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Opinnäytetyö on tehty Tekemällä tulevaisuuteen -projektille Seinäjoella. 
Opinnäytetyö suoritettiin kvalitatiivisena tutkimuksena. Sen tarkoitus oli tutkia 
projektin asiakkaina olevien nuorten ajatuksia ja asenteita yrittäjyyteen 
teemahaastattelun avulla. Haastattelut toteutettiin kymmenelle projektin 
asiakkaalle. Tutkimustehtävä oli kartoittaa nuorten ajatuksia yrittäjyydestä. Miten 
he kokevat yrittäjyyden, millaisia ominaisuuksia tai piirteitä yrittäjillä tulisi olla, 
mitkä seikat puoltavat yrittäjäksi lähtemistä ja mitkä tekijät estävät yrittäjyyttä. 
Lisäksi tutkimuksella kartoitettiin, mistä nuoret hakevat tukea yrittäjäksi 
lähtiessään. Mitä merkitystä on lapsuuskodilla, lähiyhteisöllä, muilla yrittäjillä ja 
yhteiskunnalla. 

Opinnäytetyön teoreettinen osa käsittelee nuoruutta elämänvaiheena, Suomen 
yhteiskunnallista tilannetta, nuorten yhteiskunnallista tilannetta, sekä yrittäjyyttä 
Suomessa. Lisäksi käsittelen muiden tutkijoiden tutkimuksia nuorten yrittäjyydestä 
ja yrittäjyysasenteista.  

Tutkimustuloksista käy ilmi nuorten positiivinen suhtautuminen yrittämiseen ja 
yrittäjiin. Yrittäjiä ja yrittäjyyttä arvostetaan nuorten parissa. Konkreettisia toimia 
yrittäjyyden suuntaan estävät taloudellisten tekijöiden niukkuus, vastuu, työn 
haastavuus, yrittäjyyden katsotaan myös vievän liikaa aikaa. Lisäksi nykyistä 
globaalia kilpailua osa nuorista piti liian kovana, etenkin suurten ketjujen koetaan 
jyräävän pienet yrittäjät.  

Nuoret ovat periaatteessa myötämielisiä yrityksen perustamiselle, mutta 
käytännössä toimet eivät etene välttämättä toteutusasteelle. Myös meneillään 
olevalla taantumalla on oma vaikutuksensa yrityksen perustamishalukkuuteen. 
Lomautus ja irtisanomispuheilla on vaikutuksensa nuoriin ja siihen miten 
innokkaasti ollaan lähtemässä yrittäjiksi.  
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1 JOHDANTO 

Suomessa nuorten korkea työttömyysaste on jo pitkään ollut yhteiskunnan ongel-

mana. Sen myötä keskusteluun on noussut nuorten työelämän ulkopuolelle ajau-

tuminen, syrjäytyminen, ja näistä yhteiskunnalle koituvat kustannukset. Lisäksi 

huolena on uusien yrittäjien ja työntekijöiden saaminen työmarkkinoille suurten 

ikäluokkien eläköityessä. Yrittäjyys voisi olla nuorille yksi työllistymisvaihtoehto. 

Valtion taholta yrittäjyyttä on tuettu starttirahalla ja yrittäjäkoulutuksia järjestämällä 

jo useita vuosia. Työ- ja elinkeinoministeriön (Kasvuyrittäjyys 2011) mukaan Suo-

mi tarvitsee tulevaisuudessa globalisoituneen kovenevan kilpailun vuoksi huip-

puosaajia ja huippuyrittäjiä kehittämään uusia innovatiivisia keksintöjä. Tällä on 

suuri merkitys taloudelliselle kasvulle tulevaisuudessa. Asian tärkeyttä korostaa 

se, että asiasta on viritelty pohjoismaista yhteistyötä. 

 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat kansantaloudellemme elintärkeitä, koska näihin 

yrityksiin syntyy keskimäärin enemmän työpaikkoja kuin suuriin yrityksiin. Pitkän 

aikavälin tarkastelu kuitenkin osoittaa, että yrittäjien kokonaismäärä on ollut pit-

kään laskusuunnassa. (Yrittäjyys Suomessa 2011.) Etenkin nuorten aikuisten (alle 

30-vuotiaiden) keskuudessa yrittäjyysaktiivisuus on ollut vuosia alhainen (Järnefelt 

2011). 

 

Suomessa suuri määrä yrittäjiä jää eläkkeelle lähivuosina, eikä läheskään kaikille 

yrittäjille löydy jatkajaa lähipiiristä. Jatkajia tarvitaan, muuten myös jo olemassa 

olevat työpaikat saattavat vähentyä yrittäjien lopettaessa yritystoimintansa. Suo-

messa tarvitaan yrittäjiä ja työpaikkoja. Miten ja mistä löydetään uusi yrittäjäsuku-

polvi? (Tammelin 2011, 23.) Nuorten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat tärkeitä 

tässä tilanteessa. Yrittäjyyskasvatuksella voidaan lisätä yrittäjyysmyönteisyyttä ja 

rohkaista jatkamaan eläkkeelle siirtyvien yrittäjien elämäntyötä tai perustamaan 

uusia yrityksiä. (Nuorten yrittäjyys 2010.) 

 

Suomessa on tehty tutkimuksia joiden mukaan yrittäjyys uravaihtoehtona ei kiin-

nosta valtaosaa nuorista. Tässä opinnäytetyössäni tarkastelen Tekemällä tulevai-

suuteen -projektiin kuuluvien, kymmenen nuoren mietteitä ja mielikuvia yrittäjyy-
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destä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, löytyykö yleisellä tasolla syitä nuorten 

vähäiseen yritysten perustamisintoon. Halusin selvittää, voiko Tekemällä tulevai-

suuteen -projekti auttaa nuoria vielä enemmän yrittäjyyden osalta. Projektin tehtä-

vänä on auttaa nuoria työllistymään, oli se sitten palkkatyö tai yrittäjyys.  

Nuoret tarkastelevat yrittäjyyttä omista lähtökohdistaan ja yleisesti. He punnitsevat 

yrittäjyyttä estäviä puolia ja puoltavia seikkoja tutkimusvastauksissaan. Teo-

riaosuudessa tarkastelen yrittäjyyttä, sekä yleisesti että nuorten tilanteen osalta. 

Nuoruuden elämänvaiheita ja yhteiskunnallista tilannetta olen avannut laajasti, 

koska opinnäytetyön tarkoitus on valottaa taustaa ja avata mahdollisia syitä siihen, 

miksi nuoria ei yrittäjyys kiinnosta. Tutkimusosiossa käyn läpi tutkimusprosessia ja 

haastatteluaineistosta esiin tulleita asioita, sekä tutkimustuloksia ja tekemiäni ha-

vaintoja. 
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 

Tässä luvussa käsittelen opinnäytetyöni taustaa, tavoitteita ja tutkimusaluetta. Ker-

ron myös, mitkä ovat opinnäytetyön tutkimuskysymykset. 

Yrittäjyyttä koskeva lainsäädäntö ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut, yrittäjyyskou-

lutukset ja tuet vaikuttavat omalta osaltaan siihen, miten nuoret kokevat yrittäjyy-

den ja yrittäjäksi lähtemisen. On myös muita tekijöitä, jotka voivat saada nuoret 

lähtemään yrittäjiksi, esimerkiksi vanhempien omistaman yrityksen jatkaminen tai 

lähipiirin tuki. Nuoren omat arvot ja asenteet yrittäjyyteen ovat avainasemassa, 

kun yrittäjyysmahdollisuutta pohditaan uravaihtoehtona. 

Suomessa on pitkään puhuttu korkeasta työttömyysasteesta, suurten ikäluokkien 

eläköitymisestä ja työvoimapulasta. Kaikki, jotka pystyvät työhön, pitäisi saada 

työelämään mukaan. Työuria pitäisi pidentää molemmista päistä. Tilastot osoitta-

vat, että nuorten työttömyys on edelleen melko korkea. Myös viimeisin alueellisten 

työmarkkinoiden muutos -tutkimus (Työvoimapula uhkaa… 2012) osoittaa, että 

vuoteen 2020 mennessä Suomeen tarvitaan noin 150 000 uutta työntekijää. Jos 

työllisyysaste pysyy nykytasolla, työntekijöiden määrä ei riitä korvaamaan työ-

markkinoilta poistuvien joukkoa. Siksi työttömiä, maahanmuuttajia ja työvoiman 

ulkopuolella olevia täytyy saada työmarkkinoille tehokkaammin ja työuria pitää pi-

dentää. Joka vuosi eläkkeelle jää vajaat 80 000 henkeä. Osalla alueista työuraan-

sa aloittavia on vain kolmannes eläkkeelle siirtyvistä.  

 

2.1 Tutkimuksen taustaa 

Nuorisotyöttömyydessä pitkäaikaistyöttömyys tuo riskin syrjäytyä työmarkkinoilta 

pysyvästi. Se merkitsee usein henkilökohtaisten ongelmien myötä suuria yhteis-

kunnallisia kustannuksia. (Nuorten ohjausyhteistyö…2011, 2.) Nuorten pitkäaikais-

työttömyys ja yrittäjyys ovat myös Tekemällä Tulevaisuuteen -projektin teemoja. 
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Haastateltavat asiakkaat tulivat projektin kautta. Valinta tehtiin nuorista alle 30 – 

vuotiaista projektin asiakkaista. Sovimme yhdessä Tekemällä tulevaisuuteen -

projektin kanssa opinnäytetyön tekemisestä toukokuussa 2011, kartoitimme pro-

jektin tavoitteiden ja tulosten suhdetta ja teemoja, ja päädyimme nuorten yrittäjyy-

teen. Projektilla on tavoitteena saada tietty osa nuorista työllistymään yrittäjiksi. 

Tekemällä tulevaisuuteen -projektin vastuuviranomaisena ja toteuttajaorganisaa-

tiona toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Projekti 

toimii Suupohjan, Kuusiokuntien, Seinäjoen ja Järviseudun seutukuntien alueella, 

mukana ovat myös kunnat; Ilmajoki, Karijoki, Kurikka, Teuva, Isojoki, Kauhajoki, 

sekä Lapua. Hanke on toiminut 1.9.2009 alkaen, toimintalinjanaan työllistymisen ja 

työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen. Projek-

tin kohderyhmään kuuluvat alle 30-vuotiaat nuoret, joilla on ammatillinen koulutus, 

sekä vajaakuntoiset nuoret työnhakijat, joilla on ongelmia työmarkkinoille kiinnitty-

misessä. (Euroopan sosiaalirahaston… [Viitattu 24.10.2011].) 

Projektin tavoitteisiin kuuluu löytää pysyväluonteinen ratkaisu 80 prosentille pro-

jektiin osallistuneista. Ratkaisu voi olla: työ, koulutus, yrittäjyys tai muu ratkaisu 

nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Projektilla pyritään lisäämään nuorten yrittäjyyt-

tä ja luomaan Etelä-Pohjanmaan alueelle toimiva ja aktiivinen kumppanuusverkos-

to ohjaamaan nuoria työmarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on myös turvata osaa-

van työvoiman saatavuus tulevaisuudessa ja auttaa nuoria työllistymään omaan 

maakuntaan. Yhteistyötä tehdään paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa Etelä-

Pohjanmaan Yrittäjien tuella. Projektin hyviä työkäytäntöjä hyödyntävät hakijaor-

ganisaatio, alueen oppilaitokset, nuorten työpajat sekä alueen yritykset. Projektin 

tuloksia hyödynnetään seutukunnissa kumppanuuteen perustuvassa nuorten oh-

jauksessa. (ESR-projektisuunnitelma 2010, 3-5.) 

Tekemällä tulevaisuuteen -projekti tekee yhteistyötä alueen Työ- ja elinkeinotoi-

mistojen, oppilaitoksien, eri järjestöjen sekä alueen pk-yrittäjien kanssa. Hanke 

kehittää toimintamallia, jossa ammatillisen koulutuksen suorittaneiden nuorten si-

joittuminen työmarkkinoille paranee. Projektilla haetaan myös uusia toimintamalle-

ja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen Etelä-Pohjanmaan alueella. (Euroo-

pan sosiaalirahaston…[Viitattu 20.10.2011].) 
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Opinnäytetyössä yhteistyötahoina ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, maakun-

nan TE -toimistot eli Seinäjoen seudun-, Härmänmaan-, Järviseudun-, Suupohjan 

ja Kuusiokuntien työ- ja elinkeinotoimistot. Haastateltavat asiakkaat ovat ohjautu-

neet hankkeeseen näiden toimistojen kautta. (ESR-projektisuunnitelma 2010, 4.) 

Tekemällä tulevaisuuteen – projektin työnhakuvalmentajat tekevät tiivistä yhteis-

työtä 10 -päivää kestävän työnhakuvalmennusjakson alusta lähtien. Työnhaku-

valmennus sisältää kattavan yrittäjyysosion, jonka jälkeen alkavan yrittäjän palve-

luista kiinnostuneet nuoret ohjataan seudullisiin yrityspalveluihin tai kuntien elin-

keinotoimeen. Lisäksi hyödynnetään Sedun mentoripankkia. Nuoria tuetaan ja oh-

jataan työhön tai yrittäjyyteen koko sen ajan, kun he ovat projektissa mukana. 

(ESR-projektisuunnitelma 2010, 6,7.) 

 

2.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusalue 

Tutkimus on tehty Tekemällä tulevaisuuteen projektille Seinäjoella. Projektiin kuu-

luvien, kymmenen nuoren avulla on tarkoitus selvittää alle 30-vuotiaiden nuorten 

ajatuksia ja asenteita yrittäjyydestä ja yrityksen perustamisesta. Kiinnostaako yrit-

täjyys tarpeeksi, että se johtaisi yrityksen perustamiseen? Etsin vastauksia kysy-

myksiin: 

  

– miten nuoret kokevat yrittäjyyden?  

– mitä ominaisuuksia / piirteitä yrittäjällä pitäisi olla? 

– mitkä tekijät nuoren mielestä estävät yrittäjäksi lähtemistä ja mitkä tekijät 

tukevat yrittäjyyttä?  

– keneltä tai miltä taholta nuoret haluaisivat tukea yrittäjäksi lähtemisessä?  
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3 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA 

Tässä kappaleessa tarkastelen nuoruusikää elämänvaiheena, johon liittyy paljon 

fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia ja kehitystehtäviä. Tarkoitukseni on auttaa ymmär-

tämään sitä, miten nuoruus vaikuttaa yksilön tapaan elää, tuntea ja ajatella. Ta-

voitteena on myös selvittää nuorten asenteita työtä, yrittäjyyttä ja koulutusta koh-

taan. Käsittelen asioita, jotka ovat tyypillisiä nuoruusiälle, ja jotka usein saattavat 

aiheuttaa hämmennystä ja elämänhallinnan ongelmia. Hellströmin (2010, 198) 

mukaan nuoruuden ikävaihetta on vaikeaa tarkkaan määritellä, nuoruus on vaihe 

lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Varhaisnuoriksi kutsutaan 7-12-vuotiaita, varsi-

naiseksi nuorisoksi 13–17-vuotiaita ja nuoriksi aikuisiksi 18–24-vuotiaita. Laajim-

millaan nuorina pidetään vielä 30-vuotiaita.  

Aaltosen, Ojasen, Vihusen ja Vilenin (2003, 13) mukaan nuoruus-käsite vaihtelee 

yksilöittäin ja kulttuureittain. Se mihin kulttuuriin nuori kuuluu, määrittelee pitkälle 

sen, miten kauan muiden mielestä nuoruutta on hyväksyttävää viettää. Työ- ja 

elinkeinotoimiston määritelmissä nuoriin katsotaan kuuluvan henkilö, joka on 17- 

29-vuotias. Myllyniemen mukaan (2010, 11) Nuorisobarometrissa määritelmä nuo-

rista käsittää 15–29-vuotiaat. Samaa ikäjaottelua on käytetty Nuorisobarometreis-

sa vuodesta 1994 lähtien. Työhallinnossa taas esimerkiksi Sanssi-kortin voi saa-

da, jos on alle 30-vuotias vastavalmistunut nuori. (Nuorten palkkatuki… 2011.)  

 

3.1 Kehitystehtävät nuoruudessa 

Murrosikä on suurin murroskausi, jonka ihminen kokee elämässään. Murrosiässä 

nuoret ovat egoistisia, itsepäisiä ja kypsymättömiä. Voimakkaita, nopeasti vaihtu-

via tunteita on paljon. Nuoruus tuo eteen uusia kehityshaasteita, kuten irrottautu-

minen omista vanhemmista ja kapinointi vanhempia, sekä muita auktoriteetteja 

vastaan. Nuori provosoi yhteenottoja ja rikkoo sääntöjä. Koulunkäynti vaikeutuu, 

sen myötä koulumotivaatio laskee ja nuori kokee keskittymisvaikeuksia. Nuori ra-

kentaa omaa persoonallisuuttaan ja muodostaa minäkäsitystään. Hyväksyntää 

haetaan rohkeilla tempuilla ja tekemällä kiellettyjä asioita. Ikätoverit alkavat korva-

ta vanhempia ja kaverien hyväksyntä on tärkeää. Yhdessäoloon kaveriporukan 
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kanssa liittyy tunne samankaltaisuudesta, yhteisymmärryksestä, positiivisesta vas-

tuusta, ettei kaveria jätetä yksin. Nuori etsii mielipiteitään ja valikoi arvojaan. Nuo-

ren elämään kuuluu myös parisuhdetaitojen opettelu, valmistautuminen tulevaan 

työelämään ja pitkäaikaisempaan parisuhteeseen. (Hellströmin 2010, 198, 199; 

Aaltonen ym. 2003, 85–87.) 

Nuoren käsitys ajasta laajenee ja ajan jäsentäminen paranee. Kriittisyys kuuluu 

kehitysvaiheeseen. Nuoren ajattelutaidot kehittyvät merkittävästi, mutta ajattelu 

saattaa olla mustavalkoista: asia on joko hyvä tai paha. Nuori kyseenalaistaa van-

hempiensa arvot, elämäntavan ja uskon. Nuori haluaa löytää oman tiensä ja maa-

ilmankatsomuksensa.  (Varhaisnuoruuden kasvu… 21[Viitattu 1.1.2012].) 

Keskinuoruudessa (noin 15–18-vuotiaana) nuoren kehitystä edistää, jos nuori voi 

jakaa yhteiset harrastukset kaveriporukan kanssa. Se auttaa irrottautumaan van-

hemmista, mutta vanhemmat säilyvät kuitenkin nuoren elämän tärkeimpinä aikui-

sina. Nuoren elämässä ystävyyssuhteet saavat merkittävän sijan. (Rantanen 

2004, 46–47.) Yhteenkuuluvaisuuden ja vertaisuuden tunne ikätoverien kanssa on 

lapsen ja nuoren kehitykselle erityisen tärkeää. Vertaisryhmässä saadut kokemuk-

set muokkaavat nuoren itsetuntoa. Tästä syystä vertaistuen puuttuminen on riski 

nuoren kehitykselle. Ystävyyssuhteiden merkitys itsetunnon ja mielenterveyden 

kehitykselle on äärimmäisen tärkeää. (Lasten ja nuorten… 2011, 13.) 

