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Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yrittäjyyteen fokusoituneen opiskelijayhteisö Oulu 

Entrepreneurship Societyn (OuluES) toiminnassa mukana olleiden yliopisto-opiskelijoiden kä-

sityksiä omista yrittäjyysvalmiuksistaan sekä niistä tekijöistä, joiden he ovat OuluES-toimin-

nassa kokeneet edistäneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumista. Yrittäjyysvalmiuk-

sia tarkasteltiin kolmen osa-alueen kautta, joita olivat asenne, tiedot sekä taidot. Osana yrittä-

jyysvalmiuksia tarkasteltiin myös tutkittavien yrittäjyysintentioita, jossa teoreettisena viiteke-

hyksenä toimivat Icek Ajzenin suunnitellun toiminnan teoria sekä Banduran minäpystyvyys. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto koostuu viiden OuluES-toimin-

nassa mukana olleen yliopisto-opiskelijan yksilöhaastattelusta. Aineisto kerättiin alkukesästä 

2018 puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisäl-

lönanalyysin keinoin.  

Yrittäjyysvalmiudet painottuivat asenteellisiin sekä taidollisiin valmiuksiin, jotka tutkittavien 

osalta olivat hyvällä pohjalla. Tiedolliset valmiudet sen sijaan olivat heikommalla tasolla, jota 

tutkittavat itse eivät kuitenkaan kokeneet ongelmallisena. Yrittäjyysintentioiden osalta kaikki 

tutkittavat asennoituivat yrittäjyyteen myönteisesti ja myös näkivät ulkoisen yrittäjyyden ole-

van itselleen mahdollinen vaihtoehto. OuluES-toiminnan osalta tulokset osoittivat yrittäjyys-

valmiuksia edistäviä tekijöitä olevan neljä, joita olivat tapahtumat, tunnelma ja ilmapiiri, käy-

tännön työskentely sekä yhteisö. Toiminnan seurauksena haastateltavat kertoivat saaneensa li-

sää itseluottamusta, uusia näkökulmia, inspiraatiota, käytännön valmiuksia sekä verkostoja. 

Tutkimus tarjoaa tärkeää ja ajankohtaista tietoa niistä tekijöistä, joiden OuluES-toiminnassa 

koettiin edistävän yrittäjyysvalmiuksien muodostumista. Näitä tuloksia voivat hyödyntää eri-

tyisesti samankaltaiset yrittäjyyteen suuntautuneet opiskelijayhteisöt arvioidessaan ja kehittä-

essään omaa toimintaansa. 
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This thesis considers the phenomenon of entrepreneurial competencies among the University 

of Oulu students, who have been involved in the activities and the board of student lead entre-

preneurial club called Oulu Entrepreneurship Society (OuluES). More specifically, this thesis 

provides deeper insights into the ways OuluES has affected the participants’ perceptions of their 

own entrepreneurial competencies and explores the factors they have experienced contributing 

to the development of their competencies in the areas of attitudes, skills and knowledge. As part 

of the competencies also entrepreneurial intentions are examined in which Icek Ajzen’s theory 

of planned behavior as well as Bandura’s concept of self-efficacy are applied. 

The present study consists of interview data of five University of Oulu students who have been 

part of OuluES board at some point of their studies. This research was conducted using a qual-

itative approach and the data was analyzed with content analysis. Attitude and skill related 

competencies stood out more than those related to knowledge, and overall attitudes towards 

entrepreneurship were positive among all of the participants. Events and activities, atmosphere, 

learning by doing and the community were described as the most valuable factors of OuluES 

considering the development of the participants’ personal entrepreneurial competencies. As a 

result, the participants felt more confident as well as gained new perspectives, inspiration, net-

works and higher level or practical readiness.  

The results offer valuable insight to meaningful factors of student lead entrepreneurial clubs 

when it comes to developing entrepreneurial competencies among university students. These 

results can be considered especially when developing practices in similar student lead clubs in 

a university context. 
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1 Johdanto  

Yrittäjyyden teema on nykyisin läsnä lähes kaikkialla yhteiskunnassamme ja yksilöiltä odote-

taan yrittäjähenkistä otetta toimintaan useilla elämän eri osa-alueilla. On myös esitetty (esim. 

Honkanen, 2010; Pyykkönen, 2014; Stenlund, 2017), että viimeisten vuosikymmenten aikana 

yrittäjyydestä on tullut kokonaisvaltainen ja hyvänä pidetty tapa toimia, ajatella ja elää. Onko 

jopa niin, kuinka Pyykkönen (2014) kärjistäen ilmaisee, että nykypuheessa yrittäjyydestä on 

maalailtu koko yhteiskuntamme tulevaisuuden perusta? Voiko olla, että ilman yrittäjyyttä ja 

yrittäjämäisyyttä emme selviä tulevasta? Yrittäjyyttä enää harvoin tarkastellaan ainoastaan 

omistajayrittäjyyden näkökulmasta, sillä nykyään ennemmin suositaan näkemystä, jonka mu-

kaan yksilö voi omata yritteliään toimintatavan ja yrittäjämäisen elämänasenteen huolimatta 

siitä, omistaako hän koskaan omaa yritystä (Ikonen, 2006). 

Lähestymistavan muutos yrittäjyyttä kohtaan sai alkunsa 1990-luvun alussa, jolloin yrittäjyy-

teen alettiin yhä enemmän sisällyttämään ideaa yrittäjämäisestä elämänasenteesta ja tavasta 

suhtautua ympärillä olevaan todellisuuteen; tiettyjen tietojen tai taitojen oppimista merkittä-

vämpänä nähtiin oikeanlaiseen asenteen omaksumista, joka synnytti edelleen tarpeen yrittä-

jyyskasvatukselle (Ikonen, 2006; Ristimäki, 2004). Nykyisin yrittäjyys sekä yrittäjyyskasvatus 

ovat mukana Suomessa jokaisella kouluasteella, ja viimeisten vuosikymmenten aikana keskus-

telu yrittäjyydestä myös osana yliopistoja on saanut yhä enemmän huomiota. 

Korkeakoulutettujen kasvanut määrä sekä työmarkkinoilla tapahtuneet murrokset ovat johta-

neet tilanteeseen, jossa nähdään, että yhä useamman korkeakoulutetun tulisi harkita yrittäjyyttä 

työllistymiskeinona (Heinonen & Hytti, 2008; Paasio & Pukkinen, 2006; Tonttila, 2010). Raja 

tieteellisen tutkimuksen, teorian sekä käytännön toiminnan välillä on häilymässä myös yliopis-

toissa, sillä olemme etenevissä määrin siirtymässä palkkayhteiskunnasta innovaatio- ja yrittä-

jyysvetoiseen yhteiskuntaan (Opetusministeriö, 2009b). Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, 

kuinka perinteiseenkin palkkatyöhön liitetään nykyisin monia piirteitä, jotka ennen on liitetty 

enemmänkin yrittäjyyteen; tällaisia ovat esimerkiksi lisääntyneet vaatimukset itsenäisyydestä, 

luovuudesta sekä aloitekyvystä (Heinonen & Hytti, 2008; Paasio & Pukkinen, 2006).  

Oulun yliopistossa yrittäjyys nostettiin omaksi kohdakseen vuonna 2016 uuteen vuosien 2016-

2020 strategiaan otsikolla ”Tutkimukseen perustuvien innovaatioiden tukeminen ja yrittäjähen-

kisyyden vahvistaminen” (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016). Oulun yliopisto tarjoaa myös 

opiskelijoilleen useita eri mahdollisuuksia tutustua yrittäjyyteen muun muassa Yrittäjyyden 
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urapolun muodossa, jonka tarkoituksena on tarjota jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden vah-

vistaa omaa yrittäjyysosaamistaan jo opintojen aikana riippumatta siitä, mitä alaa opiskelee 

(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2016).  

Eräs näistä Yrittäjyyden urapolkuun sisältyvistä toiminnoista on Oulu Entrepreneurship Society 

toiminta, joka on Oulun yliopiston, Oulun ammattikorkeakoulun sekä BusinessOulun yhdessä 

rahoittamaa toimintaa. Oulu Entrepreneurship Society, tuttavammin OuluES, on opiskelijoiden 

yrittäjyysyhteisö, jonka tavoitteena on edistää yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa sekä po-

sitiivista yrittäjyyskulttuuria Oulun alueella erityisesti opiskelijoiden keskuudessa (Oulu Ent-

repreneurship Society, 2018). OuluES:n toiminnalla vaikuttaa ajatus, jonka mukaan yrittäjyy-

den kautta on mahdollista oppia uusia taitoja sekä laajentaa omia verkostojaan (Oulu Entrepre-

neurship Society, 2018). 

Tämän tutkimuksen kontekstina toimii edellä mainittu OuluES. Tarkoitukseni on laadullisen 

tutkimuksen keinoin kartoittaa OuluES:n toiminnassa mukana olleiden yliopistossamme opis-

kelevien nuorten käsityksiä omista yrittäjyysvalmiuksistaan sekä heidän käsityksiään siitä, 

mitkä tekijät juuri OuluES-toiminnassa ovat edistäneet heidän yrittäjyysvalmiuksiensa muo-

dostumista. Tärkein tavoitteeni työlleni on ennen kaikkea tuottaa ajankohtaista tietoa siitä, mi-

hin asioihin huomiota kiinnittämällä suomalaisten yliopistojen piirissä toimivat OuluES:n kal-

taiset opiskelijayhteisöt kykenevät parhaiten edistämään yliopistossa opiskelevien nuorten yrit-

täjyysvalmiuksien muodostumista.  

OuluES on Oulun alueen ainoa opiskelijavetoinen yhteisö, jonka painopiste on yrittäjyydessä, 

jonka vuoksi oli hyvin luontevaa valita kohderyhmäkseni tässä toiminnassa mukana olleita 

opiskelijoita. Suomessa OuluES:n kaltaisia opiskelijoiden yrittäjyysyhteisöjä on löydettävissä 

lähes kaikista kampuskaupungeista, joista viidessä vuoden 2016 toteuttaman Opetus- ja kult-

tuuriministeriön tutkimuksen mukaan kaupungissa toimiva yliopisto on tukemassa oman jär-

jestön toimintaa tarjoamalla joko rahallista tukea tai tiloja toiminnalle (Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriö, 2016). Myös oma kokemukseni painoi kohderyhmän rajauksessa, sillä olen itsekin yli-

opisto-opintojeni aikana toiminut osana OuluES:n hallitusta. Olen ollut mukana suunnittele-

massa ja toteuttamassa useita eri yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia osana OuluES-toimintaa, 

jonka lisäksi olen ollut mukana myös monissa muissa yliopistomme tarjoamissa yrittäjyysakti-

viteeteissa. Oman kokemukseni kautta Oulun yliopiston yrittäjyyskasvatuksen kenttä on mi-

nulle hyvin tuttu ja siksi aihe koskettaa minua paljon henkilökohtaisesti.  
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Aiheeseeni liittyen on tehty jonkun verran kansainvälistä tutkimusta, joissa on tarkasteltu sitä, 

kuinka tämän kaltaiseen opiskelijayhteisön toimintaan osallistuminen vaikuttaa korkeakoulu-

opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin sekä yrittäjyysvalmiuksien muodostumiseen (esim. Padilla-

Angulo, 2017; Pittaway, Gazzard, Shore & Williamson, 2015; Pittaway, Rodriguez-Falcon, Ai-

yegbayo, & King, 2011; Preedy & Jones, 2017; Rubin, Bommer & Baldwin, 2002). Suomalaista 

tutkimusta sen sijaan juuri tähän kyseiseen aiheeseen liittyen, opiskelijayhteisöjen vaikutukseen 

osallistujien näkökulmasta, ei ole tehty lainkaan. Kansainvälisissä tutkimuksissa opiskelijayh-

teisöjen toimintaan osallistumisen on todettu kasvattavan muun muassa osallistujien itsevar-

muutta, edistävän positiivisten yrittäjyysasenteiden syntymistä sekä edesauttavan monien tai-

tojen omaksumista, jotka koetaan tärkeinä etenkin työelämään siirryttäessä; tällaisia ovat esi-

merkiksi ihmissuhdetaidot, johtamistaidot, itsetietoisuus, aloitekyky, päätöksenteko, tiimitaidot 

sekä kyky verkostoitua (Arranz, Ubierna, Arroyabe, Perez & Arroyabe, 2017; Bagheri & Pihie, 

2011; Preedy & Jones, 2017; Rubin et al., 2002).  

Päinvastaisiakin tuloksia on kuitenkin yleisesti ilmennyt tarkasteltaessa yrittäjyysohjelmien 

vaikutuksia opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksiin sekä -intentioihin. Oosterbeek, Van Praag & 

Ijsselstein (2008) huomasivat tutkimuksessaan, ettei yrittäjyysohjelmalla ollut osallistujien val-

miuksiin lainkaan vaikutusta, ja vaikutus yrittäjyysintentioihin oli jopa negatiivinen; tämän ar-

veltiin johtuvan siitä, että opiskelijoille oli ohjelman seurauksena muodostunut yrittäjyydestä 

realistisempi kuva, jonka vuoksi se ei enää heitä houkuttanut. Myös Pihkalan (2008) tulokset 

tukevat samaa havaintoa yrittäjyyskoulutuksen negatiivisesta vaikutuksesta yrittäjyysintentioi-

hin, jonka lisäksi koulutukseen osallistuneet opiskelijat arvioivat sen aiheuttaneen jopa epävar-

muutta omiin yrittäjyyskykyihin luottamisessa. Yrittäjyyskasvatuksen toimet eivät siis suin-

kaan aina tuota toivottuja tuloksia, jonka vuoksi tämä kyseinen aihepiiri tarvitsee ehdottomasti 

lisää tutkimusta.  

Entrepreneurship Society-toiminnan historia Suomessa on jäljitettävissä lähes kymmenen vuo-

den päähän (Leino, 2014), mutta silti Suomen tasolla tapahtuvaan ES-toimintaan liittyviä gra-

dututkimuksia sekä opinnäytetöitä on löydettävissä vain kourallinen. Yksikään näistä ei myös-

kään tarkastele ES-toimintaa yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta, joten näen tässä hyvin sel-

keän ja tärkeän tarpeen omalle tutkimukselleni. Suomessa ei olla perehdytty siihen, millainen 

merkitys ja rooli ES-toiminnan kaltaisilla opiskelijayhteisöillä voi olla osana yrittäjyyskasva-

tuksen kenttää. Myös kansainvälisesti katsoen, vaikka tutkimusta onkin tehty jonkun verran, 

yrittäjyyteen fokusoituneiden opiskelijayhteisöjen toiminnasta ja niiden vaikuttavuudesta on 

saatavilla vähän tietoa (Bagheri & Pihie, 2011; Pittaway et al., 2015).  
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Myös yleisesti ottaen korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyyden ilmiö on verrattain uusi ja Suo-

men Yrittäjien (2015) mukaan korkeakouluopiskelijoiden muuttuneista yrittäjyysaikeista sekä 

–asenteista on saatavilla harmittavan vähän tutkimustietoa; huomioitavaa on myös se, että kor-

keakouluissa toteutettavat lukuisat yrittäjyyttä tukevat toimenpiteet edellyttäisivät tuekseen tä-

hänastista vankempaa tutkimustietoa ja tietoa siitä, kuinka ne todellisuudessa vaikuttavat opis-

kelijoiden yrittäjyyskykyihin (Aarnio, 2015; Bagheri & Pihie, 2011). Muutos yrittäjyyden ase-

massa haastaa myös toiminnan koulutusjärjestelmien sekä työelämän osa-alueilla (Stenlund, 

2017), jonka vuoksi yliopiston kontekstissa tapahtuva yrittäjyyden tutkimus on aiheena hyvin 

tärkeä ja ajankohtainen.  

Haluan gradullani tuoda oman osuuteni yhä kasvavaan yrittäjyyden keskusteluun, sillä toivon 

oman tietämykseni laajenemisen lisäksi tutkimukseni tuottavan tärkeää tietoa siitä, millaisina 

nämä tutkimukseeni osallistuvat nuoret yliopisto-opiskelijat kokevat omat yrittäjyysvalmiu-

tensa, ja ennen kaikkea minkä tekijöiden merkitystä he itse korostavat OuluES-toiminnan osalta 

osana omien yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumista. Toiveeni mukaan tutkimukseni tuotta-

masta tiedosta on apua toiminnan kehittämiseen erityisesti samankaltaisille opiskelijayhtei-

söille, mutta myös muille yrittäjyysohjelmille niiden tavoitteita ja painopisteitä suunniteltaessa 

osana suomalaisia korkeakouluja.  
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2 Yrittäjyys ilmiönä 

Yrittäjyys on ilmiönä hyvin monitahoinen. Yrittäjyys ei nykypäivänä enää synnytä ainoastaan 

uusia yrityksiä ja työpaikkoja, vaan näiden lisäksi myös aivan uudenlaisia taitoja ja ominai-

suuksia (Euroopan komissio, 2012b; Rantanen, Rantanen, Vuorinen, Järveläinen & Lehtola, 

2013; Sarasvathy, 2004; Ylinen, 2011). Yrittäjyyden tutkimuksella on hyvin pitkät perinteet, 

mutta tästäkään huolimatta ei yrittäjyydelle ole löydettävissä yhtenäistä määritelmää. Tutki-

muksen pirstaloituminen usealle eri tieteenalalle lieneekin merkittävin syy sille, miksei yhden-

mukaisuutta yrittäjyyden määritelmälle ole löydetty (Honkanen, 2010). Yrittäjyyden tutkimus 

kehitettiin alun perin taloustieteiden piirissä, jonka jälkeen muun muassa psykologia, filosofia 

ja sosiologia ovat pyrkineet tuomaan keskusteluun omat avauksensa; viime aikaisia mukaan 

liittyneitä aloja ovat myös naistutkimus sekä kasvatustiede (Honkanen, 2010).  

Kasvatuspsykologian pro gradua työstäessäni olen kiinnostunut erityisesti yrittäjyyden psyko-

logisesta sekä kasvatustieteellisestä tarkastelusta, joissa on tyypillisesti keskitytty yksilönäkö-

kulmaan ja siihen, miksi juuri tietyt yksilöt perustavat yrityksiä. Psykologiset näkemykset ovat 

tyypillisesti tarkastelleet yrittäjän persoonallisuuden piirteiden, tarpeiden tai arvojen yhteyksiä 

yrittäjyyteen (esim. Drnovšek, Wincent, & Cardon, 2010; Huuskonen, 1992; Liñán, 2008; Ris-

timäki, 2004), kun taas kasvatustieteellisen tutkimuksen ytimessä on ollut yksilön sekä kollek-

tiivisen yrittäjämäisen toiminnan välinen vuorovaikutteisuus ja dynamiikka (Kyrö, 2005).  

Psykologisen piirretutkimuksen avulla on tyypillisesti pyritty löytämään ja tunnistamaan tiet-

tyjä yrittäjien piirteitä, joiden avulla potentiaaliset yrittäjät olisi mahdollista erottaa muusta ih-

misjoukosta (Huuskonen, 1992). Tätä lähestymistapaa on kritisoinut muun muassa Gartner 

(1988), jonka mukaan yrittäjyyden tarkastelu luonteenpiirteiden tai ominaisuuksien näkökul-

masta ei auta ymmärtämään yrittäjyyttä ilmiönä. Gartner (1988) itse on määritellyt yrittäjyyden 

olevan organisaatioiden luomista, jolloin hänen mukaansa yrittäjyyttä tulisi tarkastella käyttäy-

tymisen ja toiminnan kautta. Shane & Venkaratamanin (2000) mukaan yrittäjyyttä ei kuiten-

kaan määrittele ainoastaan uuden organisaation luominen, sillä yrittäjyyttä voi heidän mu-

kaansa ilmetä myös jo olemassa olevassa organisaatiossa. Tällöin tarkastelun kohteeksi nousee 

ulkoisen yrittäjyyden sijaan yksilön sisäinen tai omaehtoinen yrittäjyys.  

Tässä työssä yrittäjyys käsitetään Opetusministeriön (2009a) määritelmän mukaisesti, jossa 

määrittely kattaa ulkoisen omistajayrittäjyyden sijaan kokonaisvaltaisemmin yksilön ajattelu- 
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sekä toimintatavan. Opetusministeriön (2009a) määritelmän mukaan yrittäjyys on yksilön ky-

kyä muuttaa ideansa toiminnaksi, johon sisältyy yksilön luovuus, innovaatiokyky, riskinotto 

sekä kyky suunnitella ja johtaa omaa toimintaa päämäärien saavuttamiseksi. Näitä taitoja ja 

ominaisuuksia yksilö tarvitsee yritystoiminnassa, mutta myös yleisesti elämässä sekä työelä-

mässä, sillä ne lisäävät yksilön kykyä tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin sekä tietoisuutta 

omasta työstään (Opetusministeriö, 2009a).  

2.1 Ulkoinen, sisäinen ja omaehtoinen yrittäjyys sekä organisaatioyrittäjyys 

Yrittäjyyden käsitettä on perinteisesti jäsennelty sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsitteiden 

avulla (esim. Huuskonen, 1992; Kyrö, 1996; Luukkainen & Wuorinen, 2002; Peltonen, 1986). 

Ulkoinen yrittäjyys on helppo käsitteellistää, sillä usein arjessa yrittäjyydestä puhuessa viita-

taan nimenomaan ulkoiseen yrittäjyyteen. Ulkoinen yrittäjyys on oman yrityksen omistamista 

ja johtamista, johon sisältyy uuden liiketoiminnan perustaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen 

(Antoncic & Hisrich, 2003; Ikonen, 2006; Koiranen & Pohjansaari, 1994; Parker, 2011) sekä 

usein myös taloudellinen sitoutuminen omaan yritykseen (Järvenpää & Järvensivu, 1999; Kyrö, 

1998; Peltonen, 1986). 

Sisäistä yrittäjyyttä sen sijaan voi kuvata joko yksilön yritteliäänä toimintatapana toisen orga-

nisaation alaisena työskennellessä (esim. Anttiroiko & Tiura, 1997; Kyrö, 1996; Peltonen, 

1986; Ylinen, 2011), tai organisaation yhteisenä toimintakulttuurina työskennellä yrittäjämäi-

sesti (Järvenpää & Järvensivu, 1999; Kyrö, 1998; Ristimäki, 2004). Yksilön näkökulmasta tar-

kasteltuna sisäinen yrittäjyys kuvastaa tapaa ajatella ja toimia yrittäjämäisesti toisen alaisena 

työskennellessä, jolloin toimintaan sisältyy yksilön ominaisuuksia kuten oma-aloitteisuus, vas-

tuun kantaminen, kasvavien markkinoiden tunnistaminen, motivoituneisuus, riskinottokyky 

sekä kyky havaita uusia toimintamahdollisuuksia (Heinonen & Vento-Vierikko, 2002; Huus-

konen, 1992; Koiranen, 1993; Koiranen & Pohjansaari, 1994; Luukkainen & Wuorinen, 2002; 

Ristimäki, 2004; Ylinen, 2011).  

Sisäistä yrittäjyyttä voidaan tarkastella myös organisaatiota ja sen toimintaa kuvaavana käsit-

teenä, jolloin sisäinen yrittäjyys on yksilön, työyhteisön ja organisaation kollektiivinen tapa 

toimia ja työskennellä yrittäjämäisesti (Järvenpää & Järvensivu, 1999; Kyrö, 1998; Laitinen & 

Nurmi, 2007; Ristimäki, 2004). Sisäisesti yritteliästä organisaatiota kuvaavat ominaisuudet ku-

ten kilpailunhalu, riskinottokyky, innovatiivisuus, itsenäisyys sekä proaktiivisuus (Antoncic & 
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Hisrich, 2003; Kansikas, 2004), jonka lisäksi sisäinen yrittäjyys näkyy organisaation parantu-

neena oppimis- sekä suorituskykynä (Antoncic & Hisrich, 2003; Heinonen & Vento-Vierikko, 

2002).  

Kyrö & Ripatti (2006) ovat esittäneet yrittäjyyden koostuvan ulkoisen ja sisäisen yrittäjyyden 

lisäksi myös yksilön yrittäjämäisestä toimintatavasta eli omaehtoisesta yrittäjyydestä, sekä or-

ganisaatioyrittäjyydestä. Organisaatioyrittäjyydellä tarkoitetaan organisaation sisällä ilmene-

vää kollektiivista tapaa toimia yrittäjämäisesti (Kyrö, 2005; Laitinen & Nurmi, 2007). Organi-

saatioyrittäjyyden käsite tarkoittaa siis käytännössä samaa asiaa kuin sisäisen yrittäjyyden kä-

site organisaation näkökulmasta tarkasteltuna.  

