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The subject of my thesis is the youth’s interest in entrepreneurship in Sea Lap-
land. In my thesis, I research whether the youth in Meri-Lappi are interested in 
entrepreneurship, what is the general youth perception of entrepreneurship in 
Finland, and how do they see working life. Thesis is commissioned by Lapin 
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1 JOHDANTO 

Yritysten rooli yhteiskunnassa on yksi tärkeimmistä. Yritykset tuovat arvoa yh-

teiskuntaan, samalla luoden työpaikkoja, uusia innovaatioita ja tulovirtoja koko 

maallemme. Yritysten kasvun ja kehittymisen myötä syntyy hyvinvointia – Suo-

men menestys tarvitsee yrityksiä ja aktiivisia toimijoita. (Nuori Yrittäjyys, 2020). 

Opinnäytetyön aihe on tutkimus, tai paremminkin kartoitus nuorten kiinnostuk-

sesta yrittäjyyttä kohtaan. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa tietopohjaa toimeksi-

antajalle tämänhetkisestä tilanteesta. Toimeksiantajana toimii Lapin Yrittäjät. Tu-

levaisuus on nuorissa, ja tutkimuksella haetaan tietoa, jonka kautta toimeksian-

taja saa tietoa siitä, mikä on nuorten mielenkiinto yrittäjyyteen ja miten tätä tietoi-

suutta voidaan parantaa.  

Opinnäytetyön tavoitteena on aikaansaada yrittämiseen liittyvää keskustelua 

nuorten keskuudessa. Työn empiirinen osuus on suoritettu kvantitatiivisena, eli 

määrällisenä kyselytutkimuksena. Kyselytutkimuksen tarkoituksena on selvittää, 

näkevätkö nuoret yrittäjyyden potentiaalisena työllistymisen vaihtoehtona. Li-

säksi tarkastellaan yrittäjyyteen suhtautumiseen liittyviä ulkoisia tekijöitä. Tavoit-

teena myös on, että opinnäytetyön kautta saataisi käynnistettyä niitä toimia, jotka 

lisäisivät nimenomaan nuorta yrittäjyyttä. Ensimmäinen askel kohti lisääntyvää 

yrittäjyyttä on saada ihmiset ajattelemaan yrittäjyyttä positiivisena uravaihtoeh-

tona myös omalle kohdalleen. 

1.1 Tutkimusongelma ja sen rajaus   

Opinnäytetyö tuottaa tietoa Lapin yrittäjille, miten kiinnostuneita nuoret ovat yrit-

täjyydestä. Yrittäjät.fi-sivuston mukaan nuori yrittäjä on alle 36 vuotta (yrittajat.fi), 

mutta tässä opinnäytetyössä keskitytään 6.-9. luokkalaisten kiinnostukseen yrit-

täjyydestä. Tutkimus rajataan alueellisesti niin, että se käsittää Meri-Lapin alu-

eella asuvia nuoria.    

Opinnäytetyöni päätutkimuskysymys on: 

- Mikä on nuorten kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan Meri-Lapissa? 
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Edellä olevaan päätutkimuskysymykseen liittyen tutkimuksessa haetaan vas-

tauksia kysymyksiin, jotka täydentävät päätutkimusongelmaa.  

- Näkevätkö nuoret itsensä yrittäjinä tulevaisuudessa? 

- Kuinka tärkeänä nuoret näkevät yrittäjyyden Meri-Lapissa? 

- Onko nuorilla innokkuutta oppia yrittäjyydestä? 

Avainsanoja tässä tutkimuksessa ovat: nuoriyrittäjyys, yrittäjyys, yrittäjyyskasva-

tus, yrittäjähenkisyys.  

1.2 Toimeksiantajan esittely 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Lapin Yrittäjät ry. Lapin Yrittäjät ry. 

on asiantuntijaorganisaatio, joka seisoo lappilaisen yrittäjän puolella. Lapin Yrit-

täjät muodostavat Lappiin yrittäjien verkoston, joka antaa muun muassa neuvoa 

ja tukea niitä tarvitseville yrityksille ympäri Lappia. Järjestö on Lapin maakunnan 

suurin elinkeinoelämän järjestö. (yrittajat.fi) 

Lapin Yrittäjät ry. esitti syksyllä 2020 intressinsä selvittää lappilaisten nuorten 

kiinnostusta yrittäjyyttä ja tarjosi tätä aihetta opinnäytetyöaiheeksi Lapin Amk:lle. 

Yhteyshenkilönä Lapin Yrittäjien puolelta toimii järjestökoordinaattori Annika Si-

pola. Sipolan mukaan aihe on tärkeä, ja siitä halutaan lisää tietoa. Tiedon avulla 

Lapin Yrittäjät voivat kehittää toimintaansa.   
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2 YRITTÄJYYS SUOMESSA 

2.1 Yrittäminen lukuina 

Suomessa on 292 377 yritystä. Suomalaisista yrityksistä valtaosa, noin 93%, on 

alle 10 hengen yrityksiä. Näiden yritysten voimin Suomessa tuotetaan palvelut 

sekä kerätään veroja hyvinvointivaltion yhteiseen kassaan. Yhteensä yritykset 

työllistävät noin 1,5 miljoonaa ihmistä. Yrityksistä 68% on yksityisyrittäjiä. Vii-

meisten 20 vuoden aikana uudet työpaikat ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin 

yrityksiin. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä kutsutaan yleisesti pk-yrityksiksi. Pk-yri-

tys on alle 250 henkilön yritys. (yrittajat.fi) 

 

Yrityksiä syntyy vuosittain tuhansia. Vuoden 2020 heinä-syyskuussa uusia yrityk-

siä syntyi 9320 kappaletta (SVT).  Aloittaneiden yritysten määrä putosi 7% vuo-

teen 2019 verrattuna. Määrällisesti tämä ero käsittää 700 yritystä. Vuonna 2020 

perustettujen yritysten pääpainopisteet keskittyivät tieteelliseen, ammatilliseen, 

tekniseen sekä kaupalliseen toimintaan. Suomen virallisen tilaston (SVT) (2020) 

diagrammista (Kuvio 1.) nähdään vuonna 2020 aloittaneiden yritysten määrä tar-

kemmin alueittain. 
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Kuvio 1. Aloittaneet yritykset maakunnittain, 3. neljännes 2020 (Suomen viralli-

nen tilasto (SVT) 2020.) 