 

3.2 Nuorten arvoja ja asenteita  

Ihmisen suhtautumista eri asioihin, sekä hänen päätöksiään ohjaavat arvot ja 

asenteet. Arvot ovat näkymättömiä ja tiedostamattomia, mutta ne vaikuttavat valin-

tojen taustalla. Arvot ovat syvällisempiä ja muuttuvat hitaammin kuin asenteet. 

Asenne tarkoittaa tapoja, millä suhtaudumme ympäröivään maailmaan. Ne voivat 

olla myönteisiä, neutraaleja tai kielteisiä ja ovat johdettavissa yksilön arvoista. 

(Lassila 2007, 24.)  
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Viimeaikoina on huomioitu, että työmarkkinoille on tullut sukupolvi, joka poikkeaa 

radikaalisti edellisistä sukupolvista. Nuorten ja vanhempien ikäluokkien eroista 

ensimmäinen näyttäisi olevan se, että työ merkitsee nuoremmille ikäluokille vä-

hemmän kuin vanhemmille ikäluokille. (Haavisto 2010, 27.) Tätä tietokoneiden ja 

matkapuhelimien aikakaudella kasvanutta sukupolvea on alettu kutsumaan Y- su-

kupolveksi. Tämä sukupolvi tuo haasteita työelämään, se hallitsee uuden tekniikan 

paremmin, on koulutetumpi kuin edelliset sukupolvet ja on näin valmiimpi nykyai-

kaiseen työelämään. Toisaalta tämän sukupolven arvot ja elämäntavat ovat erilai-

sia eivätkä aina helposti istu perinteiseen työelämään. Nuorten ja vanhempien vä-

lisestä ristiriidasta kertoo nuorten aikuisten syrjäytyminen työelämästä. (Ahonen, 

Hussi & Pirinen 2010, 23.) 

 

Y-sukupolven työntekijät asettavat haasteita johtamiselle ja yrityksen johtamismal-

leille. Heille asiat eivät ole itsestäänselvyyksiä, eivätkä he pelkää lähestyä esi-

miestään hierarkian pelossa. He vaativat huomioon ottamista ja palautetta, sekä 

tasa-arvoista, oikeudenmukaista kohtelua. Monella Y-sukupolven työtekijällä ei ole 

kovin paljon kertynyt työkokemusta. Työelämän odotukset saattavat olla liian kor-

keita, juuri näistä korkeista odotuksista johtuen nuoret kokevat epäonnistumisia ja 

kokevat tulevaisuutensa hyvin epävarmana. Moni nuori kokee, ettei valoisampaa 

tulevaisuutta ole odotettavissa ja tämä aiheuttaa masennusta. (Ahonen ym. 2010, 

24.) 

 

3.3 Nuorten kohtaamia ongelmia 

Kaverit ovat nuorelle peili, josta nuori näkee hyväksytäänkö hänet. Jos kaverit hy-

väksyvät, on nuoren helpompi hyväksyä itsensä. Ystävyyssuhteet opettavat nuo-

relle toisten huomioon ottamista, toisiin luottamista, antamista ja saamista. Petty-

mykset ovat haasteita nuoren kasvulle. Opitut ihmissuhdetaidot luovat pohjaa 

myöhemmin tuleville parisuhteille. Tässä nuoruuden vaiheessa yksinäisyys on ke-

hityksellinen riski. Vanhempien ja muiden nuorta lähellä olevien aikuisten tulisi 

tunnistaa nuoren yksinäisyys ja koettaa yhdessä nuoren kanssa etsiä ratkaisua 

tilanteeseen. (Varhaisnuoruuden kasvu…24, [Viitattu 1.1.2012].) Yhdessäolo vah-
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vistaa kehittyvän minuuden ja identiteetin tunnetta. Huolta aiheuttavaa on, jos nuo-

ri jää vaille ikätoverien tuomaa kasvuvoimaa. (Rantanen 2004, 47.) 

Nuoren varhainen alkoholinkäytön aloittaminen vaarantaa hänen normaalikehityk-

sensä aikuiseksi. Alkoholinkäyttöön liittyy usein käyttäytymisen ja mielen häiriöitä 

kuten ahdistuneisuutta ja käytöshäiriöitä. Runsaan alkoholinkäytön myötä riski 

harkitsemattomaan seksuaaliseen käyttäytymiseen, päihtyneenä ajamiseen, väki-

valtatilanteisiin, omaisuusrikoksiin (tekijänä tai uhrina) kasvaa. (Fröjd, Kaltiala-

Heino, Ranta, Von der Pahlen & Marttunen 2009, 9). Jos nuori pyrkii harppaa-

maan suoraan aikuisuuteen tai koettaa jarruttaa kehitystä, se on merkki alkavista 

kehitysvaikeuksista ja mahdollisesta avun tarpeesta. Etenkin pojilla voi tässä vai-

heessa raju kehitys ilmetä käytöshäiriöinä, epäsosiaalisuutena ja päihteidenkäyt-

tönä. Tähän pitäisi pystyä puuttumaan ajoissa. Aikuisten haasteena onkin huomi-

oida nuoresta kumpuava avuntarve. Nuoren psyykkinen oireilu voi olla merkki ke-

hitysprosessin eriasteisista häiriöistä. Nuoruuden jälkivaiheessa (noin 19–22-

vuotiaana) lopullinen aikuisen persoonallisuuden eheytyminen on kehitystehtävä-

nä yleensä saavutettu. (Rantanen 2004, 48.) 

Kelan tutkimus osoittaa, että nuorten ja nuorten aikuisten psyykkinen huonovointi-

suus ja toimintakyvyn häiriöt ovat lisääntyneet. Vuosina 2004 – 2009 tehdyn tutki-

muksen mukaan huostaan otettujen ja koulupudokkaiden määrät ovat kasvaneet. 

Myös lasten ja nuorten psyyken lääkkeiden käyttö on lisääntynyt jatkuvasti. Nuor-

ten ja nuorten aikuisten sairaus poissaolot ja työkyvyttömyys masennuksen vuoksi 

ovat lisääntyneet. Viisi nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle joka päivä. Syynä ovat 

mielenterveyden häiriöt. Kelan tutkimuksessa nuorella tarkoitetaan 16–29-vuotiaita 

nuoria ja nuoria aikuisia. Viidennes vuoden 2009 mielenterveyden häiriöiden 

vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä oli alle 30-vuotiaita.( Raitasalo & 

Maaniemi 2011, 4, 6.)   
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4 TYÖELÄMÄN, VÄESTÖN JA YMPÄRISTÖN MUUTOS 

Tässä kappaleessa käyn läpi työelämän muutoksia, väestömuutoksia ja kasvuym-

päristön muutoksia ja niiden vaikutuksia ihmisten elämään. Käyn läpi myös nuor-

ten yhteiskunnallista tilannetta ja työttömyystilannetta, sekä nuorten työttömyyden 

ja syrjäytymisen ehkäisyä ja hoitoa. 

Yritykset ovat joutuneet sopeutumaan kansainväliseen kilpailuun, minkä myötä 

muutokset tuotantotavoissa ovat aiheuttaneet muutoksia työvoiman tarpeeseen.  

Globalisaation myötä teollinen valmistus ja perustuotanto siirtyvät osittain Suomen 

ulkopuolelle, mikä muuttaa kansallista elinkeinorakennetta. Kasvavia toimialoja 

ovat kaupan- ja palveluiden alat. Ammattirakenteitten ja ammattien nopea muut-

tuminen ovat asettaneet haasteita osaamiselle ja työvoiman ja työpaikkojen koh-

taannolle. Väestön muutokset asettavat haasteita, kun nuoret ikäluokat ovat pieniä 

ja poistuma työmarkkinoilta on suurempi kuin työmarkkinoille tulo. Väestön ikään-

tymisen vuoksi myös koulutusjärjestelmää pitää tehostaa, nivelvaiheita nopeuttaa 

ja opintoaikoja lyhentää. Samalla työikäisen aikuisväestön mahdollisuuksia kehit-

tää itseään on oltava riittävää. Muuttoliike maan sisällä ja maahanmuutto luovat 

paineita työhön ja koulutukseen. Koulutukselle haasteita asettaa myös työelämän 

muutos ja kohtaanto-ongelma, sekä lasten ja nuorten kasvuympäristön muutos. 

(Kekkonen 7 – 8, [Viitattu 31.8.2011].) 

 

Koulun ulkopuolinen ympäristö ja yhteisöt ovat monimuotoistuneet. Lasten kasvu-

ympäristön vaikuttajia ovat televisio ja Internet. Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, 

että nuorten koulutusvalinnat vastaava mahdollisimman hyvin työvoiman tarpee-

seen. Teknologinen kehitys on luonut uusia mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia 

yhteyksiä ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Se on myös lisännyt yhteiskunnal-

lisen osallistumisen tapoja ja helpottanut tiedon ja palvelujen tarjontaan ja saata-

vuutta. Työkeskeisyys on vähentynyt, työpaikkasidonnaisuudesta on siirrytty 

urasidonnaisuuteen, työmarkkina- ja alueellinen liikkuvuus on lisääntynyt. Nähtä-

vissä on syrjäytymisen kulttuuri (kierre), individualisaatio ja omat jutut, sekä työn 

viihteellistyminen. (Kekkonen 9, [Viitattu 31.8.2011].) 
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Tulevaisuuden haasteita ovat työvoiman pitäminen työkykyisenä nykyistä pidem-

pään, kasvavan vanhusväestön hoito- ja hoivapalvelujen turvaaminen, väestöryh-

mien välisten suurten terveyserojen vähentäminen, iän myötä yleistyvät kansan-

taudit, mielenterveysongelmat, nuorten ja lasten kasvuolojen parantaminen, sekä 

päihteistä aiheutuvat sairaudet ja niiden ennaltaehkäisy. (Koulutus ja tutkimus… 

2007, 16.)  

 

4.1 Nuorten yhteiskunnallinen tilanne 

Nuoruudesta aikuisuuteen -siirtymävaiheen keston katsotaan venyneen ja moni-

mutkaistuneen. Sille on tyypillistä nykyisin epävarmuus, katkoksellisuus ja erilaiset 

riskit. Tämä näkyy esimerkiksi tulevaisuuden suunnittelun ja ammatinvalinnan vai-

keutumisena, koulutusaikojen pidentymisenä, koulutusten keskeyttämisinä, työt-

tömyytenä, sekä pätkä- ja osa-aikatyönä. Se näkyy myös kotoa muuttamisen ja 

perheenperustamisen lykkääntymisenä, sekä riippuvuutena yhteiskunnan tuista tai 

vanhempien avustuksista.(Pietikäinen, 5 [Viitattu 11.10.2011].) 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (STKL) on huolissaan siitä, kuinka Suomes-

sa nuorten tilanne on vaikeutunut. Vuoden 2011 elokuussa nuorten työttömyys oli 

20,4 prosenttia ja opiskelupaikan sai halukkaista vain joka neljäs. Koulun päättä-

misen jälkeen ilman jatko-opiskelupaikkaa tai työtä on n. 60 000 nuorta, heidän 

tilanteestaan ei edes tiedetä.  Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto vastustaa 

Suomen hallituksen suunnittelemia leikkauksia koulutuksista, työpajatoiminnasta 

ja oppisopimuskoulutuksesta. On sosiaalisesti kestämätöntä ja lyhytnäköistä viedä 

nuorilta väyliä opiskelusta ja oman tulevaisuuden rakentamisesta. Opiskelu- ja 

työpaikan turvaaminen on tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomista jokaiselle. 

Koulupudokkaisiin satsaaminen on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on turvata 

riittävät opiskelupaikat ja olla kiristämättä opintojen tukemisen ehtoja. Nyt on luo-

tava nuorille uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen. (Lindberg & Särkelä 2011.) 
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4.2 Nuorten työttömyys ja syrjäytyminen 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2012 helmikuussa Suo-

men työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, työttömänä oli 204 000 henkilöä. Nuorten 

15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 20,5 prosenttia, tiedot ovat ILO/EU -

määritelmän mukaisia. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työ- 

ja elinkeinotoimistoissa oli helmikuun 2012 lopussa kaikkiaan 254 000 työnvälityk-

sen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Nuoria alle 25-

vuotiaita työttömiä oli 32 000 henkilöä. (Helmikuun työttömyysaste…2012.) 

Nuorisotyöttömyys on jäänyt verrattain korkeaksi työmarkkinatilanteen kohentumi-

sesta huolimatta. Vailla ammatillista tutkintoa olevien tilanne vaikuttaa huonolta, 

mitä alhaisempi koulutus sitä suurempi työttömyysriski. Nuorisotyöttömyys ja kou-

lutuksen ulkopuolella oleminen on yhteiskunnallisessa keskustelussa yhdistetty 

sosiaalisiin ongelmiin ja syrjäytymiseen. (Pietikäinen, 5 [Viitattu 11.10.2011].) 

Osaltaan nuorten yhteiskuntatakuu varmistaa sen, että jokaiselle vastavalmistu-

neelle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle nuorelle kyetään tarjoamaan työ-, har-

joittelu-, opiskelu-, työpaja tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden ku-

luessa työttömyyden alkamisesta. Hallitusohjelman mukainen nuorten yhteiskunta-

takuun toteuttaminen aloitetaan vuonna 2012 ja täysimääräisesti se astuu voi-

maan vuoden 2013 alusta. (Nuoret osaaviksi ja… [Viitattu 1.11.2011].) 

Nuorisososiaalityö on pannut merkille, ettei vakiintuneilla ohjaus- ja palvelujärjes-

telmillä ole riittäviä keinoja vastata nuorten sosiaaliseen syrjäytymiseen liittyviin 

koulutus-, kuntoutus- ja työllistymistarpeisiin (Karjalainen & Sarvimäki 2005, 51.) 

Varsinaisesti nuorille 15–17-vuotiaille suunnatut palvelut ovat vähäisiä. Erityisen 

tukala on koulutus- ja työmarkkinoilta poisjääneiden 15–17-vuotiaiden nuorten ti-

lanne, sillä palvelujärjestelmässä kukaan ei vastaa heistä. He eivät enää koe ole-

vansa kasvatus ja perheneuvolan asiakkaita, eikä heillä yleensä ole oikeutta työ-

markkina- tai toimeentulotukeen. Mielenterveyspalvelujen osalta he muodostavat 

eräänlaisen väliinputoajaryhmän. On vaarana, että nuoret putoavat yhteiskunnan 

tukiverkkojen ulkopuolelle. (Suikkanen & Linnakangas 2004, 36–42.) 
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4.3 Nuorten työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisy ja hoito 

Moniammatillinen yhteistyö on keskeistä nuorten tukemisessa. Yhteispalvelujen 

koordinointi eri toimijoiden välillä tulisi yhdistää tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. 

Erityisesti sosiaalityössä nuorten katsotaan jääneen marginaaliin ja nuorisososiaa-

lityön olevan suhteellisen kehittymätöntä. Havainnot osoittavat, ettei vakiintuneilla 

ohjaus ja palvelujärjestelmillä ole riittäviä keinoja vastata nuorten sosiaaliseen syr-

jäytymiseen liittyviin koulutus-, kuntoutus- ja työllistymistarpeisiin. (Karjalainen & 

Sarvimäki 2005, 51, 52.)  

Olennaisia yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ovat olleet nuorten siirtymävaiheproses-

sin tehostaminen, koulupudokkaiden ja ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden 

määrän pienentäminen sekä nuorisotyöttömyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäi-

sy. Tavoitteina on tehostaa opinto- ja ammatinvalintaohjausta, nopeuttaa opintoja 

ja tukea työllistymistä ammatillisten opintojen jälkeen, sekä parantaa poikkihallin-

nollista yhteistyötä. Nuorten työttömyyden on nähty liittyvän etenkin nivelvaiheen 

toimimattomuuteen ja ohjausresurssien puutteellisuuteen. Juuri nyt nuoriin koh-

dennetussa työvoima- ja koulutuspolitiikassa keskeiseksi asiaksi nousee nuorten 

yhteiskuntatakuu, joka on työhallinnon vastuualuetta, sekä opetusviranomaisten 

päävastuunaan toteuttama koulutustakuu. Keskeisenä työvoima- ja koulutuspoliit-

tisena tavoitteena pidetään työpajatoiminnan vakinaistamista. (Pietikäinen, 8 [Vii-

tattu 11.10.2011].) 
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5 YRITTÄJYYS SUOMESSA 

Tässä luvussa käsittelen yrittäjyyttä Suomessa, yrittämisen haasteita ja kehittämis-

tarpeita, yrittäjyyskasvatusta, nuorten yrittäjyyttä ja nuorten valmiuksia yrittämi-

seen. 

Kuka tahansa voi lähteä yrittäjäksi riippumatta sukupuolesta, iästä, koulutuksesta 

tai kokemuksesta. Yrittäjänä menestymiseen vaikuttavat osaaminen ja työkoke-

mus, sekä tietyt persoonallisuuden piirteet, kuten rohkeus, ahkeruus, vastuulli-

suus, pitkäjänteisyys ja määrätietoisuus ja muut tekijät. Siihen vaikuttavat myös 

muut yrittäjästä riippumattomat tekijät, kuten suhdannevaihtelut, toimintaympäris-

tön muutokset, toimialarakenne, sekä alueellinen ja yleinen suhtautuminen yrittä-

jyyteen. Menestyminen yritystoiminnassa on kuitenkin monen tekijän summa. (Si-

nustako yrittäjä? [Viitattu 5.1.2012].) 

Suomi on yrittäjyysaktiivisuudessa edelleen innovaatiovetoisten talouksien keski-

tasoa, mutta alkavien yrittäjien määrä on vähentynyt viimeisen parin vuoden aika-

na. Tämä käy ilmi 54 maan yrittäjyysaktiivisuutta ja yrityksen perustamistoimenpi-

teitä kartoittavasta Global Entrepreneurship Monitor (GEM) -tutkimuksesta. Tutki-

muksen Suomen osuuden vuonna 2009 rahoitti työ- ja elinkeinoministeriö ja Turun 

kauppakorkeakoulu, joka on toteuttanut tutkimuksen. GEM-tutkimuksen mukaan 

Suomessa uusia liiketoimintamahdollisuuksia havaitsevista ja yrityksen perustami-

seen kykenevistä yksilöistä vain pienellä osalla on suunnitelmia ryhtyä yrittäjäksi. 

Lisäksi nuorten aikuisten keskuudessa yrittäjyysaktiivisuus on laskenut. Suomalai-

sen yrittäjyyden tunnusluvut ovat muuttuneet heikompaan suuntaan. Yrittäjien 

kasvuhakuisuus on yhä huomattavan matala, toteaa akatemiaprofessori Anne Ko-

valainen. (Yrittäjien kasvuhakuisuus… 2010.)  
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5.1 Yritykset ja yrittäjyys 

 

Yritykset jaetaan koon mukaan: alle 250 henkilön yritys on pk-yritys, 50 – 249 

työntekijän yritykset ovat keskisuuria, alle 50 työntekijät yritykset ovat pieniä ja alle 

10 työntekijän yritykset ovat mikroyrityksiä. Työntekijämäärältään 250 tai yli ovat 

suuryrityksiä. Suomessa on tilastokeskuksen laskelmien mukaan vuoden 2010 

lopussa 318 951 yritystä. Jos maa-, metsä- ja kalatalous jätetään pois, yrityksiä on 

262 548, näistä alle 10 työntekijän yrityksiä on 245 099 (93,4 %), pienyrityksiä 

14 514 (5,5 %), pk-yrityksiä 2321 (0,9 %) ja suuryrityksiä 614 (0,2 %). (Yrittäjyys 

Suomessa 2011.) 