Omaehtoinen yrittäjyys sekoittuu usein arkikielessä sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen. Omaeh-

toisessa yrittäjyydessä korostetaan kuitenkin enemmän yksilönäkökulmaa, kun taas sisäisessä 

yrittäjyydessä on usein mukana myös yhteisön ja organisaation näkökulma. Omaehtoinen yrit-

täjyys kuvaa yksilön tapaa toimia ja ajatella yrittäjämäisesti (Kyrö, 1996; Laitinen & Nurmi, 

2007; Ylinen, 2011) ja se ilmenee yksilön kokonaisvaltaisessa yrittäjämäisessä asenteessa elä-

mää kohtaan; asenteessa korostuvat erityisesti yksilön halu ja mahdollisuus vaikuttaa omaan 

tulevaisuuteensa sekä työllistymiseensä (Kyrö, 1998). Omaehtoisen yrittäjyyden käsite ohjaa 

kiinnostusta yksilön piirteiden tai ominaisuuksien sijaan enemmän yksilön itseohjautuvaan 

asennoitumiseen sekä käyttäytymiseen (Gartner, 1988), mikä luonnollisesti tarjoaa paremmat 

lähtökohdat esimerkiksi yrittäjyyskasvatusta ajatellen.  

Kuviossa 1 yrittäjyyden eri muodot on hahmoteltu minun työni näkökulmasta Kyrön (1997; 

2005) esittämän jaottelun mukaisesti. Keskeisin yrittäjyyden muoto minun työni kannalta on 

omaehtoinen yrittäjyys, sillä sen merkitys sitoutuu vahvimmin yksilön toimintaan ja kuvastaa 

yrittäjämäisen toiminnan ja ajattelun kokonaisvaltaisuutta yksilön elämän osa-alueiden näkö-

kulmasta. Haluan kuitenkin huomioida työssäni myös muut yrittäjyyden muodot, sillä ne kie-

toutuvat työni kontekstiin. Yrittäjyyden eri muodot eivät myöskään ole toisiaan poissulkevia, 

sillä Kyrön (2005) mukaan ne vuorovaikuttavat toistensa kanssa ja myös muovaavat toisiaan. 

1. Ulkoinen yrittäjyys on perinteistä omistajayrittäjyyttä, eli oman yrityksen omistamista ja 

johtamista joko yksin tai yhdessä muiden kanssa. 

2. Organisaatioyrittäjyys on organisaation kollektiivinen tapa toimia yrittäjämäisesti. 

3. Omaehtoinen yrittäjyys on yksilön yrittäjämäinen tapa toimia ja ajatella sekä työssä, että 

elämän muilla osa-alueilla.  
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4. Sisäinen yrittäjyys on omaehtoisen yrittäjyyden sekä organisaatioyrittäjyyden välisessä dy-

namiikassa ilmentyvä yrittäjyyden muoto, jolla tarkoitetaan yrittäjämäisesti toimivaa yksi-

löä toisen organisaation alaisena. 

 

KUVIO 1 Yrittäjyyden muodot (Kyrö, 1997; 2005). 

2.2 Yrittäjyyskasvatus yliopistoissa 

Yhteiskunnassa ja työelämässä yhä etenevässä määrin korostuvat yksilön tiedollinen ja taidol-

linen joustavuus, luovuus sekä ennakoiva oppimiskyky ja nämä muuttuvan maailman vaati-

mukset asettavat muutostarpeita toimintakulttuurille myös oppilaitoksissa, joissa yrittäjämäi-

nen tapa toimia voi nousta merkittäväksi menestystekijäksi (Opetusministeriö, 2009a). Yrittä-

jyyskasvatuksen tavoitteena ei ole kiirehtiä opiskelijoita ryhtymään yrittäjiksi, vaan pikemmin-

kin edistää luovuutta, innovaatioita ja mahdollisuutta itsensä työllistämiseen samalla tarjoten 

yksilölle välineitä ja työkaluja, joiden avulla tämä kykenee realistisemmin arvioimaan omia 

valmiuksiaan (Euroopan komissio, 2008; Ylinen, 2011). Yrittäjyyskasvatuksen on kuvattu 

(Luukkainen & Wuorinen, 2002) olevan ennen kaikkea pitkäjänteistä asennekasvatusta, jolla 

pyritään kohti yksilön aloitteellista, vastuullista sekä itsenäistä omaa elämänhallintaa.  

Vuonna 2008 Opetusministeriössä luotiin kolmiportainen strategia korkeakoulupohjaisen yrit-

täjyyden edistämiseksi, sillä korkeakoulutuksen nähdään tarjoavan hyvät valmiudet muun mu-

assa innovatiivisten sekä kasvupotentiaalisten yritysten perustamiselle (Euroopan komissio, 

2012b; Opetusministeriö, 2009b). Opetusministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön nimit-

tämä yhteistyöryhmä linjasi vuonna 2009 tahtotilan, jonka mukaan tulevaisuudessa jokaisessa 
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suomalaisessa korkeakoulussa on hyväksytty yhteinen toimintatapa, jossa kannustetaan yrittä-

jän uralle, tarjotaan valmiuksia yrittäjäksi sekä luodaan uusia innovaatioita (Opetusministeriö, 

2009b).  

Nykyisin yrittäjyyskasvatus on Suomessa osa yliopistoja siinä missä muitakin kouluasteita ja 

yrittäjyyskasvatuksen erityiseksi tehtäväksi yliopistoissa on esitetty kuuluvan yritystoimin-

nassa tarvittavien valmiuksien tarjoaminen, yrittäjyyteen sekä yritystoimintaan liittyvän tiedon 

lisääminen, opiskelijoiden yrittäjämäisen asenteen vahvistaminen, yrittäjämäisen toimintatavan 

edistäminen sekä oman osaamisen oivaltaminen (Hytti, 2002; Opetusministeriö, 2009a; Paasio, 

Nurmi & Heinonen, 2005; Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintaoh-

jelma 2016-2020, 2016).  

Euroopan komission (2008) mukaan merkittävin syy sille, miksi yliopisto-opiskelijat eivät 

ryhdy yrittäjiksi pian valmistumisen jälkeen, on kokemuksen sekä itsevarmuuden puute. Tähän 

yliopistot voivat yrittäjyyskasvatuksen avulla vaikuttaa edistämällä opiskelijoiden kokonaisval-

taisten yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä vahvistaen samalla opiskelijoiden minäpystyvyyden 

tunteiden kehittymistä, joilla on hyvin merkittävä rooli yrittäjyyspystyvyyden kokemuksessa 

(Gelaidan & Abdullateef, 2017; Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005). Yliopisto onkin ympäris-

tönä erinomainen kenttä opiskelijoilleen kartuttaa yrittäjyystaitojaan sekä verkostojaan jo en-

nen työelämään siirtymistä (Holienka, Gal & Kovacicova, 2017).  

Vuonna 2016 julkaistiin Pohjois-Pohjanmaan oma yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toiminta-

ohjelma 2016-2020, joka tarkentaa sekä täydentää valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoit-

teita yrittäjyyskasvatuksen osalta (Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toi-

mintaohjelma, 2016-2020, 2016). Oulun yliopiston osalta tavoitteiksi kyseisessä toimintaohjel-

massa eritellään muun muassa yrittäjyyden urapolun sekä työelämäyhteistyön kehittäminen 

luontevaksi osaksi kaikkien tutkinto-ohjelmien opintokokonaisuuksia, yrittäjyysopintojen ase-

man vahvistaminen, yliopiston toimiminen yrittäjyyden oppimisympäristönä sekä yrittäjämäi-

seen toimintaan kasvamisen tukeminen (Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja 

toimintaohjelma 2016-2020, 2016). Korkeakoulutasolla yrittäjyyskasvatusta toteuttaa myös 

ES-toiminnan opiskelijayhteisöt, joihin perehdytään seuraavaksi tarkemmin. 
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2.3 Opiskelijavetoiset yrittäjyysyhteisöt ja Entrepreneurship Society-toiminta 

Korkeakouluopiskelijoille suunnatut opiskelijavetoiset yrittäjyysyhteisöt ovat suosittuja niin 

Suomessa kuin kansainvälisesti. Pittaway et al. (2015) määrittelevät opiskelijayhteisön olevan 

autonominen ryhmä, jonka jäsenet tapaavat säännöllisesti tavoitteenaan edistää jokaisen omaa 

henkilökohtaista oppimista tietyn teeman tai aiheen ympärillä. Tällaisissa yrittäjyyteen foku-

soituneissa opiskelijayhteisöissä pyritään tyypillisesti herättämään yrittäjyyden kipinää rohkai-

semalla sekä inspiroimalla yrittäjyyteen, sekä tarjoamalla koulutusta liittyen yrittäjyystaitoihin 

(Pittaway et al., 2011). Opiskelijavetoisten yrittäjyysyhteisöjen etuna on usein pidetty sitä, 

kuinka toiminnan kautta kyetään antamaan opiskelijoille itselleen mahdollisuuksia aloitteelli-

suuteen sekä yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen virallisen opetussuunnitelman ulkopuolella 

(Pittaway et al., 2011).  

Yrittäjyyteen suuntautuneiden opiskelijayhteisöjen toimintaa toteutetaan usein hyvin monipuo-

lisesti erilaisten toimintojen ja aktiviteettien muodossa. Yrittäjyyden opetuksessa usein käytet-

tyjä menetelmiä ovat erilaiset case-tapaukset, vierailijapuhujat, liiketoimintasimulaattorit, on-

gelmanratkaisuun pohjautuvat tehtävät, harjoitusyrittäjyys, projektityöskentely, erilaiset kilpai-

lut sekä workshopit (Arranz et al., 2017; Hytti, 2002; Jones & Iredale, 2010; Koiranen & Pel-

tonen, 1995; Seikkula-Leino, 2007), joista monia käytetään myös ES-toimintaa toteutettaessa. 

OuluES on ainoa tämänkaltainen Oulun alueella toimiva opiskelijayhteisö, joka järjestäytyneen 

toiminnan kautta suunnittelee ja toteuttaa yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia, työpajoja ja aktivi-

teetteja.  

OuluES-toiminnasta, kuten muustakin Suomen ES-toiminnasta, vastaa järjestön jäsenistön va-

litsema hallitus, joka Oulussa koostuu sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun opiskelijoista. 

Tiettävästi Suomen ensimmäinen Entrepreneurship Society-yhdistys oli Aalto yliopiston Aal-

toES, joka perustettiin vuonna 2009. OuluES perustettiin vuonna 2010 ja nykyisin ES-toimintaa 

tai sen kaltaisia toimijoita on olemassa noin 15 ja toiminnan fokukset vaihtelevat hieman toi-

mijoittain. OuluES:n toiminta sekä tapahtumien teemat pyörivät usein yrittäjyyden ympärillä, 

mutta ennen kaikkea toiminnan tarkoituksena on inspiroida osallistujiaan, auttaa heitä kehittä-

mään taitojaan sekä laajentamaan verkostojaan (Oulu Entrepreneurship Society, 2018). 

Pittaway et al. (2015) huomasivat tutkimuksessaan opiskelijayhteisön toimintaan osallistumi-

sella olevan opiskelijoiden yrittäjyysoppimisen näkökulmasta lukuisia etuja, kuten oppiminen 

käytännön tekemisen ja epäonnistumisen kautta, sekä mahdollisuus oppia yrittäjiltä itseltään. 
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Toiminnan erityisiksi hyödyiksi tuloksissa esiin nousivat opiskelijoiden itsevarmuuden ja yrit-

täjyysintentioiden kasvu sekä opiskelijoiden kokemus oman houkuttelevuutensa noususta työn-

antajien näkökulmasta katsottuna (Pittaway et al., 2015). Padillo-Angulon (2017) tutkimuk-

sessa liittyen opiskelijayhteisöjen sekä yrittäjyysaikomusten väliseen yhteyteen opiskelijayh-

teisöjen todettiin tarjoavan osallistujilleen ennen kaikkea käytännön inspiraatiota, joka voi li-

sätä yrittäjyyden houkuttelevuutta opiskelijoiden näkökulmasta, joka edelleen voi vaikuttaa 

yrittäjyysintentioiden syntyyn. 

Myös Preedy & Jones (2017) havaitsivat samankaltaisia tuloksia, sillä tarkasteltaessa opiskeli-

jayhteisöön osallistumisen hyötyjä opiskelijoiden näkökulmasta merkittävimpiä olivat koke-

muksellisen oppimisen tilanteet, kuten epäonnistumisen ja käytännön harjoittelun kautta oppi-

minen sekä erilaisten taitojen kehittyminen, joista merkittävimpänä verkostoitumisen taito. Li-

säksi hyödyiksi nousivat lisääntynyt tietoisuus yrittäjyydessä tukevista tahoista sekä jäsenten 

välinen emotionaalinen tuki yhdessä käytännön ohjauksen kanssa (Preedy & Jones, 2017). Ver-

kostoitumiseen liittyen myös Gedeon (2014) on todennut opiskelijayhteisöjen olevan hyvä 

keino laajentaa verkostojaan jo opiskeluaikana samalla omaksuen laajan kirjon muita yrittäjyy-

teen liittyviä valmiuksia. 

Opiskelijavetoisten yrittäjyysyhteisöjen merkittävimpiä etuja on vertaisten merkitys, sillä ver-

taisten on todettu kasvattavan yksilön yrittäjyysmotivaatiota (esim. Falck, Heblich & Luede-

mann, 2010; Kacperczyk, 2012). Mitä enemmän yksilöllä on ympärillään vertaisryhmässään 

yrittäjiä, sitä todennäköisemmin hän myös itsekin ryhtyy yrittäjäksi (Nanda & Sørensen, 2010). 

Tämän on esitetty johtuvan muun muassa siitä, että yrittäjinä toimivat vertaiset välittävät myön-

teisiä yrittäjyyteen liittyviä arvojaan ja asenteitaan muille toimiessaan ikään kuin yrittäjän roo-

limalleina (Kacperczyk, 2012; Nanda & Sørensen, 2010). Tämän lisäksi yrittäjinä toimivat ver-

taiset luovat yrittäjyydestä yksilölle normaalimman ilmiön ja vähentävät tunnetta yrittäjyyteen 

liittyvästä epävarmuudesta (Giannetti & Simonov, 2009; Nanda & Sørensen, 2010; Stuart & 

Ding, 2006).  
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3 Yrittäjyysvalmiudet  

Graduni tutkimuskohteeksi valikoitui yliopisto-opiskelijoiden käsitykset omista yrittäjyysval-

miuksistaan erityisesti siksi, että yrittäjyyskasvatuksen ja erilaisten yrittäjyysohjelmien sekä -

koulutusten keskeisimpiin tehtäviin kuuluu oppijan yrittäjyysvalmiuksien sekä yrittäjämäisten 

taitojen kehittymisen edistäminen (Heinonen & Poikkijoki, 2006; Gibb, 1993; Euroopan ko-

missio, 2012b; Opetusministeriö, 2009a; Ristimäki, 2002). Yrittäjyyskasvatuksen vaikutta-

vuutta usein myös tutkitaan omaksuttujen valmiuksien tai kompetenssien kautta (Ismail, Zain 

& Zulihar, 2015; Oosterbeek et al. 2008; Sánchez, 2011; 2013). Valmiudet muodostuvat tie-

doista, taidoista sekä asenteesta, joita yksilö tarvitsee suorittaakseen tietyn toiminnon onnistu-

neesti (Euroopan komissio, 2012a; Sánchez, 2011; Stuart & Lindsey, 1997; Ylinen, 2011). 

Kun tutkimuksen kohteena ovat yksilön käsitykset omista yrittäjyysvalmiuksistaan, tutkitaan 

toisin sanoen sitä, millaisiksi yksilö kokee omat valmiutensa ryhtyä yrittäjäksi. Näin ollen on 

luontevaa tutkia yksilön käsityksiä omista yrittäjyysvalmiuksistaan tutkimalla myös sitä, 

kuinka todennäköisesti yksilö omien käsitystensä pohjalta ryhtyisi toteuttamaan ulkoista yrittä-

jyyttä. Tarkastelun kohteena ei varsinaisesti ole se, onko yksilö todella perustamassa yritystä, 

vaan se, kuinka todennäköisesti hän sen tekisi omien yrittäjyysvalmiuksiensa pohjalta. Tutki-

muksen kohteena ovat siis myös yrittäjyysintentiot osana yrittäjyysvalmiuksia. 

Tässä kappaleessa tarkastelen yrittäjyysvalmiuksia ja niiden muodostumista, jonka lisäksi tar-

kastelen myös yrittäjyysintention käsitettä sekä sitä kuvaavaa Icek Ajzenin (1991; 2005) suun-

nitellun toiminnan teoriaa. Yrittäjyysintentiolla tarkoitetaan yksilön itselleen tunnustamaa va-

kaumusta siitä, että hän todennäköisesti tulee tulevaisuudessa perustamaan oman yrityksen ja 

tietoisesti myös suunnittelee perustavansa yrityksen jossakin vaiheessa (Thompson, 2009). Yk-

silön aikomus voi toteutua vasta hamassa tulevaisuudessa tai se ei välttämättä toteudu koskaan, 

mutta intentiota kuvaa se, että yksilö näkee yrityksen perustamisen mahdolliseksi ja itselleen 

todennäköiseksi (Thompson, 2009).   

3.1 Yrittäjyysvalmiuksien muodostuminen 

Euroopan komission (2012a) mukaan yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yksilön yrittäjä-

mäisten valmiuksien kehittäminen, jotka koostuvat tiedoista, taidoista sekä asenteesta; tiedoilla 

tarkoitetaan yrittäjyydestä oppimista, taidoilla yrittäjäksi oppimista ja asenteella yrittäjä-

mäiseksi oppimista. Samaa valmiuksien kolmijakoa on käyttänyt väitöskirjassaan myös Ylinen 



19 
 

(2011), jonka lisäksi myös Opetusministeriön (2009a) mukaan yrittäjyyskasvatuksen kautta op-

pijan tiedollisten, taidollisten sekä asenteellisten valmiuksien tulisi kehittyä kohti yrittäjämäistä 

toimintatapaa.  

Puhuessani yrittäjyysvalmiuksista omassa tutkimuksessani viittaan sillä tähän Euroopan komis-

sion (2012a) sekä Ylisen (2011) käyttämään kolmijaotteluun yksilön tiedoista, taidoista ja asen-

teesta, jotka luovat perustan yrittäjänä toimimiselle. Tämä jaottelu on mielestäni kaikkein sel-

kein ja helposti ymmärrettävin, jonka lisäksi kasvatustieteissä valmiudet perinteisesti jaetaan 

näihin kolmeen luokkaan (Ylinen 2011). Tämänkin vuoksi se on hyvin luonteva valinta minun 

työni viitekehykseen.  

 

KUVIO 2 Yrittäjyysvalmiudet (mukaillen Euroopan komissio, 2012a & Ylinen, 2011) 

Yrittäjyysvalmiuksien kolmesta osa-alueesta asenne on kaikista tärkein, sillä yksilön arvot, 

asenteet ja mielenkiinnon kohteet suuntaavat yksilön kiinnostusta tiettyihin asioihin; tällöin yk-

silön asenteisiin vaikuttamalla voidaan myös lisätä yksilön kiinnostusta haluttuihin kohteisiin, 

tässä tapauksessa yrittäjyyteen (Ylinen, 2011). Asenteiden tarkastelu tässä vaiheessa pohjaa 

teoriaa myös yrittäjyysintentioiden sekä Icek Ajzenin (1991; 2005) suunnitellun toiminnan teo-

rian tarkastelulle, jossa asenteet ovat niin ikään merkittävässä roolissa. 

3.1.1 Asenteet 

Asenteet ilmaisevat yksilön tapaa tuntea, ajatella ja arvottaa tiettyä objektia, henkilöä tai tilan-

netta tietyllä tavalla (Ajzen, 2005; Ruohotie, 1998). Asenteet voivat olla myönteisiä, kielteisiä 
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tai neutraaleja ja ne juontavat yksilön arvoista; ne myös vaikuttavat vahvasti ihmisen päätök-

sentekoon sekä suhtautumiseen tiettyä asiaa kohtaan joko tietoisesti, tai tiedostamatta (Puohi-

niemi, 2002; Ruohotie, 1998). Perinteisesti asenteita on tarkasteltu ihmisen sisäisenä psykolo-

gisena tapahtumana, jonakin sellaisena, joka on suhteellisen pysyvää (Tonttila 2010). Asenteita 

voi kuitenkin lähestyä myös sosiaalisesta näkökulmasta, jolloin asenteita tarkastellaan sosiaa-

lisesti konstruoituvana ilmiönä (Tonttila, 2001).  

Yrittäjyyskasvatuksella pyritään muiden valmiuksien ohella vaikuttamaan ennen kaikkea yksi-

lön asenteisiin (Korhonen, 2012; Luukkainen & Wuorinen, 2002; Opetusministeriö, 2009a; 

2009b; Ristimäki, 2002; Wilson, Kickul & Marlino, 2007), jolloin asenteita ei ole luontevaa 

tarkastella yksilön sisäisenä, pysyvänä olotilana. Sen sijaan luontevampaa on tarkastella asen-

teita yksilön ja asenteen kohteen välisenä vuorovaikutuksena eli sosiaalisena konstruktiona, 

joihin on mahdollista vaikuttaa, samaan tapaan kuten Tonttila (2010) väitöskirjassaan. Tonttilan 

(2010) mukaan nykyisin asenteita tarkastellessa onkin mielekästä huomioida sekä yksilöön, että 

ympäristöön liittyvät tekijät, jolloin niiden nähdään toimivan vuorovaikutuksessa keskenään. 

Euroopan komission (2012a) linjaukset kuvaavat asenteen liittyvän siihen, kuinka yrittäjä-

mäiseksi opitaan. Yrittäjämäinen ajattelu- ja toimintatapa edellyttää yksilöltä tietynlaista asen-

noitumista yrittäjyyttä kohtaan, ja tämä edesauttaa yksilön kykyä ottaa vastuuta sekä oppimi-

sestaan, työstään kuin elämästään (Euroopan komissio, 2012a). Kun yrittäjämäistä toimintaa 

kehitetään, kehitetään yksilön taitoja ja ominaisuuksia kuten aloitekyky, itsenäisyys, päättäväi-

syys, itseluottamus, minäpystyvyyden tunne, uteliaisuus sekä epäonnistumisen sietokyky (Eu-

roopan komissio, 2012a). 

Asenteiden on esitetty (Ajzen, 2005; Juuti, 1989; Robinson, Stimpson, Huefner & Hunt, 1991; 

Tonttila, 2010) muodostuvan kolmesta komponentista, joita ovat affektiivinen, kognitiivinen ja 

konatiivinen komponentti. Affektiivinen osa-alue kuvastaa yksilön tunteita asenteen kohdetta 

kohtaan sekä sitä, kuinka hän kohdetta arvottaa; myönteinen tunnetila todennäköisesti johtaa 

myös myönteiseen asennoitumiseen suhteessa kohteeseen. Kognitiivinen komponentti kuvaa 

yksilön uskomuksia ja ajatuksia tietystä kohteesta, jotka pohjautuvat yksilön aiempiin koke-

muksiin, kun taas konatiivinen osa-alue kuvaa yksilön käyttäytymisen aikomuksia ja intentioita 

suhteessa kohteeseen. Jos yksilö ajattelee ja tuntee asenteen kohdetta kohtaan myönteisesti, hän 

todennäköisesti myös osoittaa käyttäytymistä sitä kohtaan (Ajzen, 2005; Juuti, 1989; Robinson 

et al., 1991; Tonttila, 2010). 
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Kun asenteita tarkastellaan sosiaalisesti konstruoituna ilmiönä ja katsotaan, että niihin on mah-

dollista vaikuttaa, tulee ottaa huomioon myös se, että yksilön kasvu- ja toimintaympäristöillä 

on yksilön syntymästä saakka vaikutus yksilön uskomuksiin, arvoihin ja asenteisiin (Tonttila, 

2010; Ylinen, 2011). Näin ollen esimerkiksi yksilön perhetausta riippuen siitä, kuinka yrittä-

jyyttä on lähipiirin toimesta arvotettu, voi ruokkia joko yksilön kielteisiä tai myönteisiä usko-

muksia yrittäjyyttä kohtaan (Lindquist, Sol & Van Praag, 2015; Tonttila, 2010).  