 

Suomen virallisen tilaston (SVT) (2020) mukaan toimintansa lopettaneita yrityksiä 

oli vuoden 2020 huhti-kesäkuussa 5531 kappaletta. Yrityksiä on siis lakkautettu 

enemmän, kuin perustettu. Vuoteen 2019 verrattuna, lopettaneita yrityksiä oli 

13% enemmän vuonna 2020. Suomen virallisen tilaston (SVT) (2020) diagram-

mista (Kuva 2.) nähdään vuonna 2020 toimintansa lopettaneiden yritysten määrä 

tarkemmin alueittain. 

 

 

Kuvio 2. Lopettaneet yritykset maakunnittain, 2. neljännes 2020 (Suomen viralli-

nen tilasto (SVT) 2020.) 

 

2.2 Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjähenkisyys 

Yrittäjyyskasvatus on lapsille ja nuorille suunnattu kasvatussuunta, jonka tavoit-

telee positiivista asennetta ja suhtautumista yrittäjyyttä kohtaan. Yrittäjyyskasva-

tus luo tiettyjä valmiuksia ja kehittää kohti yrittäjämäistä toimintamallia. Yrittäjyys-

kasvatus tähtää uusien yritysten syntyyn koko maassa. (Yesverkosto.fi, 2020.) 
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Yrittäjähenkisyys voidaan jakaa kolmeen eri sektoriin: sisäiseen, ulkoiseen sekä 

omaehtoiseen yrittäjyyteen. Sisäinen yrittäjähenkisyys tarkoittaa yrittäjämäistä 

ajattelutapaa esimerkiksi organisaatiossa. Ihminen toimii siis yrittäjämäisesti toi-

mintaympäristössään. Ulkoinen yrittäjähenkisyys käsittää oikean yrityksen perus-

tamista sekä yrittäjänä toimimista käytännössä. Omaehtoinen yrittäjähenkisyys 

tarkoittaa yrittäjämäistä käyttäytymistä, asennetta sekä toimintaa jokapäiväi-

sessä elämässä. (Yesverkosto.fi, 2020.) 

 

(Yesverkoston) keräämien tietojen mukaan yrittäjänä toimiminen vaatii tiettyjä 

ominaispiirteitä, joita ovat esimerkiksi rohkeus, ymmärrys riskien ottamisesta, 

luovuus sekä sisukkuus. 

 

Yrittäjyyskasvatuksella, yritysvierailuilla ja koulujen työharjoittelu jaksoilla on ollut 

myönteisiä vaikutuksia nuorten suhtautumisesta yrittäjyyttä kohtaan. Nuoret ha-

luavat enemmän yhteistyötä sekä tietoa yrittäjyydestä koulujen ja yritysten välille. 

(Yksityisyrittäjäin säätiö, 2007) 

 

Moni nuori kokee yrittämisen eräänlaisena kauhukuvana riskien ottamisesta tai 

mahdollisena suurena tappiona. Uskallus ei välttämättä riitä ryhtymään itse yrit-

täjäksi. Yritys-hyvä kilpailu on kuitenkin antanut selvää tietoa siitä, että yrittäjyys 

nimenomaan kiinnostaa nuoria. Kilpailun suuresta osallistujamäärästä on tehty 

johtopäätöksiä, että nuoret suhtautuvat niin yksityisyrittäjiä, kuin keskisuuria yri-

tyksiäkin kohtaan myönteisesti. Kilpailun myötä on havaittu, että nuorten yrityksiä 

syntynee, kunhan ajatus varsinaisesta toiminnasta muodostuu realistiseksi sekä 

yrittäjäksi ryhtymiselle nähdään selkeä tarve. (Paakkunainen, 2007, 177) 

 

2.3 Tarve yrityksille 

Ministerit Lintilä ja Lindström korostavat työ- ja elinkeinoministeriön raportissa 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017), että yrittäjyys on keskiössä Suomen hyvinvoin-

tia, taloutta sekä alueiden elinvoimaa kehitettäessä. Suomi tarvitsee enemmän 

nuoria motivoituneita yrittäjiä, jotta tilanne ei karkaa käsistä. Lintilä ja Lindström 
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(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017) toteavat myös tuhansien toimivien yritysten ti-

lan vaarantuvan tai lopettaa toimintansa yrittäjien ikääntyessä, jos jatkajia näille 

yrityksille ei löydy. Mikäli tilanne muodostuisi edellä mainitun kaltaiseksi, niin tällä 

olisi merkittävät vaikutukset työllisyyteen. Lintilän ja Lindströmin raportista käy 

ilmi selvä tarve selvittää Meri-Lapin alueen nuorten kiinnostusta yrittäjyydestä. 

Tulevaisuudessa tarvitaan yrittäjyyttä, jotta saadaan alue pysymään elinvoimai-

sena. 

 

Lintilän ja Lindströmin raportti kertoo suoraan tarpeen tutkittavalle tiedolle myös 

Meri-Lapissa: nuorta yrittäjyyttä siis tarvitaan.  

2.4 Sukupolvien X, Y ja Z ominaisuudet ja työasenteet 

Sukupolvella tarkoitetaan tietyn ajanjakson aikana syntynyttä ihmisjoukkoa. Vä-

estötieteessä synnyttäneiden naisten keski-ikä on sukupolven pituuden mitta. 