Suomen kansantaloudelle pienet ja keskisuuret (pk) yritykset ovat tärkeitä. Näissä 

yrityksissä työskentelee noin 862 000 kokopäiväistä työntekijää, kaikkiaan koko-

päiväisiä työntekijöitä on yrityksissä lähes 1,4 miljoonaa. Tämä on 63 prosenttia 

koko yrityssektorin työntekijöistä. Yritysten 350 miljardin euron liikevaihdosta yli 

puolet syntyy pk-yrityksissä, bruttokansantuotteesta pk-sektorin osuus on yli 40 

prosenttia. Lisäksi erityisesti pk-sektorin yritykset ovat lisänneet henkilöstöään vii-

me vuosikymmenen puolivälistä, kolme neljästä uudesta työpaikasta syntyy pk-

yrityksiin. Henkilöstöään ovat lisänneet pienet yritykset 62 prosentilla, keskisuuret 

41 prosentilla ja mikroyritykset 39 prosentilla, kun suurten yritysten henkilöstön 

lisäys on jäänyt 24 prosenttiin. (Yrittäjyys Suomessa 2011.) 

Akolan, Heinosen, Kovalaisen, Pukkisen ja Österbergin (2007, 176 - 177) teke-

mässä tutkimuksessa tarkasteltiin tilastojen ja kyselyaineistojen kautta päätoimis-

ta, sivutoimista ja toistuvaa yrittäjyyttä. Näistä kolmesta yrittäjyysmuodosta pää-

toimisuus esiintyy muihin verrattuna pysyvämpänä ja ammattimaisempana ratkai-

suna. Sivutoiminen yrittäjyys liitetään erilaisiin elämänvaiheisiin, kuten työuran al-

ku- ja loppuvaiheisiin. Se on myös taloudellisesti ja volyymin perusteella pienimuo-

toisempaa toimintaa. Toistuvassa yrittäjyydessä toimeentulonsa hankkiakseen 

henkilö siirtyy edestakaisin palkkatyön ja yrittäjyyden välillä, hakien itselleen luon-

tevinta toimintatapaa. Tulokset näyttäisivät osoittavan, että mikäli henkilö ei ansio-

työuransa alkuvaiheessa kokeile yrittäjyyttä missään vaiheessa, todennäköisyys 

kokeilla sitä myöhemmin on vähäinen. 
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5.2 Yrittämisen haasteita ja kehittämistarpeita 

Pohjoismaiden yhteisiä haasteita lähivuosina ovat uuden kasvun luominen talous-

kriisin jälkeen, maiden demografinen kehitys sekä ilmastohaasteet. Pohjoismaiden 

on hyvä tehdä yhteistyötä näiden asioiden puitteissa. Maiden elinkeinoministerit 

haluavat yhdistää voimavaransa ja tehdä tiivistä yhteistyötä luovien ratkaisujen 

löytämiseksi yhteisiin haasteisiin. Alkaneen kolmivuotiskauden aikana elinkei-

noalan yhteistyössä keskitytään neljään panostusalueeseen: innovaatio, yrittäjyys, 

vihreä kasvu ja hyvinvointi. Pohjoismaiden elinkeinoministerit ovat tehneet päätök-

sen kuudesta lippulaivahankkeesta konkreettisten tulosten saamiseksi. Visiona on 

tehdä Pohjoismaista johtava alue vihreän kasvun ja hyvinvoinnininnovaatioiden 

alalla. (Innovaatio- ja elinkeinopolitiikan…2011, 5.)  

  

Yhteiskunta asettaa jatkuvasti haasteita omalle yrittämisen edistämiselleen sekä 

yksittäisille yrittäjille ja yrityksille. Talouden kehittäminen edellyttää yrittäjyyden 

kasvattamista kasvuvaiheessa samalla tavalla kuin taantumassakin. Haasteita 

tulee kahdelta taholta: viranomaisten ja muiden toimijoiden odotuksista, sekä 

omasta yrittäjyydestä ja sen arjesta. (Ammatinharjoittajien ja yrittäjien…([ Viitattu 

9.4.2012].) 

Yrittäjäjärjestön oman pk-yritysbarometrin mukaan 50 000 yrittäjää Suomessa luo-

puu liiketoiminnasta seuraavan viiden vuoden kuluessa (Tammelin 2011, 23). Yrit-

täjien ikäjakauma vuonna 2010, osoittaa selvästi, että suurin osa maamme yrittä-

jistä on lähellä eläkeikää (kuvio 1). Suomessa eläköityy lähivuosina kymmeniä tu-

hansia yrittäjiä, huolimatta siitä, että yrittäjät jatkavat työelämässä pitempään kuin 

palkansaajat. Suomalaisten yrittäjien ikäjakaumasta päätellen vain 19 prosenttia 

on nuoria. Tässä jaottelussa nuorilla tarkoitetaan 15 - 34-vuotiaita yrittäjiä. Eläköi-

tyminen voi merkitä yrityksen toiminnan loppumista, jos jatkajaa ei omasta per-

heestä ole, tai yritykselle ei löydy ostajaa. Yrittäjien keski-ikä on noussut neljällä 

vuodella viimeisen 15 vuoden aikana. Tilastot osoittavat, että nuorten yrittäjien 

määrä vähenee koko ajan. Lisäksi nuoret ikäluokat pienenevät ja entistä harvempi 

nuori on itse valmis perustamaan uuden yrityksen. (Yrittäjyyskatsaus 2011, 109.) 
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Kuvio 1. Yrittäjien ikäluokittelu vuoden 2010 tilastotietojen mukaan. Lähde: Työ-
voimatutkimus, Tilastokeskus (Yrittäjyyskatsaus 2011, 109.) 

Etelä-Pohjanmaalla yli 50-vuotiaiden yrittäjien osuus on koko Suomeen verrattuna 

keskimääräistä suurempi, ikääntymiseen liittyvä haaste on tiedostettu ja edistämis-

toimiin on ryhdytty tarmokkaasti. Etelä-Pohjanmaa on edelläkävijämaakunta yritys-

ten omistajanvaihdosten edistämisessä.  (Varamäki, Lautamaja & Tall 2010, 14.) 

Kuitenkin Ikääntyneiden 55–74-vuotiaitten yrittäjyys kasvaa voimakkaasti. Kun 

otetaan mukaan maatalousyrittäjät ja yrittäjäperheen jäsenet, on yrittäjien määrä 

2000-luvulla kasvanut (kuvio 2). Syynä on väestön ikärakenteen muutos ja ikään-

tyneiden yleistynyt työssäkäynti. Pitkän aikavälin tarkastelu kuitenkin osoittaa, että 

yrittäjien kokonaismäärä ja osuus Suomen väestöstä on ollut laskeva. Laskusuun-

nan taustalla on elinkeinorakenteen muutos, kun maataloudesta on siirrytty palk-

katyöhön. Tämä aleneva suunta näkyi vielä 1990-luvulla kaikissa ikäryhmissä. 

(Järnefelt 2011.) 

24 % 

30 %    19 % 

27 % 

35 – 44 vuotta: 58 700 henkilöä 
 
 

55–74 vuotta: 74 200 henkilöä  
 
 

15 – 34 vuotta: 46 400 henkilöä 
 
 

45 – 54 vuotta, 67 900 henkilöä 
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Kuvio 2. Yrittäjien määrä ikäryhmittäin eroteltuna, vuosina 1990–2010 (Järnefelt 
2011). 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ovat 

tutkineet omistajanvaihdoksia Etelä-Pohjanmaalla. Saatua tietoa omistajanvaih-

dostavoista sekä ostaja- ja myyjäyritysten profiilista voi tietyin varauksin yleistää 

koskemaan koko Suomea. Vuoden 2010 kyselyn mukaan yli 50-vuotiaista etelä-

pohjanmaalaisista yrittäjistä 27 prosenttia arvioi yrityksen jatkajan tulevan oman 

perheen piiristä, 32 prosenttia uskoi yrityksen myyntiin ulkopuoliselle ja 30 pro-

senttia arvioi yrityksen toiminnan päättyvän kokonaan. Sukupolvenvaihdos on to-

dennäköisin vaihtoehto teollisuudessa, kaupan alalla taas yritykset pääosin myy-

dään ulkopuolisille. Rakennusalalla on eniten yrityksiä joiden toiminta loppuu tässä 

vaiheessa. (Yrittäjyyskatsaus 2011, 67; Varamäki ym. 2010, 36, 37.) 

Varamäen ym. (2010, 47) mukaan yrityksilleen jatkajaa etsiviltä yrittäjiltä kysyttiin, 

mitä keinoja he olivat käyttäneet etsiessään jatkajaa yritykselleen. Vastanneista 41 

prosenttia oli tarjonnut yritystään suoraan kilpailijalle tai muille yrittäjille. Yrittäjäjär-

jestön tai muun vastaavan kautta oli ostajaa etsinyt 23 prosenttia, 16 prosenttia oli 

käyttänyt henkilökohtaisia kontaktejaan ja saman verran oli hyödyntänyt Internet-

palveluja tai yrityspörssejä. Vastanneita yrittäjiä pyydettiin miettimään, mitä he nä-

kevät suurimmiksi haasteiksi omistajanvaihdokseen liittyen.  Vastanneista yrittäjis-

tä 35 prosenttia koki suurimmaksi haasteeksi jatkajan löytymisen yritykselleen ja 

50 prosenttia vastaajista nimesi sen kolmen suurimman ongelman joukkoon. Yri-
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tyksen arvon määrittämisen koki noin joka kymmenes vastaaja ongelmaksi ja yhtä 

suuri osa koki myös osaamisen siirtämisen kolmen suurimman ongelman jouk-

koon.  

 

5.3 Yrittäjyyskasvatus 

 
Yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan lähinnä opetushallinnon saralla tehtävää työtä 

yrittäjyyden vahvistamiseksi. Yrittäjyyskasvatukseen osallistuvat myös työelämä-

tahot ja järjestöt. Tavoitteena ovat myönteisten asenteiden lisääminen ja yrittäjyy-

teen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on yrittäjyyden 

lisääminen, yrittäjien ja henkilöstön osaamisen kehittäminen, sekä yrittäjämäisen 

toimintatavan lisääminen työpaikoilla ja muussa toiminnassa. Yrittäjyyskasvatus 

perustuu elinikäiseen oppimiseen ja verkostomaiseen toimintatapaan. (Yrittäjyys-

kasvatuksen suuntaviivat…2009, 11.) 

 

Nuorten kasvamista yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen toimintaan pitää tukea an-

tamalla yksilöllistä aineopetusta erityistaitojen mukaan, ja tuomalla yrittäjyystee-

man käsittelyyn harjoitustehtävät ja opinnäytteet (Nuoret yrittäjyyspolitiikan… 5 

[Viitattu 24.10.2011]). Yrittäjyyskasvatukseen on jo havahduttu kouluissa, mutta 

yrittäjyyskasvatuksen kehittymistä ovat haitanneet opettajien vähäinen perehtynei-

syys yrittäjyyskasvatukseen ja negatiiviset asenteet opetussuunnitelmauudistuk-

seen. Yrittäjyyttä ei ole vielä riittävästi huomioitu opetussuunnitelmien teossa. Yrit-

täjyyskasvatuksen tavoitteista, sisällöstä ja työtavoista ei ole riittävästi tietoa. Jat-

kossa on keskityttävä opettajan oppimiseen, opetussuunnitelmatyön uudistami-

seen ja yrittäjyyskasvatuksen ja koulutuksen kehittämiseen. Lisäksi opettajia pitäisi 

motivoida yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.(Seikkula-Leino 2006.) 

 

Jokaisessa opettajankoulutusta antavassa yliopistossa on opettajilla mahdollisuus 

sisällyttää tutkintoonsa valinnaisia yrittäjyyskasvatuksen opintoja. Sisällöllisesti 

opinnot ovat yrittäjyyteen ja liiketoimintaosaamiseen painottuneita. Opettajien pe-

ruskoulutukseen kuuluvassa harjoittelussa opiskelijoiden mahdollisuudet saada 

ohjausta yrittäjyyskasvatuksessa vaihtelevat, vaikka yrittäjyys kuuluu perus- ja lu-
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kio-opetuksen opetussuunnitelmaan. Suurin osa opettajaksi opiskelevista ei tutus-

tu yrittäjyyskasvatukseen missään opiskeluvaiheessa, jos opinnot eivät ole pakolli-

sia. (Yrittäjyyskasvatuksen suuntaviivat…2009, 28.) 

 
 

Opetusministeri Henna Virkkusen mukaan yrittäjyyskasvatuksessa painottuvat eri 

koulutusasteiden, työ- ja elinkeinoelämän, järjestöjen, hallinnollisten ja poliittisten 

päätöksentekijöiden, sekä kotien kanssa tehtävä verkostoyhteistyö. Verkostoyh-

teistyössä kehitetään kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita ja sisältöjä, oppimisym-

päristöjä sekä toimintakulttuuria, joissa oppijan yrittäjävalmiudet ja elämänhallinta 

vahvistuvat. Oppijalla kehittyvät tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet. 

Yrittäjämäinen toimintatapa omassa elämässä kasvaa. Tämä vahvistaa oppijan 

toimia tulevaisuuden työmarkkinoilla joko yrittäjänä tai työntekijänä. (Yrittäjyyskas-

vatuksen suuntaviivat…2009, 8.) 

 

 

5.4 Nuoret ja yrittäminen 

 

Termi nuori yrittäjä on eri yhteyksissä nähty hieman eri tavalla. Suomen Yrittäjät ja 

Yksityisyrittäjäin Säätiö järjestävät vuosittain Nuori yrittäjä – kilpailun missä nuore-

na yrittäjänä pidetään palkinnon jakovuonna enintään 35 vuotta täyttänyttä yrittä-

jää. (Nuori yrittäjä – kilpailu… [Viitattu 11.3.2012].) Vastaavasti työ- ja elinkeinomi-

nisteriön järjestämä Timangi 2011 nuoryrittäjyyden Suomen mestaruus – kilpailus-

sa palkitaan nuoria yrittäjiä ja yrittäjätiimejä. Kilpailussa osallistuminen edellyttää 

täysi-ikäisyyttä. Kilpailuun voivat osallistua 18–32-vuotiaat nuoret yrittäjät. (Timan-

gi 2011 -kilpailu… [Viitattu 11.4.2012].) 

 

Myönteisiä vaikutuksia nuorten yrittäjyyskuvan rakentumiselle ovat luoneet yrittä-

jyyskasvatus, yrittäjä- ja yritysvierailut, sekä työelämään tutustuminen. Nuoret ha-

luavat kiinteämmät ja jatkuvammat yhteydet yrittäjyyden ja koulun välille. Yrittäjä-

järjestöt halutaan dynaamisempaan yhteistyöhön oppilaitosten kanssa. Tämä 

saattaisi auttaa ja tukea myös opettajia vaativassa opetustyössä. ”Yrittäjyysopis-
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toa” nuoret eivät halua koulusta tehdä, mutta yrityskokeilut sopivat heidän mieles-

tään hyvin sivistyskouluun. (Nuoret yrittäjyyspolitiikan… 6, [Viitattu 24.10.2011]. ) 

Nuorten kynnys yrittäjäksi lähtemiselle voisi madaltua, jos yrittäjyyden informaatio-

ta ja rahoitustarjouksia kehitetään lisää. Rahoitusasioita ei muutenkaan tunneta 

kovin tarkasti. Mentorointi ja oppisopimukset olisivat toimiva tapa antaa käytännön 

ohjausta yrittäjäksi ryhtyvälle nuorelle. Useimpien nuorten mielestä taloudelliset 

huojennukset ja perintöveron helpottaminen ovat välttämättömiä toimia yritysten 

sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Nuoret tietävät pienyrittäjän arjen ja sosiaali-

vakuutuksen heikkoudet. Jarruna yrittäjyydelle on edelleen 1990-lamasta periytyvä 

pelko velkaantumista kohtaan, lainanottamista pelätään. (Nuoret yrittäjyyspolitii-

kan… 4, 5, 8.  [Viitattu 24.10.2011].)  
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6 TUTKIMUKSIA NUORTEN YRITTÄJYYDESTÄ 

Tässä luvussa esittelen muiden tutkijoiden tekemiä tutkimuksia nuoret ja yrittäjyys 

-teeman ympäriltä. Tutustuin ennen opinnäytetyötä kolmeen aikaisempaan tutki-

mukseen. Yksityisyrittäjäin Säätiön kannanotossa linjataan toimenpiteitä, joilla yrit-

täjyyspoliittisia tavoitteita voidaan toteuttaa. Kannanottojen toimenpide-esitykset 

perustuvat pääasiassa Kari Paakkunaisen nuorten yrittäjyysasenteita käsittelevän 

tutkimuksen löydöksiin. Tässä tutkimuksessa aineistona ovat Yritys Hyvä -

kirjoituskilpailun kilpailuaineet vuosilta 1984 – 2004 ja vuonna 2005 suomalaisille 

15–29 -vuotiaille tehty survey -tutkimus, sekä laaja media-aineisto. Tutkimuksen 

rahoitti Yksityisyrittäjäin Säätiö. (Nuoret yrittäjyyspolitiikan… 3, [Viitattu 

24.10.2011]. ) Paakkunaisen (7, [Viitattu 24.10.2011]) tutkimuksen mukaan ikään-

tyminen kasvattaa yrittäjyyshaluja ja koulutus supistaa niitä. Lähipiirin yrittäjäko-

kemukset ja miessukupuoli tukevat vahvasti yksityiseksi ammatinharjoittajaksi tai 

yrityksen vetäjäksi ryhtymistä. Toisaalta yrittäminen voi hahmottua pakkoyrittäjyy-

deksi, kun muita työelämän ratkaisuja ei ole tarjolla. Julkisuudessa ja mediassa 

yrittäjyys näyttäytyy liian epävarmana ja pelonsekaisena vaihtoehtona. Globaali 

kilpailu ja yrittäjän tiukka arki säikyttävät monia nuoria, yrittäjyys merkitsee myös 

monia hallinnollisia ja tilinpidollisia velvollisuuksia ja rasituksia.  

 

Syyksi yrittäjyyden vähäisyydelle nuorten keskuudessa, nuoret nostavat tiukan 

yrittäjäelämän olosuhteet ja epäonnistumisen riskin. Yrittäjäksi lähtemistä jarruttaa 

konkurssin pelko. Riskin ja epäonnistumisen huoli, niukka pääoma, lama ja osittain 

siihen liittyvä velan tekemisen pelko, vapaa-ajan ja elämän kuihtuminen yrittäjänä 

ja liikeidean luomisen stressi toistuvat nuorten teksteissä. Yritysten perustamista 

helpottaisivat konkreettiset ideat, kuten tuettu yritysidean hiominen, riskien käsitte-

ly julkisesti ja niihin puuttuminen, sekä yrittämisen ehtojen parantaminen. Enem-

mistöllä nuorista on yritysvisioita ja yrityksen perustamispuheita. Pienimuotoinen 

yrittäjyys voi olla nuorille silta eettisesti ja sosiaalisesti reiluun ja taloudellisesti 

kannattavaan toimintaan. (Paakkunainen 82, 179, [Viitattu 24.10.2011].)  