Useat tutkimukset ovat osoittaneet (esim. Aldrich & Kim, 2007; Colombier & Masclet, 2008; 

Egerová, Eger & Mičík, 2017; Ertuna & Gurel, 2011; Fairlie & Robb, 2005; Küttim, Kallaste, 

Venesaar, & Kiis, 2014; Lindquist et al., 2015) vanhempien yrittäjyyden tai yrittäjämyöntei-

syyden vaikuttavan myönteisesti myös lapsen käsityksiin yrittäjyydestä, jolloin lapsi todennä-

köisemmin näkee yrittäjyyden mahdollisena uravaihtoehtona myös itselleen. Eräiden tutkimus-

ten mukaan (Aldrich & Kim, 2007; Fairlie & Robb, 2005; Lindquist et al., 2015) vanhempien 

yrittäjyys voi nostaa lapsen yrittäjyyden todennäköisyyttä jopa 50-60%. Toisaalta vanhempien 

yrittäjyyden vaikutukset voivat olla myös päinvastaiset, jolloin lapsi on vanhempiensa kautta 

nähnyt yrittäjyyden varjopuolet, kuten vanhempien tekemät henkilökohtaiset uhraukset, eikä 

täten näe yrittäjyyttä itselleen houkuttelevana vaihtoehtona (Tonttila, 2001; Zellweger, Dieger 

& Halter, 2011).  

Vanhempien yrittäjämyönteisyys voi välittyä lapselle tiedostamatta, esimerkiksi vanhemman 

toimiessa yrittäjyyden roolimallina, tai tietoisesti vanhemman valitessa yrittäjyyttä suosivia 

kasvatuskäytäntöjä tai antamalla siihen suuntaavia uraneuvoja (Aldrich & Kim, 2007). Yrittä-

jävanhemmat voivat myös siirtää lapselleen tiettyjä yrittäjyydessä vaadittavia taitoja, etenkin 

silloin, jos vanhemman yrittäjyys tapahtuu kodissa tai kodin lähettyvillä; esimerkiksi maanvil-

jelijänä toimiva vanhempi todennäköisesti opettaa lapselleen maanviljelyssä vaadittavia taitoja, 

kuten koneiden käyttöä (Colombier & Masclet, 2008).  

3.1.2 Tiedot ja taidot 

Yrittäjyysvalmiuksien tietojen osa-alueella liikutaan yrittäjyyden rationaalisella osa-alueella 

(Ismail et al., 2015). Yrittäjyyteen liittyvien tietojen avulla opitaan ymmärtämään yrittäjyydestä 

ammattina, jolloin oppijalle välitetään konkreettista tietoa yrittäjyydestä ja yrittäjänä toimimi-

sesta (Euroopan komissio, 2012a; Ismail et al., 2015). Tiedot sisältävät faktat, menetelmät ja 

mallit, ymmärryksen siitä, kuinka yritykset toimivat, sekä sen, millaisia lakeja, säännöksiä ja 

määräyksiä yrittäjyyteen liittyy valtion tasolla (European Communities, 2007; Ylinen, 2011).  
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Oppijan on myös tärkeää ymmärtää, millainen rooli yrityksillä ja yrittäjillä on modernissa yh-

teiskunnassamme, sekä kuinka talous toimii (Euroopan komissio, 2012a). Yrittäjyyskasvatuk-

sen tavoitteena on lisätä oppijan tietoja työelämästä ja yritystoiminnasta jo perusopetuksesta 

alkaen, välittää tietoa elinkeinoelämästä, järjestöjen toiminnasta, kouluyhteisöstä sekä julki-

sesta sektorista, ja antaa perustietoja liittyen yrittäjyyteen ammattina (Opetusministeriö, 

2009a).  

Taidot tarkoittavat yksilön kykyä tehdä jotakin (Ismail et al., 2015) ja yrittäjyystaitojen kon-

tekstissa taidoilla viitataan siihen, kuinka yrittäjänä toimitaan (Euroopan komissio, 2012a). 

Suhteessa tietoihin taidot kertovat, kuinka omaksuttua tietoa käytetään, eli taidot kuvaavat ih-

misen kykyä soveltaa tiedollista osaamistaan (Ylinen, 2011). Opetusministeriön (2009a) mu-

kaan yrittäjyyskasvatukseen kuuluvat elämänhallinnan, vuorovaikutuksen sekä itsensä johta-

misen taidot, kuin myös kyky innovaatioihin. 

Yrittäjyystaitoihin on erinäisissä yhteyksissä yhdistetty lukuisia eri taitoja. Usein erotetaan 

myös yrittäjyydessä tarvittavat niin sanotut pehmeät taidot, kuten sosiaaliset taidot, sekä kovat 

taidot, kuten liiketoimintasuunnitelman tekeminen (Euroopan komissio, 2012a). Yrittäjyystai-

toihin on kuvattu kuuluvan muun muassa kyky havaita mahdollisuuksia, luovuus, ongelman-

ratkaisukyky, verkostoituminen, suunnittelutaito, organisointikyky, johtaminen, delegointi, 

analysointi, kommunikointi, päättäväisyys, riskinottokyky, epäonnistumisen sietokyky, jousta-

vuus, neuvottelu- ja esiintymistaidot, myynti ja markkinointi, sekä kyky työskennellä niin itse-

näisesti, kuin tiimissä (Euroopan komissio, 2012a; Heinonen & Poikkijoki, 2006; Izquierdo & 

Deschoolmeester, 2010; Liñán, 2008; Oosterbeek et al., 2008; Rezaei-Zadeh, Hogan, O’Reilly, 

Cunningham & Murphy, 2016). 

Osa näistä yrittäjyystaitoihin yhdistetyistä taidoista voisi katsoa kuuluvan ennemminkin yksi-

lön luontaisiin ominaisuuksiin tai persoonallisuuden piirteisiin, kuin opittaviin kykyihin. Esi-

merkiksi organisointia ja johtamisen taitoja voi opetella, mutta epäonnistumisen sietämisen tai 

luovuuden oppiminen voi olla hankalampaa, jos ne eivät tule ihmiseltä luonnostaan. Yrittäjinä 

toimivien henkilöiden ominaisuuksia ja piirteitä on myös tutkittu paljon ja osa yrittäjyysval-

miuksien määritelmistä sisällyttää mukaan myös yksilön ominaisuudet (esim. Gibb, 1993; 

2005; Heinonen & Poikkijoki, 2006). Yksilön yrittäjyysominaisuuksiin on yhdistetty ominai-

suuksia kuten tarve suoriutumiseen ja autonomiaan, aloitteellisuus, innostus, korkea minäpysty-

vyyden tunne, kilpailuhenkisyys, päättäväisyys, innovaatiokyky, luovuus, halu riskinottoon, it-

sevarmuus, dynaamisuus ja mukautuvuus (esim. Ismail et al., 2015; Heinonen & Poikkijoki, 
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2006; Koiranen & Pohjansaari, 1994; Opetusministeriö, 2009a; Rezaei-Zadeh et al., 2016; 

Sánchez, 2011). Kuvioon 3 on koottu tämän työn kannalta keskeisimpiä esiin nousseita yrittä-

jyysvalmiuksia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Yrittäjyysintentiot 

Intentioiden voidaan nähdä (Krueger et al., 2000) ennustavan tiettyä toimintaa, kun taas tietty-

jen asenteiden voidaan nähdä edistävän tiettyjä intentioita. Yrittäjyyden kontekstissa on huo-

mattu, että kuten moni muukin toiminta, myös suurin osa yrittäjyydeksi luokiteltavasta toimin-

nasta on tarkoituksenmukaisesti suunniteltua toimintaa (Krueger et al., 2000), jolloin yrittäjyy-

den toimintaa ennakoidessa sitä on luontevaa tarkastella yrittäjyysintentioiden kautta. Intentio 

kuvaa yksilön toiminnan toteuttamiseen tarvittavaa motivaatiota, eli sitä, missä määrin yksilö 

on valmis ponnistelemaan saavuttaakseen aikomuksen kohteena olevan toiminnan; mitä vah-

vempi yksilön intentio on, sitä kovemmin hänen nähdään pyrkivän toteuttamaan toimintaa ja 

sitä suuremmalla todennäköisyydellä toiminta toteutuu (Ajzen, 1991).  

Yrittäjyysintentiot eivät välttämättä koskaan konkretisoidu yrittäjyydeksi, sillä intentiot ja nii-

den taustalla vaikuttavat asenteet voivat vaihdella eri elämäntilanteissa, joiden seurauksena toi-

mintaintentio voi muuttua ennen yksilön ryhtymistä toimintaan (Huuskonen, 1992; Krueger et 

KUVIO 3 Kooste tämän tutkimuksen kannalta keskeisistä yrittäjyysvalmiuksista. (Mukaillen 

Euroopan komissio, 2012a; Heinonen & Poikkijoki, 2006; Izquierdo & Deschoolmeester, 

2010; Liñán, 2008; Oosterbeek et al., 2008; Rezaei-Zadeh et al., 2016; Shook, Priem & McGee, 

2016). 
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al., 2000; Lüthje & Franke, 2003; Thompson, 2009). Yrittäjyysintentio ei myöskään ole jotain 

sellaista, jota ihmisellä joko on tai ei ole, vaan sitä tulisi ennemmin tarkastella jatkumona tai 

prosessina, jossa yrittäjyysintentio voi vaihdella vähäisestä intentiosta konkreettiseen yrityksen 

perustamiseen ja vaiheisiin näiden välillä (Shook et al., 2003; Thompson, 2009).  

Intentiota edeltää asenne toimintaa kohtaan, ja tutkimusten mukaan asenteet selittävät jopa 50% 

intention vaihtelusta (esim. Krueger et al., 2000). Obschonka, Silbereisen & Schmitt-Toder-

mund (2010) havaitsivat tutkimuksessaan suurempia yrittäjyysintentioita aikuisuudessa niillä 

henkilöillä, jotka olivat aiemmin jo nuorena olleet tekemisissä yrittäjyyden kanssa jollain tapaa. 

Tämä tukee havaintoja liittyen esimerkiksi perhetaustan merkitykseen sekä yksilön aiempaan 

kokemukseen osana myönteisten yrittäjyysasenteiden sekä sitä kautta yrittäjyysintentioiden 

syntymistä. 

3.2.1 Icek Ajzenin suunnitellun toiminnan teoria 

Tässä työssä keskeisimpänä teoriana yrittäjyysintentioiden tarkastelussa toimii Icek Ajzenin 

(1991; 2005) suunnitellun toiminnan teoria, joka on tunnetuimpia kognitiivisen kvantitatiivisen 

asennetutkimuksen piirissä kehiteltyjä teorioita. Suurimmassa osassa tutkimuksia sitä käyte-

täänkin nimenomaan kvantitatiivisena menetelmänä, mutta tästä valtavirrasta poiketen valitsin 

sen kuitenkin omaan laadulliseen työhöni taustateoriaksi. Tätä teoriaa on käyttänyt myös Tont-

tila (2010) omassa väitöskirjassaan tulkiten mallin osatekijöitä laadullisen asennetutkimuksen 

kautta tutkiessaan yliopisto-opiskelijoiden tapaa arvottaa yrittäjyyttä, joten koen sen soveltuvan 

hyvin myös tähän tutkimukseen.  

Suunnitellun toiminnan teoria perustuu ajatukseen siitä, että useimmiten kaikki inhimillinen 

toiminta on tavoitteellista ja toiminta määräytyy yksilön rationaalisesti harkittujen sekä tarkoi-

tuksenmukaisesti pohdittujen aikomusten perusteella (Ajzen, 2005; Tonttila, 2010). Mallissa 

tarkastellaan intentioita edeltävinä tekijöinä kolmenlaisia käsityksiä, joita ovat toimintakäsityk-

set, normatiiviset uskomukset sekä kontrollikäsitykset (Tonttila, 2010). Nämä käsitykset vai-

kuttavat mallin mukaan siihen, missä määrin yksilö näkee tietyn toiminnan mielekkääksi, jonka 

seurauksena muodostuvat toimintaintentiot (Tonttila, 2010).  

Toimintakäsityksistä muodostuu yksilön toiminta-asenteet, eli myönteinen tai kielteinen asenne 

yrittäjyyttä kohtaan (Tonttila, 2010). Toimintakäsityksillä tarkoitetaan yksilön käsityksiä toi-
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minnan seurauksista tai tuloksista, ja jokainen toimintakäsitys yhdistää tietyn toiminnan tiettyi-

hin seurauksiin tai lopputuloksiin (Ajzen, 1991; 2005). Yrittäjyyden kontekstissa yksilö siis 

aiempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta liittää yrittäjänä toimimisen tiettyihin seurauksiin 

tai lopputuloksiin, ja tämän pohjalta hänen asenteensa yrittäjyyttä kohtaan muodostuu joko 

myönteiseksi, neutraaliksi tai kielteiseksi (Ajzen, 1991; 2005).  

Toisena mallissa eritellään normatiiviset käsitykset, jotka pohjautuvat yksilön käsityksiin siitä, 

millä tavoin hänelle läheiset ihmiset ja sosiaalinen ympäristö hyväksyy tai väheksyy yrittäjyy-

den toteuttamista, ja missä määrin nämä sosiaalisen ympäristön henkilöt itse toteuttavat tai jät-

tävät toteuttamatta toimintaa (Ajzen, 2005). Normatiivisista käsityksistä muodostuu yksilölle 

subjektiivinen normi, joka kuvaa yksilön käsitystä sosiaalisesta paineesta joko toteuttaa toimin-

taa tai jättää se toteuttamatta, eli toimia hänelle tärkeän ryhmän arvojen mukaisesti (Ajzen, 

1991; 2005).   

Kolmantena käsityksenä mallissa toimivat kontrollikäsitykset, jotka kuvaavat yksilön käsityk-

siä omista kyvyistään toteuttaa tiettyä toimintaa, tässä tapauksessa yrittäjyyttä (Ajzen, 1991; 

2005). Kontrollikäsitykset muodostuvat sellaisten tekijöiden olemassaolosta tai olemattomuu-

desta, joiden yksilö uskoo merkittävästi vaikuttavan toiminnan toteutumiseen onnistuneesti tai 

epäonnistuneesti (Ajzen, 2005; 2012). Kontrollikäsityksistä muodostuu yksilön arvio havai-

tuista toimintamahdollisuuksista, eli missä määrin yksilö näkee toiminnan toteuttamisen itsel-

leen helpoksi tai vaikeaksi, ja missä määrin yksilö itse arvioi siitä suoriutuvansa (Ajzen 1991; 

2005; 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4 Suunnitellun toiminnan teoria (Ajzen 1991; 2005) 

Mallissa kuvatut intention muodostumiseen vaikuttavat tekijät kuvaavat yrittäjyysintentioiden 

muodostumista minun työssäni seuraavasti; yksilön oma asenne yrittäjyyttä kohtaan (toiminta-
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asenteet), yksilön ymmärrys siitä, kuinka lähipiiri sekä muu sosiaalinen ympäristö arvottaa yrit-

täjyyttä ja kuinka se toiminnan toteuttamiseen suhtautuisi (subjektiivinen normi), sekä yksilön 

käsitys omasta kykeneväisyydestään toteuttaa yrittäjyyttä, eli millaisina yksilö kokee omat vai-

kutusmahdollisuutensa ja voimavaransa yrittäjyyden toteuttamiseen (havaitut toimintamahdol-

lisuudet).  

Ajzenin mallia on hyödynnetty paljon tutkittaessa korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysintenti-

oita sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä (esim. Autio, Keeley, Klofstein, Parker & Hay, 

2001; Arranz et al., 2017; Ertuna & Gurel, 2011; Joensuu, Varamäki, Viljamaa, Heikkilä & 

Katajavirta, 2014; Krueger et al., 2000; Scholten, Joseph & Prickaerts, 2012; Souitaris, Zer-

binati & Al-Laham, 2007; Tonttila, 2010; Van Gelderen et al., 2008; Wu & Wu, 2008). Mallin 

on useimmissa tutkimuksissa todettu hyvin sopivan yrittäjyysintentioiden ennustamiseen, tosin 

tulokset merkittävimmistä intentioita edeltävistä käsityksistä ovat vaihdelleet hieman tutkimus-

ten mukaan.  

Esimerkiksi Autio et al. (2001) tutkimuksessa tarkasteltaessa yliopisto-opiskelijoiden yrittäjyy-

sintentioita merkittävin yrittäjyysintentioita ennustava tekijä oli opiskelijoiden kontrollikäsi-

tykset, eli minäpystyvyyden kokemukset, kun taas Scholten et al. (2012) tutkimuksessa merkit-

tävimmät intentioita ennustavat tekijät olivat opiskelijoiden asenne sekä normatiiviset usko-

mukset. Myös Joensuu et al. (2014) tutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluopiskelijoiden 

yrittäjyysintentioiden vahvuuteen vaikuttivat eniten opiskelijoiden asenne yrittäjyyttä kohtaan, 

mutta myös opiskelijoiden omat pystyvyysuskomukset sekä lähiympäristön tuki vaikuttivat ai-

komuksiin. Näiden lisäksi tutkimuksessa korostui roolimallien, tässä tapauksessa isän ja äidin 

yrittäjyystaustan, merkitys aikomuksia selittävänä tekijänä (Joensuu et al., 2014).  

Mallissa esiteltyjen tekijöiden lisäksi Ajzen (2005) tiedostaa teoriassaan, että monet mallin ul-

kopuoliset taustatekijät vaikuttavat intentioiden muodostumiseen. Näitä ovat muun muassa eri-

laiset persoonalliset, sosiaaliset sekä tiedolliset tekijät, kuten arvot, älykkyys, ikä, sukupuoli, 

koulutus, kokemus sekä tiedot ja taidot (Ajzen, 2005). Kyseisiä tekijöitä ei ole Ajzenin mallissa 

erikseen huomioitu, mutta ne tiedostetaan intentioihin sekä käyttäytymiseen vaikuttavina taus-

tatekijöinä. 
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3.2.2 Minäpystyvyys 

Suunnitellun toiminnan teorian kontrollikäsitykset ja niihin pohjautuvat havaitut toimintamah-

dollisuudet perustuvat pitkälti Banduran (1977; 1997) käsitteeseen minäpystyvyydestä (Ajzen, 

2012; Tonttila, 2010). Havaitut toimintamahdollisuudet ovat Ajzenin mallissa eritellyistä osa-

alueista merkittävin, joka lopulta myös vaikuttaa vahvimmin siihen, päättääkö yksilö toteuttaa 

toimintaa käsitystensä pohjalta (Ajzen, 1991). Kontrollikäsitykset voivat pohjautua yksilön 

aiempiin omiin kokemuksiin, mutta ne voivat muodostua myös osittain toisen käden tiedon 

kautta toiminnan toteutettavuudesta; esimerkiksi jos yksilö on nähnyt vertaistensa tai ystäviensä 

toteuttaneen toimintaa onnistuneesti, tämä vahvistaa myös yksilön käsityksiä omista kyvyistään 

toteuttaa toimintaa (Ajzen, 1991; 2005; Tonttila, 2010).  

Minäpystyvyyden käsite on osa Banduran (1977; 1995) sosiokognitiivista teoriaa ja sillä tar-

koitetaan yksilön omaa arviota omista kyvyistään suoriutua tietystä tehtävästä, kuin myös laa-

jemmin tarkasteltuna yksilön uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa koko elämänsä kannalta 

(Bandura, 1977; 1995; 1997). Yksilön käsitykset omasta minäpystyvyydestään vaikuttavat hy-

vin laajasti yksilön valintoihin, tavoitteisiin, päätöksiin sekä pyrkimyksiin, ja esimerkiksi kor-

kea minäpystyvyyden tunne usein edistää yksilön hakeutumista sellaisiin tilanteisiin, joissa hän 

pääsee kasvattamaan omia kykyjään sekä taitojaan (Bandura, 1995; 1997; Pintrich & Schunk, 

2002). 

Bandura (1977; 1982; 1997) on määritellyt neljä osa-aluetta, joiden pohjalta yksilön käsitys 

omasta minäpystyvyydestään rakentuu. Näitä ovat yksilön omat onnistumisen ja epäonnistumi-

sen kokemukset, observoiva oppiminen, toisin sanoen vertaisen suoriutuminen tietyssä tehtä-

vässä, sosiaalinen kannustaminen sekä yksilön käsitykset omista tuntemuksistaan. Yksilön on-

nistumisen kokemukset vahvistavat käsitystä omasta pystyvyydestä, kun taas epäonnistumisen 

kokemukset heikentävät sitä. Vertaisen onnistunut suoriutuminen tietystä tehtävästä vahvistaa 

yksilön pystyvyyden tunnetta, sillä yksilö voi itsekin nähdä omaavansa samat mahdollisuudet 

onnistua kyseisessä tehtävässä. Sosiaalinen kannustaminen liittyy siihen, missä määrin yksilöä 

kannustetaan tehtävän suorittamiseen, jolloin yksilö myös todennäköisesti enemmän ponniste-

lee suoriutuakseen tehtävästä hyvin. Yksilön käsitykset omista tuntemuksistaan viittaa siihen, 

kuinka yksilön oma tulkinta merkittävistä kokemuksistaan vaikuttaa pystyvyyden tunteen muo-

dostumiseen (Bandura, 1977; 1982; 1997) 
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Minäpystyvyyden on todettu (esim. Baughn, Cao, Le, Lim & Neupert, 2006; Krueger et al., 

2000; Lee, Wong, Foo & Leung, 2011; Pruett, Shinnar, Toney, Llopis & Fox, 2009; Segal et 

al., 2002; 2005; Wilson et al. 2007) yrittäjyyden kontekstissa olevan yksi merkittävimmistä 

selittävistä tekijöistä osana yrittäjyysintentioiden syntyä. Segal et al. (2002) tutkimuksessa to-

dettiin korkeamman minäpystyvyyden omaavilla opiskelijoilla olevan enemmän aikomuksia 

ryhtyä yrittäjäksi, jonka pohjalta he ehdottivat etenkin opiskelijoiden itseluottamuksen sekä 

yrittäjyyteen liittyvien myönteisten seurausten vahvistamisen olevan keskeisessä roolissa osana 

yrittäjyysintentioiden edistämistä. Myös Segal et al. (2005) sekä Lee et al. (2011) tutkimuksissa 

minäpystyvyyden todettiin toiminnan toteutettavuuden lisäksi olevan yhteydessä myös toimin-

nan havaittuun houkuttelevuuteen, joka edelleen edistää yrittäjyysintentioiden muodostumista. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää Oulu Entrepreneurship Societyn toiminnassa mukana ol-

leiden yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä heidän omista yrittäjyysvalmiuksistaan sekä niistä te-

kijöistä, joiden he OuluES-toiminnassa kokevat edistäneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa 

muodostumista.  

 Tavoitteeni pohjalta tutkimuskysymykseni ovat seuraavat:  

1. Millaisia käsityksiä OuluES:n toiminnassa mukana olleilla yliopisto-opiskelijoilla on 

omista yrittäjyysvalmiuksistaan? 

2. Minkä tekijöiden tutkittavat kokevat OuluES-toiminnassa edistäneen omien yrittäjyys-

valmiuksiensa muodostumista? 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

4.2.1 Laadullinen tutkimus 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus erityisesti sen ihmislähtöisyyden vuoksi, sillä tarkoituk-

senani on tutkia ihmisten ainutlaatuisia käsityksiä tietyssä kontekstissa. Kvalitatiivisessa tutki-

muksessa keskeistä on ennen kaikkea pyrkimys selittää ilmiötä ja tehdä sitä ymmärrettäväksi 

(Alasuutari, 2011). Kvalitatiiviseen tutkimukseen sisältyy kokonainen joukko erilaisia tulkin-

nallisia tutkimuskäytäntöjä, eikä laadulliseen tutkimukseen ole vakiintunut tiettyä teoriaa, pa-

radigmaa tai metodeja, jotka olisivat ainoastaan sen kentällä omia (Denzin & Lincoln, 2005). 