Suomessa sukupolven pituus on tällä hetkellä noin 30 vuotta. (Tilastokeskus, 

2021) 

 

X-sukupolvella tarkoitetaan vuosien 1960-1979 välisenä aikana syntyneitä ihmi-

siä. X-sukupolvelle tärkeitä asioita työelämässä ovat esimerkiksi hyvä palkkaus, 

sekä koulutus- ja etenemismahdollisuudet. Teknologia on X-sukupolven ihmisille 

tärkeä osa arkea ja työntekoa tänä päivänä; teknologian kehitys tämän sukupol-

ven työuran aikana on ollut todella nopeaa. Muita työssä arvostettavia pääkohtia 

X-sukupolvelle ovat mm. itsenäisyys, itsensä kehittäminen ammatillisesti, sekä 

joustavat työajat. (Saarelma-Thiel, 2014) 

 

Sukupolvien rajavuosi on hieman häilyvä.   X-sukupolvi päättyy 1970-luvun vaih-

tuessa, eli Y-sukupolven katsotaan alkavaksi vuodesta 1977 ja päättyvän vuo-

teen 1997. Y-sukupolvesta käytetään yleisesti nimityksiä ”milleniaalit” sekä ”net-

tisukupolvi”. Y-sukupolvi on X-sukupolveen verrattuna äkkipikaisempaa, yrittäjä-

henkisempää ja verkostoitumishalukasta väestöä. Y-sukupolven edustajat vaati-

vat selvästi eri asioita työltään ja johtajaltaan, kuin aiemman sukupolven edusta-

jat. Tärkeimpinä eroina työelämässä nähdään halu olla vahvassa vuorovaikutuk-
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sessa esimerkiksi johtajan ja työyhteisön kanssa. Y-sukupolven edustajat halua-

vat vaikuttaa asioihin avoimesti ja vahvasti. Työn merkityksen sekä vapaa-ajan 

arvostuksen määrä on tässä sukupolvessa vahvempi. (Saarelma-Thiel, 2014.) 

 

Z-sukupolvi, eli 1998 jälkeen syntyneet ovat siirtymässä kohti työelämää. Z-su-

kupolven edustajat eroavat aiemmista siten, että teknologia on tullut tutuksi ja 

pienestä pitäen. Työntekijöinä Z-sukupolvi nähdään entistä vaativammaksi, sekä 

avoimemmaksi. On arveltu, että Z-sukupolven työntekijät tulevat vaatimaan joh-

tajaltaan joustavuutta ja vapautta valvonnasta. Z-sukupolvi nähdään kyseenalais-

tavana sekä tiedonjanoisena väestönä, sillä he ovat tottuneet ottamaan selvää ja 

tutkimaan erilaisia asioita ja ilmiöitä jo pienestä pitäen internetissä. (Tienari & 

Piekkari, 2011.) Ihmisten yksilöityminen nähdään vahvana tekijänä Z-sukupolven 

edustajissa. Luovuuden, innovatiivisuuden sekä erilaisuuden arvostus on nou-

sussa. Työrintamalla tilanne nähdään kehityskohteena, sillä nuoret arvostavatkin 

enemmän vapaa-aikaa ja elämyksiä, kuin palkkalisiä. (Tienari & Piekkari, 2011.) 

 

2.5 Nuorten työllistymiseen vaikuttavia yhteiskunnallisia tekijöitä 

Maailman talousfoorumin arvion mukaan, 66% koulutaipaleensa aloittavista lap-

sista työllistyy tulevaisuudessa sellaiseen ammattiin, jota ei vielä ole. (World 

Economic Forum, 2016). Työ yleisesti on tänä päivänä murroksessa oleva asia, 

ja on erittäin haastavaa arvioida, millaista osaamistarvetta tulevaisuudessa on. 

Tämän johdosta moni nuori kokee opiskelupaikan hakemisen ja työelämään siir-

tymisen stressaavana, jopa uuvuttavana. Nuoret kuitenkin vahvasti haluavat siir-

tyä työelämään ja työllistyä mieluisaan ammattiin, jossa työn laatu, sekä palkka 

kohtaavat: työn tärkeys elämänarvona on nousussa. Kiinnostavan työn perässä 

nuoret ovat valmiita vaihtamaan paikkakuntaa, ja perheenperustamista voidaan 

lykätä eteenpäin oikean työtilaisuuden vaatiessa. Nuorista noin 75% haluaa an-

sionsa mieluummin töistä, kuin tuista, vaikkei tällä olisi euromääräistä eroavai-

suutta. (Haikola & Myllyniemi (Hyvää Työtä! Nuorisobarometri) 2019). 

 

Nuoret arvostavat työssään erilaisia asioita, kuten työn sisältöä, palkkaa ja työn 

pysyvyyttä. Vuoden 2019 Nuorisobarometristä käy ilmi nuorten arvostavan työn 
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merkitystä sekä omien arvojen kohtaamista työtehtävän kanssa. Työn merkityk-

sellisyys on entistä tärkeämpää nuorille. Nuorisobarometrin kyselyihin vastan-

neista nuorista enemmistö, yhdeksän kymmenestä, tavoittelee merkityksellistä 

työtä, jolla on myös isompi tarkoitus, kuin ainoastaan palkka. Vain vähemmistö 

tyytyy työhön, jossa keskiössä on vain palkka. (Haikola & Myllyniemi (Hyvää 

Työtä! Nuorisobarometri) 2019). 

 

Työelämässä olevat nuoret ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä työhönsä. Oman 

osaamisen hyödyntäminen on yksi palkitsevista seikoista. Oma osaaminen konk-

retisoituu omaa yritystä pyörittäessä. Erityisen antoisana työnsä kokevatkin kor-

keakoulutetut henkilöt ja yrittäjät. Yrittäminen nousi aiempia Nuorisobarometreja 

vahvemmin esiin vuoden 2019 barometrissa. Barometriin osallistui aiempaa 

enemmän yrittäjiä ja yrittäminen nähtiin yleisestikin kiinnostavana. Moni vastan-

neista on halukas kokeilemaan yrittäjyyttä jossain elämänvaiheessa. Yrittäminen 

nähdään tärkeänä osana yhteiskuntaa ja yleistyvänä toimeentulona tulevaisuu-

dessa. Kolme neljästä pitää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tärkeinä Suomen tule-

vaisuutta ajatellen. Nuorten yleisen käsityksen mukaan yhteiskuntaan voi vaikut-

taa yrittämällä. (Haikola & Myllyniemi (Hyvää Työtä! Nuorisobarometri) 2019). 