 

Yrittäjyysilmapuntari 2011 -tutkimus on kartoittanut Suomalaisten yrittäjyysilmapii-

riä ja yrittäjyyden houkuttelevuutta. Suomalaisen Työn Liitto ja Suomen Yrittäjät 
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tilasi Taloustutkimus Oy:ltä suuren yleisön yrittäjyysmielipiteitä kartoittavan tutki-

muksen. Tieto kerättiin Taloustutkimuksen Internet-paneelissa. Tutkimuksen otos 

oli 1178 vastaajaa. Siinä kartoitettiin mitä mieltä suomalaiset ovat yrittäjyydestä. 

Keskeisiä tavoitteita oli selvittää yrittäjyyden houkuttelevuus, moniko aikoo perus-

taa yrityksen ja mitä mieltä suomalaiset ovat yrittäjyydestä. Nuorten ikäluokassa 

vastaajia oli jaoteltu 15 – 24 -vuotiaisiin ja 25 – 34 -vuotiaisiin. Tutkimustuloksen 

mukaan yrittäjyysilmapiirissä näyttää olevan hienoisia hiljentymisen merkkejä. Yrit-

täjyys ei houkuttele niin paljon kuin aikaisemmin ja yrityksen perustamista harkit-

see aiempaa harvempi, myös yrittäjyysilmapiirin koetaan heikentyneen vuodesta 

2000 vuoteen 2011 (Kuvio 3). Vastaajilta tiedusteltiin myös yritysideapankin merki-

tystä. Madaltaisiko yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä ilmainen yritysideapankki, josta 

voisi saada liikeideoita uuden yritystoiminnan aloittamiseksi. Jopa kaksi kolmesta 

vastaajasta oli sitä mieltä, että yrittäjäksi ryhtymisen kynnys alenisi, mikäli tällainen 

ideapankki lanseerattaisiin. Asian suhteen muita epäilevämpiä olivat nuoret 15–

24-vuotiaat (Kuvio 4). (Mervola 2011, 2, 3, 43.) 

 

Kuvio 3. Yrittäjyyden houkuttelevuus on vähentynyt vuodesta 2010 (Mervola 2011, 

6). 
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Elokuu 2011             Suomalaisen Työn Liitto              

    Yrittäjyysilmapuntari 2011 

 

Kuvio 4. Jopa 2/3 oli sitä mieltä että yritysideapankki alentaisi yrityksen perustami-

sen kynnystä. Epäilevämpiä olivat 15–24-vuotiaat (Mervola 2011, 43, 44.) 

 

Yrittäjyysilmapuntaritutkimuksessa selvitettiin millaiseksi suomalaiset arvioivat yrit-

täjyyden mielikuvien perusteella. Yrittäjyys on asia, jota Suomessa tulisi edistää, 

siitä vastaajat olivat eniten samaa mieltä. Suomalaiset ovat hyvinkin yrittäjämyön-

teisiä, vaikka vain kolmannes pitää yrittäjyyttä itselleen houkuttelevana. Toiseksi 

eniten samaa mieltä ollaan siitä, että yrittäjyys on tärkeä verotulojen lähde. Tutki-

mus teki huomion, että nuorilla vastaajilla (15 - 24.vuotiaat) ei ole muihin verrattu-

na vahvoja mielikuva yrittäjyyttä kuvaavista tekijöistä. (Mervola 2011, 34.) 

 

Yrittäjyyttä vastaan puhuvia seikkoja selvitettiin avoimella kysymyksellä, mitkä sei-

kat puhuvat yrittäjyyttä vastaan. Yrittäjyydessä pelätään eniten taloudellista riskiä, 

velkaantumista ja epäonnistumista. Lähes yhtä usein syynä pidetään aikapulaa, 

kiirettä ja työssä jaksamista. Yhä useampi mainitsee säännöllisten tulojen puut-

teen. Tämä saattaa johtua siitä, että talousnäkymät ovat nyt viime vuotta synkem-

mät.  

Vastaavasti yrittäjyyteen houkuttavia seikkoja mitattiin avoimella kysymyksellä: 

mitkä seikat houkuttavat yrittäjyyteen. Useimmin mainittu syy yrittäjäksi ryhtymi-
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seen on itsenäisyys. Toiseksi useimmin mainitaan vapaus ja hyvät ansaintamah-

dollisuudet, tosin viidennes vastaajista oli sitä mieltä, ettei mikään houkuttele yrit-

täjäksi ryhtymiseen. Nuorista vastaajista (15–24-vuotiaat) mainitsevat muita use-

ammin oman päätösvallan. (Mervola 2011, 28, 31, 34.) 

 

Lassila (2007, 31, 35, 37) on tutkinut opiskelijoiden yrittäjyysasenteita Savonia-

ammattikorkeakoulussa. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa, opiskelijoiden 

asennetta yrittäjyyteen ja yrittäjiin ja onko heillä kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan. 

Tutkimuksen pääkysymys oli: Millainen on ammattikorkeakouluopiskelijoiden yrit-

täjyysasenne? Lisäksi tutkittiin ovatko opiskelijat kiinnostuneita ryhtymään yrittäjik-

si? Tutkimus toteutettiin survey-tutkimuksena, aineisto kerättiin strukturoidun tut-

kimuslomakkeen avulla vuoden 2004 lokakuun aikana. Tutkimuksen havaintojen 

mukaan vastaajat näkivät yrittäjyyden kiinnostavana, haasteellisena ja itsenäisenä 

tehtävänä, jossa on mahdollisuus menestyä. Vastanneiden mielestä yrittäjät ovat 

kohtalaisen arvostetussa asemassa yhteiskunnassa. Samaa mieltä oltiin heidän 

taloudellisesta asemastaan. Myös yrittäjän työn itsenäisyyteen vastaajista 82,7 % 

oli sitä mieltä, että työ on itsenäistä.  

 

Lassilan (2007, 39, 48) mukaan kysyttäessä vastaajilta mitä he näkivät suurimpina 

esteinä yrittäjäksi ryhtymiselle valmistumisen jälkeen. Suurimmaksi esteeksi anne-

tuista vaihtoehdoista vastaajat valitsivat taloudellisten resurssien puutteen. Toi-

seksi tärkeimmäksi syyksi nousi yrittäjäominaisuuksien puute ja kolmanneksi lii-

keidean puute. Neljäntenä nuoret nimesivät kokemuksen puutteen. Tutkimus 

osoitti yrittäjyyden synnyttävän yrittäjyyttä, yrittäjäperheestä lähtöisin olevat tai lä-

hipiirissä yrittäjiä omaavilla oli yrittäjyysintentio korkeampi. Savonia-

ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kuva yrittäjistä ja yrittäjyydestä oli pääosin 

positiivinen.  
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7 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksessa käytettyä tutkimusmenetelmää, aineiston 

keruumenetelmää, aineistoa ja analyysiä, sekä tehdyn tutkimuksen luotettavuutta 

ja eettisyyttä. Halusin tutkimuksen avulla tuoda esiin nuorten omia näkemyksiä 

aiheesta yrittäjyys. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten nuoret (alle 30-

vuotiaat) kokevat yrittäjyyden, mitä ominaisuuksia tai piirteitä heidän mielestään 

yrittäjällä pitäisi olla, sekä mitkä tekijät nuorten mielestä estävät ja mitkä tukevat 

yrittäjäksi lähtemistä, miltä taholta tukea haetaan yrittäjäksi lähtiessä. Päätin tehdä 

kvalitatiivisen tutkimuksen nuorten näkemyksistä. Pyrin selvittämään tukeeko tut-

kimuksessani esiin tulevat tulokset teoriaosuudessa olevia seikkoja ja aikaisempia 

tutkimuksia aiheesta. Tai tuleeko esille uusia tekijöitä, jotka selittävät nuorten ale-

nevaa yrityksenperustamisintoa. 

 

Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat:  

 

– Miten nuoret kokevat yrittäjyyden? 

– Mitä ominaisuuksia / piirteitä yrittäjällä pitäisi olla? 

– Mitkä tekijät nuoren mielestä estävät yrittäjäksi lähtemistä ja mitkä tekijät 

tukevat yrittäjyyttä? 

– Keneltä tai miltä taholta nuoret haluaisivat tukea yrittäjäksi lähtemisessä? 

 

7.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Suoritin tutkimuksen kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa aineistoa voi kerätä kyselyin, haastatteluin ja havainnoimalla. Myös 

erilaisiin dokumentteihin perustuvaa tietoa voidaan käyttää aineistona. Haastatte-

lun ja kyselyn ideana on ihmisen ajattelun, sekä toiminnan tutkiminen, paras tapa 

on kysyä asiaa häneltä itseltään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71–72.) Hirsjärven, 

Remeksen & Sajavaaran (2010, 161) mukaan olemme usein kiinnostuneita asiois-

ta, joita ei voi mitata määrällisesti: Onko elokuva jännittävä? Oliko kirja kiinnosta-

va? Lähtökohtana kvalitatiiviselle eli laadulliselle tutkimukselle onkin todellisen 
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elämän kuvaaminen. Kvalitatiivinen tutkimus tuo kuuluviin haastateltavan oman 

äänen ja oman näkemyksen. (Hirsjärven ym. 2010, 164.) 

 

Tyypillisiä piirteitä kvalitatiiviselle tutkimukselle ovat: 

– Tutkimuksen luonne on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto 

kootaan todellisissa tilanteissa.  

– Ihmistä suositaan tiedonkeruun instrumenttina. 

– Käytetään induktiivista analyysiä. 

– Aineiston hankinnassa käytetään laadullisia metodeja. 

– Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksena. 

– Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä. 

– Tapauksia käsitellään ainutlaatuisina ja tulkitaan aineistoa sen mukaises-

ti. (Hirsjärven ym. 2010, 164.) 

Haastattelumenetelmäksi valitsin teemahaastattelun eli puolistrukturoidun haastat-

telun, koska siinä pyritään keskustelemaan annetuista teemoista vapaasti. Haas-

tattelun suoritin yksilöhaastatteluna. Hirsjärven ym. (2010, 208) mukaan teema-

haastattelu on lomake- ja avoimen haastattelun välimuoto, jolle on tyypillistä että 

teema on tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys ovat vapaat. Tee-

mahaastattelua varten tein rungon, joka oli pohjana haastatteluissa. 

Haastattelu on vuorovaikutustilanne, jonka avulla haetaan merkityksellistä tietoa. 

Haastattelijan tehtävänä on helpottaa informaation kulkua ja motivoida haastatel-

tavaa. Tämän takia haastattelijan täytyy ottaa huomioon haastateltavan erityislaa-

tu. Tämä vaatii joustavuutta kielellisten ja ei-kielellisten keinojen käytössä ja hal-

linnassa. Puolistrukturoitu haastattelu sisältää hahmotelman siitä, mitä kysyä mut-

ta ei sitä, miten kysyä. Haastattelutilanne muistuttaa enemmän keskustelua kuin 

tiukkaa ennalta laadittua kysymyssarjaa. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 102, 103.)  

Tuomen & Sarajärven (2009, 75) mukaan teemahaastattelussa edetään etukäteen 

valittujen teemojen ja niitä tarkentavien kysymysten varassa. Haastattelin nuoria 

valitun teeman yrittäjyyden ympäriltä. Teemahaastattelu sopi hyvin tutkimukseeni, 

koska siinä saatoin tarkentaa kysymyksiä riittävästi, jos haastateltava niin halusi. 

Kysymysten järjestys muuttui aika ajoin, koska haastateltavalle saattoi tulla mie-

leen jotain jo kysytystä asiasta. Lisäksi saatoin poiketa kysymysten sanamuodosta 
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keskustelutilanteen niin vaatiessa. Teemahaastattelulla sain haluamastani aihees-

ta materiaalia tutkimukseeni. 

 

 7.2 Aineiston kerääminen 

 

Haastateltavat tulivat Tekemällä tulevaisuuteen -projektin kautta. Sovimme nuor-

ten yrittäjyyttä koskevasta tutkimuksesta Tekemällä tulevaisuuteen -projektin 

kanssa. Keskustelimme projektin tavoitteista koskien nuorten yrittäjyyttä ja yrittä-

jäksi lähtemistä. Ennen kun aloitin tutkimustani, kysyin sähköpostitse Tekemällä 

tulevaisuuteen -projektin päälliköltä, tarvitsenko muita lupia tutkimukseeni ja pro-

jektin asiakkaiden haastatteluihin. Projektipäällikkö mukaan hänen lupansa riittää. 

Varmistin vielä luvan sähköpostitse ja saatoin aloittaa haastattelujen käytännön 

valmistelun. Kirjallisen luvan hankin myöhemmin huhtikuussa (2012). 

Projektin työntekijät kysyivät asiakkailtaan halukkuutta osallistua tutkimukseeni 

kertomalla omia näkemyksiään ja mielikuviaan aiheesta yrittäjyys. Suhtautuminen 

asiaan oli ollut positiivista. Kävin Ähtärissä ja Kauhajoella meneillään olevilla Te-

kemällä tulevaisuuteen -projektiin kuuluvalla työnhakuvalmennusjaksolla ottamas-

sa vapaaehtoisia haastateltavaksi. Vaikka projektin työntekijät olivat alustavasti 

kertoneet meneillään olevasta tutkimuksestani, kertasin vielä itsekin asiaa ryhmäl-

le ja vapaaehtoisia löytyi enemmän kuin pystyin tutkimukseeni ottamaan. Haastat-

telut tehtiin Ähtärin koulukeskuksessa ja Nuorisotalo Räimiskän tiloissa Kauhajoel-

la. Halusin vielä Seinäjoelta haastateltavia, että tutkimusryhmän kokoonpano olisi 

mahdollisimman laajalta alueelta. Seinäjokelaiset haastateltavat tulivat projektin 

työvalmentajan hankkimina, vapaaehtoisuuden perusteella.  Otin Seinäjoella haas-

tateltavat vastaan projektin tiloissa, joissa olimme kaksistaan haastateltavan kans-

sa.  

Koska vapaaehtoisia löytyi riittävästi, haluttu 10 henkilön ryhmäkoko täyttyi melko 

nopeasti. Haasteltaville oli yhteistä se, että he ovat alle 30-vuotiaita, ammatillisen 

koulutuksen omaavia työnhakijoita, jotka ovat projektin asiakkaina. Haastatelluista 

kymmenestä asiakkaasta neljä oli naisia ja kuusi miestä. Tarkoituksena oli saada 
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tutkimukseen nais- ja miesnäkökulmaa. Haastateltavat tulivat Ähtäristä, Kauhajoel-

ta ja Seinäjoelta. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin VN 2100 PC sanelukoneella ja litteroitiin heti haas-

tattelujen jälkeen, näin asia oli tuoreessa muistissa, mikä osaltaan helpotti analyy-

sin tekoa. Litteroinnin yhteydessä annoin jokaiselle haastateltavalle (H) summittai-

sen numeron väliltä 1 – 10, eli H 1, H 2, haastateltavat eivät ole haastattelujärjes-

tyksessä, näin varmistin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.  

 

7.3 Aineiston analyysi 

Kerättyä aineistoa voidaan analysoida usealla tavalla. Analyysitavat voidaan jä-

sentää kahdella tavalla: Lähestymistavassa, joka tähtää selittämiseen, käytetään 

usein tilastollista analyysiä ja päätelmien tekoa. Kun taas ymmärtämiseen pyrki-

vässä lähestymistavassa taas käytetään tavallisesti laadullista analyysiä ja pää-

telmien tekoa. Pääperiaate on, että valitaan analyysitapa, joka parhaiten tuo vas-

tauksen ongelmaan tai tutkimustehtävään. Laadullista aineistoa voidaan myös kä-

sitellä tilastollisten tekniikoiden avulla, tosin tavallisimmat analyysimenetelmät ovat 

kuitenkin teemoittelu, tyypittely, sisällönerittely, diskurssianalyysi ja keskustelu-

analyysi. ( Hirsjärvi ym. 2010, 224.)  

Hirsjärven ym. (2010, 221, 222, 224) mukaan yleisohjeeksi voisi antaa, että aineis-

ton käsittely ja analysointi aloitetaan mahdollisimman pian tiedonkeruun tai kenttä-

vaiheen jälkeen. Tallennettu aineisto kirjoitetaan ensin puhtaaksi sanatarkasti. Tä-

tä vaihetta kutsutaan litteroinniksi. Litterointi voidaan tehdä koko aineistosta tai 

valittujen teema-alueiden mukaan. Saadun aineiston järjestämisessä ensimmäise-

nä tehtävänä on tietojen tarkistus. Siitä tarkistetaan sisältääkö aineisto virheitä ja 

puuttuko tietoja. Sen jälkeen tutkijan täydentää puuttuvia tietoja haastatteluin ja 

kyselyin. Joskus yhteydenotto haastateltavaan tietojen täydentämiseksi on välttä-

mätöntä. Tämän jälkeen vuorossa on aineiston järjestäminen tiedon tallennusta ja 

analyyseja varten. (Hirsjärvi ym. 2010, 221, 222.)  
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Litteroin nauhat aina heti haastattelujen jälkeen ja kirjoitin haastattelut ylös sana-

tarkasti. Litteroinnin ja aineiston järjestämisen jälkeen kävin lomakkeet läpi kysy-

mys kysymykseltä. Kopioin ja liitin kaikkien vastaajien vastaukset allekkain, koski-

en samaa kysymystä. Poistin aineistosta kaiken epäolennaisen ja jätin teemoihin 

liittyvät tiedot analyysiä varten. Seuraavaksi kokosin vastauksista usein toistuvia 

asioita ja lähdin tarkastelemaan vastauksia teemoittain. Teemoittelussa pyrin löy-

tämään aineistosta yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Sen jälkeen etsin vastauksis-

ta ydinasioita, joita tutkimuksessani on kartoitettu. Tavoitteena oli saada vastauk-

set tutkimuskysymyksiini.  

Aineiston analyysissä kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko on 

keskeistä. Analyysia tehdessään tutkijalle selviää, millaisia vastauksia hän saa 

tutkimuskysymyksiinsä, tosin tutkija saattaa analyysivaiheessa huomata, että tut-

kimuskysymykset olisi tullut asettaa toisin. (Hirsjärvi ym. 2010, 221.) Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka (2006) toteavat teemoittelun olevan etenemistapana 

luontevaa teemahaastatteluaineiston analysoimisessa. Teemat löytyvät yleensä 

kaikista haastatteluista – tosin vaihtelevassa määrin ja eri tavoin ilmaistuna. Ai-

neisto voidaankin litteroinnin jälkeen järjestellä teemoittain. Ihmisten puheesta litte-

roitua tekstiä tulee tarkastella ennakkoluulottomasti.  

Hirsjärvi & Hurme (2008, 137) toteavat kirjassaan Tutkimushaastattelu, litteroinnin 

jälkeisten toimien voivan olla kolmenlaisia: Ensimmäisenä tapana aineistoa järjes-

tetään ja tuodaan esiin sen rakentuminen (nykyisin analysoinnissa käytetään tieto-

konetta). Toinen tapa on aineiston selventäminen eliminoimalla osaa aineistosta 

pois asiaan kuulumattomina (esimerkiksi toistoja). Viimeisin on varsinainen ana-

lyysi, jossa aineisto tiivistetään, luokitellaan ja etsitään narratiivia, tulkitaan, sekä 

käytetään ad hoc-menettelyä. 

