieltä, koska       
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4. Millaisena persoonana koet itsesi? Merkitse rastilla jokaiselta riviltä se vaihtoehto, joka ku-
vastaa parhaiten sinua. 

 
 
 
Minä olen:     
 Täysin eri 

mieltä 
Jokseenkin 
eri mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

 Rohkea 
 

    

 Luova/ innovatiivinen 
 

    

 Yhteistyökykyinen 
 

    

 Sinnikäs 
 

    

 Oman tien kulkija 
 

    

 Joustava 
 

    

 Oma-aloitteinen 
 

    

 Muutoksiin sopeutuva 
 

    

 Kunnianhimoinen 
 

    

 Päämäärätietoinen 
 

    

 Omistautuva/ sitoutuva 
 

    

      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 

KIITOS VASTAUKSESTASI! 
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Hyvä seurantatutkimuksen valvoja, 
 
 
Olen tekemässä opinnäytetyönä alkukartoitusta Riihenmäen koulussa kahdessa 7. luokan opiskelijaryhmässä. 
Työn tarkoituksena on selvittää oppilaiden yrittäjäasenteita ja yrittäjäpersoonaa. Tutkimuksessani selvitän myös 
opiskelijoiden taustatietoja, jotta pystyn vertailemaan löytyykö opiskelijoista mahdollisia yhtäläisyyksiä. Jotta 
oppilaat pystyvät vastaamaan kyselyyn, on heille annettu etukäteen saatekirje, minkä vanhemmat täyttävät 
kotona. Lomakkeen tiedot toimivat oppilaan apuna kyselyä täytettäessä. 
 
Kysymyslomakkeet on koodattu siten, että lomakkeen oikeassa yläkulmassa on jokaisen oppilaan kohdalla eri 
numero ja kysymyslomakkeet jaetaan oppilaille aakkosjärjestyksessä. Tämä siksi, että tutkimuksen tuloksia ver-
taillaan tulevaisuudessa toisessa opinnäytetyössä, jolloin tutkija pystyy vertailemaan asenteiden kehittymistä. 
 
Kysymys 2.1 koskee vain yrittäjyysluokalla opiskelevia oppilaita, joten tähän kysymykseen ei toisen luokan tar-
vitse vastata. Muuten oppilaiden olisi tärkeä vastata jokaiseen kysymykseen ja todella pohtia kysymyksiä vaikka 
ne tuntuisivatkin vaikeilta. Jos oppilaista jotkut käsitteet ovat vieraita, voi tutkimuksen valvoja määritellä käsit-
teitä tarkemmin. (esim. työtä pelkäämätön) 
 
Jos tutkimuksen aikana havainnoidaan häiriötekijöitä, niistä on hyvä mainita tutkijalle, jotta tämä pystyy otta-
maan huomioon selittävät tekijät. 
 
 
Ystävällisin yhteistyöterveisin 
 
Susanna Hakala 
Restonomi-opiskelija 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
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Hyvä Riihenmäenkoulun oppilaan huoltaja, 
 
 
 
 
Olen tekemässä opinnäytetyönä alkukartoitusta Riihenmäen koulussa kahdessa 7. luokan opiskelijaryhmässä. 
Työn tarkoituksena on selvittää oppilaiden yrittäjäasenteita ja yrittäjäpersoonaa. Tutkimuksessani selvitän myös 
opiskelijoiden taustatietoja, jotta pystyn vertailemaan löytyykö opiskelijoista mahdollisia yhtäläisyyksiä. Jotta 
lapsenne pystyy kyselyyn vastaamaan, toivon että täyttäisitte seuraavan osion kotona ennalta. 
 
Täyttämänne lomakkeen tiedot toimivat lapsenne apuna kyselyä täytettäessä. Varmistattehan, että lapsenne 
ottaa kyseisen lomakkeen kouluun mukaan keskiviikkona 8.10.2008. 
 
 
 
Tutkimus toteutetaan oppitunnin aikana keskiviikkona 8.10. klo 12.45. 
 
 
Lomakkeen tiedot ovat luottamuksellisia. 
 
 
 

NUORI YRITTÄJÄ 

Seurantatutkimus Riihenmäenkoulun yrittäjyysluokan  
oppilaiden yrittäjyysasenteiden kehittymisestä 

 
 
1.2 Millainen koulutustausta äidilläsi on? Millainen koulutustausta isälläsi on? 
  

 kaupallinen koulutus (esim. ekonomi, merkonomi)  kaupallinen koulutus (esim. ekonomi, merkonomi) 
 tekninen koulutus (esim. insinööri, asentaja)  tekninen koulutus (esim. insinööri, asentaja) 
 sosiaali- ja terveysala (esim. sairaanhoitaja)  sosiaali- ja terveysala (esim. sairaanhoitaja) 
 muu mikä     

 
1.3 Mikä koulutusaste äidilläsi on kyseessä? 

 muu mikä     
 
 1.3 Mikä koulutusaste isälläsi on kyseessä?  
 

 korkeakoulu  korkeakoulu 
 opistoaste  opistoaste 
 kouluaste  kouluaste 
 alan kurssit  alan kurssit 
 ei alan koulutusta  ei alan koulutusta 

 
1.4 Vanhempien tämänhetkinen ammatti: 

 

 
äiti     

 
isä     

 
1.5 Toimivatko vanhempasi tällä hetkellä yrittäjinä? 
      
                  äiti:  kyllä  ei  isä:     kyllä  ei  

 
 
 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Susanna Hakala 
Restonomi-opiskelija 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
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