 

Alla olevasta kuviosta käy ilmi, että nuorilla on kiinnostusta toimia yrittäjinä. 

 

 

Kuvio 3. Kuvion luvut ovat prosentteja. (yrittajat.fi)  
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Kuviosta 3 nähdään, että 15-19 vuotiaista vastaajista yli puolet on sitä mieltä, 

ettei yrittäminen kiinnosta. 20-24 vuotiaiden ryhmässä yrittämisen into hieman 

laskee verrattuna nuorempaan ikäluokkaan. Tässä selittävänä tekijänä voi olla 

se, että hyvin usein opiskelut ajoittuvat tähän ikäluokkaan. Opiskeluiän jälkeen 

taas mielenkiinto yrittämiseen ja yrityksen perustamiseen nousee samalle tasolle 

kuin 15-19 vuotiaiden ryhmässä. He, joilla ei ole mielipiteitä yrittämisen aloittami-

sesta vähenee, kun ikäluokat vanhenevat. Voidaan todeta, että vanhemmilla ikä-

luokilla on jo tietoa yrittämiseen liittyvistä asiakokonaisuuksista. Kokonaisuutena 

tästä tutkimuksesta voidaan todeta, että miehet ovat innokkaampia perustamaan 

yrityksiä, kuin naiset. Oman yrityksen perustaminen houkuttelee enemmän 15-19 

vuotiaiden sekä 25-30 vuotiaiden ikäluokissa. Otollinen aika on panostaa 15-19 

vuoden iässä olevien ryhmiin ja antaa tietoa yrittäjyydestä sekä tuoda yrittäjyyttä 

esille yhtenä tulevaisuuden vaihtoehtona. (yrittajat.fi.) 

 

 

 

 

Kuvio 4. Nuorten ajatuksia tulevaisuuden yrittäjyydestä. (yrittajat.fi) 

 

Nuorisobarometri (2019) selvitti, minkälaista toimintaa nuoret mieltävät työksi. 

Aihe voidaan yleisesti rajata palkkaan. Palkattomia toimintoja, esimerkiksi talkoo-

toimintaa ja vapaaehtoistoimintaa suurin osa nuorista ei nähnyt työnä, sillä vain 
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noin 20% piti vapaaehtoistoimintaa ja talkoita työtehtävinä. Sen sijaan palkkatyö, 

yrittäjänä toimiminen sekä työnantajayrittäjänä toimiminen miellettiin kyselyssä 

90% työksi. 
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3 KYSELYTUTKIMUS NUORTEN KIINNOSTUKSESTA YRITTÄJYYTEEN 

3.1   Tutkimusmenetelmä ja sen perustelut 

Kvantitatiiviinen eli määrällinen tutkimus keskittyy tutkittavan asian ymmärtämi-

seen ja kuvantamiseen numeroiden sekä tilastojen avulla. Kvantitatiivisessa tut-

kimuksessa ilmiö pyritään selventämään syys- ja seuraussuhtein, vertailuin sekä 

numeerisin tuloksin. (Jyväskylän yliopisto, 2015a.) Koska määrällisen tutkimus-

menetelmän myötä käyvät ilmi syy- ja seuraussuhteet, sopii se käytettäväksi 

myös tähän opinnäytetyöhön.  Määrällisen tutkimuksen aisaparina pidetään kva-

litatiivista, eli laadullista tutkimusta. Laadullinen tutkimus tähtää ymmärtämään 

kokonaiskuvan tutkittavasta ilmiöstä tai asiasta. Laadullista tutkimusta voidaan 

työstää monin eri menetelmin, riippuen tutkittavan asian luonteesta, taustoista tai 

näkökulmista. Laadullisen tutkimuksen yleisiä tiedonkeruutapoja ovat esimerkiksi 

kyselyt ja haastattelut tietyltä kohderyhmältä. (Jyväskylän yliopisto, 2020b.) 

 

Opinnäytetyö sisältää kyselyn nuorille liittyen yrittäjyyteen. Alueeksi rajataan toi-

meksiantajan tahdosta Meri-Lappi. Kysely suoritetaan ryväsotantana. Ryväso-

tanta soveltuu hyvin, kun alueet vaihtelevat ja vastaajamäärät ovat suurehkoja. 

Ryväsotanta sopii hyvin myös tilanteessa, jolloin tutkijalla ei ole tarkkaa listaa ky-

selyyn vastaajien henkilöllisyydestä tai määrästä. (KvantiMOTV, 2021.) 

 

3.2 Kyselytutkimuksen laatiminen ja toteutus 

Empiirisen osuuden kohderyhmäksi valikoituivat Meri-Lapin 13-16-vuotiaat nuo-

ret ja heiltä kysyttiin kiinnostusta toimia tulevaisuudessa yrittäjinä. Tutkimusta 

varten otettiin yhteyttä Kemin, Keminmaan ja Tornion alueen sivistystoimen joh-

tajiin.  

 

Kysely suoritettiin Webropol-ohjelmistoa hyödyntäen. Webropol soveltui kyselyn 

laatimiseen parhaiten helppokäyttöisyytensä vuoksi. Kysely tehtiin monivalinta-

kyselynä. Kaikki kysymykset liittyvät aiheeseen, eli nuorten kiinnostus yrittäjyyttä 

kohtaan ja kyselyn tarkoituksena oli tiedonkeruu. Kysely oli välttämätöntä järjes-



16 

 

tää etäyhteyksiä hyödyntäen Covid19:n aiheuttamien rajoitusten johdosta. Kyse-

lytutkimuksen avulla selvitettiin nuorten näkemystä yrittäjyydestä potentiaalisena 

työllistymisvaihtoehtona ja elinkeinona.  