 

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys  

 

Tehdyn tutkimuksen luotettavuutta pyritään arvioimaan kaikissa tutkimuksissa, 

koska luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_2.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_2_1.html
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mittaustulosten toistettavuutta, se voidaan todeta monella tavoin. Esimerkiksi kah-

den arvioijan päätyminen samaan tulokseen osoittaa, että tulosta voidaan pitää 

reliaabelina. Tai jos samaa henkilöä tutkitaan eri tutkimuskerroilla ja saadaan sa-

ma tulos, voidaan jälleen todeta tulokset reliaabeleiksi. Tutkijan tarkka selostus 

tutkimuksen toteuttamisesta kohentaa tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 

2010, 231.) Olen kertonut tutkimuksen kulusta ja kuinka eri vaiheet on toteutettu. 

Nauhoitin haastattelut ja litteroin ne sanatarkasti heti nauhoituksen jälkeen. Jos 

joku toinen olisi suorittanut litteroinnin, olisi tulos ollut litteroinnin osalta samanlai-

nen. Eli tulos olisi ollut jälleen reliaabeli. 

Validius eli pätevyys on toinen tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite. Validius tar-

koittaa sitä, että tutkimuksella on kyetty mittaamaan juuri sitä, mitä oli tarkoituskin 

mitata. Haastateltavat ovat ehkä ymmärtäneet kysymyksen toisin kuin tutkija oli ne 

ajatellut. Jos tutkija ei ota tätä huomioon vaan käsittelee saamiansa tuloksia oman 

alkuperäisen ajattelumallinsa mukaisesti, ei tuloksia voida pitää tosina ja pätevinä. 

(Hirsjärvi ym. 2010, 231, 232.) Haastatteluja tehdessäni tarkensin kysymyksiäni 

aiheista lisäkysymyksillä. Haastattelutilanteet olivat melko luontevia ja haastatelta-

vat saivat esittää myös itse kysymyksiä, jos eivät jotain asiaa ymmärtäneet. Ker-

roin haastateltaville, että kaikki keskustelut jäävät luottamuksellisiksi.  

Tutkimuksen uskottavuus ja eettiset ratkaisut kulkevat käsi kädessä. Uskottavuus 

tulee hyvien tieteellisten käytäntöjen noudattamisesta. Käytäntöihin kuuluvat, että 

tutkijat noudattavat rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulos-

ten tallentamisessa ja esittämisessä sekä arvioinnissa. Tutkijoiden on sovellettava 

tieteellisen tutkimuksen mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja 

arviointimenetelmiä, sekä avoimuutta tutkimuksensa tuloksia julkaistessaan. Tutki-

jat ottavat huomioon muiden tutkijoiden työt ja saavutukset ja antavat niille kuulu-

van arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan. 

Lisäksi hyvän tieteellisen käytännön mukaista on, että tutkimus on suunniteltu, 

toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja tieteen vaatimusten edellyttämällä ta-

valla. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 132, 133.) 

Ensimmäiseksi kysyin sähköpostitse Tekemällä tulevaisuuteen -projektin projekti-

päälliköltä lupaa haastattelujen tekemiseen (Liite 1). Kysymykseeni sain myöntä-

vän vastauksen. Opinnäytetyöhön liitettävän kirjallisen luvan haastattelujen teke-
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miselle hankin myöhemmin. Ennen haastatteluja otin haastateltavilta kirjalliset 

suostumukset haastatteluun ja haastattelun aineiston käyttöön tutkimustehtäväs-

säni (Liite 2). Suostumuksessa kerroin vielä mitä tutkin js miten käsittelen saatua 

aineistoa. Kerroin myös, että haastattelu nauhoitetaan ja puretaan paperille (litte-

roidaan) ja nauhoite hävitetään. Hirsjärvi ym. (2010, 25) mukaan lähtökohtana tut-

kimuksessa on ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisen itsemääräämisoikeutta tulee 

kunnioittaa antamalla ihmisille mahdollisuus päättää, haluavatko he osallistua tut-

kimukseen.  

Valviran mukaan vaitiolovelvollisuus koskee myös harjoittelijoita ja muita viran-

omaistoimessa toimivia, samoin kuin viranomaisen toimeksiannosta toimivia tai 

toimeksiantotehtävää hoitavan palveluksessa olevia. Vaitiolovelvollisuuden sisältö 

on laaja. Sen syntymiseen riittää, että tiedot on saatu sellaisissa olosuhteissa, että 

ne voidaan katsoa luottamuksellisiksi. (Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus 2012.) 

Teemahaastattelua varten tein rungon, joka oli pohjana haastatteluissa (Liite 1). 

Haastattelut tehtiin projektipäällikön (Liite 2) ja haastateltavien (Liite 3) kirjallisella 

luvalla. Teemahaastattelun runkoa työstin opinnäytetyön ohjaajan tuella, sekä esi-

tin sen myös projektipäällikölle ja projektin työntekijöille. Kysymysten muokkaami-

sen kautta päädyin nykyiseen versioon. Kaikilta vastaajilta kysyin samoista tee-

moista. Tiedot saatiin suoraan henkilöiltä itseltään, mikä lisäsi tutkimuksen luotet-

tavuutta. Haastatteluihin löydettiin sopivan rauhallinen huone, missä ulkopuoliset 

tekijät eivät häirinneet haastattelua. Saadun aineiston käsittelyssä noudatin hyviä 

tieteellisiä käytäntöjä eli kaikissa vaiheissa noudatin huolellisuutta, tarkkuutta ja 

rehellisyyttä. Litteroinnin yhteydessä annoin jokaiselle haastateltavalle (H) nume-

ron väliltä 1 – 10, eli H 1, H 2. Ennen aineiston tarkempaa analyysiä muutin vielä 

numerojärjestystä, näin varmistin, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

Käsittelen tässä luvussa tekemäni tutkimuksen tuloksia. Käytin tutkimuksessani 

teemahaastattelun kvantitatiivista analyysiä. Tulososio on rakennettu teemahaas-

tattelurungon mukaisesti ja se perustuu teoreettiseen viitekehykseen. Havainnollis-

tan teemoja haastateltavien omilla sanomisilla, sekä piirakka ja pylväs kuvioilla. 

 

8.1 Haastatteluun osallistuneiden taustatiedot 

Haastateltavat tulivat Tekemällä tulevaisuuteen -projektin kautta. Haasteltaville on 

yhteistä se, että he ovat nuoria, alle 30-vuotiaita, ammatillisen koulutuksen omaa-

via työnhakijoita, jotka ovat projektin ja työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaita. Haas-

tatelluista kymmenestä asiakkaasta neljä oli naisia ja kuusi miestä. Haastateltavat 

tulivat Ähtäristä, Kauhajoelta ja Seinäjoelta. Tarkoituksena oli saada tutkimukseen 

nais- ja miesnäkökulmaa, sekä alueellisesti mahdollisimman laaja katsaus projek-

tin toiminta-alueelta. Haastattelujen kautta oli tarkoitus saada vastauksia asetettui-

hin tutkimuskysymyksiin. Tulokset esittelen teemoittain samoin, kuin ne oli jaoteltu 

kysymyslomakkeeseen. Tutkimuksessa nuorten omat mielipiteet ja ääni tulevat 

esiin nuoren itsensä kertomana. 

 

8.2 Miten nuoret kokevat yrittäjyyden? 

Mielikuvat yrittäjyydestä olivat nuorilla yleisesti ottaen positiivisia. Haastatelluista 

nuorista kahdeksalla kymmenestä (8/10) mielikuva on positiivinen tai erittäin posi-

tiivinen. Yhdellä (1/10) haastatelluista oli neutraali käsitys yrittäjyydestä, hänen 

mukaansa yrittäjyydessä löytyy positiivisia tekijöitä suhteessa negatiivisiin, puolet 

ja puolet. Yhdellä (1/10) haastateltavista oli selkeästi negatiivinen mielikuva yrittä-

jyydestä (Kuvio 5). 
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Kuvio 5. Nuorten mielikuvat yrittäjyydestä ovat yleisellä tasolla positiivisia. 

Yrittäjillä on raskas vastuun sen muutama nimesi jo tässä vaiheessa. Se, ettei yri-

tystä perusteta kovin heppoisin perustein, voi johtua osaltaan omasta epävarmuu-

desta ja taloudellisten vaikeuksien ja velkaantumisen pelosta. Mielikuvat yrittäjyy-

destä vaihtelivat vastaajien kesken. Nuorten omista kommenteista näkee parhai-

ten miten tai millaisena yrittäjyys koettiin. 

Katsoo ehkä kokonaisuuden vähän liian haastavaksi. Ehkä se voi olla 
se haasteellisuus ja semmonen kiinnittyminen siihen, että jos jonkun 
firman perustaa siihen pitää panostaa ja paneutua. Se saattaa olla 
aluksi aika raskasta tai näin ainakin olettais. Pitää paneutua asiaan 
todella paljon ja etsiskellä tietoa riittävästi. Ei oo varmaan mikään 
yht´äkkinen homma.(H1) 

Negatiivista ne pelot että riittääkö oma ammattitaito, matikkapäät … 
että tulee paljon takkiin jos ei otakaan yritys siipiä alleen. (H8) 

 Isot kauppaketjut.. siinon nii isot riskit sitten, että jää niitten jalkoihin. 
 Kilpailu…se on mun mielestäni aika kovaa. No yleensä epävarmuutta 

pystyykö siihen itte vai ei. Sitte annetaan aika paljon mun mielestä ul-
kopuolisten vaikuttaa siihen omaan mieleen jos ne sanoo jotta ettei oo 
siihen niin yleesä sen ottaa niin. Ettei saa kannustusta. (H3) 

Yrittäjyyden hyvinä puolina oli haastateltavien mielestä se, että yrittämisessä on 

vapaus päättää asioista ja tehdä sitä mistä tykkää, neljä kymmenestä (4/10) oli 

tätä mieltä. Nuoret arvostavat yrittäjyyttä ja yrittäjiä. Kaksi kymmenestä (2/10) piti 

80 % 

10 % 

10 % 

Suhtautuu positiivisesti 
yrittäjyyteen 

Suhtautuu negatiivisesti 
yrittäjyyteen 

Suhtautuu neutraalisti 
yrittäjyyteen 
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omalla kohdallaan yrittäjyyttä yhtenä realistisena mahdollisuutena työllistyä, jos 

työpaikkaa ei löydy. Nuoret kokivat yrittäjyyden olevan lähes ainoa keino työllistyä, 

jos haluaa asua paikkakunnalla. 

Yrittäjyys on mun mielestä sitä, että kun ei ole töitä kerran varsinai-
sesti, niin siitä nyt sitten itteään työllistämään. Täälläpäin se olis var-
maan ainoa vaihtoehto, tällä hetkellä..tai mä ite koen sen että se on 
todennäköisempi täällä jos meinaa täälläpäin edes asua. (H6) 
 
Voi olla että yrittäjyys on yksi mahdollisuus, sitä en osaa yhtään sa-
noa. Tulevaisuudessa voi olla jos ei mitään muuta töitä saa ni pakko 
ruveta jotain omaa kehittämään.(H8) 
 
 

Yrittäjyydestä oli myös nähty ja kuultu hyviä kokemuksia. Kahdella nuorella (2/10) 

oli lähi- tai tuttavapiirissä yrittäjiä, jotka menestyivät ihan hyvin.  Koettiin myös, että 

yrittäjyyttä arvostetaan ammattina ja yrittäjyys nähtiin yhteiskunnallisesti merkittä-

vänä asiana. Näin ajatteli 4 nuorta (4/10). 

 

Kyllä mä tiedän monta yrittäjää jotka on ihan hyvin menestyny. Positii-
vinen mielikuva johtuu siitä, että ku itte on ollu mukana, seurannut sitä 
yrittäjyyttä. (H10) 

 

Onhan se ainakin hatunnoston arvosta jos joku perustaa yrityksen, 
menestyy ja niin voi periaatteessa kuka vaan lähtee siihen ja että sitä 
arvostetaan. (H7) 

 

Kyllähän niitä täällä tarvitaan suomessa, yrityksiä…yrittämistä jos tun-
tee yrityksen, ne työntekijätkin, jos siellä on hyvä palvelukin …sekin 
vaikuttaa (positiiviseen mielikuvaan). (H4) 

 

Aina se on yhteiskunnalle hyväks, että saadaan niitä yrityksiä. (H1) 
 

Siihen miten nuoret kokevat yrittäjyyden, tuli myös erilaisia yksittäisiä vastauksia 

(1/10). Nuoret arvioivat yritystoiminnan olevan aika raskasta, sitovaa ja stressaa-

vaa. Yrittäjän täytyy olla sitkeä, vaikka tulee alamäkiä. Pitää jaksaa vain mennä 

eteenpäin. Muita yksittäisiä kommentteja olivat esimerkiksi, että ei saa lannistua 

helposti ja yrittäjyys on palkitsevaa ja antoisaa. Kun on yrittäjä, saa itse määrätä 

työtahtinsa, saa tehdä töitä oikein sydämensä pohjasta, jos siltä tuntuu ja saa 
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määrätä työaikansa. Yrittäjyydessä koettiin olevan myös kehittymisen mahdolli-

suus, ja on omalla vastuulla, miten yrityksellä menee. Yksi arveli, että palkka siinä 

asiassa on varmaankin se pääasia. 

 

8.3 Mitä ominaisuuksia / piirteitä yrittäjällä pitäisi olla? 

Suurin osa, seitsemän nuorta (7/10) oli sitä mieltä, että yrittäjällä pitää olla laaja 

tietopohja alasta ennen kuin ryhtyy yritystoimintaan. Neljä (4/10) oli sitä mieltä, 

että yrittäjällä pitää olla rohkeutta ja hyvät lujat hermot. Nuoret nimesivät yrittäjyy-

dessä sosiaalisen puolen yhtä tärkeänä kuin rohkeuden ja hyvät hermot. Koettiin 

että yrittäjän pitää olla sosiaalinen ja tulla kaikkien kanssa toimeen ja osata asia-

kaspalvelua, neljä nuorta (4/10) oli tätä mieltä. Kolme nuorta (3/10) katsoi, että 

yrittäjän ominaisuuksiin kuuluu myös hyvä bisnestaju ja matikkapää, että hän pys-

tyisi hoitamaan taloudelliset asiat itse.  

Pitäis yrittäjällä olla, että tarttuu siihen työhön itsessään niin, että pys-
tyy hoitaan asiat itse.  Myöskin, että pystyy hoitaa taloudelliset asiat ja 
hyvin itsenäinen olla ja hyvin sosiaalinen, ulosanti pitää olla erittäin 
hyvä. (H6) 

Pitää olla ehkä sosiaalinen ja ammattitaitoa pitää olla siihen mitä te-
kee. (H5) 

Hyviä hermoja, pitkäjänteisyyttä, kaikkien kanssa toimeentuleva ja 
yleensäkin semmosta oman alan osaamista, että ei oo ihan tietämä-
tön, tietää itekin näistä jutuista. (H7) 

 

Kyllä sitä bisnestajua pitää olla, ettei konkurssiin mennä…ja no alasta 
riippuu mitä siinä tarvii sitten.. no asiakaspalvelutaitoja. (H4) 

 

No sen pitää ainakin uskoo itteensä, ja luottaa siihen mitä tekee, sitten 
sen pitää tulla mun mielestä kaikkien kans toimeen, et saa toimivat 
suhteet  ja tietenkin jokaisessa yrityksessä tarvitaan sitä asiakaspalve-
lua, se pitää olla kunnos. (H3) 
 

 

Nuorista kaksi (2/10) määritteli, että yrittäjällä pitää olla kova halu yrittäjyyteen. 

Kaksi (2/10) oli sitä mieltä, että työ pitää ottaa tosissaan ja intoa työtä kohtaan on 
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oltava. Yhden (1/10) mielestä yrittäjällä tulee olla hyvä maine, muita yksittäisiä piir-

teitä tuli sellaisista asioista, kuin järjestelmällisyys, rehellisyys, sitkeys, pitkäjäntei-

syys ja ideaalisuus. 

 

 

Kuvio 6. Yrittäjämäisiä ominaisuuksia ja piirteitä kaaviona, yksittäisiä mainintoja oli 
viisi erilaista, ne eivät ole mukana kaaviossa. 

 

8.4 Mitkä tekijät estävät yrittäjäksi lähtemistä ja mitkä tukevat 

 

Viisi nuorta (5/10) mainitsi rahatilanteen estävän yrittäjäksi lähtemistä. Nuorten 

taloudellinen tilanne ei välttämättä ole sellainen, että se mahdollistaa yrittäjäksi 

lähtemisen. Myös sama määrä, viisi nuorta (5/10), nimesi negatiivisiin puoliin sen, 

että vastuuta on paljon. Kolme kymmenestä (3/10) piti yritystoimintaa haastavana. 

Kolme kymmenestä (3/10) piti yrittäjyyttä liiaksi aikaa vievänä työnä. Kolme nuorta 

(3/10) piti yritysten välistä kilpailua kovana, etenkin suuret ketjut jyräävät pienet 

yrittäjät. Oman osaamisen riittävyyttä epäili myös kolme (3/10) (Kuvio 7). 
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Kuvio 7. Nuoret nimesivät suurimmiksi esteiksi yrittäjyyden tiellä rahatilanteen ja 
vastuun. 

 

Yrittäjyyttä tukevina tekijöinä pidettiin valtion rahoitusta. Se koettiin positiivisena ja 

yrittäjyyttä tukevana asiana. Tätä mieltä oli kuusi nuorta (6/10). Koulutusta ja riittä-

vän tiedon saantia piti hyvänä asiana kolme nuorta (3/10). Tuki ja kannustus olivat 

kolmen nuoren mielestä tärkeää (3/10). Kaksi nuorta (2/10) kaipasi yrityskumppa-

nia vierelleen yrityksen pyörittämiseen. 

 

Nuorten aikomuksia lähteä yrittäjäksi nyt tai myöhemmin kartoitin kysymyksellä 

koetko, että yrittäjyys voisi olla sinulle vaihtoehto työllistyä tulevaisuudessa? Neljä 

nuorta (4/10) koki, että se voi olla vaihtoehtona työllistyä tulevaisuudessa. Neljä 

(4/10) ei aikonut lähteä yrittäjäksi, eikä kokenut sen olevan omalla kohdallaan rea-

listinen vaihtoehto.  Kaksi (2/10) oli sitä mieltä, että yrittäjyyttä voisi harkita, jos ei 

mitään muuta työtä tulevaisuudessa saa.  

 

 Kyllä se yleisesti ottaen on positiivinen asia, henkilökohtaisesti en 

vaan pystyisi yrittäjäksi. Totta kai se aina vaihtoehto on, mutta mä tie-

dän että mun luonteenpiirteet tai valmiudet ei sovi siihen, mä oon 

enemmän palkkatyössä käyvä ihminen. Tuota.. en koe, että pystyisin 

ehkä hallitsemaan sitä.(H2) 
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Kyllä yrittäjyys voi olla vaihtoehto, varmaan kun on tehnyt töitä ensin. 
Voihan sitä nuorenakin, mutta silloin, kun on vähän enemmän koke-
musta elämästäkin, mä sanoisin, että kymmenen vuoden sisällä.(H7) 
 
 

Kysyin kaikilta haastateltavilta kuvitteellisesta yritysideapankista. Kartoitin kysy-

myksellä sitä, mikä merkitys ilmaisella yritysidealla olisi yrittäjäksi lähtemiseen. 