Laadullisen tutkimusprosessin nähdään perustuvan pitkälti tutkijaan omaan intuitioon, tulkin-

taan sekä järkeilyyn, ja samasta aineistosta onkin mahdollista tehdä useita eri päätelmiä tutki-

jasta ja hänen näkökulmastaan riippuen (Metsämuuronen, 2011).  

Kvalitatiivinen tutkimus lähtee Varton (2005) mukaan liikkeelle ihmisen erityislaadusta sekä 

sen tiedostamisesta ja huomioon ottamisesta, että tutkija on kietoutunut tutkittavan aiheen sekä 

tutkittavien kanssa samaan merkitysten kokonaisuuteen. Tätä kietoutuneisuutta ei ole mahdol-

lista millään tavalla erottaa ihmisenä olemisesta tai tavasta ymmärtää, joten se tulee muistaa 
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tutkimuksen teon kaikissa vaiheissa (Varto, 2005). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa korostuu to-

dellisuuden sosiaalinen konstruointi sekä tutkijan intiimi suhde tutkimuksen kohteeseen; siinä 

missä kvantitatiivinen tutkimus pyrkii mittaamaan ja analysoimaan esimerkiksi kausaalisuh-

teita, kvalitatiivisessa tutkimuksessa kysytään, kuinka ihmisten sosiaalisessa kanssakäynnissä 

luodaan merkityksiä (Denzi & Lincoln, 2005). 

Laadullinen tutkimusote soveltuu tutkimukseen erityisesti silloin, kun kiinnostus kohdistuu tie-

tyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten henkilöiden merkitysrakenteisiin, tai kun ta-

pahtumien yksityiskohtaiset rakenteet ovat mielenkiinnon kohteena (Metsämuuronen, 2011). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen kohteena on ihmisen maailma, elämismaailma, joka on ihmisen, 

yhteisön, vuorovaikutuksen ja todellisuuden merkityskokonaisuus; aiemmin mainittu tutkijan 

kietoutuneisuus tähän samaan merkityskokonaisuuteen on myös laadullisen tutkimuksen teke-

misen sekä ymmärtämisen kyvyn edellytys (Varto, 2005).  

Vaikka tutkija onkin laadullisessa tutkimuksessa aina tutkimuksensa keskiössä, tulee myös kva-

litatiivisesta tutkimuksesta tehdessä pyrkiä objektiivisuuteen. Tutkijan tulee nojata aineistoonsa 

sekä siitä nousseisiin havaintoihin, eikä subjektiivisiin mieltymyksiinsä tai omiin arvolähtökoh-

tiinsa (Alasuutari, 2011). On siis erittäin tärkeää tiedostaa omat lähtökohtansa sekä omat en-

nakko-oletuksensa tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta, jotta kykenee mahdollisimman hy-

vin tarkastelemaan aineistoaan ja aihettaan ikään kuin uusin silmin. Tutkijan on alusta alkaen 

valinnoillaan sekä toiminnoillaan tutkimuksen teon aikana pyrittävä objektiivisuuteen. 

4.2.2 Puolistrukturoitu teemahaastattelu 

Aineistoni on kerätty puolistrukturoidun teemahaastattelun keinoin, sillä koin haastattelun par-

haimmaksi keinoksi saada hyvää aineisto tutkimuskysymysteni kannalta. Haastattelun avulla 

pääsin keskustelemaan tutkittavieni kanssa joustavasti kasvotusten, jonka koin tärkeäksi rik-

kaan aineiston saavuttamisen kannalta. Teemahaastattelu on eräs puolistrukturoidun haastatte-

lun muoto, jolloin haastattelurungon tulisi sisältää hahmotelman siitä, mitä kysytään, mutta ei 

kuitenkaan tarkkaa suunnitelmaa siitä, miten kysytään (Hirsjärvi & Hurme, 2011). Haastattelu-

rungon tulisi sisältää etukäteen tutkimusongelmiin perustuvat perusteemat sekä myös muuta-

man jäsennellyn kysymyksen (Ahonen, 1994).  
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Minulle oli alkuun hieman hankala saada selvyyttä siitä, mitä puolistrukturoidulla teemahaas-

tattelulla tarkoitetaan, sillä kirjallisuuteen perehtyessäni huomasin, että kyseistä termiä käyte-

tään hieman eri merkityksin. Toiselle puolistrukturoitu teemahaastattelu tarkoittaa ainoastaan 

etukäteen valmiiksi mietittyjä teemoja, mutta ei tarkempia kysymyksiä, kun taas toiselle kysei-

seen haastattelun muotoon kuuluu myös etukäteen pohdittuja tarkentavia kysymyksiä teemojen 

lisäksi. Päädyin kuitenkin valitsemaan teemahaastattelun siten, että minulla oli tiettyjen teemo-

jen lisäksi myös mietittynä valmiiksi itselleni avustavia kysymyksiä. Halusin haastattelurun-

kooni tietyt teemat, jotka käyn jokaisen tutkittavan kanssa läpi, mutta tutkittavieni erilaisten 

taustojen ja käsitysten takia en kuitenkaan halunnut liian tiukkoja kysymyksiä, jotka minun 

tulisi esittää kaikille. Halusin mahdollisuuden soveltaa ja joustaa kysymysten kanssa tilanteen 

mukaan. Haastattelurunkoni löytyy liitteistä (liite 1). 

Teemahaastattelun tulisi siis edetä teemojen kautta, jolloin haastateltavan näkemyksille ja pu-

heelle annetaan tilaa (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka, Kuula, Rissanen & Karvinen, 2012). 

Teemojen järjestys on vapaa, eikä jokaisen haastateltavan kanssa välttämättä keskustella kai-

kista asioista samassa laajuudessa (Saaranen et al., 2012). Koska olen vielä hyvin aloitteleva 

tutkija, koin teemojen lisäksi itselleni tarpeelliseksi pohtia valmiiksi tukea antavia kysymyksiä, 

jotta saan tutkimusongelmieni kannalta relevanttia aineistoa. Mietinkin valmiiksi paljon erilai-

sia kysymyksiä, joita voin tarpeen tullen kysyä haastattelutilanteessa. En esittänyt läheskään 

kaikkia kysymyksiä kaikille haastateltaville, sillä kysymyksiä minulla oli hyvin paljon. Koin 

kuitenkin suureksi avuksi sen, että olin miettinyt hyvin laajasti eri kysymyksiä teorioiden ja 

tutkimusten pohjalta, ja koin haastattelurunkoni olleen toimiva. Myös monet haastateltavani 

kehuivat kysymyksiäni ja kertoivat haastattelutilanteen olleen heille hyvin antoisa. 

Ennen haastatteluteemojeni sekä kysymysteni muodostamista perehdyin hyvin laajasti eri ar-

tikkeleihin ja tutkimuksiin, joita on tehty yrittäjyysvalmiuksien muodostumiseen sekä yli-

opisto-opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin liittyen, ja tämän perehtyneisyyden avulla muodostin 

teemat haastattelurunkoani varten. Teemoja pohtiessani pidin koko ajan mielessäni tutkimus-

kysymykseni, jotta saan niihin vastauksia. Toteutin alkuun tammikuussa 2018 kaksi harjoitus-

haastattelua, jolloin sain hieman käsitystä haastatteluni teemoihin ja aihealueisiin sekä kysy-

myksiin, jotka toimivat. Touko- ja kesäkuun 2018 aikana perehdyttyäni syvälle aihettani kos-

keviin tutkimuksiin, muodostin teoreettisen viitekehykseni pohjalta viisi teemaa, jotka ohjasi-

vat haastatteluani. Teemoiksi muodostuivat OuluES-toiminta, tutkinnon suhde yrittäjyyteen, 

muut yrittäjyyteen liittyvät aktiviteetit, perhe ja muut verkostot sekä yrittäjyysvalmiudet.  
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Kysymysten harkinnan lisäksi Saarasen et al. (2012) mukaan tulisi kiinnittää huomiota haasta-

teltavien valintaan, sillä teemahaastattelussa tutkittaviksi tulisi valita sellaisia ihmisiä, joilta ar-

velee parhaiten saavan aineistoa tutkimuksen kohteena olevista asioista. Tämä oli jälleen yksi 

syy siihen, miksi rajasin haastateltavani OuluES-toiminnan piiriin. Tiesin, että OuluES-toimin-

nassa mukana olleilla opiskelijoilla on varmasti näkemystä ja kokemusta opiskelijoiden yrittä-

jyyden teemaan liittyen.  

4.3 Aineiston keruu ja käsittely  

Toteutin haastatteluni yksilöhaastatteluina kesäkuussa 2018. Kohderyhmälläni oli kaksi mer-

kittävää rajausta; OuluES järjestön toimintaan osallistuminen hallituksen jäsenenä sekä tällä 

hetkellä meneillään olevat yliopisto-opinnot.  

Syy, miksi halusin haastatella juuri yliopistotaustaisia opiskelijoita, liittyy mielenkiintooni kor-

keakoulutasolla toteutettavaa yrittäjyyskasvatusta kohtaan. Yrittäjyys yliopistoissa on ollut hy-

vin pinnalla viime aikoina, vaikka yrittäjyys ei perinteisesti ole ollut yliopistoissa keskeisessä 

roolissa. Minua henkilökohtaisesti kiinnostaa paljon se, kuinka haastattelemani henkilöt yli-

opistossa opiskelevina nuorina kokevat omat yrittäjyysvalmiutensa sekä kuinka osittain yliopis-

ton rahoittama OuluES-toiminta, joka on korkeakoulutasolla toteutettavaa yrittäjyyskasvatusta, 

on tutkittavieni mielestä edistänyt heidän valmiuksiensa muodostumista. Koen tämän aiheen 

tarkastelun tärkeäksi myös yliopistomme näkökulmasta, sillä tutkimukseni toivon mukaan tuot-

taa tärkeää tietoa siitä, kuinka opiskelijat ovat kokeneet OuluES-toiminnan merkityksen omien 

yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumisen kannalta. 

Tutkimukseeni osallistui viisi henkilöä, joista jokainen on toiminut opintojensa jossakin vai-

heessa OuluES järjestön hallituksessa sekä on muutoin osallistunut OuluES-toimintaan tapah-

tumien muodossa. Haastateltavani olivat iältään 24-28-vuotiaita ja kolme heistä oli naisia, kaksi 

miehiä. Haastatelluista kaksi toimi haastatteluhetkellä yrittäjinä, toinen osa-aikaisena ja toinen 

täysipäiväisesti. Näillä kahdella haastateltavilla molemmilla on myös taustallaan perheessä yrit-

täjyyttä, sillä molempien tapauksessa toinen vanhemmista on toiminut hyvin pitkään yrittäjänä. 

Kolme muuta tutkimukseen osallistunutta eivät olet itse toimineet yrittäjinä, eikä heillä myös-

kään ole lähiperheessä ollut yrittäjyyttä. 

Pyrin saamaan opiskelijoita hieman eri tutkintotaustoista, jotta saisin variaatiota taustoihin. 

Anonymiteetin säilyttämiseksi en erittele tarkemmin, missä tutkinto-ohjelmissa haastatellut 
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opiskelevat, mutta kolme haastateltavista opiskeli haastatteluhetkellä Oulun yliopiston kauppa-

korkeakoulussa, yksi kasvatustieteen tiedekunnassa ja yksi teknillisessä tiedekunnassa. Ano-

nymiteetin vuoksi olen myös nimennyt haastatellut H1, H2, H3, H4 sekä H5.  

Alla olevaan taulukkoon on eritelty haastatellut henkilöt H1-H5. Taulukkoon on lisätty tiede-

kunta, jossa he opiskelevat, kauanko he ovat olleet mukana OuluES hallitustoiminnassa sekä 

haastattelun kesto. Kartoitin haastateltavat omasta tuttavapiiristäni, mikä sujui yllättävän hel-

posti. Olen ollut itse mukana OuluES hallituksessa vuosina 2016-2017, joten sain haastateltavat 

helposti mukaan. Haastatelluista osa on ystäviäni, mikä tulee tietysti ottaa huomioon haastatte-

lun luotettavuutta arvioitaessa.  

 

 

 

 

 

TAULUKKO 1 Haastatellut henkilöt, tiedekunta, OuluES hallitustoiminta sekä haastattelun 

kesto 

Haastattelut toteutettiin kasvotusten jokaisen kanssa Oulun yliopistolla Tellus Innovation Are-

nalla, ja jokainen haastattelu kesti noin yhden tunnin. Pyrin toimimaan haastattelutilanteessa 

mahdollisimman objektiivisesti sulkeistamalla omat ennakko-oletukseni ja asiat, joita tiesin 

haastateltavistani entuudestaan taka-alalle. Olen kuitenkin itse ollut melko tiiviistikin mukana 

aiemmin OuluES-toiminnassa, joten en voinut omaa kokemustani sulkea täysin pois. Koen kui-

tenkin oman kokemukseni OuluES-toiminnasta ja muutamista muista Oulun alueen yrittä-

jyysaktiviteeteista olleen minulle etu, sillä osasin myös näiden pohjalta hieman pohtia haastat-

teluni teemoja ja itse haastattelutilanteessa esittää tarkentavia kysymyksiä. Minun tulee kuiten-

kin etenkin analyysivaiheessa pyrkiä tarkastelemaan aineistoa sellaisenaan kuin se on, eikä an-

taa omien oletusteni vaikuttaa tekemiini johtopäätöksiin.  

Jokaisen haastattelutilanteen alussa pyysin haastateltaviani allekirjoittamaan tutkimusluvan 

(liite 2), jolloin myös kerroin heille haastattelun tarkoituksesta, aineiston keräämisestä ja käsit-

telystä, sekä anonymiteetin säilyttämisestä. Toin myös haastateltavien tietoon sen, että jos he 

Haastateltavat Tiedekunta 
OuluES halli-

tustoiminta 

Haastattelun 

kesto 

H1 Kauppakorkeakoulu 1v  01:07:08 

H2 Kauppakorkeakoulu 1v 01:07:10 

H3 Kauppakorkeakoulu 1,5v 50:43 

H4 Kasvatustieteiden tiedekunta 1v 01:10:28 

H5 Teknillinen tiedekunta 1v 54:11 
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jossain tutkimuksen vaiheessa tahtovakin perua osallistumisensa, heidän tarvitsee vain ilmoit-

taa tästä minulle, jolloin en käyttäisi heidän haastatteluaan tutkimuksessani ja hävittäisin aineis-

tot asianmukaisesti. 

Koin viiden haastattelun olleen tällä erää riittävä määrä, sillä jonkin verran alkoi jo ilmaantua 

saturaatiota eli kyllääntymistä, pyörittyäni viiden ihmisen kanssa samoissa teemoissa. Kyllään-

tymisen tapauksessa aineisto alkaa toistaa itseään (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Saturaatiota ei 

tapahtunut suuressa määrin, kyseessä on kuitenkin hyvin pieni määrä ihmisiä, mutta tiettyä tois-

toa vastauksissa oli havaittavissa. Myös Saaranen et al. (2012) huomauttavat, kuinka jo aineis-

ton analyysin toteuttamisen kannalta aineiston määrän rajaaminen on tarpeellista, eikä mahdol-

lisimman suuren aineiston hankkimisen tulisi olla itsetarkoitus. Määrän sijaan aineiston ana-

lyysi sekä siitä tehtävät tulkinnat ovat tutkimuksessa pääasia (Saaranen et al. 2012). Pyrinkin 

pääsemään haastatteluissa haastateltavien kanssa mahdollisimman syvälle aiheeseen antamalla 

heille tilaa kertoa omista käsityksistään vapaasti, jotta sain rikasta aineistoa. 

Tallensin haastattelut nauhurilla, jonka jälkeen litteroin haastattelut aina välittömästi jokaisen 

haastattelun jälkeen. Tällöin itse haastattelutilanne oli minulla vielä tuoreessa muistissa. Sain 

myös porrastettua litterointia järkevästi tällä tavoin haastatteluiden välissä. Kokonaisuudessaan 

haastattelujen kesto oli 299 minuuttia, eli 4 tuntia 59 minuuttia. Litteroitua aineistoa kertyi 71 

sivua (riviväli 1,15, fonttikoko 12), sisältäen yhteensä 31 639 sanaa. Suoritin aineistolleni pe-

ruslitteroinnin, eli litteroin lähes kaiken sana sanalta lukuun ottamatta hymähtelyjä, muminoita 

ja muita vastaavia täytesanoja kuten useasti toistuvat niinku, tavallaan ynnä muut, sillä koin, 

etteivät ne ole sisällöllisesti merkittäviä aineistoni kannalta.  

4.4 Aineiston analyysi 

Analysoin aineistoni sisällönanalyysin keinoin, joka on useimmiten laadullisessa tutkimuksessa 

käytetty perusanalyysimenetelmä (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Valitsin sisällönanalyysin mene-

telmäkseni sen sopivuuden vuoksi juuri laadullisen aineiston analysointiin, mutta myös siksi, 

että sen avulla on mahdollista tarkastella aineistoa systemaattisesti ja objektiivisesti (Tuomi & 

Sarajärvi, 2018). Koska haastateltavistani suurin osa on ystäviäni tai vähintäänkin tuttujani, 

koin tärkeäksi sen, että analyysimenetelmäni mahdollistaa mahdollisimman objektiivisen ai-

neiston tarkastelun. 
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Sisällönanalyysillä pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä tiiviissä ja yleisessä muodossa ja se 

voidaan toteuttaa kolmella tavalla; aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai teoriaohjaavasti (Es-

kola, 2018; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Lähestymistavat eroavat siinä, missä määrin analyysissa 

on mukana teoreettisia kytkentöjä (Eskola, 2018). Teoriaohjaava sisällönanalyysi sijoittuu ai-

neistolähtöisen sekä teorialähtöisen analyysin väliin, jolloin analyysissä käytetään apuna teo-

reettisia kytkentöjä, mutta analyysissä edetään kuitenkin aineiston ehdoilla (Eskola, 2018).  

Oma lähestymistapani oli teoriaohjaava sisällönanalyysi, jolloin analyysin apuna käytetään ab-

duktiivista päättelyä. Tutkijalla on analyysia tehdessään mielessään teoreettisia käsitteitä ja ide-

oita, joita hän pyrkii todentamaan aineistonsa avulla (Hirsjärvi & Hurme, 2011). Teoriaohjaava 

analyysi etenee aineistonlähtöisen analyysin mukaisesti, mutta keskeinen ero tulee esiin siinä, 

kuinka aineistolähtöisessä analyysissä käsitteet ja luokat luodaan aineistosta, kun taas teoriaoh-

jaavassa analyysissä käsitteet ja yläluokat tuodaan valmiina pohjautuen teoriaan; alaluokat sen 

sijaan synnytetään aineistolähtöisesti, kuten aineistolähtöisessä analyysissä (Tuomi & Sara-

järvi, 2018).  

Valitsin teoriaohjaavan analyysin muutamasta syystä. Huomasin jo teoriataustaan ja aiempaan 

tutkimukseen perehtyessäni, että esimerkiksi yrittäjyysvalmiuksia tarkastellessa ne tyypillisesti 

jaetaan kolmeen kategoriaan, joita ovat siis asenne, tiedot ja taidot. Oli siis minulle luonnollista 

analyysia tehdessäni tarkastella aineistoa näiden kategorioiden kautta, jotka toin analyysiini tie-

dettynä. Koska teoriataustassani mukana on myös yrittäjyysintentiot, joiden voidaan katsoa ku-

vaavan sitä, missä määrin yksilö omaa aikomuksia ryhtyä yrittäjäksi, muodostui intentionaali-

suus neljänneksi kategoriaksi yrittäjyysvalmiuksia tarkastellessani.  

Valitsin teoriaohjaavan analyysin myös siksi, että koen sen aloittelevana tutkijana itselleni hel-

pommaksi raamiksi, kuin esimerkiksi täysin aineistolähtöisen analyysin. Teoriaohjaavan ana-

lyysin avulla minulla on taustalla mielessäni, mitä aineistosta etsin ja mitä sieltä voi mahdolli-

sesti löytyä, mutta kuljen analyysin ajan kuitenkin aineiston ehdoilla. Myös toiseen tutkimus-

ongelmaani liittyen huomasin tiettyjä teemoja, joita on korostunut tämän kaltaisen opiskelijayh-

teisön toiminnassa yrittäjyysvalmiuksia ja työelämätaitoja edistävinä tekijöinä. Muodostin mo-

lempiin tutkimusongelmiini liittyen aiempaan tutkimukseen pohjautuen tiettyjä luokkia, joita 

käytin apunani aineiston analyysissä. Esittelen kategoriat tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 
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4.4.1 Analyysin eteneminen 

Analyysini eteni seuraavassa kuvassa esitettyjen vaiheiden mukaisesti, joka pohjautuu Tuomen 

& Sarajärven (2018) teoksessa esitettyyn aineistolähtöisen sisällönanalyysin etenemiseen mu-

kautettuna vastaamaan teoriaohjaavan analyysin etenemistä minun työssäni. 

Analyysia aloittaessa täytyy aina valita analyysiyksikkö, johon analyysi kohdistuu; se voi olla 

esimerkiksi yksittäinen sana, virke tai idea (Eskola, 2018; Tuomi & Sarajärvi, 2018). Valitsin 

omaksi analyysiyksikökseni ajatuskokonaisuuden, sillä aineistostani oli löydettävissä hyvin pit-

kiä, tutkimusongelmaani vastaavia ajatuskokonaisuuksia, mutta myös lyhyitä ilmaisuja. Aja-

tuskokonaisuus analyysiyksikkönä mahdollisti aineiston tarkastelun järkevästi omien tutkimus-

ongelmieni kannalta.  

Aloitin aineistoni analyysin kuuntelemalla haastatteluja ja litteroimalla ne, jonka jälkeen luin 

litteroitua aineistoa useaan kertaan. Suoritin analyysini laadullisen aineiston käsittelyyn tarkoi-

tetulla NVivo-ohjelmalla, johon syötin kaikki haastatteluni tallennettuna samaan tiedostoon. 

Ennen merkityksellisten ilmausten etsimistä loin ohjelmaan valmiiksi ne yläluokat, jotka olin 

pohtinut valmiiksi aiemman tutkimuksen ja teorian pohjalta. Näitä luokkia apuna käyttäen aloin 

käymään läpi järjestelmällisesti litteroitua aineistoani, etsien sieltä tutkimusongelmiini vastaa-

via merkityksellisiä ilmauksia samalla vetäen ilmaisut niille sopivaan yläluokkaan. Jos sopivaa 

yläluokkaa ei vielä löytynyt, loin sellaisen. Kävin aineistoani läpi useaan kertaan tehden tätä 

KUVIO 5 Teoriaohjaavan sisällönanalyysin eteneminen minun työssäni (mukaillen Tuomi & 
Sarajärvi, 2018) 
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edellä kuvattua toistuvasti; etsin merkityksellisiä ilmaisuja, pohdin, kumpaan tutkimusongel-

maan ne tarjoavat vastauksia ja vedin ilmaisut niille sopivaan yläluokkaan.  

Teorian ja aineistoni pohjalta muodostuivat kuviossa 6 esitellyt yläluokat ja yhdistävät luokat. 

Yhdistävä luokka käsitykset yrittäjyysvalmiuksista kuvaa tuloksia ensimmäiseen tutkimuson-

gelmaani siitä, millaisia käsityksiä haastateltavillani on omista yrittäjyysvalmiuksistaan, jonka 

yläluokat asenne, tiedot, taidot ja intentionaalisuus muodostuivat aiemman teorian ja tutkimuk-

sen pohjalta. Yhdistävä luokka OuluES-toiminnan keskeiset tekijät osana yrittäjyysvalmiuksien 

muodostumista kuvaa tuloksia toiseen tutkimusongelmaani siitä, minkä tekijöiden OuluES-toi-

minnassa haastattelemani henkilöt kokevat edistäneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa muodos-

tumista, jonka yläluokat tapahtumat, ilmapiiri ja tunnelma, käytännön työskentely sekä yhteisö 

muodostuivat osittain aiemman tutkimuksen ja osittain aineistosta nousseiden ilmausten poh-

jalta. 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6 Aiemman teorian ja tutkimuksen sekä aineiston pohjalta muodostuneet yläluokat 
sekä yhdistävät luokat 

Kun olin käynyt aineistoani läpi useaan kertaan etsien tutkimusongelmieni kannalta relevantteja 

ilmaisuja ja vieden niitä yläluokkiin, aloin tarkastelemaan yksitellen yläluokkia ja niiden sisäl-

tämiä merkityksellisiä ilmauksia. Otetaan esimerkiksi yhdistävän luokan käsitykset yrittäjyys-

valmiuksista yläluokka asenne. Avasin NVivo-ohjelmassa kyseisen luokan, jolloin näin kaikki 

ilmaukset, joita kyseinen yläluokka sisältää. Luin läpi useaan otteeseen luokan sisältämiä il-

maisuja, ja merkitsin jokaiseen muistiinpanoksi kyseisen ilmauksen pelkistetyn ilmauksen.  