 

Tutkimuslinkki lähetettiin sovittujen koulujen rehtoreille, ja he käänsivät linkin op-

pilaille vastattaviksi. Kyselyyn vastaamisen kesto oli noin 10 minuuttia, ja vastaa-

minen tapahtui anonyymisti. 

 

Kysymyksiä laadittaessa huomioitiin kohderyhmä. Kysymyksistä pyrittiin laati-

maan mahdollisimman yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä, sillä vastaajat ei-

vät olleet opiskelleet koulussa yrittäjyyttä. Näin pyrittiin ehkäisemään väärinym-

märryksiä ja vastaamisen hankaluutta. Kysely on tämän opinnäytetyön liitteenä. 

(Liite 1.) 

 

Tutkimuskysymykset laadittiin niin, että vastaajien oli helppo ymmärtää kysymyk-

set oikein. Kysymysten laadinnassa huomioitiin vastaajien nuori ikä. Vastaami-

sen helpottamiseksi kysymykset esitettiin monivalintaisina. Suurimmassa osassa 

kysymyksiä vastausvaihtoehdoiksi pystyi valitsemaan useamman kohdan. Tutki-

muksessa haettiin vastauksia, jotka olisivat ymmärretty oikein ja näin ollen saada 

vastaajilta mahdollisimman rehellinen vastaus tutkimuksen kysymyksiin. 

 

3.3 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselylinkki toimitettiin Kemin, Tornion ja Keminmaan alueen yläkouluihin, joissa 

opiskelee yhteensä noin 750 yläasteikäistä oppilasta. Kyselyyn vastasi 131 oppi-

lasta. Tutkimukseen vastasi 18,5% kaikista oppilaista. Kysely avattiin 254 kertaa, 

eli noin 35% avasi vastauksen, mutta vain 18,5% vastasi. Tästä voidaan todeta, 

että 16,5%, jotka jättivät vastaamatta ei ollut kiinnostuneita yrittäjyydestä. Vas-

taamisen aloittamisen jälkeen, vain vajaat 2% jätti vastauksensa kesken. Tästä 

voidaan todeta, että kysymysten laadinnassa onnistuttiin ja kyselyyn oli helppo 

vastata. 
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Kyselylomakkeen ensimmäinen kysymys käsitteli vastaajan luokka-astetta ja toi-

nen kysymys vastaajan sukupuolta. Vastaajista selvä enemmistö oli 7. luokalla 

(52%) Vastaajista 20% opiskelee 8. luokalla, 20% 9. luokalla ja 8% 6. luokalla. 

Vastaajien sukupuolijakauma oli suhteellisen tasainen: enemmistö vastaajista 

(54%) oli tyttöjä ja 40% poikia. 6% vastaajista ei halunnut määritellä sukupuol-

taan. 

 

Tutkimuksen kolmannessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajan asuinkuntaa. 

Keminmaalaisia oli selvä enemmistö (96%). Kemistä ja Torniosta kyselyyn vas-

tasi kummastakin 2% vastaajista. Syynä Kemin ja Tornion mataliin vastauspro-

sentteihin voi olla Covid19 aiheuttamat poikkeustoimet ja etäopiskelu, joka otet-

tiin esimerkiksi Tornion monessa opiskeluryhmässä käyttöön keväällä 2021. 

 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin nuorten näkemystä ja yleistä mieltymystä yrittä-

jyyden tärkeydestä koko Suomen taloutta ajatellen (Kuva 5.). Yritystoiminta näh-

dään tärkeänä myös nuorten keskuudessa koko Suomen tulevaisuutta ajatellen. 

Vain 2% kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että yritystoiminta ei ole tärkeää. 

 

Yrittäminen nähdään tärkeänä osana yhteiskuntaa ja yleistyvänä toimeentulona 

tulevaisuudessa. Kolme neljästä pitää yrittäjyyttä ja yritystoimintaa tärkeinä Suo-

men tulevaisuutta ajatellen. Nuorten yleisen käsityksen mukaan yhteiskuntaan 

voi vaikuttaa yrittämällä.           
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Kuvio 5. Nuorten näkemykset yrittäjyydestä Suomen tulevaisuutta ajatellen. 

 

Kyselyn viides ja kuudes kysymys (kuvat 6. ja 7.) käsittelivät nuorten kiinnostusta 

kokeilla yrittäjyyttä nuorisoyrittäjyyden muodossa. Kysymyksessä viisi oli esitet-

tynä vain kyllä ja ei- vaihtoehdot. Kuudes kysymys oli muuten identtinen, kuin 

viisi, mutta vastausvaihtoehdoissa oli myös en osaa sanoa. Viidenteen kysymyk-

seen vastaukset jakautuivat seuraavasti: Vastaajista 40% vastasi kysymykseen 

kyllä ja 60% ei. Kuudennessa kysymyksessä vastaajista 25% vastasi samaan 

kysymykseen kyllä, 37% en ja 38% en osaa sanoa. Tämä kertoo suoraan sen, 

että vastaajilla ei ole varmaa tietoa ja näkemystä käytännön yrittäjyyteen. Kuu-

dennessa kysymyksessä vastauksien kyllä ja ei osuudet tippuivat kummatkin lä-

hes puolet, kun vastausvaihtoehdoksi lisättiin en osaa sanoa. Viidennessä kysy-

myksessä 40% tulos vaihtoehtoon kyllä ilmiantaa sen, että nuoria selvästi kiin-

nostaisi kokeilla yrittäjyyttä tai saada lisätietoa nuorisoyrittäjyydestä.  