Kysymys oli mukana Yrittäjyysilmapuntari 2011 – tutkimuksessa, josta Markus 

Mervola oli koostanut tutkimusraportin. Kysyin nuorilta, että lähtisitkö helpommin 

yrittäjäksi, jos olisi olemassa ilmainen yritysideapankki? Muutamalle piti hieman 

avata ilmaisen yritysideapankin käsitettä, tai sitä, mitä minä sillä tarkoitan tässä 

kohtaa. Nuorista vastaajasta yhdeksän (9/10) oli sitä mieltä, että se helpottaisi yrit-

täjäksi lähtemistä.  

 

 Voi olla, että lähtisin yrittäjäksi herkemmin..todennäköisesti lähtisin 
herkemmin. Jos sieltä sais jotain pohojaa, mikä vois kannattaa, se 
vois rohkaista ihmistä. (H8) 

 
 Se voi olla, että ei ehkä omalta osalta kannustais mitenkään enem-
pää.  Tietysti sen avulla vois löytää jotakin hyviä ideoita. Mutta sitten 
taas on vaara, että aatteloo, että sieltä nyt poimitaan joku idea vaikka 
ei sitten niinku ajattelis sitä loppuun asti. Se on vähän mitä saa yleen-
säkin ilmaises niin niis ei oo sitte sitä ajateltu aina kaikkia loppuun.(H1) 

 
Kyllä se auttais varmaan, varmaan rauhoittais. Rohkaisua monille 
muille ihmisille.(H6) 

 

  Kyllä, jos sulla ei ole mitään hajua, että mitä sä lähtisit tekemään niin 
eherottomasti niin olis hyvä, vois niitä ideoita kummuta sitten. Siinä 
vois innostuakkin sitte enemmän siihen yrittäjyyteen vaikka ei välttä-
mättä olis aiemmin sitä ajatellukaan.(H2) 

 

  No kyllä se varmaan…mutta olisiko ne ideat sitte niinku semmosia et-
tä löytyis kuiteskin niin ja että….. 

  Haastattelija: jos olis semmonen itteä kiinnostava idea? 
 Se olis valmis liikeidea? kyllähän se ehkä tietysti vois auttaa, mutta 

kyllä se kuitenkin pitääs niinku itestä lähtee.(H5) 
 

 Vois olla että lähtisin helpommin, koska siinä olis sitte mietitty valmiiksi 
kaikki yritysideat sun muut, niinku kaikki puolet ajateltu jo valmiiksi. Se 
et lähtee itte niin pitää itte kuitenkin miettiä ne kaikki valmiiksi ja las-
kea sun muuta.(H3) 
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Kysyin nuorilta, voisitko nimetä mitään mikä saisi sinut lähtemään yrittäjäksi? Hyvä 

tai vedenpitävä liikeidea saisi lähtemään yrittäjäksi viisi nuorta (5/10). Haastatelta-

vista nuorista kaksi (2/10) oli sitä mieltä, että jos ei töitä löydä, niin sitten varmaan 

pitää lähteä yrittäjäksi. Nuorista vastaajista kaksi (2/10) oli sitä mieltä, että jos yri-

tyskumppani olisi, niin voisi harkita tosissaan yrittäjyyttä. Lisäksi kaksi nuorta 

(2/10) oli sitä mieltä, että jos olisi valmiit raamit, raha sekä pelit ja pensselit niin 

sitten voisi lähteä yrittäjäksi. 

 

 

 8.5 Miltä taholta nuoret haluaisivat tukea yrittäjäksi lähtemisessä 

 

Kysymykseen keneltä, tai miltä taholta haluaisit tukea lähtiessäsi yrittäjäksi, nuoret 

antoivat aika vähän vastauksia. Käytännön tietämys asiasta oli heikohkoa, mutta 

nykymahdollisuudet yhdistettynä nuorten hyviin tiedonhankintataitoihin mahdollis-

tavat sen, että tositilanteessa tietoa osataan hakea Internetin kautta. Yksittäisiä 

arveluja siitä, mistä tietoa voisi saada, olivat: TE -keskus (nykyisin ELY -keskus), 

Uusyrityskeskus, työ- ja elinkeinotoimisto, pankki ja Internet. 

Lisäksi kysyin millainen rooli ja merkitys yrittäjäksi lähtemisessä olisivat lapsuus-

kodin perheellä, lähiyhteisöllä, muilla yrittäjillä, sekä yhteiskunnalla. Nuorilla oli 

mahdollisuus nimetä useampiakin tekijöitä. Lapsuuskodin perheellä oli neljän 

(4/10) mielestä merkitystä mutta, sitä mikä, mikä merkitys sillä olisi, ei osattu nime-

tä. Neljä nuorta (4/10) oli sitä mieltä, että jos vanhemmilla on yrittäjyyttä, lähtevät 

lapset helpommin yrittäjiksi. Yhden (1/10) mielestä lapsuuskodin perheellä olisi 

merkitystä tukijana ja yhden (1/10) mielestä sillä ei ole merkitystä. 

  

Lähiyhteisö nähdään eniten tukea ja kannustusta antavana. Kuusi (6/10) vastaajaa 

oli tätä mieltä. Lähiyhteisön tuki näyttää olevan merkityksellisempi kuin lapsuusko-

din perheen tuki ja kannustus. Yksi (1/10) haastateltavista oli sitä mieltä, että jos 

hän perustaisi yrityksen, hän ottaisi sukulaisia ja tuttavia töihin. Yhden (1/10) mie-

lestä, jos lähiyhteisössä olisi yrittäjiä, voisi tämä haluta osallistua toimintaan rahoit-

tajana. Kaksi (2/10) ei osannut oikein nimetä lähiyhteisön merkitystä. 
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Kysyin myös muiden yrittäjien roolia yrittäjäksi lähtiessä. Tässäkin nuori sai nimetä 

useampia tekijöitä. Muiden yrittäjien rooli nähdään kaksijakoisena, he voivat toimia 

neuvonantajina ja tukijoina tai/ja kilpailijoina. Kahdeksan nuorta (8/10) oli sitä miel-

tä, että muilta yrittäjiltä voisi saada neuvoa ja tukea. Kilpailijoina muita yrittäjiä piti 

viisi nuorta (5/10). Kaksi nuorta (2/10) näki yrittäjät rahallisena tukijana ja työtilojen 

antajana (vuokraajana). 

 

Yhteiskunnan rooli yrityksen perustamisessa kulminoitui taloudellisiin ja tiedotuk-

sellisiin seikkoihin. Yhteiskunnan taloudellista roolia pidettiin merkittävänä. Neljä 

(4/10) haastatelluista oli sitä mieltä. Koulutus ja tiedotus olivat yhtä tärkeitä neljän 

nuoren mielestä (4/10). Yksi vastaajista (1/10) piti yhteiskunnan tämänhetkistä 

tilaa huolestuttavana, kun on niin paljon irtisanomisia ja lamapuheita. 
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9 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tässä luvussa käyn läpi haastatteluissa saamiani tutkimustuloksia. Peilaan niitä 

teoriaosuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin aiheesta. Valitsemani kolme tutkimusta 

käsittelevät nuorten mielipiteitä yrittäjyydestä. Tutkimukset ovat Kari Paakkunaisen 

nuorten yrittäjyysasenteita käsittelevä tutkimus (Nuoret yrittäjyyspolitiikan… 3, [Vii-

tattu 24.10.2011]), toinen tutkimus on Työn Liiton ja Suomen Yrittäjien yhdessä 

tekemä kysely missä tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, mitä mieltä suoma-

laiset ovat yrittäjyydestä (Mervola 2011,3), kolmas tutkimus on Hilkka Lassilan 

survey-tutkimus opiskelijoiden yrittäjyysasenteista Savonia-

ammattikorkeakoulussa (Lassila 2007, 102). 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syitä nuorten vähäiseen yritysten perusta-

misintoon. Halusin saada selville voisiko Tekemällä tulevaisuuteen -projekti tehdä 

tai auttaa heitä tässä asiassa enemmän. Projektin tehtävänä on auttaa nuoria työl-

listymään, oli se sitten palkkatyö tai yrittäjyys. Tutkimuksen yksi anti on lisätä ym-

märrystä työskentelyssä yrittäjyyden ja nuorten parissa. Työttömyys on yhteiskun-

nalle merkittävimpiä köyhyyden ja syrjäytymisen riskitekijöitä.  

Yrittäjyyttä on tutkittu paljon ja valtionhallinto on tehostanut toimintaansa tukemaan 

ja helpottamaan yrittäjyyttä ja yrityksen perustamista. Nuorille uusille yrittäjille on 

Suomessa järjestetty kilpailuja, kuten esimerkiksi Timangi – kilpailu, mutta edel-

leen uusien yrittäjien saaminen tuntuu vaikealta. Yrittäjyysstrategian mukaan 

Suomen yrittäjäkunta on varsin ikääntynyttä, mikä merkitsee myös sitä, että nuor-

ten yrittäjyys on varsin matalalla tasolla. Tulevaisuudessa on siten sekä sijaa että 

tarvetta uusille yrityksille, tavoitteena onkin uusien yritysten perustamisen vauhdit-

taminen. Näiden syntymistä edistetään tuomalla esille yrittäjyys vaihtoehtona ja 

antamalla alkaville yrityksille kokonaisvaltaista tukea yritysten toiminnan eri vai-

heissa. Yrittäjyys on yksi tapa työllistää itsensä, mihin työ- ja elinkeinohallinnon 

tulee rohkaista henkilöasiakkaitaan. (Työllisyys- ja yrittäjyysstrategia 2009, 7.) 

 

Mielikuvat yrittäjyydestä. Tutkimukseni mukaan mielikuvat ja suhtautuminen yrit-

täjyyteen olivat nuorilla yleisesti ottaen erittäin positiivisia. Samaa voisi sanoa ar-

http://fi.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6yhyys
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vostuksesta, lähes puolet nuorista oli sitä mieltä, että yrittäjyyttä arvostetaan am-

mattina. Myös Lassilan (2007, 39, 48) tutkimus Savonia -ammattikorkeakoulun 

opiskelijoiden keskuudessa osoitti mielikuvan yrittäjistä ja yrittäjyydestä olleen 

nuorten keskuudessa pääosin positiivisen. On hyvä lähtökohta, että nuorten suh-

tautuminen on positiivista. Mutta siitä on vielä pitkä matka siihen, että lähtee itse 

yrittäjäksi. Yrittäjyyteen tarvitaan muutakin kuin positiivista asennetta, siihen tarvi-

taan ensimmäiseksi toimiva ja myyvä liikeidea. Sen lisäksi tarvitaan pääomaa millä 

aloittaa toiminta, näiden lisäksi pitää moni muukin seikka osua kohdalleen, että 

toiminta konkretisoituu yrittäjyyteen. Kuten yksi haastateltava totesi, se ei ole mi-

kään yhtäkkinen homma.  

 

Lassilan (2007, 48) tutkimuksessa nuoret pitivät yrittäjiä myös kohtalaisen arvoste-

tussa asemassa yhteiskunnassa. Haastattelemani nuoret nimesivät yrittäjyyden 

hyvinä puolina, että yrittäjänä on vapaus päättää asioista ja tehdä työkseen sitä 

mistä tykkää. Yrittäjyys voi siten olla antoisaa ja mielekästä työtä, toisaalta yrittä-

jyys voi muodostua pakkoyrittäjyydeksi, jos ei muuta reittiä työelämään löydy. 

Mervola (2011, 31, 34) totesi Yritysilmapuntari tutkimuksen osoittaneen yrittäjäksi 

lähtemisen suurimmaksi tekijäksi useimmiten itsenäisyyden tai itsenäisen työn. 

Toiseksi useimmin mainitaan vapaus ja hyvät ansaintamahdollisuudet. Lassilan 

(2007, 35) tutkimuksessa nuoret pitivät yrittäjyyttä haasteellisena ja itsenäisenä 

työnä, missä on mahdollisuus menestyä. 

 

Myös epävarmalla ajalla ja taloudellisten vaikeuksien ja velkaantumisen peloilla 

lienee osuutensa yritysten perustamisintoon. Haastateltavien vastauksissa näkyi 

arvostus yrittäjyyttä kohtaan, mutta myös yritystoiminnan varjopuolet tulivat esiin 

yksittäisissä kommenteissa. Nuoret käyttivät sellaisia termejä kuin, että yritystoi-

minta on stressaavaa, raskasta, haastavaa, siinä on hirveästi työtä ja vastuuta. 

Taloudellisesti riskinä on, että tulee takapakkia. 

Ominaisuudet ja piirteet. Kartoitin nuorten mielikuvaa yrittäjistä yksilöinä, joilla 

mahdollisesti on joitakin yhdistäviä piirteitä tai ominaisuuksia. Haastateltavat ni-

mesivät samoja ominaisuuksia kuin Yritys-suomen Sinustako yrittäjä - sivuilla oli 

mainittu. Verkkosivun mukaan yrittäjänä menestymiseen vaikuttavat osaaminen ja 

työkokemus, sekä tietyt persoonallisuuden piirteet, kuten rohkeus, ahkeruus, vas-
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tuullisuus, pitkäjänteisyys ja määrätietoisuus. Menestyminen yritystoiminnassa on 

kuitenkin monen tekijän summa. (Sinustako yrittäjä? [Viitattu 5.1.2012].) Lassilan 

(2007, 39) tutkimuksessa toiseksi suurimmaksi esteeksi nuoret olivat annetuista 

vaihtoehdoista valinneet yrittäjäominaisuuksien puutteen.  

Nuoret saivat kertoa omin sanoin ja kuvauksin siitä, millainen heidän mielestään 

yrittäjä on ominaisuuksiltaan tai onko hänellä joitain erityisiä piirteitä. Tutkimukses-

sa nousi yksi ominaisuus selvästi yli muiden. Se oli laaja tietopohja alasta ennen 

yrittäjäksi ryhtymistään, eli pitää olla alan asiantuntija ennen yrittäjäksi ryhtymistä. 

Toiseksi tekijäksi nousivat rohkeus ja hyvät hermot yhdessä sosiaalisten taitojen 

kanssa (sosiaalisiin taitoihin yhdistin tässä asiakaspalvelutaidot). Yrittäjän pitää 

tulla kaikkien kanssa toimeen ja hänen pitää osata asiakaspalvelua. Yrittäjän omi-

naisuuksiin kuuluu myös olennaisena osana hyvä bisnestaju ja matikkapää. Kun 

nuorten antamia ominaisuuksia ja piirteitä lyö yhteen, tyypillinen suomalainen 

ihanneyrittäjä on nuorten mielestä rohkea, laajan tietopohjan ja osaamisen hallit-

seva, sosiaalinen tyyppi, jolla on bisnestajua. 

 

Yrittäjyyden esteet. Yrittäjäksi lähteminen taantuman aikana on suuri voiman-

ponnistus keneltä tahansa henkilöltä. Nuorilla asetelmaa vaikeuttaa heikko rahati-

lanne, vähäinen työkokemus, työn haastavuus ja vastuu. Nuorten taloudellinen 

tilanne ei tue yrittäjäksi lähtemistä tutkimukseni mukaan. Nuorten pitäisi todennä-

köisesti ottaa lainaa yrityksen perustamiseen, koska taloudelliset resurssit eivät 

tällä hetkellä olleet riittävät. Hilkka Lassilan (2007, 39) tutkimuksessa nuoret näki-

vät suurimpana esteenä yrittäjäksi ryhtymiselle taloudellisten resurssien puutteen. 

Myös Paakkunaisen tutkimuksessa (82,179, [Viitattu 24.10.2011]) nuoret pitivät 

niukkaa pääomaa yhtenä päätekijänä yrittäjyyden vähäisyydelle. Epäonnistumisen 

riski ja konkurssin uhka ovat pelkoja, jotka heijastuvat yrittäjäksi ryhtymiseen. Yksi 

haastateltavistani toi esiin myös vielä meneillään olevan taantuman, se varmasti 

vaikeuttaa yrittäjäksi lähtemistä. 

 

Viennin heikkeneminen, yritysrahoituksen hankaloituminen, sekä yleisen luotta-

muksellisen ilmapiirin romahtaminen ja kotimarkkinakysynnän hiljentyminen ovat 

heikentäneet yritystoimintaa nopeasti ja merkittävästi. Tämä on aiheuttanut kon-

kurssien määrän lisääntymisen ja hankaloittaa myös elinkelpoisten yritysten selviy-
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tymistä. Taantuma vaikeuttaa varsinkin vientiteollisuutta, erityisesti metalli- ja 

elektroniikkateollisuus, sekä metsäteollisuus ja rakennusala kärsivät taantumasta. 

Tämän seurauksena myös palvelualojen ja alihankintayritysten vaikeudet lisäänty-

vät, myös verotulot vähenevät. (Työllisyys- ja yrittäjyysstrategia 2009, 1.) 

 

Yhtä suureksi esteeksi rahatilanteen ohella nuoret nimesivät vastuun. Vastuu 

konkretisoituu usein todelliseksi viimeistään siinä vaiheessa, kun ottaa yrityksen 

perustamista varten lainaa. Yrittäjä vastaa useimmiten rajoituksetta yritystoimin-

nan veloista, henkilökohtaisesti. Vaikka kyseessä olisi osakeyhtiö, joutuu yrittäjä 

vastaamaan lainasta, joko omaisuudellaan, jos se on riittävä tai hankkimaan lainal-

le takaajat. Useinkaan rahalaitokset eivät myönnä lainaa pelkälle osakeyhtiölle.  

 

Tutkimus osoitti että yritystoiminnan haastavuutta pidettiin merkittävänä esteenä 

yrittäjyydelle, kolme nuorta (3/10) oli sitä mieltä. Yhtä moni katsoi yrittäjyyden vie-

vän liiaksi aikaa. Yrittäjyysilmapuntaritutkimuksessa (Mervola  2011, 31) asiaa tut-

kittiin hieman eri näkökulmasta, tavallaan seurauksena raskaasta vastuusta ja 

haastavasta työstä. Siinä yrittäjyyttä vastaan puhuvissa seikoissa nimettiin kol-

mantena työssä jaksaminen. Paakkunainen (82,179, [Viitattu 24.10.2011]) totesi 

tutkimuksessaan syyksi yrittämättömyydelle yrittäjäelämän olosuhteet, vapaa-ajan 

ja elämän kuihtumisen yrittäjänä. Yritysten välistä kilpailua piti kolme nuorta (3/10) 

liian kovana, etenkin suuret ketjut jyräävät pienet yrittäjät.  Myös oman osaamisen 

riittävyyttä epäili sama määrä vastaajista (3/10). 