Näitä jokaisen yläluokan sisältämiä ilmauksia kävin läpi vertaillen, etsien niistä samankaltai-

suuksia ja eroavaisuuksia. Samalla yhdistelin samankaltaisia ilmauksia ja muodostin niistä ala-

luokkia, esimerkiksi yläluokka asenne sisältää alaluokkia kuten päättäväisyys ja aloitteellisuus. 

Nämä alaluokat sisältävät haastateltavien ilmauksia, jotka ilmentävät mielestäni päättäväisyyttä 
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tai aloitteellisuutta. Kuviossa 7 näkyy esimerkkejä ilmausten pelkistämisestä sekä ryhmittelystä 

ala- ja yläluokkiin. 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

luokka 

”... siellä oli hyviä pu-

hujia ja ne puhu muus-

taki ko semmosista pe-

ruasioista mitä käyään 

koulussa tai luen-

nolla” 

 Vierailevat puhujat Puhujat TAPAHTU-

MAT 

OuluES-toi-

minnan kes-

keiset tekijät 

osana yrittä-

jyysvalmiuk-

sien muodos-

tumista 

”Mutta kyllä mulla 

eniten se, että en vaan 

osaa tarpeeks vielä” 

Ei ole tarpeeksi 

osaamista 

Kontrollikä-

sitykset 

INTENTIO-

NAALI-

SUUS 

Yrittäjyysval-

miudet 

”Siinä oppi semmosta, 

ehkä huomas enem-

män että okei, ehkä mä 

handlaan tän homman, 

ehkä mä oon oppinu 

jotaki tuolla koulussa, 

ei oo menny hukkaan” 

Käytännön tekemi-

sen kautta sai lisää 

itsevarmuutta ja 

valmiuksia 

Käytännön 

valmiudet 

KÄYTÄN-

NÖN 

TYÖSKEN-

TELY 

OuluES-toi-

minnan kes-

keiset tekijät 

osana yrittä-

jyysvalmiuk-

sien muodos-

tumista 

”Se on ehkä just sel-

lasta tiettyä uteliai-

suutta, on halua oppia 

uusia juttuja..” 

Uteliaisuus oppia 

uusia asioita 

Uteliaisuus ASENNE Yrittäjyysval-

miudet 

”Mitä siihen tukeen tai 

turvaan tulis niin kyllä 

mää luulen että lähi-

piiri ois varmaan, sit 

toisaalta niinku kaikki 

ESsän kautta saadut 

kaverit ja semmoset” 

Lähipiiriltä ja kave-

reilta saisi tukea 

Normatiiviset 

käsitykset 

INTENTIO-

NAALI-

SUUS 

Yrittäjyysval-

miudet 

TAULUKKO 2 Esimerkki ilmausten pelkistämisestä sekä ryhmittelystä ala- sekä yläluokkiin 
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5 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset. Tulokset käydään läpi tutkimuskysymyksittäin, 

joita on kaksi. Alaluvussa 5.1 erittelen tuloksiani ensimmäisen tutkimuskysymykseni osalta, 

jonka tarkoituksena on vastata kysymykseen siitä, millaisia käsityksiä OuluES:n toiminnassa 

mukana olleilla yliopisto-opiskelijoilla on omista yrittäjyysvalmiuksistaan. Yhdistävä luokka 

käsitykset yrittäjyysvalmiuksista jakaantuu edelleen yläluokkiin asenne, tiedot, taidot sekä in-

tentionaalisuus.  

Alaluvussa 5.2 esittelen tuloksiani liittyen toiseen tutkimuskysymykseeni, jonka tarkoituksena 

on vastata siihen, minkä tekijöiden haastattelemani henkilöt kokevat OuluES toiminnassa edis-

täneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumista. Yhdistävä luokka OuluES-toiminnan 

keskeiset tekijät osana yrittäjyysvalmiuksien muodostumista jakaantuu edelleen yläluokkiin ta-

pahtumat, ilmapiiri & tunnelma, käytännön työskentely sekä yhteisö.  

Tuloksia selventääkseni esittelen kulloisessakin kohdassa sitaatein kursivoituja lainauksia, joi-

den tarkoituksena on kuvata haastattelemieni henkilöiden käsityksiä liittyen aiheeseen. Sitaat-

tien merkintä (...) merkitsee kohdasta pois jätettyä tekstiä, joka on voitu tehdä joko kyseisen 

kohdan tarpeettomuuden vuoksi havainnollistamisen kannalta tai haastateltavan anonymiteetin 

suojaamiseksi.  

5.1 Käsitykset yrittäjyysvalmiuksista 

Tässä alaluvussa esitellään tulokset liittyen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni siitä, millai-

sia käsityksiä OuluES:n toiminnassa mukana olleilla yliopisto-opiskelijoilla on omista yrittä-

jyysvalmiuksistaan. Luku jakaantuu edelleen alalukuihin, jotka kuvastavat aiemman teorian 

pohjalta muodostuneita sekä aineistoni tukemia yläluokkia; näitä ovat asenne, tiedot, taidot sekä 

intentionaalisuus. Jokaisen yläluokan kohdalla esitellään myös sen muodostavat alaluokat, 

jotka kuvaavat tarkemmin käsityksiä yrittäjyysvalmiuksista.  

5.1.1 Asenne 

Yrittäjyysvalmiuksien merkittävimpänä osa-alueena aineistostani esiin nousi asenne, joka ko-

rostui tietoja ja taitoja useammin. Haastateltujen käsitykset tärkeimmistä asenteen aspekteista 

vaihtelivat, mutta eniten aineistosta nousi esiin käsityksiä, jotka kuvastivat päättäväisyyttä, 
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aloitteellisuutta sekä itseluottamuksen merkitystä. Muita asenteen alaluokkia ovat epäonnistu-

misten sietokyky sekä epävarmuuden sietokyky. Näiden lisäksi esiintyi muutamia satunnaisia 

käsityksiä liittyen avoimuuteen, uteliaisuuteen, sinnikkyyteen, sosiaaliseen itsevarmuuteen, 

idearikkauteen ja innovatiivisuuteen, kunnianhimoon sekä riskinottokykyyn, jotka on niputettu 

omaksi alaluokakseen muut.  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Päättäväisyys 

Aloitteellisuus 

Itseluottamus 

Epäonnistumisten sietokyky 

Epävarmuuden sietokyky 

Muut 

 

 

 

ASENNE 

TAULUKKO 3 Yläluokka asenne ja sen muodostavat alaluokat 

Asenne korostui yrittäjyysvalmiuksien osa-alueista eniten muun muassa siksi, että sen avulla 

koettiin olevan mahdollista luottaa itseensä, antaa parhaansa ja hallita paremmin omaa elä-

määnsä ja omaa toimintaansa. Asenne koettiin taitoja ja tietoja merkittävämpänä osa-alueena, 

sillä etenkin tietoja oli vastaajien mielestä mahdollista itse löytää netistä, mutta asenne luo poh-

jan yrittämiselle kokonaisvaltaisesti.  

”Sillon ku lähtee tekemään jotaki ja jos tekee, antaa sen 110 pinnaa ja se silti 

menee reisille, nii sä voit sanoo että mä yritin. Koska hirveesti enempää sä et 

voi tehä. Sit jos sää oot tehny 25 pinnaa ja ihmettelet, että mikshä se meni rei-

sille, nii sithä se on aika selkee, miks se todennäkösesti meni reisille.” 

Kahdella haastatellulla viidestä oli perheessä ollut hyvin lähellä yrittäjyyttä, sillä molempien 

toinen vanhempi oli toiminut pitkään yrittäjänä. Molemmat kuvasivat myös yrittäjänä toimi-

van vanhemman olevan heille läheisiä ja vastauksista myös kävi ilmi kunnioitus sekä ihailu 

vanhempaa kohtaan. Kolmas haastateltava kertoi äitinsä antaneen hänelle hyviä neuvoja asen-

teeseen liittyen ja kuvasi äidin myös olleen paras yrittäjyysvalmentaja jo ennen kuin haastatel-

tava itse tiesi, mitä yrittäjyys on.  
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”Se on päässy kaikki lamat ja muut läpi. Se on ollu sillonki ko tuli 90-luvulla 

markan devalvaatio nii silläki on lainat tuplaantunut yhessä yössä, että sehän 

vei hautaan tosi monta ihmistä. Mutta sieltä se on vaa menny läpi, että kyllä se 

on pärjänny eikä voi muuta sannoo, että tosi vaikeeta ollu välillä mutta se on 

vaan jaksanu.”  

”Mun äiti on opettanu, että sillon ku rupee jotai juttua tekemään niin se pitää 

tehä 110% tai sitten ei kannata ees alottaa. Niin se on aina ollu.” 

Asenteellisesti tärkeänä pidettiin erityisesti päättäväisyyttä sekä aloitteellisuutta, jotka ilmene-

vät usein kokonaisvaltaisena tapana toimia haastateltujen eri elämänalueilla. Päättäväisyyttä 

kuvattiin asenteena, jonka avulla on mahdollista vaikuttaa omaan elämäänsä sekä omaan toi-

mintaan; päättäväisyyden avulla voit antaa kaikkesi ja tehdä parhaasi, ja täten myös parantaa 

mahdollisuuksiasi onnistua. 

”Sama työjutuissa, siinä vaiheessa ku lähtee jotai tekemää et jos me halutaa toi 

pääministeri meän tapahtuma nii se pitää vaa saaha ja uskoo siihen.” 

Aloitteellisuus ilmenee vastaajien käsityksissä aktiivisuutena omassa elämässä sekä asenteena, 

jonka avulla on mahdollista kehittää itseään. Aloitteellisuus sekä omaehtoinen itsensä kehittä-

minen koettiin myös työelämän kannalta tärkeäksi, sillä niiden avulla on mahdollista valmis-

tautua tulevaan. Erityisesti kaksi haastateltavaa korostivat aloitteellisuuden merkitystä tältä 

kannalta, että itsensä kehittäminen sekä oman osaamisen tunnistaminen edistävät työllistymistä 

tulevaisuudessa. 

”Kyllä se syy, miks mää haluan kehittää itteä, nii on se, että mää haluan saada 

niitä töitä mitä mää iha oikeesti haluan ja mistä mää tykkään, jos ei sitte ite työl-

listä itteään.” 

Itseluottamukseen liittyvät käsitykset kuvasivat usein sitä, kuinka tärkeää on luottaa itseensä ja 

siihen, mitä tekee. Tämän lisäksi yrittäjinä toimivat henkilöt näyttäytyvät kahden haastatellun 

mukaan itsevarmoina ja itsevarmuutta yrittäjyys voi toisaalta myös vaatiakin. Itseluottamus li-

sää rohkeutta ja uskoa itseen, mikä toisaalta myös lisää epävarmuuden sietokykyä.  

”Jossain määrin mää uskon että niillä kaikkein menestyvimmillä yrittäjillä on 

noita luonteenpiirteitä, varsinki rohkeutta, itseluottamusta ja itsevarmuutta. 
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Mutta kyllä mää todellaki uskon myös että sitä pystyy oppimaan, tai ainaki ite oon 

oppinu.”  

”Pitää uskoa itteensä ja siihen mitä tekee – siitä kaikki lähtee.” 

Epäonnistumisten sietokykyä pidettiin tärkeänä, sillä jokainen kohtaa toisinaan elämässään 

epäonnistumisia eikä niiltä ole mahdollista kenenkään välttyä; tärkeintä on asennoituminen 

epäonnistumista kohtaan, sillä oikealla asenteella niistä on mahdollista myös oppia. Yksi haas-

tateltavista kuvasi myös nähneensä paljon muiden epäonnistuneen, mikä oli omalta osaltaan 

vaikuttanut hänen nykyiseen suhtautumiseensa epäonnistumisia kohtaan. 

”(...) siitä pitäs oppia. Sit ku ite on niin paljon altistunu sille ja on nähny, ku muut 

on epäonnistunu, nii sit se suhtautuminen on iha erilainen.” 

Epävarmuuden sietokyky liitettiin käsityksissä usein tulevaisuuteen, eikä epävarmuutta pidetty 

itseasiassa huonona asiana. Pikemminkin voisi ajatella niin, että epävarmuus tulevasta koettiin 

innostavana aspektina.  

”On sellanen olo, ettei oikee tiiä mihi päätyy, mutta jotaki siistiä pittää kyllä lähtä 

tekkee.” 

Alaluokka muut sisältää vastaajien kuvauksia liittyen avoimuuteen, uteliaisuuteen, sinnikkyy-

teen, sosiaaliseen itsevarmuuteen, idearikkauteen ja innovatiivisuuteen, kunnianhimoon sekä 

riskinottokykyyn. Mielenkiintoista on se, että esimerkiksi riskinottokyky sekä idearikkaus ja 

innovatiivisuus, jotka usein liitetään merkittävästi yrittäjyyteen, nousivat esiin vastaajien käsi-

tyksissä vain muutamaan otteeseen. Yksi haastateltavista kuvasi sosiaalisen itsevarmuuden ole-

van keskeinen valmius siksi, että uskaltaa ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin. 

”Sitte se, että niiku uskaltaa mennä ihmisille puhumaan ja olemaan sillai, ei niinku 

härskisti tyrkky, mutta vähä semmonen että kyselee, että hei, kuka sinä oot ja mitä 

sää teet (...).” 

5.1.2 Taidot 

Yrittäjyysvalmiuksien osa-alueista seuraavaksi merkittävimpänä korostui taidot, joista eniten 

käsityksiä esiintyi liittyen kykyyn ajatella laaja-alaisesti sekä oman osaamisen tunnistamiseen. 

Lisäksi ongelmanratkaisu, oman osaamisen soveltaminen, oman mukavuusalueen ylittäminen 

sekä verkostoitumisen taito korostuivat. Näiden lisäksi avun pyytäminen ja joustavuus koettiin 
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tärkeinä. Jälleen yksittäiset käsitykset liittyen yrittäjyysvalmiuksien taitojen osa-alueisiin on 

niputettu omaksi kategoriakseen muut, joka sisältää käsitykset liittyen myyntiin ja markkinoin-

tiin, kommunikointiin, omien vahvuuksien tunnistamiseen sekä tuotekehitykseen.  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Laaja-alainen ajattelu 

Oman osaamisen tunnistaminen  

Ongelmanratkaisu 

Oman osaamisen soveltaminen 

Oman mukavuusalueen ylittäminen 

Verkostoituminen 

Avun pyytäminen 

Joustavuus 

Muut 

 

 

 

 

 

TAIDOT 

TAULUKKO 4 Yläluokka taidot ja sen muodostavat alaluokat 

Kaksi haastateltavista kuvasi yrittäjyyteen liitettyjen tietojen ja taitojen olevan hyödyllisiä 

myös yleisesti ottaen elämässä sekä työelämässä.   

”Siitähän on paljon tutkimusta tehty mitkä on just niitä seuraavan 10-15 vuoden 

työelämätaitoja, nii sehän on just sitä joustavuutta, muuntautumiskykyä, kykyä 

oppia uusia asioita. Oikeastaan ne kaikki menee siihen yrittäjämäisen asenteen 

alle (...).” 

Laaja-alainen ajattelu ilmeni haastateltujen käsityksissä taitona, jonka avulla kykenee päästä-

mään irti perinteisestä ajattelusta ja jonka avulla voi paremmin tunnistaa omia mahdollisuuksi-

aan. Yrittäjyyden koettiin auttavan ison kuvan näkemisessä, jonka lisäksi yrittäjyys voi ilmetä 

yksilössä myös monipuolisena ajatteluna. Yksilö voi lisäksi toimia yrittäjämäisesti myös toisen 

alaisena työskennellessä. Laaja-alaiseen ajatteluun liittyen käsityksiä nousi esiin erityisesti kol-

men haastateltavan kanssa. 
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”Jos sää opiskelet tiettyä alaa, opiskelet opettajaks, nii se yrittäjyys siinä tapauk-

sessa vois olla jopa sitä, että sää toimit yrittäjämäisesti tai sit sää näät, että vält-

tämättä se opettaja ei oo se ainoa mahollisuus mitä sulla on.” 

Etenkin yksi haastateltavista korosti yrittäjyyden merkitystä oman osaamisen tunnistamisen ja 

soveltamisen näkökulmasta, mutta oman osaamisen tai oman ”jutun” tunnistaminen sekä osaa-

misen soveltaminen nousi esiin myös kolmella muulla haastateltavilla. Yksi haastateltavista 

myös koki, että mistä tahansa taidoista voi yrittäjänä olla hyötyä; yrittäjän ei tarvitse omata 

tiettyä taitoa tai ominaisuutta, jos hänen tiimistään löytyy joku, joka omaa sen.  

”Se pitäs lähinnä tuua että sun pitäs miettiä, että mitä sää oikeestaan ossaat tehä. 

Minun mielestä kai se yrittäjyys on sitä, että sää myyt semmosta juttua, missä sää 

oot asiantuntija tai missä sää haluat kehittyä. (...) Että sää tiiät, että sää oot opis-

kellu semmosta, mikä on kiinnostanu, ja ossaan semmosta, mutta se ei oo koko-

naisuuessaan yhtä ku sinä täysin.” 

Ongelmanratkaisukyvyn ja etenkin rohkean tarttumisen ongelmiin nähtiin olevan keskeinen 

yrittäjyysvalmius. Ongelmien ratkaisu ja niihin tarttuminen liittyy osittain myös päättäväiseen 

asenteeseen, sillä hyvin paljolti ongelmien ratkaisuun vaikuttaa myös niihin asennoituminen. 

Pääsääntöisesti kaikki haastateltavat suhtautuivat vastaan tuleviin ongelmiin myönteisesti ja 

kokivat, että ongelmat on tehty ratkaistaviksi. Erityisesti yksi haastateltava kuvasi myös näke-

vänsä ongelmat mahdollisuuksina, joihin on mukava tarttua. 

”(...) näitten kaikkien juttujen myötä, mitä oon tehny yrittäjyyteen liittyen täällä 

yliopistoaikana, nii mulla on muuttunu se suhtautuminen ongelmiin ja haasteisiin. 

Et aikasemmin ongelmat ja haasteet oli negatiivisia ja ne oli ongelmia, mutta nyt 

ku on joku ongelma tai näkkee jonku epäkohan (...) nii ne on mahollisuuksia. Sit 

sitä alkaa automaattisesti miettii, että miten ton vois korjata tai mitä siihe vois 

kehittää tai mitä se tarkottaa. Että se on semmosta mukavaa, yksinään sellasta 

aivotyöskentelyä ja semmosta ittesä haastamista (...).” 

Oman mukavuusalueen ylittäminen ja itsensä haastaminen nousi esiin kolmen haastateltavan 

käsityksissä, ja oman mukavuusalueen ylittämisen koettiin myös kehittävän omaa itseä eniten. 

Haastateltavista kaksi kuvasi myös kokeneensa tilanteita, joissa he olivat päättäneet haastaa tai 

ylittää itsensä, ja kokivat nämä tilanteet lopulta myönteisinä oman kehittymisensä kannalta. 
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”Ehkä se oli kuiteki semmonen, halus myös haastaa ittesä siihe että okei, mää oon 

viimeiseen asti aina vältelly näitä tilanteita (...).”  

Verkostoitumisen taito liitetään usein vahvasti yrittäjyyteen, ja kaikki haastateltavat kokivatkin 

omaavansa hyvin verkostoja. Käsitykset liittyen verkostoihin kuvattiin myönteisinä ja verkos-

toista koettiin olevan monenlaista hyötyä. Monet haastatelluista kertoivatkin pyrkivänsä ver-

kostoitumaan aktiivisesti eri ihmisten sekä toimijoiden kanssa. Yksi haastatelluista ei kokenut 

verkostoitumisen suhteen olevansa kuin kala vedessä, mutta hän tiedosti itsessään tämän ja oli 

myös hakeutunut usein tilanteisiin, joissa pääsi ylittämään itsensä. Tämä osoittaa tämän haas-

tateltavan osalta myös aloitteellisuutta kehittää omia kehityskohteitaan. 

”(...) toisaalta taas tapahtumissa niin en ehkä ihan oo sillee verkostoituja, en oo 

siellä niinku kala vedessä, mutta oli tavallaan välillä pakko astua sinne oman 

mukavuusalueen ulkopuolelle ja lähtä tutustummaan vieraisiin ihmisiin (...) ko 

sen joutu kerran tai kaks tekemään nii sitte sitä huomas että vaikka tää tuntuu 

pahalta, nii emmää kuitenkaan kuole tähän että tästä selviää. Tuli niinku sillai 

uskoa siihen.” 

Avun pyytämisen ja neuvojen kysymisen suhteen oli mielenkiintoista, kuinka niiden merkitys 

korostui erityisesti yhden haastateltavan kohdalla. Muutama muukin haastateltava mainitsi roh-

keuden kysyä ja pyytää apua olevan hyvin tärkeä valmius, mutta yhden haastateltavan kohdalla 

käsitykset liittyen avun pyytämiseen korostuivat. Tähän on voinut osaltaan vaikuttaa haastatel-

tavan aiemmat kokemukset lähipiirin puolelta, sillä lähipiiri ei haastateltavan mukaan ole välit-

tänyt yrittäjyydestä kovin myönteistä kuvaa.  

”Ehkä tärkeintä on se, että hyväksyy sen, että ei tarvii pärjätä yksin. Ehkä just 

seki että ku on ne kauhutarinat mitä sukulaiset on kertonu, nii ehkä niissäki on 

yks selittävä tekijä miks hommat ei oo sujunu on se, että on ollu se mentaliteetti 

että nyt niinku ei voi pyytää apua tai muuta. Et se on kuitenki ko kukkaa ei pärjää 

täällä maailmassa yksin.”  

Haastateltavan omien sanojensa mukaan lähipiiri ei kuitenkaan ollut kyennyt häntä pelottele-

maan tarpeeksi, sillä hän koki yrittäjyyden olevan hänelle mahdollinen vaihtoehto tulevaisuu-

dessa. Erityisesti haastateltava korosti mahdollisuutta yrittäjyyteen tiimin kanssa, jolloin muilta 

saisi tukea ja apua tarvittaessa, kunhan apua osaisi ja muistaisi pyytää. Myös toisen haastatel-

tavan käsityksissä korostui tiimin merkitys yrittäjyyttä ja vastuun jakamista ajatellen. 
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”(...) ennemmin sitte miettis että jossai tiimissä, jonku kanssa lähtis hommaa pyö-

rittämmää. Ehkä se tois just sitä tukea ja turvaa. Sitä ettei jäis yksin niiden aja-

tusten kans, että se kuitenki, vaikka on nyt niinku tottunuki siihen ja tajunnu sen, 

ettei tarvii pärjätä yksin että sitä apua aina kyllä löytyy kuha uskaltaa aukasta 

vähä suunsa.” 

Yksi haastateltavista oli kysymisen rohkeuteen liittyen saanut oivalluksia paikallisen yrittäjän 

kirjoittamasta kirjasta.  

”Että on rohkeutta kysyä. Sitä on nyt varsinki viimeistää sen jälkee ku luki sen 

Asmon kirjan, nii siinä just Asmo hyvin kans konkretisoi sen, että jos ei jotaki 

osaa, nii sit pitää kysyä (...)” 

Joustavuus yrittäjyysvalmiuksien taitojen osa-alueena mahdollistaa haastateltavien mukaan eri-

laisiin tilanteisiin mukautumisen, mutta toisaalta myös oman työn luomisen sellaiseksi, että se 

tukee omia tavoitteita tai tarpeita. Yksi haastateltavista kuvasi nykypäivänä olevan paljon eri-

laisia työkaluja, joiden avulla voi lisätä oman työn joustavuutta esimerkiksi yrittäjänä toimiessa.  