 

Yrittäjyyskasvatuksella, yritysvierailuilla ja koulujen työharjoittelujaksoilla on ollut 

myönteisiä vaikutuksia nuorten suhtautumisessa yrittäjyyttä kohtaan. Nuoret ha-

luavat enemmän yhteistyötä sekä tietoa yrittäjyydestä koulujen ja yritysten välille. 
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Kuvio 6. Haluaisitko kokeilla oman yrityksen perustamista nuorisoyrittäjyyden 

muodossa? (1) 

 

Kuvio 7. Haluaisitko kokeilla oman yrityksen perustamista nuorisoyrittäjyyden 

muodossa? (2) 

 

Kyselyssä selvitettiin, millaisena vastaajat näkevät oman luonteensa. Vastaus-

vaihtoehtoja oli neljä: rohkea, luova, sisukas ja en halua ottaa riskejä. Vain yhden 

vaihtoehdon pystyi valitsemaan. Eniten (37%) vastaajista näki itsensä luovana. 

Vastaajista vähemmistö (15%) valitsi en halua ottaa riskejä- vaihtoehdon. (Kuva 

8.) 
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Kuvio 8. Olen luonteeltani.  

 

Vastaajilta kysyttiin myös nuorten mielipidettä tavasta ansaita rahaa. (Kuva 9.) 

Kysymyksen sana ”tienata” valikoitui itse kysymykseen siksi, että kysymys ym-

märrettäisiin mahdollisimman oleellisesti nimenomaan rahan ansaitsemiseksi 

tehdystä työstä, eikä niinkään muiksi ansioiksi. Vastaajista 36 % halusi saada 

toimeentulon oman yrityksen kautta. Suurin osa eli 64 % vastaajista halusi saada 

toimeentulon palkkatyöstä. Tämä asia voi selittyä sillä, että vastaajat ovat nuoria 

ja heillä ei ole tarpeeksi tietoa yrittäjyydestä.   
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Kuvio 9. Haluaisitko tienata rahaa mieluummin oman yrityksen kautta vai teke-

mällä palkkatyötä? 

 

Kyselyn yhdeksäs kysymys selvitti vastaajien käsitystä talkoo- ja vapaaehtoistoi-

minnasta työnä. Tässä mielipiteet menivät lähes tasan kysyttäessä, onko talkoo-

toiminta lähellä palkkatyötä vain harrastustoimintaa oman mielenkiinnon mukaan. 

(Kuva 10.)  

 

 

Kuvio 10. Mielestäni talkootoiminta ja vapaaehtoistoiminta on. 

 

Empiirinen osuus kartoitti vastaajien käsitystä siitä, näkevätkö Meri-Lappilaiset 

nuoret tärkeänä, että kotikunnassa on yrittäjyyttä. Vastausvaihtoehtoja oli kolme: 

kyllä, en, ja en osaa sanoa. 80% vastaajista näki tärkeänä kotikunnan yrittäjyy-

den. Yksikään kyselyyn vastanneista ei valinnut vaihtoehtoa en. Vastaajista 20% 

valitsi vaihtoehdon en osaa sanoa. (Kuva 11.) 

 

On tärkeää, että jo nuorena ymmärretään paikallisten yritysten ja yrittäjien mer-

kitys. Ilman yrityksiä ei olisi myöskään nuorten palveluja. Vastaajien ikä huomioi-

den on myös selitettävissä melko suuri en osaa sanoa vastausten määrä. Yritys-

ten näkyvyys esimerkiksi somessa vaikuttaa varmasti nuorten käsityksiin yrittä-

jyyden merkityksestä. 
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Kuvio 11. Näetkö tärkeänä, että kotikunnassasi on yrityksiä ja yrittäjiä? 

 

Yrittäjyyden tärkeys kotikunnassa ja yrittämällä vaikuttaminen yhteiskunnassa 

koettiin todella tärkeäksi. Kuvien 11. ja 12. perusteella voidaan todeta, että yrittä-

jyydellä vaikutetaan kotikunnassa myös yhteiskunnallisesti.  Vastaajien mielty-

mys yrittäjyyden merkittävyydestä on korkea. 

 

 

Kuvio 12. Mielestäni yhteiskuntaan voi vaikuttaa yrittämällä. 

 

Kyselyssä selvitettiin nuorten halukkuutta valita yrittäjyysopintoja esimerkiksi va-

linnaisaineen muodossa koulussa. Vastaajista 45% valitsi vaihtoehdon kyllä. 

Vaihtoehdon ei valitsi vastaajista 55%.  
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Yläkouluissa on valinnaisaineina yleensä tarjolla esimerkiksi palloilua, liikuntaa ja 

käytännön askareita. Kuvasta 13. voidaan nähdä, että yrittäjyysopinnot valinnais-

aineena ei välttämättä kiinnosta nuoria niin paljon, kuin liikunnalliset aiheet. Tä-

hän asiaan voi olla myös vaikutusta nuorten iällä ja ehkä myös se, että valinnais-

aineeksi ei haluta teoriapainotteisia opintoja. Myös yleinen tietotaso yrittäjyydestä 

vaikuttanee vahvasti vastausten jakautumiseen tässä kysymyksessä. 

 

 

Kuvio 13. Kiinnostaisiko yrittäminen esimerkiksi valinnaisaineena koulussa? 

 

Suuri osa vastanneista nuorista näkee itsensä tulevaisuudessa yrittäjinä tai työn-

antajina. Vastausvaihtoehtoja oli kolme: kyllä, ei ja en osaa sanoa. Vastaajista 

41% vastasi kyllä, 14% ei ja 45% en osaa sanoa. Kuvasta 14. voidaan päätellä, 

että tietämys yrittäjyydestä ja työnantajakuvasta ei välttämättä ole kaikille vastaa-

jille selvä. Tästä kertoo suuri en osaa sanoa- vastausten määrä. Toki tulokseen 

vaikuttanee myös vastaajien nuori ikä ja se, ettei tarkempia tulevaisuuden suun-

nitelmia välttämättä vielä ole. 

 

Vuoden 2019 Nuorisobarometrin mukaan, nuoret arvostavat työssään palkkaa. 

Houkuttelevana tekijänä korkea palkka todennäköisesti mielletään yrittäjyyteen 

ja työnantajuuteen. 
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Kuvio 14. Voisitko kuvitella toimivasi yrittäjänä tai työnantajana tulevaisuudessa? 