 

Myös pk-yritysten pitää ottaa huomioon kehittyvät markkinat ja kansainvälistymi-

nen, joiden vaikutus voi tulla myös alihankintatoiminnan kautta. Keskiluokan osuus 

kasvaa. Samoin myös maailman kuluttajamarkkinoiden painopiste siirtyy kehittyvi-

en markkinoiden suuntaan. Suomi pienenä avoimena taloutena joutuu sopeutu-

maan globalisaatioon. Kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön lisääntyessä 

myös kotimarkkinoiden yritykset joutuvat kohtaamaan lisääntyvän kilpailun.  Glo-

balisaatio vaikuttaa yhtälailla yrityksiin, työntekijöihin ja työnhakijoihin. Olennaista 

on jatkuva osaamisen kehittäminen ja muutosvalmius. (Työllisyys- ja yrittäjyysstra-

tegia 2009, 2.)  
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On hyvä ymmärtää, että vaikka ei itsestään mielestään löydäkään tarpeeksi yrittä-

jille luonteenomaisia luonteenpiiteitä, se ei ole koko totuus, koska itseään voi ke-

hittää siihen suuntaan kuin haluaa, myös yrittäjäksi. Yritys-Suomen sivujen mu-

kaan varsinaista yrittäjäpersoonallisuutta ei ole olemassa. Jokaisella on mahdolli-

suus hankkia riittävä osaaminen, sekä tiedot ja taidot. On oltava innokas oppi-

maan uutta ja kehittämään taitoja. Yrittäjyydessä ydinosaamista ovat yrittäjyystai-

dot, liiketoiminnan kehittämistaidot, vuorovaikutustaidot sekä taidot luoda suhteita 

asiakkaisiin, muihin yrittäjiin ja toimijoihin. (Sinustako yrittäjä? [Viitattu 5.1.2012].) 

Yrittäjyyttä tukevat.  Yrityksen perustamiseen tarvitaan rahaa. Valtion rahoitus 

koettiin eniten yrittäjyyttä tukevana seikkana. Valtion rahoituksella tarkoitettiin 

usein starttirahaa, joka kuitenkin on tarkoitettu yrittäjän toimeentuloon yrityksen 

alkutaipaleella. Varsinaista yrityksen perustamiseen tarkoitettua rahaa on myös 

haettavana. Opetushallinnon yrittäjyysväylän mukaan yrityksen alkutaipaleella ei 

useinkaan kerry tulorahoitusta. Tällöin yritys tarvitsee pääomarahoitusta. Myös 

investointeihin voidaan tarvita pääomarahoitusta. Pääomarahoitus jaetaan omaan 

pääomaan ja vieraaseen pääomaan. Omaan pääomaan kuuluvat yrittäjän alussa 

sijoittamat rahat, esimerkiksi säästöt. Vieras pääoma koostuu lainoista ja jaetaan 

lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen pääomaan. (Yritystoiminnan aloittami-

nen…[Viitattu 14.4.2012].) 

Yritystoiminnan rahoittamiseen voi saada myös erilaisia yritystukia. Niitä myönne-

tään joko avustuksina, joihin ei sisälly takaisinmaksuvelvoitetta, tai lainoina, jotka 

on maksettava takaisin. Tukia ja tuettuja lainoja myöntävät esimerkiksi Finnvera, 

TEKES ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskus. Rahoituksen lähteitä voidaan 

kuvata oheisella kuviolla (Kuvio 9). (Yritystoiminnan aloittaminen…[Viitattu 

14.4.2012].) 

 

http://www.finnvera.fi/
http://www.tekes.fi/
http://www.te-keskus.fi/
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Kuvio 8. Kaavio yritystoiminnan rahoituksesta (Yritystoiminnan aloittaminen… [Vii-
tattu 14.4.2012]). 

 

Selvitysten mukaan monet yrittäjät ovat kuitenkin tyytyväisiä yritystoimintaansa. 

He eivät ole innostuneita laajentamaan yritystoimintaansa, vaikka julkisesti kan-

nustettaisiin ja tarjolla olisi erilaisia tukia hankkeiden muodossa. Usein yrittämisen 

esteenä ja haasteena nähdään käytännön konkreettiset asiat, kuten rajoittava ja 

pakottava lainsäädäntö, verotus, asiakashankinta, tuotekehitys, markkinointi ja 

myynti, hinnoittelu ja laskutus, yrittämisen ja perhe-elämän yhdistäminen ja oma 

jaksaminen. (Ammatinharjoittajien ja yrittäjien…([ Viitattu 9.4.2012].) 

 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta on jaotellut yrittämisen haasteita seu-

raaviin osa-alueisiin: 

 

– Oma osaaminen ja sen päivittäminen 

– Asiakassuhteet ja verkostot  

– Talous, kannattavuus, hinnoittelu ja rahoitus  

– Perheen ja yrittämisen yhdistäminen 

– Työhyvinvointi ja työterveyshuollon järjestäminen  

– Yrittäjästä luodut mielikuvat  

http://www.akavanerityisalat.fi/fi/toimintaohjelma.html#1
http://www.akavanerityisalat.fi/fi/toimintaohjelma.html#2
http://www.akavanerityisalat.fi/fi/toimintaohjelma.html#3
http://www.akavanerityisalat.fi/fi/toimintaohjelma.html#4
http://www.akavanerityisalat.fi/fi/toimintaohjelma.html#5
http://www.akavanerityisalat.fi/fi/toimintaohjelma.html#6
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– Toimintaympäristön muutokset (Ammatinharjoittajien ja yrittäjien…([ Vii-

tattu 9.4.2012].) 

Tutkimuksessa toiseksi eniten yrittäjyyttä tukevana seikkana pidettiin koulutusta 

yrittäjyyteen ja riittävää tiedonsaantia. Yrittäjyyskoulutuksia järjestetään eri toimi-

joiden toimesta, esimerkiksi työvoimahallinto järjestää koulutuksia työvoimapoliitti-

sena koulutuksena. Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työ- 

ja elinkeinohallinnon rahoittamaa maksutonta koulutusta. Koulutukseen haetaan 

työ- ja elinkeinotoimiston kautta, joka tekee myös valinnan. Koulutukseen osallis-

tuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansio-

päivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työt-

tömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta.(Työvoimakoulutus 2010.) Yrittä-

jyyskoulutuksia järjestävät myös muut tahot, esimerkiksi Suomen yrittäjäopisto. 

 

Kolme nuorta (3/10) koki yrittäjyyden vapautena päättää omista asioistaan ja teh-

dä sitä mistä tykkää. Yrittäjyysilmapuntari tutkimuksessa Mervola (2011, 31, 34) 

totesi itsenäisen työn ja vapauden tehdä niin kuin haluaa lisäävän yrittäjäksi läh-

temistä. Haastateltavani nimesivät myös tuen ja kannustuksen tärkeinä tekijöinä, 

koska kolme nuorta (3/10) oli nimennyt sen tärkeäksi yrittäjyyteen kannustavaksi 

tekijäksi. Lähes samaa tuen tarpeen täyttymistä haettiin sillä, että nuoret kaipasi-

vat yrityskumppania yrityksen pyörittämiseen, jakamaan vastuun ja riskin yritys-

toiminnasta. 

 

Yrittäjyys vaihtoehtona. Nuorten aikomuksia lähteä yrittäjäksi nyt tai myöhemmin 

kartoitin kysymyksellä koetko, että yrittäjyys voisi olla sinulle vaihtoehto työllistyä 

tulevaisuudessa? Neljä (4/10) haastateltavista koki, että yrittäjyys voisi olla heille 

varteenotettava vaihtoehto tulevaisuudessa. Sama määrä (4/10) totesi, ettei yrittä-

jyys ole heille realistinen vaihtoehto.  Kaksi (2/10) oli sitä mieltä, että yrittäjyyttä 

voisi harkita, jos ei mitään muuta työtä tulevaisuudessa saa. Yrittäjyysilmapuntari -

tutkimuksessa yrittäjyyttä vastaan puhuvia seikkoja selvitettiin avoimella kysymyk-

sellä. Viidennes vastaajista oli sitä mieltä, ettei mikään houkuttele yrittäjäksi ryh-

tymiseen. (Mervola 2011, 28, 30.) Suomalaisten yrittäjien ikäjakaumasta arvioiden 

vain 19 prosenttia yrittäjistä on nuoria, tässä nuorilla tarkoitetaan 15 - 34-vuotiaita. 

Sen lisäksi yrittäjien keski-ikä on noussut neljällä vuodella viimeisen 15 vuoden 

http://www.akavanerityisalat.fi/fi/toimintaohjelma.html#7
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aikana. Lisäksi nuoret ikäluokat pienenevät ja entistä harvempi nuori on valmis itse 

perustamaan uuden yrityksen. (Yrittäjyyskatsaus 2011, 109.) 

 

Yritysideapankki. Mielenkiintoinen lisä tutkimuksen tuloksiin oli se, miten ilmainen 

yritysideapankki vaikuttaisi yrittäjäksi lähtemiseen. Sillä näyttäisi olevan suurin yk-

sittäinen vaikutus kannustustekijänä ylitse muiden, jos vain sellainen olisi olemas-

sa. Kysymys oli kuvitteellinen, kerroin siitä nuorille haastattelun yhteydessä. Myös 

sellaiset nuoret, jotka olivat aikaisemmin sitä mieltä, että yrittäjyys ei ole heille 

vaihtoehto, innostuivat visioimaan yrityspankin luomia väyliä yrittäjyyteen. Osalla 

oli mielessä ideapankki yleisellä tasolla ja se, miten se vaikuttaisi yrityksen perus-

tamishalukkuuteen. Osa visioi omaa yritystä. Hyvän yritysidean keksiminen tai sen 

luomisen stressi näyttäisi olevan yksi asia, mikä estää yrittäjyyttä. Mervolan (2011, 

43) mukaan Yrittäjyysilmapuntaritutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin madaltaisi-

ko yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä ilmainen yritysideapankki, josta voisi saada lii-

keideoita uuden yritystoiminnan aloittamiseksi. Jopa kaksi vastaajaa kolmesta oli 

sitä mieltä, että yrittäjäksi ryhtymisen kynnys alenisi. Lassilankin (2007, 39) tutki-

muksessa kysyttäessä vastaajilta, mitä he näkivät suurimpina esteinä yrittäjäksi 

ryhtymiselle valmistumisen jälkeen, kolmanneksi suurimmaksi esteeksi vastaajat 

nimesivät liikeidean puutteen. 

 

Paakkunaisen (71, 82, [Viitattu 24.10.2011]) tutkimuksessa huomioitiin se, että 

liikeidean luomisen stressi toistuu nuorten teksteissä. Tutkittavista 27,1 % suhtau-

tuu myötämielisesti yrittäjyyteen, kunhan vain löytäisi hyvän yritysidean. Useat 

nuoret korostivat hyvän yritysidean merkitystä. Tässä yritysidean etsimisessä ja 

hokemisessa on menty niin pitkälle, että se häiritsee monia nuoria varsinkin työte-

liäästi yrittäjyyteen suhtautuvien keskuudessa. 

 

Varamäki ym. (2010, 47) ovat selvittäneet tutkimuksessaan, mitä keinoja yrittäjät 

ovat käyttäneet etsiessään yrityksilleen jatkajaa. Vastanneista 41 prosenttia oli 

tarjonnut yritystään kilpailijalle tai muille yrittäjille, yrittäjäjärjestön tai muun vastaa-

van kautta oli ostajaa etsinyt 23 prosenttia, vastaajista 16 prosenttia oli käyttänyt 

henkilökohtaisia kontaktejaan ja saman verran oli hyödyntänyt Internet-palveluja 

tai yrityspörssejä. Lisäksi 32 prosenttia uskoi yrityksen myyntiin ulkopuoliselle ja 

30 prosenttia arvioi yrityksen toiminnan päättyvän kokonaan. 
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Tuki. Nuoret antoivat aika vähän vastauksia kysymykseen, mistä he hakisivat tu-

kea jos / kun lähtisivät yrittäjäksi. Ei ole huolestuttavaa, mistä he löytävät tietoa, 

sillä tositilanteessa tietoa osataan hakea Internetin kautta. Kartoitin tutkimuksella 

myös sitä, mikä rooli ja merkitys on lapsuuden kodilla, oletin sillä olevan suurem-

man merkityksen, mikä tutkimus osoitti. Lähiyhteisön tuki näyttää olevan merkityk-

sellisempi kuin lapsuuskodin perheen tuki ja kannustus. Lähiyhteisöön luetaan 

myös ystävät. Ainoastaan siinä tapauksessa, jos lapsuuskodissa olisi yrittäjyyttä, 

merkitystä olisi enemmän yrittäjyyden jatkajana tai kokemustukena. Yksi (1/10) 

haastateltavista oli sitä mieltä, että jos hän perustaisi yrityksen, hän ottaisi sukulai-

sia ja tuttavia töihin. Yhden (1/10) mielestä jos lähiyhteisössä olisi yrittäjiä, voisi 

tämä haluta osallistua toimintaan rahoittajana. Kaksi (2/10) ei osannut oikein nime-

tä lähiyhteisön merkitystä.  

 

Muiden yrittäjien rooli nähdään melko mustavalkoisena, joko tukijoina tai kilpailijoi-

na. Näyttäisi siltä, että yrittäjien järjestäytymisestä ja heidän tiedotuskanavistaan ja 

neuvontapalveluistaan ei paljoa tiedetä. Muutama nuori näki muissa yrittäjissä 

myös rahallisen tukijan ja mahdollisen työtilojen vuokraajan. Yhteiskunnan rooli 

yrityksen perustamisessa kulminoitui taloudellisiin ja tiedotuksellisiin seikkoihin. 

Tämä ei ollut yllätys, sillä nuoret olivat olleet ohjaavan koulutuksen aikana infossa, 

missä heille oli kerrottu starttirahasta ja yhteiskunnan järjestämistä koulutuksista. 

Näitä pidettiin oikeutetusti tärkeinä seikkoina. Nuoret seuraavat myös uutisia ja 

muuta tiedotustulvaa ja yksi toikin tämän julki kertoen pitävänsä yhteiskunnan tä-

mänhetkistä tilaa huolestuttavana, kun on niin paljon irtisanomisia. 

 

Yrittäjyyskasvatus. Nuorten kasvattaminen yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen 

toimintaan, vaatii vielä paljon työtä oppilaitosten, työ- ja elinkeinoelämän, eri järjes-

töjen, päätöksentekijöiden ja kotien välillä. Yrittäjyyskasvatus on tullut kouluihin ja 

sen kehittämistarpeet on huomioitu, opettajien osaamista ja motivointia yrittäjyy-

den osa-alueella tulee tehostaa. Vaikka kaikki nuoret eivät lähde yrittäjiksi, yrittä-

jyyskasvatuksen hyöty näkyy tapana toimia työelämässä yrittäjämäisesti.  

 

Nuoruus elämänvaiheena. Nuoruus on muutoksessa, nuorten kasvu ja toimin-

taympäristö ovat muuttuneet merkittävästi. Multimedia, sosiaalinen media ja Inter-



55 

net vaikuttavat nuorten kehitykseen väistämättä. Jo pienillä lapsilla on omat kän-

nykät, joilla pidetään yhteyttä aluksi vanhempiin, sisaruksiin ja isovanhempiin, 

myöhemmin kavereihin ja muihin ihmisiin. Henkilökohtainen, kasvokkain tapaami-

nen tai asioiminen vaihtuu multimedian ja Internetin välityksellä tapahtuvaksi.  Sen 

vaikutuksia ihmiseen ei vielä täysin tiedetä. Jokainen tarvitsee myös henkilökoh-

taisia, kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia, muuten toista ihmistä ei kohta enää 

osata kohdata. Nuorten pahoinvointi kasvaa, millainen osa siinä on sillä, että ihmi-

nen ei enää kohtaa toista ihmistä kasvokkain. Lisäksi epärealistiset odotukset ai-

heuttavat lopulta pettymyksiä, kun elämä ei sujukaan kuin elokuvissa. 

 

Vanhempien merkitys kasvattajina ja arvomaailman lähteenä on muuttunut. Tär-

keän osan nuorten toimintaympäristöstä muodostaa nykyisin Internet ja multime-

dia ympäristöt. Ne luovat uudenlaista yhteisöllisyyttä ja uusia luottamuksen muoto-

ja. Niiden merkitys nuoren maailmankuviin on kasvanut kodin, koulun ja muiden 

muodollisten kasvatusinstituutioiden rinnalla. Kuitenkin perheellä ja kollektiivisilla 

yhteisöillä on nuorten hyvinvoinnin kannalta edelleen tärkeä merkitys. Nuoret epä-

säännöllisillä työmarkkinoilla tutkimus osoitti nuorten elävän pidentyneessä nuo-

ruudessa, josta puuttuu tulevaisuuden näkökulma. Hyvinvoinnin edellytyksenä on 

positiivinen tulevaisuudenkuva. (Nuorten hyvin- ja pahoinvointi…2010, 81.) 

 

Voimme miettiä mistä nuoret omaksuvat arvonsa, kun he elävät entistä enemmän 

Internetin ja median maailmassa? Opitaanko näissä sosiaalisissa medioissa ja 

virtuaalisissa ympäristöissä arvostamaan oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, tasa-

arvoa, ahkeruutta ja toisten ihmisten kunnioittamista? Jäävätkö nämä siinä maail-

massa vaikeatajuisiksi käsitteiksi? Useat tutkimuksessa mukana olleet nuoret ta-

sapainoilivat perinteisen kollektiivisen työkäsityksen ja oman individualistisen käsi-

tyksensä välillä. Monille nuorille mennyt aika, nykyinen aika ja tuleva aika työssä ja 

sen ulkopuolella muodostuivat sykleistä. Elämä voi jaksottua vuoden aikana pätkä-

töiden ja työttömyyskausien mukaan. Nykyisin ei ole enää itsestään selvää, että 

koulusta siirrytään suoraan työelämään, vaan vaihtoehtoja on oltava muitakin. 

Työelämään siirrytään usein monien polkujen kautta. Jos töitä ei heti saa vaihtoeh-

toina ovat työpajat, työelämän harjoitteluohjelmat ja erilaiset jatkokoulutukset. 

(Nuorten hyvin- ja pahoinvointi…2010, 82, 84.) 
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Asenneilmasto. Vanhempien vaikutus asennekasvatuksessa alkaa liukua enem-

män median käsiin. Median ja Internet luovat illuusion siitä, mikä on elämässä tär-

keää ja tavoittelemisen arvoista. Se ottaa enemmän jalansijaa asenteiden luojana 

ja ylläpitäjänä. Ikuisen kauneuden ja nuoruuden ihannointi, rahan käyttö ja mukava 

elämä eivät ole kaikkien saatavilla, eikä todellista arkielämää. Maailmankuva vää-

ristyy. Medialla on mahdollisuus vaikuttaa yleiseen asenneilmapiirin luomiseen 

milloin mistäkin asiasta, myös yrittäjyydestä. Sillä olisi mahdollisuus vaikuttaa yrit-

täjyysasenteisiin ja nostaa teemaa positiivisesti esille.  

   

Nuorten hyvin- ja pahoinvointi on osa yhteiskunnan nopeaa muutosta sekä nuor-

ten arvojen, maailmankuvan, sosiaalisen pääoman ja identiteetin muodostusta. 

Mistä nuoret omaksuvat arvonsa, kun he elävät entistä enemmän Internetin ja 

median maailmassa? Opitaanko näissä sosiaalisissa medioissa ja virtuaalisissa 

ympäristöissä arvostamaan oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, tasa-arvoa, ahke-

ruutta ja toisten ihmisten kunnioittamista? Jäävätkö nämä siinä maailmassa vai-

keatajuisiksi käsitteiksi? (Nuorten hyvin- ja pahoinvointi…2010, 81, 84.) 