”Sit se vaatii tietysti semmosta joustavuutta, adaptability, et pystyy mukautuu 

siihe tilanteeseen” 

Alaluokkaan muut sisältyy muutamia satunnaisia käsityksiä, joita haastateltavat kuvasivat yrit-

täjyysvalmiuksien taitojen osa-alueilla. Näitä ovat myynti ja markkinointi, tuotekehitys, omien 

vahvuuksien tunnistaminen sekä oman arvon kommunikointi.  

”Sitte sen kommunikointi, että sää ossaat kertoa, mikä sinun arvo on.” 

5.1.3 Tiedot 

Tietojen osa-alue oli selkeästi käsityksissä harvimmin esiin noussut osa-alue. Tietoon liittyvistä 

käsityksistä muodostui ainoastaan kolme alaluokkaa, joista merkittävimpänä korostui mahdol-

lisuuksien tunnistaminen. Tämän lisäksi oman luokkansa muodostaa auttavat toimijat ja hel-

pottavat palvelut. Alaluokkaan muut sisältyvät yksittäiset käsitykset, jotka liittyvät hinnoitte-

luun ja budjetointiin, yrittäjän vakuutuksiin sekä yrittäjyyden yhteiskunnalliseen rooliin. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 
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Mahdollisuuksien tunnistaminen 

Auttavat toimijat ja helpottavat palvelut 

Muut 

 

 

TIEDOT 

TAULUKKO 5 Yläluokka tiedot ja sen muodostavat alaluokat 

Haastateltavista kolme koki omaavansa suhteellisen hyvin tietoa yrittäjyyteen liittyen, kun taas 

kaksi muuta haastateltavaa eivät uskoneet omaavansa paljoakaan konkreettista tietoa yrittäjyy-

den käytännön asioihin tai muihin tietoihin liittyen. Toisaalta tietojen vajavaisuutta ei kukaan 

haastateltavista nähnyt ongelmallisena, sillä he kokivat, että netistä löytyy nykyisin niin hel-

posti tietoa. Lisäksi jokainen haastateltava tiedosti olemassa olevia erilaisia auttavia toimijoita 

sekä helpottavia palveluita, jotka auttavat ja neuvovat yrittäjyyteen ja käytännön asioihin liit-

tyen. Näihin liittyen haastateltavien käsityksistä kävi ilmi, ettei kaikkea tietoa tarvitse edes ny-

kypäivänä itse omata juurikin auttavien toimijoiden ja palveluiden ansiosta.   

”(...) tai sitte jos niinku mää sanosin, ku on siellä kevytyrittäjänä, jos mun pitäs 

yhtäkkiä kaikki verojutut alkaa tekemään ja kirjanpito niin en ossais. Se olis tosi 

vaikeeta. Siks just se kevytyrittäjä, ko ne hoitaa kirjanpidon ja muut, nii sitä ei 

taas oo tarvinnu osata.” 

Tietojen osa-alueella haastateltavien käsityksissä korostui ennen kaikkea mahdollisuuksien tun-

nistaminen ja monet kuvasivatkin tämän kyvyn olevan yrittäjyyden keskiössä. Kyky tunnistaa 

mahdollisuuksia on hyödyksi hyvin laajalti yksilön elämän eri osa-alueilla. 

”(...) se että näkee ne mahollisuuet mitä työelämällä on, että sen ei oo pakko olla 

se, että menee johoki isoon toimistoon ja tekee siellä mitä käsketään vaan vaihto-

ehtoja on monenlaisia.” 

Jokainen haastateltava toi käsityksissään ilmi yrittäjyyteen liittyvissä käytännön asioissa ja neu-

vonnassa auttavat tahot ja helpottavat palvelut. Näiden tiedostaminen kuuluu keskeisesti yrittä-

jyysvalmiuksien tiedon osa-alueeseen, jotta tarvittaessa tietää, mistä saa apua ja neuvoja. Toi-

saalta osalle haastatelluista ei kuitenkaan ollut aivan selkeää, mitä varten eri tahot ovat olemassa 

ja missä asioissa niiden puoleen erityisesti kannattaisi kääntyä; hämmennystä aiheuttivat esi-

merkiksi monet Oulun alueelta löytyvät toimijat, joiden roolit eivät olleet etenkään yhden haas-

tatellun mielestä tarpeeksi selkeät.  
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”Mummo voi olla yrittäjä ja kuttoo villasukkia, vaikkei se ossais mittää muuta. 

On nii paljon kaikkia helpottavia palveluita, että kaikki pystyy hoitaa sen puo-

lesta, ettei sen tartte ite miettiä.” 

”Jos miettii, että sun pitäs ohjata johoki semmonen joka tulee kysymään, että hei, 

mä haluaisin perustaa yrityksen, nii mikä se ois se eka paikka mihi sää ohjaisit 

vaikka yliopistolla? Jos joku tulee kysyy toho Tellukseen (...) emmä tiiä mihi ne 

ohjaa. Ku niitä vaihtoehtoja on, sä voit sanoo että mee tonne yrittäjän toimistolle 

Uusikadulle tai mee Uusyrityskeskuseen tai soita tolle ES:n puheenjohtajalle, 

ehkä se tietää (...).” 

Haastateltavat eivät kysyessä oikein osanneet sanoa, kenen tehtäviin konkreettisen yrittäjyyteen 

liittyvän tiedon välittämisen tulisi kuulua. Tiedon osa-alueeseen liittyvät asiat koettiin myös 

suhteellisen tylsinä, minkä vuoksi suurin osa ei nähnyt niiden kuuluvan yliopiston ensisijaisiin 

tehtäviin yrittäjyyskasvatusta ajatellen. 

”No tommoset käytännön asiat ei mun mielestä kuulu yliopiston opettaa eikä ehkä 

kannata ES:n opettaa tai minkään muun sellasen koska ne on ensinnäki A, tosi 

kuivia semmosia juttuja ja B, niitä tarvii siinä vaiheessa ku sää oot oikeesti pe-

rustanu sen yrityksen ja sulla pyörii ne hommat. (...) Ku ne käytännön asiat on 

oikeesti tosi simppeleitä ja ne aina selviää.” 

Yksi haastatelluista korosti tietoihin liittyen ennen kaikkea sitä, että yrittäjyydestä kiinnostu-

neiden itsevarmuutta saataisiin vahvistettua sekä heidän uskoaan lisättyä liittyen siihen, että 

käytännön asiat järjestyvät; keskeistä tässä olisi epävarmuuden hälventäminen sekä sen ilmi 

tuominen, että apua on tarvittaessa saatavilla. 

”Et ehkä lähinnä se, että vie sen epävarmuuden ja sen sekavuuden verhon häl-

ventää siitä, että korostaa sitä, että nuo jutut kyllä järjestyy ja ohjaa vaikka tiedon 

äärelle. Nii se on se suurin juttu, ettei tarttis pelätä että jaa joku kirjanpito tai 

vakuutukset, että en ymmärrä mittään. Mutta se, että saa sille ihmiselle sen var-

muuden, ettei tarviikaan ymmärtää (...).” 

Alaluokkaan muut sisältyvät jälleen yksittäiset käsitykset liittyen tiedon osa-alueeseen; näitä 

olivat käsitykset liittyen hinnoitteluun ja budjetointiin, yrittäjän vakuutuksiin sekä yrittäjyyden 

yhteiskunnalliseen rooliin. Vain yksi haastateltavista toi ilmi vakuutuksien tärkeyden toimiessa 
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yrittäjänä ja kertoi olleensa itse aktiivisesti yhteydessä vakuutusfirmoihin selvittääkseen tarjolla 

olevia vaihtoehtoja.  

”YEL vakuutuksista puhutaa nii oon ollu yhteydessä vakuutusfirmoihin ja pyytäny 

tarjouksia ja käyny tapaamisissa ja sieltä kyselly ummet ja lammet mitä tarvii.” 

Yrittäjyyden yhteiskunnalliseen rooliin liittyen nousi esiin käsityksiä kahdelta haastateltavalta, 

joista käy ilmi ymmärrys yrittäjyyden tärkeydestä yhteiskunnan toiminnan kannalta.  

”Nii se mennee suurimmassa osassa maailmaa, että jos ei olis yrittäjiä, nii toden-

näkösesti nämä yhteiskunnat ei rullais.” 

Yksi haastateltavista mainitsi oman työnsä hinnoittelun hankalaksi, jonka lisäksi toinen haasta-

teltava kertoi kaipaavansa kauppatieteen opintoihin lisää opetusta liittyen budjetointiin tai mui-

hin yrittäjyyden perusasioihin.  

”Joo no tämä vois kyllä olla kans, että miten sää hinnottelet ittes. Jos sää ossaat 

jotaki nii hyvin helposti tullee tehtyä niiku aika paljon halvemmalla.”  

5.1.4 Intentionaalisuus 

Intentionaalisuuden osa-aluetta olen tarkastellut analyysini aikana Icek Ajzenin teorian poh-

jalta, jonka esittelin aiemmin. Kyseinen teoria tarkastelee sitä, missä määrin yksilö omaa aiko-

muksia ryhtyä yrittäjäksi ja sekä tekijöitä näiden aikomusten taustalla. Koska tutkimuksen koh-

teena ovat yrittäjyysvalmiudet, on luonnollista tarkastella myös aikomuksia ja niiden taustalla 

vaikuttavia käsityksiä.  

Intentionaalisuuden yläluokka muodostuu kolmesta alaluokasta, joita ovat toimintakäsitykset, 

normatiiviset käsitykset sekä kontrollikäsitykset. Kuten aiemmin sivulla 25 eriteltiin, yksilön 

toimintakäsitykset pohjautuvat uskomuksiin yrittäjyyden toiminnan seurauksista, joiden poh-

jalta muodostuvat toiminta-asenteet, eli yksilön asenne yrittäjyyttä kohtaan. Normatiiviset kä-

sitykset pohjautuvat yksilön käsityksiin tämän lähipiirin suhtautumisesta toiminnan toteuttami-

seen, ja tästä muodostuu yksilölle subjektiivinen normi, joka kuvaa yksilön painetta toteuttaa 

tai jättää toteuttamatta toimintaa lähipiirin arvojen mukaisesti. 

Kontrollikäsitykset kuvaavat yksilön käsityksiä omista kyvyistään toteuttaa yrittäjyyttä ja ne 

muodostuvat niiden tekijöiden olemassaolosta tai olemattomuudesta, joiden yksilö uskoo mer-
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kittävästi vaikuttavan toiminnan toteutumiseen. Näistä muodostuu yksilön arvio havaituista toi-

mintamahdollisuuksista, eli missä määrin yksilö kokee yrittäjyyden itselleen helpoksi tai vai-

keaksi ja kuinka hän arvioi siitä suoriutuvansa.  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Toimintakäsitykset 

Normatiiviset käsitykset 

Kontrollikäsitykset 

 

INTENTIONAALISUUS 

 

TAULUKKO 6 Yläluokka intentionaalisuus ja sen muodostava alaluokat 

Aineistosta nousi esiin paljon toimintakäsityksiä, jotka kuvaavat haastateltavien käsityksiä yrit-

täjänä toimimisesta sekä yrittäjänä toimimisen seurauksista. Käsityksiä oli monenlaisia, joista 

yllättävän monessa kuvattiin yrittäjänä toimimisen haastavuutta ja sen vaikeutta. Nämä käsi-

tykset pohjautuvat haastateltavien aiempiin kokemuksiin yrittäjyyteen liittyen, esimerkiksi sitä 

kautta millainen kuva yrittäjyydestä on välittynyt yrittäjävanhemman tai muun lähipiirissä toi-

mineen yrittäjän kautta.  

”Semmonen vaikee. Että justiisa ihmisten palkkaaminen on vaikeeta, siinä pittää 

tehä paljon ite kaikkia tämmösiä. Kovasti stressiä, paljon asioita hoitaa, kaikki ei 

oo kunnossa, ei mitenkään hohdokas kuva.” 

Kahdelle haastateltavalle, joiden toinen vanhempi on toiminut yrittäjänä pitkään jo haastatelta-

vien lapsuudesta saakka ja täten he ovat seuranneet yrittäjyyttä hyvin läheltä koko ikänsä, oli 

välittynyt yrittäjävanhemman kautta kuva yrittäjyydestä haasteellisena ja vaikeana toimintana. 

Molemmat haastateltavat kuitenkin kuvasivat yrittäjävanhempansa selvinneen kaikista vai-

keuksista mitä vastaan oli tullut. Toinen haastateltavista myös kuvasi oman käsityksensä yrit-

täjyyden vaikeudesta muuttuneen aikojen saatossa.  

”No yrittäjähän voi olla hyvin monella tavalla että se perheyritystausta, siinä on 

ollu sellanen yrittämisen malli että ollaan ite tosi kiinni siinä omassa firmassa 

(...) ehkä semmosta uhrautuvaa yrittäjyyttä. Kaikki vapaa-aika käytetään siihen, 

ei oo perheelle aikaa hirveesti, pittää aina ite olla tekemässä ja ite kantaa kaikki 

vastuu. Sitte nyt se on taas muuttunu, tässä on oppinu sen, että toi ei todellakaan 

oo ainut tapa tehä yrittäjyyttä ja se on lisänny itellä sitä halua siihen yrittäjyyteen 

tosi paljon.” 
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Negatiivisia toimintakäsityksiä huomattavasti enemmän aineistosta nousi esiin myönteisiä toi-

mintakäsityksiä, joissa yrittäjyyteen liitetään myönteisiä mielikuvia kuten intohimoa ja paloa 

omaa työtä kohtaan, mahdollisuutta toteuttaa itseään sekä hyötyjä taloudellisen kannattavuuden 

näkökulmasta. Vaikka kaikilla haastateltavilla oli ollut enemmän tai vähemmän negatiivisia 

kokemuksia tai aiempia käsityksiä yrittäjyyteen liittyen, myönteiset käsitykset olivat näitä huo-

mattavasti merkittävimpiä, ja näin ollen yrittäjyys kaiken kaikkiaan ilmeni myönteisenä jokai-

sen haastateltavan käsityksissä.  

”Mää kai sanosin, että jos joku on yrittäjä, nii se tekkee semmosta hommaa mistä 

se kai tykkää.” 

Monet haastateltavista kuvasivat lähipiirissä toimineen yrittäjän kautta välittyneen kuvan yrit-

täjyydestä olleen haastava eikä yrittäjänä toimineen henkilön elämä ollut vaikuttanut kovin hoh-

dokkaalta. Kuitenkin käsityksistä käy ilmi, että haastavuuden vastapainona yrittäjänä toimivalla 

henkilöllä täytyy kuitenkin olla intohimo tai palo omaa työtänsä kohtaan, jotta sitä jaksaa tehdä 

vaikeinakin aikoina. Haastatellut kokivat tämän intohimon omaa työtänsä kohtaan hyvin myön-

teisenä asiana. 

”Mutta ehkä siinäki joku semmonen intohimo tai palo siihen hommaan täytyy 

olla, että sitä jaksaa edelleenki tehä sitte.” 

”Musta on parasta ku yrittäjillä tosi monilla, ketä oon tavannu, nii niillä oikeesti 

silmät loistaa ku ne rupee puhuu siitä mitä ne tekee tai niistä niiden uusista ide-

oista (...).” 

Yksi haastateltavista ilmaisi myös yrittäjänä toimimisen olevan taloudellisesti kannattavampaa 

verrattain palkkatyöhön.  

”Sit rahallisesti se on järkevämpää koska siinä tienaa paremmin tällä tavalla että 

jos ois palkkatöissä samasta hommasta, nii siitä mun palkasta tavallaa vähennet-

täs ne kaikki verot ja muut maksut (...)” 

Ainoastaan yksi haastateltavista toi ilmi tämän yrittäjyyden taloudellisen aspektin ilmi käsityk-

sissään. Muutoin yrittäjyyteen liittyvät myönteiset käsitykset painottuivat vahvasti ei-taloudel-

lisiin tekijöihin, kuten vapauteen tehdä omat päätökset tai mahdollisuuteen toteuttaa itseään.  
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”Myös ite liittää siihen tosi vahvasti semmosen maailmanparantamisen, että 

 emmää ihan tyhjästä alkaisi ite pistää yritystä pystyy että pitäs olla joku isompi 

tarkotus sillä taustalla.” 

Normatiivisia käsityksiä aineistosta nousi esiin kolmenlaisia. Ensimmäisessä tapauksessa kah-

della haastateltavista yrittäjyys oli ollut perheessä paljon läsnä, kuten edellä kävinkin jo läpi. 

Molempien haastateltujen tapauksessa ei heidän käsityksensä mukaan vanhemmilta ollut kos-

kaan tullut painostusta ryhtyä yrittäjäksi, eikä toisaalta myöskään painostusta, ettei yrittäjäksi 

saisi ryhtyä, jos niin haluaisi. Molempien tapauksessa haastateltavien käsitykset perheen asen-

noitumisesta haastateltavan yrittäjyyteen olivat melko neutraalit. 

 ”Se on ollu semmosta että jos haluaa tehhä (yrittäjyyttä) nii tietää minkälaista se 

on ja jos et halua tehä, nii sitte et halua. Että ihan miltä itestä loppujen lopuks 

tuntuu. (...) Varmaan niinku muuten semmosta henkistä tukkee lähipiiriltä (...)” 

Mielenkiintoista on myös se, että molemmat haastateltavat, joiden perheessä yrittäjyys oli van-

hemman kautta ollut hyvin läsnä, toimivat tällä hetkellä itse yrittäjinä; toinen osa-aikaisena ja 

toinen täysiaikaisena. Toinen myös tiedosti itsellään olleen yrittäjyyskipinän jo pitkään ja oli 

oman käsityksensä mukaan halunnut aina yrittäjäksi. Vaikka tällä haastateltavalla oli ollut mah-

dollisuus jatkaa yrittäjävanhempansa jalanjäljissä perheyrityksessä, ei se vaihtoehto ainakaan 

toistaiseksi kuitenkaan houkutellut; sen sijaan hän koki haluavansa tehdä omat päätöksensä ja 

luoda polkunsa oman näköisekseen. 

”Ku mää tiiän sen ja mää muistan, että mua kiinnosti se yrittäjyys ja mulla on 

ollu aina se, että oon haaveillu omasta yrityksestä (...). Nythä se on myynnissä, 

ku isä jää eläkkeelle (...) ehkä siitä on vähä potenu syyllisyyttä, että ei oo lähteny 

jatkaa sitä, mutta ihan täysin tietonen oon siitä, että tää on mun elämä ja mää 

teen omat päätökset ja isäki on aina kunnioittanu sitä ihan täysillä (...).” 

Kolmella muulla haastateltavalla ei yrittäjyys ollut koskaan ollut perheessä tai lähipiirissä kovin 

läsnä. Kaikilla haastateltavilla oli ollut joku sukulainen, joka oli toiminut yrittäjänä, ja tämän 

kautta oli jokaiselle välittynyt melko haastava kuva yrittäjyydestä. Kahden haastateltavan ta-

pauksessa käsitykset lähipiirin suhtautumisesta yrittäjyyteen olivat kuitenkin myönteiset ja 

etenkin kaveripiiristä saisi heidän käsitystensä mukaan paljon tukea. Näiden kahden tapauk-

sessa ei esimerkiksi vanhempien kautta ollut koskaan välittynyt erityisemmin käsityksiä yrittä-

jyydestä suuntaan tai toiseen. 
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”Kyl mä toisaalta luulen, että ne ois sillee että toi ois mulle tosi tyypillistä toi-

mintaa, mutta en usko, että kukaa ihmettelis yhtää. Että kyllä sieltä tulis sellasta 

kannustusta.” 

Kolmas haastateltava oli kokenut perheensä puolelta välittyneen negatiivista kuvaa yrittäjyyden 

suhteen, eikä hän kokenut, että häntä olisi koskaan kannustettu yrittäjyyteen, pikemminkin 

päinvastoin.  

”Mun setä on maatalousyrittäjä, mutte muute sitte on kaikki sukulaiset kiertäny 

nää yrittäjyyshommat kaukaa. Ei todellakaa niiku perheen puolelta tullu min-

käänlaista kannustusta tähän hommaan. (...) Kyllä mä luulen että vanhemmat ai-

naki monneen kertaan kyssyis, että ootko nyt ihan tosissas, että haluaksää var-

masti lähtä tähän.” 

Kontrollikäsitykset kuvaavat yksilön käsityksiä omista kyvyistään toteuttaa yrittäjyyttä ja ne 

muodostuvat niiden tekijöiden olemassaolosta tai olemattomuudesta, joiden yksilö uskoo mer-

kittävästi vaikuttavan toiminnan toteutumiseen onnistuneesti. Eniten aineistosta esiin nousi 

kontrollikäsityksiä liittyen omaan osaamiseen, ja erityisesti siihen, etteivät haastatellut vielä 

kokeneet omaavansa tarpeeksi osaamista, kokemusta tai rohkeutta toteuttaa yrittäjyyttä.  

”Ehkei vielä semmonen rohkeus ja rahkeet riitä siihen. Haluais ensin käyä kar-

tottamassa lissää sitä kokemusta ja käyä näkemässä miten tuolla oikeassa yritys-

elämässä hommat pyörii ja toimii.” 

Sen lisäksi, ettei osaamista tai kokemusta koettu olevan tarpeeksi, ei kaksi haastateltavista 

koennut vielä omaavansa tarpeeksi hyvää ideaa tai palvelua, jolla yrittäjyyttä voisi lähteä to-

teuttamaan.  

”Kyllä mää oon aivopessy itteeni siihen, että jossaki vaiheessa kyllä. Se ehkä 

omalla tavallaan oottaa vielä sitä, vaikkei pitäs ajatella silleen, mutta joko sitä 

heureka ideaa, (...) tai sit toinen suunta on se, että se alkaa sillä, että tuotteistaa 

tän oman osaamisen ja rupee sitä myymään.” 

Kaksi tällä hetkellä yrittäjinä toimivaa haastateltua kokivat oman yritystoimintansa sujuneen 

hyvin, jonka lisäksi kaikki haastateltavat kokivat omaavansa sellaisia verkostoja, joista voisi 

olla hyötyä yrittäjänä toimiessa. Verkostot koettiin käsitysten mukaan hyvin merkittävinä.  
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”Että mite mää lähin nii sillee että verkostot oli siinäki avainroolissa (...) että ei 

tota tarjousta ois tullu jos ei sieltä ois mua tunnettu.” 

Kaksi haastateltavista oli myös kokenut sosiaalista kannustamista yrittäjyyteen, mikä oli omalta 

osaltaan johtanutkin yritystoiminnan aloittamiseen.  

”(...) hyvin monet ihmiset kyseli tekemään semmosia juttuja, sitte siinä tuli että 

siitähä vois pyytää rahhaa ko ensimmäinen kysy että voiko hän palkata ja maksaa 

että onko sulla toiminimeä (...)” 

5.2 OuluES-toiminnan keskeiset tekijät osana yrittäjyysvalmiuksien muodostumista 

Tässä alaluvussa esitellään tulokset liittyen toiseen tutkimuskysymykseeni siitä, minkä tekijöi-

den OuluES-toiminnassa haastattelemani henkilöt kokevat edistäneen omien yrittäjyysval-

miuksiensa muodostumista. Luku jakaantuu edelleen alalukuihin, jotka kuvastavat aiemman 

tutkimuksen sekä aineistoni pohjalta muodostuneita yläluokkia; näitä ovat tapahtumat, ilmapiiri 

ja tunnelma, käytännön työskentely sekä yhteisö. Jokaisen yläluokan kohdalla esitellään myös 

sen muodostavat alaluokat, jotka kuvaavat tarkemmin käsityksiä yrittäjyysvalmiuksia edistä-

neistä tekijöistä. 

5.2.1 Tapahtumat 

Tärkeimmäksi tekijäksi valmiuksien muodostumisen kannalta OuluES-toiminnassa käsitysten 

mukaan koettiin tapahtumat sekä aktiviteetit, joihin kaikki haastateltavat olivat hallitustoimin-

tansa kautta osallistuneet tai olleet niitä mukana järjestämässä.  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Puhujat 

Inspiraatio & motivaatio 

Yrittäjyysteema 

Tietoa yrittäjyydestä  

 

 

TAPAHTUMAT 

TAULUKKO 7 Yläluokka tapahtumat ja sen muodostava alaluokat 
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Tapahtumat koettiin tärkeinä erityisesti sen vuoksi, että niistä sai usein inspiraatiota ja motivaa-

tiota omaan toimintaan, tapahtumien yrittäjyysteema koettiin houkuttelevana ja usein tapahtu-

mien kautta pääsi tutustumaan myös yrittäjinä toimiviin ihmisiin, jolloin sai heiltä tietoa yrittä-

jänä toimimisesta. Kaikki haastateltavat nostivat käsityksissään esiin tapahtumat jossakin yh-

teydessä.  