 

Kuvion 15. mukaan nuorilta kysyttiin lähipiirin yrittäjätaustaa. Lähipiiri käsitettä 

tarkennettiin vanhemmilla ja isovanhemmilla, jotta saataisiin selkeä käsitys siitä, 

mitä lähipiirillä kyselyssä tarkoitetaan. Vastaajien lähipiirin kuului yrittäjätaustaisia 

56 %, joten yli puolella vastaajista löytyi taustalta yrittäjyyttä.         

Suurehko kyllä vastausten määrä myös tässä kysymyksessä vahvistaa edellisen 

kysymyksen (kuvio 13.) tulosta siitä, että usea nuori voisi nähdä itsensä yrittäjänä 

tulevaisuudessa. 

 

Kuvio 15. Onko lähipiirissäsi yrittäjiä? 
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Kuviosta 16 voidaan nähdä, mitä kyselyyn vastanneet nuoret arvostavat työssä. 

Vaihtoehtoja pystyi valitsemaan halutessaan kaikki ja kysymyksen lopussa oli 

vielä vapaa kommenttikenttä. Vaihtoehtoina olivat palkkaa, työn sisältöä, työn py-

syvyyttä, työn mukavuutta, työn merkityksellisyyttä, ja jotain muuta, mitä. Vastaa-

jista palkkaa arvostavat 83%. Tämä on linjassa myös Nuorisobarometrin (2019) 

tulosten kanssa. 66% vastaajista arvostavat työn sisältöä. 

 

Nuorisobarometrin (2019) mukaan nuoret arvostavat tällä hetkellä myös työn 

mielekkyyttä; työn pysyvyyttä sen sijaan ei nähdä enää niin tärkeänä, kuin ennen. 

Edellä mainittu toteutui myös tässä kyselytutkimuksessa: Työn mukavuutta ar-

vostavat 86% vastaajista, kun taas pysyvyyttä arvostavat 38% vastanneista. Yli 

puolet vastanneista (56%) arvostavat työssä myös merkityksellisyyttä. 6% vas-

tanneista valitsi vaihtoehdon ”jotain muuta, mitä”. Vapaassa kommenttikentässä 

nousivat esille työn helppous, onnistumiset, työkaverit ja työyhteisö, työajat sekä 

henkilökohtaisen panoksen vaikutus yrityksen tulokseen.    
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Kuvio 16. Mitä asioita arvostat työssä? 

 

Empiirisen osuuden lopuksi kysyttiin nuorten ajatuksia siitä, luulevatko he tule-

vaisuudessa syntyvän ammatteja, joita ei vielä ole. Kyselyyn vastanneista 95% 

vastasi kysymykseen kyllä ja vähemmistö 5% valitsi vaihtoehdon en. (Kuva 17.) 

 

Maailman talousfoorumin arvion mukaan, 66% koulutaipaleensa aloittavista lap-

sista työllistyy tulevaisuudessa sellaiseen ammattiin, jota ei vielä ole. (World 
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Economic Forum, 2016) Meri-Lappilaisten nuorten ajatukset tulevaisuuden työ-

paikoista ja ammateista myötäilevät vahvasti myös maailman talousfoorumin ar-

viota vuodelta 2016.  

 

 

Kuvio 17. Kysymys tulevaisuuden ammateista. 

3.4 Tutkimuksen luotettavuuden ja virheiden arviointi 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä on käytetty lähteinä kirjallisuutta, 

asiantuntijajärjestöiden laatimia tutkimuksia, sekä asiantuntijatekstejä. Teoreet-

tista viitekehystä voidaan pitää luotettava, sillä siinä käytetyt lähteet ovat laajalta 

alalta, jopa globaaleita, esimerkiksi maailman talousfoorumi. Aihe ei ole alansa 

pioneeri ja aiheesta on tarjolla runsaasti lähteitä.  

 

Empiirisen osuuden luotettavuuden arvioinnissa merkittävää on se, että vastaa-

minen kyselyyn on suoritettu koulupäivän aikana luokkatiloissa opettajaviran-

omaisen läsnä ollessa. Näin ollen vastaajat ovat saaneet vastata rauhassa ja 

keskittyä kysymyksiin. Vastauksia, jotka on tehty koulupäivän aikana, voidaan 

pitää luotettavina. Vieläkin luotettavampi tulos olisi saatu, jos otanta olisi ollut 

suurempi. Kemi- ja torniolaisten vastausmäärät olivat kummassakin kaupungissa 

vain 2% vastausten kokonaismäärästä. 

 



28 

 

Virheen mahdollisuus korostuu kysymysten ymmärryksessä. Vaikka kyselylo-

make kysymyksineen pyrittiin laatimaan mahdollisimman helppolukuiseksi ja hel-

posti ymmärrettäväksi, satunnaisia virheymmärryksiä voi tapahtua. Satunnainen 

virhe voi tapahtua myös vahinkoklikkauksen muodossa vastaajan epähuomi-

ossa.  
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4  POHDINTA 

Työn tutkimuskysymyksiin on etsitty vastauksia teoreettisen viitekehyksen sekä 

empiirisen osan avulla. Tarkoituksena oli selvittää tutkimuskysymysten mukai-

sesti, ovatko Meri-Lappilaiset nuoret kiinnostuneita yrittäjyydestä sekä selvittää 

nuorten näkemyksiä yrittäjyydestä ja työelämästä. 

 

Yrittäjyys nähdään tärkeänä Suomen tulevaisuuden kannalta sekä teoreettisen 

viitekehyksen että kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Meri-Lapin nuoret nä-

kevät tärkeänä myös alueelliset yrittäjät oman asuinkunnan sisällä. Vahvan kan-

nan yritysten tärkeydestä voivat muodostaa esimerkiksi kouluissa opitut aiheet 

yritysten merkityksellisyydestä sekä yritysten laaja näkyvyys sosiaalisessa medi-

assa. 