 

Yhteiskunnallinen tilanne. Yhteiskunnallinen tilanne tulee yhä vaikeutumaan tu-

levaisuudessa. Julkisen puolen säästöt ja kiristynyt työtahti työpaikoilla alkavat 

oirehtia vielä enemmän yleisenä pahoinvointina. Työttömyys pysyy korkealla pi-

dentyneen taantuman vuoksi. Vanhusväestön hoito kaipaisi uusia resursseja, kun-

tien säästölinja näkyy kuitenkin pätkätöinä. Myös yksityisaloilla työtahti ja vaati-

mukset ovat kiristyneet. Nuorilla ei ole mahdollisuuksia suunnitella tulevaisuutta ja 

perheen perustamista, jos toimeentulo on koko ajan epävarmaa. 

 

Työmarkkinat ovat 2000-luvulla rakentuneet siten, että nuorten on vaikea löytää 

vakinaista työtä. Nuoret tyytyvät usein pienipalkkaisiin pätkätöihin, koska heille 

usein merkitsevät elämänlaadulliset tekijät (hyvät kaverit, työn joustavuus, sitou-

tumattomuus, vapauden tunne) enemmän kuin materialistiset tekijät kuten palkka 

ja työn pysyvyys. Nuoret valitsevat pätkätyön usein työn kiinnostavuuden vuoksi, 

samanlaisia mahdollisuuksia tai valinnan vaihtoehtoja ei ole heikosti koulutetuilla 

nuorilla, osa heistä on koulupudokkaita. Epäsäännöllisissä työsuhteissa pidempi-

kestoisia elämänsuunnitelmia on vaikea tehdä. (Nuorten hyvin- ja pahoinvoin-

ti…2010, 81, 82.) 
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Nuorten työttömyyden hoidossa, yrittäjyys yhtenä todellisena vaihtoehtona vaatisi 

uusia toimia valtiolta. Joitakin muutoksia pitäisi tehdä, että halukkuus yrittäjäksi 

konkretisoituisi yrittäjyydeksi. Kynnystä pitäisi saada vielä madalletuksi. Ehkä nuo-

rille sopivampia keinoja lähteä yrittäjäksi näin epävarmana aikana olisi pienimuo-

toinen yrittäjyys.  Yhteiskunnan työttömyysturvajärjestelmä on melko joustamaton 

tässä asiassa. Kun hankkii y-tunnuksen ja on arvonlisärekisterissä ja ennakkope-

rintärekisterissä on yrittäjä työhallinnon silmissä, vaikka tekee sitä osa-aikaisena. 

Ehkä Suomessa pitäisi miettiä, voisiko järjestelmää jotenkin muuttaa, jos halutaan 

lisää yrittäjiä? Yrittäjyys voisi olla konkreettinen vaihtoehto, mutta nuoret haluavat 

varmuutta toimeentulosta myös yrittäjyyden aikana. Tutkimus osoitti, että taloudel-

linen tilanne estää yrittäjäksi lähtemistä. Starttiraha on hyvä asia, mutta sen rinnal-

le voisi miettiä muita ratkaisuja.  

Myös työhallinto on huomioinut konsernistrategiassaan, että yrittäjyyttä pitää uu-

distaa. Erilaiset palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon sijoittuvat työn muodot 

tulee havaita ja luoda niille toimivia turva- ja tukimekanismeja. Osa-aikayrittäjyys 

on otettava huomioon erilaisissa muutostilanteissa, yrittäjyyden alkutaipaleella ja 

yrittäjyyden päättyessä. Ennakointiin liittyy myös uusien liiketoimintamahdollisuuk-

sien tunnistaminen ja yrittäjyyteen kannustaminen. (Työllisyys- ja yrittäjyysstrate-

gia. 29.6.2009.) 

Yritysmuotona on lähes täysin unohdettu osuustoimintayrittäjyys. Julkisten resurs-

sien vähentyessä ja työttömyyden ollessa korkealla, uusia ja vanhoja yrittäjyyside-

oita olisi hyvä kaivaa esiin. Jos vähittäiskauppa osuustoimintana kannattaa hyvin, 

niin miksi sitten ei muuntyyppinenkin osuustoimintayrittäjyys? Lisäksi yritystoimin-

nan aloittaminen voisi tulla halvemmaksi.  

Osuuskunnissa työn tekeminen perustuu työsopimukseen osuuskunnan ja jäse-

nen välillä. Osuuskuntaan kuuluvan jäsenen työn pohjana ovat palkka ja sen sivu-

kulut. Lisäksi huomioidaan muuttuvat kulut, sekä toiminnasta aiheutuvat kiinteät 

kulut. Työsuhde on samanlainen kuin muilla työnantajilla – osuuskunnan jäsen on 

työssä omistamassaan yrityksessä. Osuuskunnassa ei tähdätä voiton maksimoin-

tiin, vaan hyvinvoinnin ja edun tuottamiseen työntekijöille. Mahdolliset syntyvät 

voittovarat käytetään osuuskunnan kehittämiseen tai jaetaan jäsenille osuuspää-

oman korkona tai ylimääräisenä palkkana. Osuuskuntamuoto mahdollistaa myös 
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osa-aikaisen yrittämisen. Tämäntyyppisen yrityksen perustaminen on yksi tapa 

kokeilla yrittäjyyttä suhteellisen riskittömästi. Jos osuuskunnassa on vähintään 

seitsemän osakasta, heitä ei yksityishenkilöinä luokitella virallisesti yrittäjiksi. 

Osakkailla säilyy oikeus palkansaajan työttömyysturvaan, jos yritystoiminnan alku-

vaiheessa ei ole riittävästi työtä. Osakkaalla on silloin mahdollisuus hakea sovitel-

tua työttömyyspäivärahaa. (Osuuskunta 2012.) 

Tapani Köpän (2010, 23) tekemän tutkimushankkeen mukaan julkiset resurssit 

ovat niukat ja vähenevät entisestään, Suomen maaseutu on niin pieni, ettei maa-

seudun markkinakysyntä riitä tekemään liiketoiminnasta kannattavaa. Kuitenkin 

samanaikaisesti väestön ikääntyessä hoivapalvelujen tarve kasvaa. Yhteisötalous 

voi tarjota innovatiivisen näkökulman uusien ratkaisujen löytämiseen. Esimerkiksi 

hoivaosuuskunnat voisivat tuottaa maaseutukunnille kokonaisvaltaisia hyvinvointi-

palveluja tehokkaasti. Tulevaisuudesta puhuttaessa pitää kaikkia ratkaisuja uskal-

taa ottaa esille, vaikka vielä niitä ei ole olemassa. 

Kehittämiskohteita. Kehittämiskohteena näkisin nuorten yrittäjyyden eri vaihtoeh-

tojen monipuolistamisen ja kehittämisen myös paikallistasolla. Lisäksi yritys-

ideapankin tyyppinen toiminta voisi olla kokeilun arvoinen, suurin osa piti sitä mer-

kittävänä. Liikeidean luomisen stressi tuli esiin kaikissa tutkimuksissa ja mielestäni 

sitä kannattaisi pohtia. Pilottihankkeita olisi hyvä saada pian vireille, että tuloksia-

kin saataisiin mahdollisimman pian. Yhteiskunnallisista kehittämiskohteista tulee 

mieleen osa-aikaisen yrittäjyyden kehittäminen lainsäädännöin ja tukitoimin. Nuo-

ret tarvitsevat jatkuvuuden tunnetta elämäänsä, sillä olisi positiivisia vaikutuksia 

myös perheen perustamiseen ja se luo varmuutta ja tulevaisuuden näköaloja.  
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10 POHDINTA  

Opinnäytetyön aihetta miettiessäni oli aika luonnollista, että aihe tuli työhallinnon 

saralta. Työttömyys alan termeineen oli aiheena tuttu ja jo pitkään ajankohtainen. 

Kohderyhmää miettiessäni pohdin, olisiko kohteena parempi pitkäaikaistyöttömät 

vai nuoret työttömät. Opinnäytetyön tarkempi aihe tarkentui 2011 keväällä sekto-

riopintoihin kuuluvalla harjoittelujaksolla. Nuorista olin tehnyt jo sektoriopintojen 

aikana monta työtä, joten valitsin sen. Lisäksi tämä aihe on ollut pitkään erittäin 

ajankohtainen. Niin kauan kuin taantuma pitää Eurooppaa otteessaan, on tilanne 

vaikea. 

Opinnäytetyö opetti etsimään monipuolisesti tietoa eri asioista ja haastattelut an-

toivat mahdollisuuden kuunnella nuoria ja heidän ajatuksiaan yrittäjyydestä ja siinä 

sivussa myös heidän omasta tilanteestaan. Kuuntelemisen opetteleminen on yhtä 

tärkeä taito kuin puhuminen. Nuorten tilanne yhteiskunnassa ei ole tällä hetkellä 

kovin ruusuinen työttömyyden, yhteiskunnan murroksen ja vähenevien resurssien 

takia. Tämä murros näkyy myös työ- ja elinkeinotoimistoissa enenevissä määrin 

moniongelmaisuutena. Sosionomin (AMK) pitääkin osata jäsentää sosiaalisia on-

gelmia yhteiskunnallisesta viitekehyksestä ja ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan 

välisiä suhteita. Hänen täytyy myös osata jäsentää ja analysoida niitä erilaisista 

teoreettisista näkökulmista. Sosionomin tulee ymmärtää sosiaalisten resurssien 

riittävyyden ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välinen yhteys. (ECTS-

kompenssit, [viitattu 29.4.2012].) 

 Halusin laajentaa omaa osaamistani aikuissosiaalityön kentällä. Aikuissosiaalityö 

kaipaa enemmän asiakasnäkökulmaa, jota uskon sosionomiopintojen antaneen. 

Sosionomiosaamisesta on paljon hyötyä, oli työ sitten työvoimaneuvojan työtä, 

muuta aikuisasiakkaiden parissa tehtävää työtä tai työtä sosiaalialan yrittäjänä. 

Uudet sosiaaliset tiedot ja taidot antavat uutta näkökulmaa asiakastyöhön, ja tuo-

vat selkeämmin esiin myös alan eettiset vaatimukset. Sosionomikoulutus antaakin 

taitoja kehittää sosiaalialan osaamista ja palveluprosesseja. Se antaa myös val-

miuksia päätöksentekoon ja omaa perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittä-

jänä. (ECTS-kompenssit, [viitattu 29.4.2012].) 
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Opinnäytetyön ajatuksena oli selvittää, mitä nuoret ajattelevat yrittäjyydestä omalla 

kohdallaan. Yrittäjyys olisi yhteiskunnalle osaratkaisu nuorten korkeaan työttömyy-

teen. Nuorten kuva yrittäjyydestä on yleisesti ottaen positiivinen teoriassa, mutta 

käytännön toimiin eli yrittäjäksi lähtemiseen kynnys on melko korkea. Yrittäjäksi 

lähteminen on kuin hyppy tuntemattomaan, ei voi tietää miten siinä käy. Ymmär-

rettävistä syistä tämä pistää nuoret ajattelemaan, kannattaako itseään laittaa sel-

laiseen tilanteeseen, vaikka palkkatöitä ei ihan heti löytyisikään. Palvelualoilla on 

jo nyt paljon nuoria töissä. Niiden kehittymisen myötä yrittäjyys saa jalansijaa 

myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Jos yrittäjyyttä tulevaisuudessa vielä kehite-

tään voimakkaammin, voi terveys- ja sosiaalialallekin lähteä enemmän yrittäjiä. 

Tällä hetkellä etupäässä suuret ketjut toimivat kuntien rinnalla hoivapalveluissa. 

Esimerkiksi mielenterveyspalveluissa pieniä yksiköitä on lähinnä vanhuspalveluis-

sa. Mutta yrittäjyyden kehittämisen myötä myös muihin sosiaali- ja terveyspalve-

luihin voisi lähteä yrittäjiä enemmän, markkinoita tulevaisuudessa kyllä riittää.  

Sosionomin (AMK) tulee ymmärtää asiakkaan tarpeet ja voimavarat ja osata luoda 

osallistava ja ammatillinen vuorovaikutussuhde. Sosionomi kykenee ottamaan 

huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden ja toimimaan arvoristiriitoja sisältä-

vissä tilanteissa. Tämän takia sosionomin tulisi osata laatia myös nuorille heidän 

tarpeistaan lähtevä ratkaisu, sillä kaikilla nuorilla ei ole valmiuksia lähteä suoraan 

työmarkkinoille tai yrittäjäksi. Sosionomin (AMK) tehtävänä on myös edistää tasa-

arvoa ja suvaitsevaisuutta. Hän pyrkii huono-osaisuuden ehkäisemiseen yhteis-

kunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmista. (ECTS-kompenssit, [viitattu 29.4.2012].) 

Toivon, että tutkimukseni auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään nuorten tilannet-

ta, kun heidän kanssaan keskustellaan yrittäjäksi lähtemisestä. Useimmat nuoret 

haluavat etupäässä vain töitä. Kokemuksen karttuessa he kyllä tiedostavat yrittä-

jyyden yhtenä mahdollisuutena tehdä uran yrittäjänä. Aika yrittäjyydelle nyt, kun 

taantuma vielä pitää otteissaan, ei houkuttele yrittäjyyteen. Mutta niiden nuorten 

matkaa yrittäjyyteen tulee helpottaa, jotka tuntevat kuuluvansa yrittäjäksi, ja joilla 

on selkeä yrittäjyysidea. Sosionomin (AMK) valmiuksiini kuuluu tukea ja ohjata 

tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan, kasvun ja 

kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa. (ECTS-kompenssit, [viitattu 

29.4.2012].) 
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Prosessina tämän opinnäytetyö oli haastava. Koin, että minulle oli paljon hyötyä 

siitä, että olen työskennellyt TE -toimistossa työvoimaneuvojana. Olen ollut teke-

misissä nuorten kanssa neuvojana, kesätyökampanjoissa, sekä tukipäätösten te-

ossa, mukaan lukien starttirahapäätösten teko. Yhteistyö muiden toimijoiden kans-

sa oli välttämätöntä ja tarpeellista. Aihealue, mistä tutkimuskysymykset kumpusi-

vat, olivat tuttuja, samoin myös käsitteet. Mielestäni saavutin asetetun tavoitteen 

eli vastaukset tutkimuskysymyksiin löytyivät. Osaksi ne osoittivat samansuuntaisia 

tuloksia kuin muiden valitsemani tutkijoiden aikaisemmat tutkimukset, mutta eroja-

kin on. Lisäksi yritysideapankin merkitys oli itselleni hienoinen yllätys, koska suurin 

osa haastateltavista piti sitä niin merkittävänä. 

Pitkän työhistorian myötä olen oppinut ymmärtämään eri yhteisöjen toimintaperi-

aatteita ja kulttuureita sekä kuinka hedelmällistä on tehdä työtä muiden toimijoiden 

kanssa. Sosionomin (AMK) tehtävä on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. 

Sosionomi (AMK) koulutuksen myötä osaan tunnistaa paremmin epätasa-arvoa 

tuottavia rakenteita ja osaan toimia myös niiden purkamiseksi. (ECTS-kompenssit, 

[viitattu 29.4.2012].) 

Paljon on tehty nuorten työllistymisen hyväksi, nuorten yhteiskunta- ja koulutusta-

kuu velvoittaa yhteiskuntaa toimimaan. Nuorten yrittäjyyttä on pyritty helpottamaan 

monin keinoin. Mutta jotain erilaista tämä aika tarvitsee, uutta innovatiivista ajatte-

lua tarvitaan. Haasteita tulee riittämään nuorten työttömyyden hoidossa. Haasteita 

riittää työttömyyteen liittyvien negatiivisten seuraamusten ehkäisyssä ja hoidossa, 

ja jo tehtyjen päätösten toimeenpanossa yhteiskunnan vähenevien taloudellisten 

resurssien vuoksi. Vanhojen keinojen oheen tulisi miettiä muita vaihtoehtoja, en-

nakkoluulottomasti ja avarasti.  
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LIITTEET 
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Liite 1: Teemahaastattelurunko 
 
 

1. Miten koet yrittäjyyden?  

 

a) omien kokemustesi ja omien mielikuviesi perusteella? 

 

b)  Onko mielikuvasi enemmän mielestäsi positiivinen vai negatiivinen?  

Mikä tekee mielikuvasta positiivisen? Jos mielikuvasi on mielestäsi enem-

män negatiivinen? mistä ajattelisit sen johtuvan? 

 

2.  Mitä ominaisuuksia / piirteitä yrittäjällä mielestäsi pitäisi olla?  

 

– Jos pitäisi nimetä viisi tärkeintä ominaisuutta / piirrettä mitä ne mielestäsi olisi-

vat? 

 

 

3. Mitkä tekijät mielestäsi estävät yrittäjäksi lähtemistä ja mitkä tekijät tukevat yrit-

täjyyttä? 

a) mitkä koet suurimmaksi esteeksi yrittäjyydelle, voit nimetä useita estäviä 

tekijöitä? 

b) minkä koet suurimmaksi yrittäjyyttä tukevaksi tekijäksi? voit nimetä useita 

tukevia tekijöitä? 

 

c) Koetko että yrittäjyys voisi olla eräs vaihtoehtosi työllistyä tulevaisuudes-

sa? 

 

d) Mikä merkitys mielestäsi olisi ilmaisella yritysideapankilla?  

Jos olisi olemassa ilmainen yritysideapankki, lähtisitkö helpommin yrittäjäk-

si? 

 



2(2) 

 

f) jos et lähtisi sittenkään yrittäjäksi, niin voitko nimetä mitään mikä saisi si-

nut lähtemään yrittäjäksi? 

 

4.  Keneltä tai miltä taholta haluaisit tukea, lähtiessäsi yrittäjäksi? Tai jos et itse 

lähde yrittäjäksi, niin miltä taholta ajattelisit että tukea haettaisiin? 

 

a) Mikä rooli ja merkitys mielestäsi lapsuuskodin perheellä on / olisi, yrittä-

jäksi lähtemiseesi?  

a) Mikä rooli ja merkitys lähiyhteisöllä on tukijana?  

b) Mikä rooli ja merkitys muilla yrittäjillä on tukijana? 

c) Mikä rooli ja merkitys yhteiskunnalla on tukijana? 
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Liite 2: Tutkimuslupa 
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Liite 3: Suostumuslomake haastatteluun  
  

Suostumus haastatteluun 

Hei olen Perälä Sirkka ja opiskelen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sosiono-

miksi. Opinnot ovat loppusuoralla ja edessä on opinnäytetyön tekeminen. Teen 

opinnäytetyöni Tekemällä tulevaisuuteen – (ESR) projektille, jonka vastuuviran-

omaisena ja toteuttajaorganisaationa toimii Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- 

ja ympäristökeskus.. Opinnäytetyössäni kartoitan nuorten mielipiteitä yrittämisestä, 

sekä yrittäjyydestä.  

Tutkimusta koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus haastattelemieni henkilöiden hen-

kilöllisyyden ja aineiston suhteen. Haastatteluaineisto hävitetään kun olen käyttä-

nyt ne opinnäytetyön tutkimusosion analyysia varten. Käytän saamaani aineistoa 

siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa.  

Annan suostumukseni haastattelua varten  

 

_______________  _________________________________ 

aika ja paikka  allekirjoitus ja nimen selvennys 

Kiitos suostumuksesta! 

Ohessa puhelinnumeroni ja sähköpostiosoitteeni, jos haluat kysellä tietoa haastat-

teluista tai opinnäytetyöhöni liittyvistä asioista. 

Sirkka Perälä, puh. 050 343 3963 

sirkka.perala@seamk.fi 

mailto:sirkka.perala@seamk.fi