Tapahtumat, joissa on mukana ulkopuolisia puhujia, nousi esiin merkittävinä kolmen haastatel-

tavan käsityksissä. Vierailevat puhujat antavat uudenlaista näkökulmaa, inspiraatiota sekä myös 

tietoa yrittäjyydestä tai kulloisestakin aiheesta. Kaksi haastateltavaa kokivat myös tärkeänä sen, 

että yrittäjyydestä välitettäisiin realistista kuvaa opiskelijoille, missä vierailevat puhujat voivat 

omalta osaltaan auttaa. Menestystarinoiden lisäksi tuotaessa esiin myös yrittäjyyden varjopuo-

lia tai epäonnistumisia, tekee se yrittäjistä inhimillisempiä ja yrittäjyydestä sellaista toimintaa, 

johon itsekin voi koeta pystyvänsä.  

”Koska sikshän monet miettii että uskaltaako alkaa yrittäjäksi tai että se on kau-

heen vaikeeta tai raskasta ja ei musta oo siihen (...). Sitte ko kuulee että joku 

muuki on ehkä ajatellu sillee ja on ehkä käynyki ne pahimmat skenaariot ja siitä 

on sitte kuitenki noustu, nii se esimerkin voima on aina se paras voima.” 

Inspiraatiota ja motivaatiota koettiin vierailevien puhujien lisäksi saatavan yleisestikin ottaen 

tapahtumista. Kaksi haastateltavista mainitsi päässeensä OuluES-toiminnan kautta vieraile-

maan myös suuremmissa tapahtumissa Suomen tasolla, kuten Slushissa, mikä koettiin hyvänä 

asiana.  

”(...) ko on päässy isompiin tapahtumiin niinku Polar Bear Pitching ja Slush nii 

niistä on saanu semmosta omaa intoa ja drivea (...)”  

OuluES-toiminnan ja tapahtumien yrittäjyysteema oli houkutellut muutaman haastateltavan 

alun perin mukaan toimintaan. Se koettiin kiehtovana, jonka lisäksi yhden haastateltavan mu-

kaan OuluES-toiminnassa yrittäjyyttä ei lähestytty perinteisellä tavalla, minkä hän koki hyvänä 

asiana. Lisäksi yksi haastateltava mainitsi, ettei ollut ennen OuluES-toimintaa ajatellut, että tä-

mänkaltaisiakin tapahtumia järjestetään, vaan ajatteli tapahtumien olevan enemmänkin kult-

tuuri- tai urheilutapahtumia. 

”(...) mää muistan ko niihi ensimmäisiin tapahtumiin meni nii kaikki oli siistii ja 

hienoo, ko en ollu ennen käynyt on tyyppisissä tapahtumissa, et tapahtumat ennen 
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OuluES ja Business Kitcheniä tarkotti mulle jotai kulttuuritapahtumia tai urhei-

lua. En ollu hoksannu et voi olla tällasia yrittäjyyteen vaikka mihin liittyviä mui-

taki tapahtumia.” 

Tapahtumien kautta kaksi haastateltavaa koki saaneensa tietoa yrittäjänä toimimisesta tavattu-

aan ja juteltuaan tapahtumissa yrittäjien kanssa. Lisäksi yksi haastateltavista mainitsi asiantun-

tijapuhujien olleen mielenkiintoisia, sillä tällöin sai uutta tietoa alasta, josta itsellä ei ole aiem-

paa käsitystä. Kaiken kaikkiaan kolme haastateltavaa viidestä kertoi saaneensa uudenlaisia nä-

kökulmia jollain tasolla tai kokivat omien ajattelutapojensa laajentuneen OuluES-toiminnan 

avulla. 

”Seki oli mukavaa, että monesti niissä tapahtumissa pääsi oikeesti juttelemaan 

ihan oikeiden yrittäjien kanssa, että siellä ei ollu vaa niitä opiskelijoita. Sai myös 

sitä kautta uuenlaista näkökulmaa siihen, että mitä se yrittäjyys voi olla.”  

”(...) ymmärretään, että asiat ei välttämättä oo sitä, miltä ne näyttää. Että ne on 

justiisa paljon muutaki ja ihmisetki on paljon muuta. Siis sen myöntäminen, ettei 

tiiä oikeestaan asioista sen sijaan, että on ihan varma, että tietää miten maailma 

kulkee ja muuta.” 

Yksi haastateltavista kuvasi aiemmin uskoneensa yrittäjinä toimivien ihmisten olevan supe-

rihmisiä tai jollain tavalla taidoiltaan tai ominaisuuksiltaan olevan muiden ihmisten yläpuolella. 

Hän oli kuitenkin päässyt OuluES-tapahtumien kautta tutustumaan yrittäjinä toimiviin ihmisiin, 

jolloin tämä kuva oli muuttunut. Nykyään hän kertoi ajattelevansa yrittäjinä toimivien ihmisten 

olevan ihmisiä siinä missä muutkin ja täten hänen kuva yrittäjinä toimivista ihmisistä oli jollain 

tapaa muuttunut realistisemmaksi. 

”Sitä jotenki aina ajatteli aikasemmin, että ehkä just sen perusteella ku kaikilla 

luennoilla ja muualla kävi niitä superyrittäjiä, että ajatteli joteki että ne on aina 

ollu kaikessa tosi superhyviä. Ne ei epäonnistu ikinä ja ne on semmosia supe-

rihmisiä, mutta eihä se niin todellisuudessa pidä paikkaansa että samallailla 

siellä epäonnistutaan. (...) musta tuntuu, että aika hyvin ne stereotypiat karisi 

siinä mitä enemmän tutustu uusiin, yrittäjinä toimiviin ihmisiin, että nykyään ehkä 

enemmän ajattelee että ihan tavallisia ihmisiä neki on.” 
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5.2.2 Ilmapiiri & tunnelma 

Kaikkien haastateltavien käsityksistä nousi esiin OuluES-toiminnan hyvä tunnelma ja ilmapiiri, 

jonka koettiin mahdollistaneen myös omaa kehittymistä. Ilmapiiri koettiin turvallisena ja roh-

kaisevana, jonka lisäksi kahden haastateltavan käsitysten mukaan kaikki olivat tasavertaisesti 

tervetulleita mukaan tapahtumiin ja toimintaan. Yksi haastateltavista korosti käsityksissään sitä, 

kuinka OuluES-toiminnassa sai olla juuri sellainen kuin oli, samalla kuitenkin etsien omaa it-

seään ja omaa polkuaan. Neljä viidestä haastateltavasta myös koki, että OuluES-toiminnassa 

sai pitää hauskaa ja ilmapiiri oli rento.  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Hauskuus ja rentous 

Rohkaisu ja kannustus 

Turvallisuus 

Yhteisöllisyys 

 

 

ILMAPIIRI JA TUNNELMA 

TAULUKKO 8 Yläluokka ilmapiiri ja tunnelma ja sen muodostavat alaluokat 

Hauskuus ja rentous oli merkittävin tekijä, joka nousi ilmapiirin suhteen useimmiten esiin. Ylei-

sesti ottaen rento ja välitön ilmapiiri mahdollisti myös haastateltavien oman rentouden toimin-

nassa sekä oman polkunsa etsimisen toiminnan ohessa. Yksi haastateltavista kuvasi myös kuul-

leensa tuttavaltaan OuluES tapahtumissa olevan hauskaa, minkä vuoksi hän alun perin lähti 

tutustumaan tapahtumiin. Yksi haastateltavista korosti pitävänsä siitä, kuinka OuluES:n tapah-

tumissa usein yhdistyi hupi ja hyöty.  

”Se on semmonen middleground, jonne voi tulla juttelemaan ja pitämään haus-

kaa, ja siinä ohella, enemmänkin se on ehkä sitä find your passion.” 

”(...) toi on tosi hyvä, että yhistetään sitä hupia ja sitä toista puolta, että ehkä just 

sitä asiantuntijuutta työelämästä nii ne on mulle semmosia highlighteja (...)” 

Rohkaisu ja kannustus ilmeni niin ikään useiden haastateltavien käsityksissä, ja eräänä hyvänä 

seikkana OuluES-toiminnassa koettiin olevan sen, ettei siellä pakotettu ketään mihinkään ja 

jokainen sai täten vapaasti muodostaa omat käsityksensä ja omat tavoitteensa. Kaksi haastatel-

tavista kuvasi saaneensa rohkeutta muiden esimerkistä, jolloin oma itseluottamus oli kasvanut, 
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jonka lisäksi kolmas haastateltava kuvasi saaneensa hyvin vahvasti sen käsityksen, ettei Ou-

luES-toiminnan maalitauluna ylipäänsä pidetty yrittäjäksi ryhtymistä, vaan enemmänkin yrit-

täjämäisen asenteen omaksumista.  

”(...) sitä ei oo niin maalitauluna pidetty että susta tulee yrittäjä (...) ja minusta 

ei kertaakaan sieltä tullu semmosta, että sinusta pitäs tulla yrittäjä, vaan se on 

että sinusta voi tulla yrittäjä (...). Että emmää niiku sanos, että siinä on niinku 

tavotekkaan välttämättä tulla. Mutta jos haluat, se on enemmänki sitä yrittäjä-

mäistä asennetta kaikkeen siihen, mitä teet.” 

Yleisesti ottaen kaikki viisi haastateltavaa kuvasivat saaneensa OuluES-toiminnan kautta lisää 

itseluottamusta sekä uskoa itseen. 

”Ennenku alotin ES:ä nii emmä ois ikinä aatellu, että mää voisin jotai yrittämistä 

harrastaa enkä mää välttämättä vieläkään, mutta se ei oo semmonen poissuljettu 

vaihtoehto, että nyt mää tiiän, että mää pystyisin siihen.” 

”Se on vahvistanu sitä uskoa omaan itteensä kaikista eniten.” 

OuluES:n turvallinen ilmapiiri mahdollisti tunteen siitä, että epäonnistuminen on sallittua ja 

apua saa pyytää silloin, kun ei itse osaa. Käytännön asioiden harjoittelun koettiin olevan hel-

pompaa OuluES-ympäristössä verrattain esimerkiksi yrityksiin, sillä OuluES:n tunnelma ja ym-

päristö koettiin tätä ajatellen turvalliseksi.  

 ”Ei tarvinnu esittää että oot jotaki, mitä et oo. (...) Saa olla mitä olet.” 

”Siellä sai rohkeesti kokkeilla ja jos ei pystyny, ei taidot riittäny, nii pysty vaa 

sanomaa että nyt ei pysty, että voiko joku jelppiä.” 

Viimeisenä ilmapiirin ja tunnelman osa-alueena erityisesti kahden haastateltavan käsityksistä 

nousi esiin yhteisöllisyys, joka ilmeni muun muassa siten, että kaikki tuntuivat olevan tervetul-

leita toimintaan ja vastaan otettiin avoimesti. Erityisesti yksi haastateltavista kertoi tulleensa 

mukaan OuluES:n hallitukseen ulkopuolisena, mutta hän ei kokenut kertaakaan olevansa ulko-

puolinen, vaan kertoi olleensa tervetullut toimintaan alusta asti. Lisäksi yhteisöllisyyden kuvat-

tiin ilmenevän siten, ettei toimintaa oltu rajattu ainoastaan yrittäjyydestä kiinnostuneille vaan 

muutkin olivat tervetulleita. 
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”Ei ollu semmosia kuppikuntia siellä vaa tuntu, että iha sama mistä tuut nii sut 

otetaan vastaan ja hei, kiva että tulit ja tervetuloa.” 

5.2.3 Käytännön työskentely  

OuluES:n hallituksessa toimiessa keskeisessä osassa on käytännön tekeminen ja työskentely, 

kuten tapahtumien ideointi, suunnittelu ja toteuttaminen sekä markkinointi. Kaikkien haastatel-

tavien käsityksistä nousikin esiin käytännön työskentelyn hyöty omien valmiuksien kehittymi-

sen kannalta, sillä käytännön työskentely mahdollisti itsenäisen ja vapaan ajattelun, suunnitte-

lemisen ja toteuttamisen, tarjosi eri tavalla käytännön valmiuksia verrattain luennoilla istumi-

seen sekä kehitti omia valmiuksia vastuullisuuden kautta.  

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Käytännön valmiudet 

Itsenäisyys ja vapaus 

Vastuu 

Itsensä toteuttaminen 

 

 

KÄYTÄNNÖN TYÖSKENTELY 

TAULUKKO 9 Yläluokka käytännön työskentely ja sen muodostavat alaluokat 

Neljä haastateltua viidestä koki saaneensa jollain tasolla käytännön valmiuksia OuluES-toimin-

nan kautta. Osa koki omaksuneensa kovia taitoja, kuten tapahtumien järjestämiskokemusta tai 

valmiuksia markkinointiin, kun taas osalla korostuivat pehmeämmät taidot, kuten tiimityösken-

telytaidot tai ongelmanratkaisutaidot. Kaksi haastateltavista mainitsi hyväksi sen, että he pää-

sivät konkreettisesti turvallisessa ympäristössä harjoittelemaan käytännössä niitä asioita, joita 

olivat luennoilla ja yliopistossa oppineet, tai omaksumaan muutoin sellaisia taitoja, joita ei lu-

ennoilla istuessa opi. 

”(...) mutta sitte kyllä mun mielestä myös tämmönen, mitä varten ite on tonne 

eksyny, nii tommonen inspiraatio ja työelämätaitoja. Semmosta, mitä ei yliopisto 

tarjoa, mitä luennoilla ei kuule. (...) vaikka se LinkedIn-koulutus tai photoshop, 

tällaset mitä mää tiiän, että mä tarviin työelämässä, mutta mitä mää en saa luen-

noilta, nii sellasia.” 

Hyvin merkittävänä tekijänä käytännön työskentelyn hyötyjen kannalta koettiin olevan se, että 

OuluES-toiminnassa pääsi itse suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia; sai itse pohtia, 
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minkä kokisi olevan tarpeellista, ja toteuttaa toimintaa sen pohjalta. Toimintaan osallistuville 

annettava vapaus toteuttaa tapahtumia tiettyjen raamien sisällä on lisännyt muun muassa haas-

tateltavien itseluottamusta, uskoa omiin kykyihin sekä kirkastanut asennetta.  

”Itteä kehitti eniten se, että tavallaan heti ku lähti mukkaan nii pääs mukkaan 

suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä tapahtumia. Ei ollu kukkaa sanomassa että 

nyt me tehhää näin (...) vaa sai olla mukana ideoimassa ja miettimässä että miten 

tapahtumat tai muut kannattais toteuttaa.” 

Yksi haastateltavista on toiminut OuluES:n hallituksen puheenjohtajana, ja hänen käsityksis-

tään kävikin ilmi erityisesti se, kuinka puheenjohtajan vastuu on edistänyt omia valmiuksia. 

Puheenjohtajalla on tärkeä rooli pitää huolta siitä, että asiat tulee tehdyksi, ja tämän vastuun 

kautta on myös oma ote työn tekemiseen kehittynyt.  

”Ku lähtee ite jotaki juttua luomaan ja sitä ei kukaan vie maaliin jos et sää ite 

vie, niin siinä kyllä oppii sen. (...) Varsinkaa puheenjohtajan roolissa ei kukaan 

tuu hirveen usein kysymään, että onko sitä tehty. Töissä vielä voi ylemmältä joku 

tulla silleen että ooksää tehny sen, mutta tässä ei tuu, nii on pakko ottaa sitä vas-

tuuta.” 

Kahden haastateltavan käsityksistä nousi ilmapiiriin liittyen vielä esiin se, kuinka OuluES-toi-

minta on mahdollistanut oman itsensä toteuttamisen.  

”(...) sai niinku vähä sen pohjalta miettiä, että mitkä on vaikka omat intohimot ja 

niitten kautta sitte ruveta tekemään jotaki, mitä koki, että olis tarpeellista.” 

5.2.4 Yhteisö  

Yhteisöön liittyvät käsitykset jakautuvat kahteen alaluokkaan, joita ovat verkostoituminen sekä 

vertaiset. Näihin kahteen luokkaan liittyvät käsitykset kuvaavat OuluES-toiminnan merkitystä 

omien yrittäjyysvalmiuksien edistämisen kannalta niiltä osin, kuinka haastatellut kokivat Ou-

luES-toiminnan olevan oiva paikka verkostoitumiseen sekä vertaisten tapaamiseen. Jokainen 

haastateltava myös toi käsityksissään ilmi yhteisöön liittyviä tekijöitä haastattelun aikana. 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Verkostoituminen  

YHTEISÖ 
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Vertaiset 

TAULUKKO 10 Yläluokka yhteisö ja sen muodostava alaluokat 

Verkostoituminen ja uusiin sekä erilaisiin ihmisiin tutustuminen kävi ilmi jokaisen haastatelta-

van käsityksistä. Yksi haastatelluista oli tullut toiselta paikkakunnalta Oulun yliopistoon ja ha-

lusi tutustua uusiin ihmisiin, jonka vuoksi hän lähti alun perin tutustumaan OuluES-toimintaan. 

Myös muut korostivat OuluES-toiminnan funktiota nimenomaan uusiin ihmisiin tutustumisen 

kannalta. Myös se, että OuluES-toiminnassa on mukana ihmisiä eri aloilta, koettiin hyväksi 

oman kehittymisen kannalta, sillä tästä työskentelystä sai itselle uudenlaista näkökulmaa. 

”Se motivoi, että on erilaisia ihmisiä ja erilaisten ihmisten kanssa voipi tehä jut-

tuja (...).” 

”Ei ollu oikeen verkostoja eikä tuttuja ollenkaan yliopistossa (...) nii ehkä se yk-

kösmotiivi oli se, että tapais vaa uusia ihmisiä.” 

OuluES-toimintaa toteuttavat pääosin opiskelijat opiskelijoita varten, ja neljässä haastattelussa 

viidestä ilmenikin käsityksiä liittyen vertaisten merkitykseen. Vertaisten kautta voi saada saman 

henkisiä ystäviä, tukea sekä lisää itsevarmuutta. Harvalla haastatelluista oli kaveripiirissä ylei-

sesti ottaen yrittäjinä toimivia henkilöitä, ja OuluES koettiinkin tärkeäksi paikaksi löytää ver-

kostoihin saman henkisiä ihmisiä.  

”Tällasista ES:n kaltasista pitäs tulla just se vertaisryhmän tuki ja se uskallus, 

että ku siellä on muita samallaisia, joska uskaltaa, että määki uskallan. Opin-

noista voi tulla se teoriapuoli ja se, että miten asioita tehhään, mutta sit sen tarvii 

sen jonku, jonka pitää pukata sut sinne.” 

5.3 Tutkimustulosten yhteenveto  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta olin kiinnostunut kuulemaan millaisia käsityksiä tut-

kittavillani on omista yrittäjyysvalmiuksistaan. Tämän tutkimuksen osalta yrittäjyysvalmiuk-

sien asenteelliset sekä taidolliset aspektit näyttävät korostuvan tiedollista osa-aluetta tärkeäm-

pänä, sillä kaikki haastateltavat kokivat omaavansa vähiten valmiuksia liittyen tietojen osa-alu-

eeseen. Tätä ei kuitenkaan kukaan haastateltavista kokenut ongelmallisena, sillä tutkittavien 

mukaan internetistä löytyy nykyisin paljon tietoa yrittäjyyteen liittyen. Tämän lisäksi jokainen 
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haastateltava tiedosti olemassa olevia erilaisia helpottavia palveluita sekä auttavia toimijoita 

yrityksen perustamiseen liittyen, jonka vuoksi omien tietojen vähäisyyttä ei koettu ongelmana. 

Asenteellisesti merkittävimpänä tässä tutkimuksessa korostuivat päättäväisyys, aloitteellisuus 

sekä luottamus omaan itseen, kun taas taidollisesti merkittävimpänä korostuivat kyky ajatella 

laaja-alaisesti, taito tunnistaa ja soveltaa omaa osaamistaan, sekä kyky ratkaista ongelmia. 

Asenne korostui näistä kolmesta osa-alueesta eniten, sillä asenteen avulla kuvattiin olevan mah-

dollista vaikuttaa omaan elämäänsä ja omaan toimintaansa, sekä saavuttaa paremmin niitä asi-

oita, joita pitää itselleen merkityksellisenä. Taidollisesti merkittävät kyvyt mahdollistavat oman 

osaamisen sekä omien mahdollisuuksien tarkastelun laajemmassa kontekstissa, kuin myös 

oman osaamisen soveltamisen tarvittaessa erilaisiin tilanteisiin.  

Käsityksiä yrittäjyysvalmiuksista tarkasteltiin lisäksi yrittäjyysaikomusten kautta tarkastele-

malla Icek Ajzenin suunnitellun toiminnan teorian pohjalta haastateltavien yrittäjyysintentioita 

sekä niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Toimintakäsitysten osalta aineistosta nousi esiin sekä 

kielteisiä, että myönteisiä toimintakäsityksiä, myönteisten käsitysten ollessa selkeästi kielteisiä 

merkittävämpiä. Normatiivisten käsitysten osalta vain yhden haastateltavan tapauksessa oli lä-

hipiirin puolesta välitetty yrittäjyydestä negatiivista kuvaa, jonka lisäksi kyseinen haastateltava 

ei myöskään uskonut perheensä suhtautuvan kovin kannustavasti siinä tapauksessa, jos haasta-

teltava itse ryhtyisi yrittäjäksi. Muiden haastateltavien osalta jokainen uskoi saavansa lähipii-

ristä ja/tai ystäviltään tukea, jos he ryhtyisivät yrittäjiksi, jonka lisäksi jokaisen lähipiirin suh-

tautuminen yrittäjyyteen oli ollut tutkittavien mielestä joko neutraali tai myönteinen. 

Viimeisenä intentionaalisuuden osa-alueena tarkasteltiin kontrollikäsityksiä, joiden osalta 

kolme haastateltavaa ilmaisi kokevansa, ettei omaa vielä tarpeeksi osaamista tai ei omaa sel-

laista ideaa tai palvelua, jolla ryhtyä yrittäjäksi. Kaikki kolme kuitenkin kertoivat yrittäjyyden 

olevan heille mahdollinen vaihtoehto tulevaisuudessa, kunhan he ensin kartuttaisivat lisää osaa-

mista ja/tai kokemusta tai saisivat sen idean, jolla yrittäjyyttä voisi lähteä toteuttamaan. Kahden 

muun haastateltavan tapauksessa ulkoinen yrittäjyys oli jo toteutunut, sillä he toimivat haastat-

teluhetkellä yrittäjinä, ja molemmat totesivat yritystoiminnan sujuneen mukavasti.  

Toisen tutkimuskysymykseni tarkoituksena oli tarkastella sitä, minkä tekijöiden OuluES-toi-

minnassa tutkimukseen osallistuneet näkevät edistäneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa muo-

dostumista. Tulosten mukaan merkittäviä tekijöitä OuluES-toiminnassa tutkittavien käsitysten 

pohjalta on neljä, joita ovat tapahtumat, ilmapiiri ja tunnelma, käytännön työskentely sekä yh-
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teisö. Tapahtumien osalta käsityksissä korostuivat etenkin puhujatapahtumat, joiden kautta ker-

rottiin saatavan inspiraatiota sekä motivaatiota, uusia näkökulmia sekä tietoa yrittäjänä toimi-

misesta. OuluES-tapahtumien kautta pääsi myös tutustumaan yrittäjinä toimiviin ihmisiin, jol-

loin oma kuva yrittäjyydestä tai yrittäjänä toimimisesta muodostui realistisemmaksi.  

OuluES:n hauskan, rennon ja turvallisen ilmapiirin ansiosta toiminnassa yhdistyy luontevalla 

tavalla hyöty ja hupi. Hauskuus, rentous ja turvallisuus ilmeni käsityksissä myös haastateltavien 

omana rentoutena, sillä toiminnassa ei tarvinnut esittää mitään sellaista, mitä et ole, eikä ketään 

myöskään pakotettu mihinkään. Sen sijaan toiminnasta saatiin itseluottamusta ja rohkeutta käy-

tännön tekemisen sekä vertaisten esimerkin kautta, jonka lisäksi turvallisessa ilmapiirissä käy-

tännön taitojen harjoittelun koettiin olevan helpompaa verrattain yrityksiin. Myös epäonnistu-

misen kerrottiin olevan sallittua, jonka lisäksi yhteisöllisyyden kuvattiin ilmenevän siinä, 

kuinka kaikki olivat tervetulleita toimintaan ja vastaan otettiin avoimesti.  