 

Kyselytutkimuksen tulosten perusteella Meri-Lappilaisten nuorten joukosta löytyy 

innokkuutta kokeilla yrittäjyyttä. Usea haluaisi kokeilla yrittäjyyttä esimerkiksi va-

linnaisaineen tai nuorisoyrittäjyyden muodossa. Suurin osa nuorista ei kuiten-

kaan osaa sanoa, näkisivätkö itsensä esimerkiksi nuorisoyrittäjänä. Oivallinen 

keino lisätä nuorten käsitystä ja kiinnostusta yrittäjyydestä, olisi tarjota yrittä-

jyysopintoja esimerkiksi valinnaisaineen muodossa koulussa. Tällä tavalla nuoret 

saisivat konkreettista näkemystä siitä, mitä yrittäjyys on. 

 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin, millaisina nuoret näkevät oman luonteensa. 

Luonnenäkemys ja oman yrittäjähenkisyyden taso vaikuttavat myös kiinnostuk-

seen yrittäjyyttä kohtaan. Sisäinen yrittäjähenkisyys tarkoittaa yrittäjämäistä ajat-

telutapaa esimerkiksi organisaatiossa. Ihminen toimii siis yrittäjämäisesti toimin-

taympäristössään. 37% vastanneista näki itsensä luovana. Juuri luovuus tukee 

yrittäjähenkisyyttä ja yleisesti liitetään yrittäjyyteen. Ulkoinen yrittäjähenkisyys kä-

sittää oikean yrityksen perustamista sekä yrittäjänä toimimista käytännössä. 

Omaehtoinen yrittäjähenkisyys tarkoittaa yrittäjämäistä käyttäytymistä, asennetta 

sekä toimintaa jokapäiväisessä elämässä. Neljännes vastaajista koki olevansa 

sisukas. Tämäkin yhteys todentaa, että nuorissa on yrittäjähenkisyyttä, eikä pe-

riksi niin helpolla anneta.  

 



30 

 

Työelämän murros voidaan havaita X, Y ja Z sukupolvia tarkastellessa. X suku-

polvi näki tärkeänä työn pysyvyyden, rutiinit sekä varman työpaikan. Tultaessa 

kohti Z-sukupolvea ajatukset ovat muuttuneet kohti vapaampaa, joustavampaa 

sekä miellekkäämpää työntekoa (Tienari & Piekkari, 2011). Niin teoreettisen vii-

tekehyksen, kuin kyselyn tulostekin pohjalta suunta vaikuttaa olevan sama. Ky-

selyyn vastanneista suurin osa arvotti työn mukavuuden, työkaverit sekä palkan 

paljon tärkeämmäksi, kuin esimerkiksi työn pysyvyyden ja jatkuvuuden. Internetin 

mukanaan tuomat uudistukset vaikuttanevat tähän suuresti: verkossa kaikki ta-

pahtuu nopeasti ja tietoa on rajaton määrä. Moni löytää tänä päivänä työnsä in-

ternetissä verkostoituen, joten esimerkiksi työsuhteen katkeaminen ei ole enää 

niin merkityksellinen asia, mitä vaikka 1960-luvulla syntyneelle X-sukupolven 

edustajalle. 

 

Työn on onnistunut kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää Meri-Lapin alueella 

suunniteltaessa esimerkiksi yrittäjyysopintoja tai -kerhoja nuorille. Tulokset ker-

tovat, että nuoret ymmärtävät yrittäjyyden merkityksen ja alueella on sikäli turval-

linen pohja yrittää. Yrittäjyydestä kiinnostuneet nuoret vaikuttavat olevan motivoi-

tuneita kokeilemaan yrittäjyyttä ja oppimaan siitä lisää, mikä on tärkeä asia Suo-

men hyvinvoinnin kannalta. Nuoret ymmärtävät, että yrittämällä voi vaikuttaa 

koko yhteiskuntaan. Tulokset kertovat myös konkreettisesti sen, että nuorten tie-

tämys käytännön yrittämisestä on vähäistä. Tätä väitettä tukevat suuret ”en osaa 

sanoa”- vastaukset. Työ sisältää toimeksiantajalle kiinnostavaa ja arvokasta tie-

toa. 

 

Työn empiiristä osaa suunniteltaessa aikaa olisi voinut käyttää vielä enemmän. 

Vastaajamäärät saattaisivat olla vielä korkeammat, kuin toteutuneessa otan-

nassa, sillä toukokuu on yläasteikäisille kiireellistä ja työlästä aikaa. Kyselyyn 

vastaaminen oli järkevää toteuttaa kouluissa, sillä vastaaminen on valvottua ja 

keskittynyttä luokkatilassa. Näin ollen tutkimustuloksiin voidaan luottaa. Osaa 

nuorista yrittäjyys aiheena ei välttämättä kiinnosta yhtään. Tästä kertovat suuri 

määrä avattuja, mutta vastaamatta jääneitä kyselylomakkeita. 

 

Työssä teoreettinen viitekehys ja empiirinen osa täydentävät toisiaan ja noudat-

televat samaa linjaa. Teoreettisessa viitekehyksessä esitetyt asiat ovat yleisesti 
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tutkittua tietoa ympäri maan. Empiirisen osuuden tulokset ovat samalla linjalla ja 

voidaan todeta, että Meri-Lapissa nuorten kiinnostus yrittäjyyttä ja työelämää 

kohtaan on normaali, jopa hieman parempi aiemmin tutkittuun tietoon verrattuna. 

 

Jatkotutkimuksena tälle työlle voisi olla tarpeen ja keinojen kartoitus siitä, miten 

nuorille saataisiin tarjottua sopiva kokonaisuus yrittäjyyshenkistä toimintaa tai 

opintoja. Onko nuorille tarpeellista vielä 6.-9.-luokilla opettaa yrittäjyydestä enem-

män? Kehityskohde voisi olla myös suurempi tietoisuus nuorisoyrittäjyydestä 

sekä matalampi kynnys lähteä kokeilemaan nuorisoyrittäjyyttä riskittömästi. 
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