OuluES-toiminnassa tapahtuvan käytännön työskentelyn kautta haastateltavat kertoivat saa-

neensa lisää käytännön valmiuksia sekä itseluottamusta. Haastateltavat kertoivat päässeensä 

käytännössä harjoittelemaan niitä asioita, joita olivat luennoilla tai koulussa oppineet, jonka 

lisäksi he pääsivät vapaasti mukaan ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia. 

Yksi haastateltavista oli toiminut myös OuluES:n puheenjohtajana, ja erityisesti hän kuvasi 

oman kehittymisensä tapahtuneen vastuun ottamisen kautta.  

Viimeisenä merkittävänä tekijänä esiin nousi yhteisö, jonka osalta korostuivat erityisesti ver-

kostojen sekä vertaisten merkitys. OuluES koettiin hyvänä paikkana verkostoitumiseen sekä 

saman henkisten ihmisten tapaamiseen, sillä OuluES-tapahtumissa sekä toiminnassa vieraili ja 

toimi ihmisiä eri taustoista. Näin toiminnan kautta tutkittavat pääsivät tutustumaan laajasti eri-

laisiin ihmisiin, jota kautta eivät ainoastaan verkostot, vaan myös omat näkökulmat, laajenivat. 

Vertaisten merkitys korostui käsityksissä erityisesti siinä, kuinka toisten samankaltaisten opis-

kelijoiden esimerkistä sai myös itselle lisää rohkeutta sekä itsevarmuutta. 

Kaiken kaikkiaan OuluES-toiminnan seurauksena kaikki viisi haastateltavaa kertoivat saa-

neensa lisää itseluottamusta sekä uskoa itseen, jonka lisäksi kolme haastateltavaa viidestä kertoi 

omien näkökulmiensa sekä ajattelutapojensa laajentuneen toiminnan kautta. Lisäksi kaksi haas-

tateltavaa korosti OuluES-toiminnan tärkeyttä oman itsensä etsimisen tai oman polkunsa löy-

tämisen kannalta. Edellä olevien lisäksi haastateltavat kuvasivat saaneensa lisää käytännön val-

miuksia omaan työskentelyyn, verkostoja, tietopohjaa yrittäjyydestä sekä inspiraatiota ja moti-

vaatiota omaan toimintaan.  
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6 Pohdinta 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia käsityksiä OuluES:n toiminnassa mu-

kana olleilla yliopisto-opiskelijoilla on omista yrittäjyysvalmiuksistaan sekä minkä tekijöiden 

he kokevat OuluES-toiminnassa edistäneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumista. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin haastattelemalla viittä 

yliopisto-opiskelijaa. Tutkimukseen osallistuneista jokainen on jossain vaiheessa opintojaan ol-

lut mukana OuluES:n hallituksessa. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin kei-

noin. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta keskeisimpänä tuloksena voidaan pitää sitä, kuinka 

yrittäjyysvalmiuksien osa-alueelta etenkin asenteelliset, mutta myös taidolliset tekijät korostui-

vat selkeästi tiedollista osa-aluetta merkittävämpänä. Tulosten pohjalta voidaan todeta tutkitta-

vien yrittäjyysvalmiuksien olevan yleisesti ottaen hyvällä pohjalla, lukuun ottamatta tietojen 

osa-aluetta, joka tukee esimerkiksi Pruett et al. (2009) havaintoa siitä, kuinka yliopisto-opiske-

lijat kokivat yrittäjyyteen liittyvien tiedollisten valmiuksien olevan puutteellisia. Pruett et al. 

(2009) tutkimuksessa tiedollisten valmiuksien vähäisyys myös koettiin yliopisto-opiskelijoiden 

toimesta merkittävänä esteenä yrittäjyydelle, toisin kuin tässä tutkimuksessa, jossa haastatelta-

vat eivät itse kokeneet sitä ongelmallisena. 

Syitä sille, miksi juuri tässä tutkimuksessa tiedollisten valmiuksien puutteellisuutta ei koettu 

ongelmallisena, voi olla useita. Tutkittavat itse toivat ilmi tiedostavansa monia auttavia tahoja 

sekä palveluita, joilta apua saa siinä vaiheessa, kun näitä tietoja tarvitsee. Tämän lisäksi heidän 

mukaansa internetistä on nykyisin helposti saatavilla tietoa yrityksen perustamiseen ja muihin 

käytännön asioihin liittyen, jolloin tätä tietoa ei välttämättä tarvitse edes itse omata. Kansain-

välisesti katsoen minulla ei ole tietämystä siitä, missä määrin ja millä tavoin nuoria tuetaan ja 

autetaan yrittäjyyteen liittyvissä käytännön asioissa, mutta Suomen tasolla tiedän olevan tarjolla 

useita eri palveluita, ohjelmia ja mahdollisuuksia, joiden kautta yrittäjyyttä voi kokeilla ja to-

teuttaa niin halutessaan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset kevytyrittäjyyspalvelut, Nuori Yrit-

täjyys-ohjelmat tai 4H-yrittäjyys. On hyvä, että auttavia tahoja ja palveluita on runsaasti tarjolla 

ja tähänkin tutkimukseen osallistuneet henkilöt tiedostavat niiden olemassaolon; voi myös olla, 

että joillekin jo tämä tiedollinen valmius itsessään osaltaan madaltaa kynnystä ryhtyä toteutta-

maan yrittäjyyttä. 
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Merkittävimpänä osa-alueena yrittäjyysvalmiuksien osalta tässä tutkimuksessa korostuivat 

asenteelliset valmiudet. Yksilön asenteen on esitetty (Ylinen, 2011) olevan yrittäjyysvalmiuk-

sien osa-alueista kaikista tärkein, sillä asenne suuntaa yksilön kiinnostusta kohti tiettyjä toimin-

toja; tämän lisäksi yksilön asenne luo pohjan kokonaisvaltaiselle yrittäjämäiselle toiminta- ja 

ajattelutavalle (Euroopan komissio, 2012a). Asenteellisesti merkittävimpänä tässä tutkimuk-

sessa haastateltavien käsitysten pohjalta korostuivat aloitteellisuus, päättäväisyys sekä itseluot-

tamuksen merkitys, jotka myös Euroopan komissio (2012a) on määritellyt keskeisiksi yrittä-

jyysvalmiuksien asenteen osa-alueeseen kuuluviksi tekijöiksi. Asenteellisesti tarkasteltuna tä-

hän tutkimukseen osallistuneiden yrittäjyysvalmiuksien voidaankin katsoa olevan erittäin hy-

vällä tasolla, mikä luo oivalliset olosuhteet ulkoisen yrittäjyyden lisäksi myös sisäiselle ja oma-

ehtoiselle yrittäjyydelle.  

Asenteellisten valmiuksien korostumiseen ja hyvään tasoon vaikuttaa tässä tutkimuksessa hy-

vin todennäköisesti kohderyhmän rajaus, sillä tutkittavina ovat olleet OuluES:n toiminnassa 

mukana olleet yliopisto-opiskelijat, jotka ovat itse vapaaehtoisesti hakeutuneet mukaan yrittä-

jyyteen suuntautuneeseen opiskelijayhteisötoimintaan. Näin ollen voidaan katsoa, että asenteel-

liset valmiudet haastateltavien osalta ovat jo lähtökohtaisesti olleet tietyllä tasolla siinä vai-

heessa, kun he ovat itse hakeutuneet mukaan OuluES-toimintaan. OuluES-toiminta on kuiten-

kin voinut osaltaan vaikuttaa asenteellisten valmiuksien edelleen kehittymiseen, kuten tässäkin 

tutkimuksessa tuli ilmi erityisesti itseluottamuksen kasvu OuluES-toiminnan seurauksena. Tu-

loksien osalta eri valmiudellisten tekijöiden painottuminen olisi kuitenkin olla hyvin erilaista, 

jos tutkimuksen kohteena olisivat olleet ”tavalliset” riviopiskelijat. 

Yrittäjyysintentioiden tarkastelun osalta kaikkien haastateltavien voidaan katsoa asennoituvan 

yrittäjyyteen myönteisesti. Tämä selvisi tarkasteltaessa tutkittavien toimintakäsityksiä, joista 

suurimmassa osassa yrittäjyyteen liitettiin myönteisiä asioita sekä lopputulemia, kuten mahdol-

lisuutta omaan päätäntävaltaan sekä vapautta toteuttaa itseään omalla tavallaan. Kun yksilö nä-

kee yrittäjyyden tuottavan jotain hyvää toiminnan seurauksena, on sen todettu vahvistavan 

myös yksilön yrittäjyysintentioita (Segal et al., 2005). Toisin kuin tässä tutkimuksessa, Segal 

et al. (2002) tutkimuksessa merkittävinä yrittäjyyteen liitettyinä myönteisinä lopputulemina 

opiskelijoiden näkökulmasta olivat rahalliset palkkiot, taloudellinen turva, itsenäisyys sekä saa-

vutuksen tunne. Tämän tutkimuksen osalta ainoastaan yksi haastateltava toi käsityksissään ilmi 

yrittäjyyteen liittyvän taloudellisen aspektin siten, että hän näki yrittäjyyden oleva taloudelli-

sesti kannattavampaa verrattain palkkatöihin.  
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Yrittäjyyteen liitettävien taloudellisten hyötyjen merkitys tässä tutkimuksessa on voinut jäädä 

varjoon siitä syystä, ettei niihin liittyen varsinaisesti kysytty mitään haastattelutilanteessa. To-

sin yksi haastateltava itse toi tämän ilmi omissa käsityksissään, joten toinen syy tälle voi olla 

se, että yleisesti ottaen tähän tutkimukseen osallistuneet arvostavat enemmän yrittäjyyteen liit-

tyviä ei-aineettomia hyötyjä, eikä taloudellisille tekijöille anneta niin suurta painoarvoa. Joka 

tapauksessa kaikki tutkittavat asennoituvat yrittäjyyteen myönteisesti, johon on varmasti vai-

kuttanut jälleen osaltaan kohderyhmän valinta. Kun opiskelija päättää lähteä mukaan OuluES:n 

kaltaiseen yrittäjyyteen suuntautuneeseen toimintaan, hän todennäköisesti lähtökohtaisesti jo 

asennoituu yrittäjyyteen myönteisesti päätöksen tehdessään. 

Kaksi haastateltavaa viidestä toimi haastatteluhetkellä yrittäjinä, ja näillä kahdella oli myös 

yrittäjävanhempansa kautta läheisesti kokemusta yrittäjyydestä. Tämä tukee aiempien tutki-

musten havaintoja siitä, kuinka vanhempien yrittäjyys tai yrittäjämyönteisyys vaikuttaa myön-

teisesti myös lapsen käsityksiin yrittäjyydestä parhaimmillaan nostaen myös lapsen todennä-

köisyyksiä ryhtyä yrittäjäksi jopa 50-60% (Aldrich & Kim, 2007; Fairlie & Robb ,2005; Lind-

quist et al., 2015).  Kolmella muulla tutkittavalla ei ollut yrittäjyydestä läheistä kokemusta per-

heensä puolesta, mutta yksi haastateltava kertoi lähipiirinsä selkeästi suhtautuneen yrittäjyyteen 

negatiivisesti ja myös välittäneen hänelle itselleen negatiivista kuvaa yrittäjyydestä. Tämä vai-

kuttaa tämän haastateltavan osalta yrittäjyysintentioihin kielteisesti, sillä Ajzenin mallin mu-

kaisesti näiden normatiivisten käsitysten pohjalta muodostuva paine toteuttaa tai jättää toteut-

tamatta toimintaa lähipiirin arvojen mukaisesti johtaa ennemmin toiminnan toteuttamatta jättä-

miseen. Tämänkaltaisia tuloksia saivat myös Pruett et al. (2009) tutkimuksessaan, jossa he huo-

masivat niiden opiskelijoiden, jotka uskovat perheensä reagoivan negatiivisesti yrittäjyyteen, 

muodostavan todennäköisesti itse vähemmän yrittäjyysintentioita.  

Euroopan komission (2008) mukaan merkittävin syy sille, miksi yliopisto-opiskelijat eivät 

ryhdy yrittäjiksi pian valmistumisensa jälkeen, on kokemuksen sekä itsevarmuuden puute. Tä-

hän tutkimukseen osallistuneiden osalta kokemuksen ja osaamisen puutteen voidaan katsoa pi-

tävän paikkaansa, sillä tarkasteltaessa kontrollikäsityksiä Ajzenin mallin pohjalta, kolme tutkit-

tavaa kokivat, etteivät he omaa vielä tarpeeksi osaamista tai kokemusta ryhtyäkseen yrittäjiksi, 

vaikka yrittäjyys muutoin kiinnostaisi. Kontrollikäsitykset pohjautuvat pitkälti Banduran 

(1977; 1997) minäpystyvyyden käsitteeseen, jonka on todettu vaikuttavan erittäin merkittävästi 

yrittäjyysintentioiden syntyyn. Esimerkiksi Baughn et al. (2006) sekä Lee et al. (2011) tutki-
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musten mukaan yksilön yrittäjyysintentioihin vaikuttaa vahvimmin yksilön itsevarmuus, minä-

pystyvyyden tunne sekä kokemus omista kyvyistään toteuttaa toimintaa onnistuneesti. Näin ol-

len tähän tutkimukseen osallistuneiden näiden kolmen tutkittavan osalta voidaan kokemuksen 

sekä osaamisen puutteen katsoa vaikuttavan negatiivisesti yrittäjyysintentioihin, vaikka jokai-

nen heistä kertoikin yrittäjyyden olevan mahdollinen vaihtoehto tulevaisuudessa. 

Tämä havainto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että näiden haastateltavien osalta minäpystyvyyden 

tunteet olisivat heikolla tasolla. Tämä havainto tukee minäpystyvyyden kokemuksia ainoastaan 

ulkoisen yrittäjyyden osalta, kun tarkastelun kohteena olivat yrittäjyysintentiot. Minäpystyvyy-

den tunne vaikuttaa hyvin laajasti yksilön valintoihin, ja korkeita minäpystyvyyden tunteita 

omaava yksilö todennäköisemmin myös hakeutuu sellaisiin tilanteisiin, joissa hän pääsee ke-

hittämään edelleen omia kykyjään ja taitojaan (Bandura, 1995; 1997; Pintrich & Schunk, 2002). 

Kaikki nämä kolme haastateltavaa ovat hakeutuneet mukaan myös OuluES-toimintaan, toden-

näköisesti toiveenaan kehittää jotakin osa-aluetta itsessään tai osaamisessaan, mikä taasen ker-

too minäpystyvyyden kokemuksien tämän osalta olevan hyvällä tasolla.  

Toisen tutkimuskysymyksen osalta tarkastelun kohteena olivat OuluES-toiminnan tekijät, joi-

den haastateltavat kokivat edistäneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumista. Tulosten 

mukaan yrittäjyysvalmiuksien muodostumista edistivät OuluES:n tapahtumat, ilmapiiri ja tun-

nelma, käytännön työskentely sekä yhteisö. Tapahtumien osalta erityisesti vierailevat puhujat, 

ja heidän kauttaan saatava inspiraatio, sekä tieto yrittäjyydestä, saivat paljon painoarvoa. Nämä 

tulokset tukevat muun muassa Padillo-Angulon (2017) sekä Souitaris et al. (2007) tutkimusten 

havaintoja siitä, kuinka opiskelijayhteisöjen sekä yrittäjyysohjelmien merkittävin hyöty käy-

tännön oppimisessa sekä inspiraatiossa. 

OuluES:n kaltaisten opiskelijayhteisöjen merkitystä yrittäjyysvalmiuksien oppimisen kannalta 

on aiemmin lähinnä tarkasteltu kokeellisen sekä sosiaalisen oppimisen näkökulmasta (Pittaway 

et al., 2011; 2015; Preedy & Jones, 2017), jolloin erityisiksi toiminnan eduiksi ovat nousseet 

vertaisten välisen tiedon jakaminen, käytännön tekemisen sekä epäonnistumisten kautta oppi-

minen, yrittäjäyhteisöön linkittyminen, verkostoituminen sekä itseluottamuksen kasvu. Vertai-

silla on hyvin merkittävä rooli yrittäjyyden kontekstissa, sillä saman henkiset vertaiset voivat 

kohottaa yksilön itsevarmuutta sekä motivaatiota välittämällä yrittäjyyteen liittyviä myönteisiä 

arvojaan ja asenteitaan edelleen yksilölle (Kacperczyk, 2012; Nanda & Sørensen, 2010). Opis-

kelijayhteisöjen toiminnassa mukana olemisen on todettu parhaimmillaan kohottavan yksilön 
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itsevarmuuutta sekä motivaatiota (Pittaway et al., 2011), joita havaintoja myös tämän tutkimuk-

sen tulokset tukevat.  

Myös tässä tutkimuksessa merkittävimpänä hyötynä OuluES-toiminnassa nousi esiin osallistu-

jien itseluottamuksen kasvu, sillä kaikki viisi haastateltavaa kertoivat saaneensa toiminnan 

kautta lisää itseluottamusta tai uskoa omiin kykyihin. Osalla itseluottamus kasvoi erityisesti 

vertaisten kautta, sillä vertaisten toimintaa seuraamalla saatiin uskoa myös omiin kykyihin, kun 

taas osalla korostui käytännön tekemisen merkitys, jolloin käytännön työskentelyn kautta saa-

tiin lisää luottamusta omiin taitoihin. Näitä toiminnan hyötyjä voidaan tarkastella myös Bandu-

ran (1977; 1982; 1997) minäpystyvyyden tunteen rakentumisen kautta, sillä yksilön minäpysty-

vyys voi kohota sekä omien onnistumisen kokemusten, kuin myös vertaisten onnistuneiden 

suoriutumisten kautta. Vertaisten onnistuminen tietyssä tehtävässä voi vahvistaa myös yksilön 

omaa pystyvyyden tunnetta, sillä tällöin yksilö voi nähdä itsekin omaavansa mahdollisuuksia 

onnistua tehtävässä. Näitä kokemuksia osallistujat ovat saaneet OuluES-toiminnassa, joka il-

menee kohonneena itseluottamuksena sekä minäpystyvyyden kokemuksina. 

Erityisenä tekijänä tässä tutkimuksessa korostuivat edellä olevien lisäksi myös OuluES-toimin-

nan ilmapiiri ja tunnelma, joihin sisältyivät hauskuus, rentous, turvallisuus, rohkaisu ja kannus-

tus sekä yhteisöllisyys. Näiden tekijöiden merkitystä ei kansainvälisten tutkimusten tuloksissa 

ole nostettu esiin, mikä voi johtua monesta tekijästä. Voi olla, että tällaisessa toiminnassa läh-

tökohtaisesti oletetaan olevan oppimista tukeva ja kannustava ilmapiiri, jonka vuoksi sen mer-

kitykseen ei ehkä ole osattu kiinnittää huomiota. Tulokseen voivat vaikuttaa myös kulttuurilli-

set tekijät siinä mielessä, että suomalaisessa kulttuurissa eri tekijöiden arvo voi korostua ver-

rattain niihin kulttuureihin, joissa aiemmat aiheeseen liittyvät tutkimukset on toteutettu.  

Syystä riippumatta näen tämän tutkimustuloksen olevan tärkein tulos minun työni kannalta, 

sillä se ohjaa huomion kiinnittämistä tämän kaltaisissa toiminnoissa yhä enemmän oikeanlaisen 

ilmapiirin ja tunnelman luomiseen. Hauska ja rento ilmapiiri yhdistettynä turvallisuuteen sekä 

yhteisöllisyyteen voi edistää sekä osallistujien sitoutumista toimintaan, että luoda otolliset olo-

suhteet yrittäjyysvalmiuksien kehittymiselle, minkä merkitystä aiemmin ei ehkä ole osattu edes 

kyseenalaistaa. 

OuluES-toiminnassa on ollut useita tekijöitä, jotka ovat edistäneet yrittäjyysvalmiuksien muo-

dostumista. Haastattelua toteuttaessa tutkittavilta kysyttiin myös kehitysehdotuksia OuluES-
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toimintaan, jonka osalta useimmat haastateltavat olivat melko pitkälti samoilla linjoilla kehi-

tyskohteiden suhteen. Esiin nousi kehitettävää etenkin OuluES-toiminnan funktion sekä roolin 

selventämiseen liittyen, sillä Oulun alueella sekä jo itsessään Oulun yliopistossa on myös monia 

muita samankaltaisia yrittäjyyteen keskittyviä tahoja. Monelle voi olla epäselvää se, mitä varten 

juuri OuluES-toiminta on olemassa ja mitä hyötyjä juuri tähän toimintaan osallistumisella voi 

olla oppimisen kannalta. OuluES-toiminta voisikin hyötyä paljon siitä, että toiminnan paino-

pistettä sekä roolia selkeästi rajattaisiin tiettyyn funktioon; onko toiminnan kohteena erityisesti 

korkeakouluopiskelijat, kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet vai kaikki, jotka haluavat jollain ta-

paa kehittää itseään? Toimintaan mukaan lähtemisen kynnys voi olla matalampi siinä vai-

heessa, kun mahdolliselle osallistujallekin on selvää, mihin hän on lähtemässä mukaan ja mitä 

toiminnan avulla voi saavuttaa. 

Edellä olevan lisäksi kehityskohteita mainittiin liittyen siihen, kuinka toimintaan saataisiin vielä 

lisää mukaan ihmisiä monipuolisemmin eri koulutusaloilta sekä kuinka tapahtumissa voisi olla 

vielä enemmän vaihtelevuutta. Usein tämänkaltainen toiminta vetää mukaansa erityisesti kaup-

patieteiden opiskelijoita, joille yrittäjyyden teema voi olla tutumpi. Toiminnasta voivat kuiten-

kin hyötyä monen alan opiskelijat, joten voisiko esimerkiksi markkinoinnissa tai tapahtumien 

teemoissa entistä enemmän korostaa monialaisuutta? Nämä ovat tekijöitä, joihin OuluES-toi-

minnan nykyiset toimijat voivat halutessaan tämän työn pohjalta kiinnittää entistä enemmän 

huomiota.  

6.1 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tämä tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jolloin luotettavuutta tarkastellaan eri 

kriteerein verrattain määrälliseen tutkimukseen. Eskolan & Suorannan (1998) mukaan laadul-

lisen tutkimuksen lähtökohtana toimii tutkijan avoin subjektiviteetti, sekä sen myöntäminen, 

että tukija on itse tutkimuksensa keskiössä ja täten myös hyvin keskeinen tutkimusväline. Tär-

keä luotettavuuden kriteeri laadullisessa tutkimuksessa onkin tutkija itse, jolloin tarkastelun 

kohteena ovat muun muassa tutkimuksen vahvistuvuus sekä sisäinen, että ulkoinen validiteetti 

(Eskola & Suoranta, 1998). Tutkimuksen yleistä johdonmukaisuutta sekä tutkimuksen proses-

sin avoimuutta on perinteisesti laadullisessa tutkimuksessa myös pidetty merkittävinä hyvän 

tutkimuksen kriteereinä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008; Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & 

Saari, 1994; Tuomi & Sarajärvi, 2018; Virtanen, 2011).  
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Ennen tutkimukseni aloittamista sekä aina tarvittaessa myös tutkimuksen teon aikana perehdyin 

hyvin paljon aiheeseeni liittyviin tutkimuksiin, jotta minulla oli hyvä käsitys siitä, millaisia asi-

oita minun tutkimuksessani voi nousta esiin ja millaisiin tekijöihin minun ylipäänsä tulisi kiin-

nittää huomiota. Tahdoin perehtyä aiempaan tutkimukseen sekä teoriaan erityisen hyvin, sillä 

koin sen hyvin tärkeäksi myös sen vuoksi, että tutkimukseni aihe koskettaa minua paljon hen-

kilökohtaisesti. Kuten aiemmin kerroin, olen itsekin ollut mukana OuluES:n toiminnassa ja 

haastateltavat kuuluvat omaan ystäväpiiriini. Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei koskaan ole 

mahdollista täysin eliminoida tutkijan omia ennakko-oletuksia tutkimuksen ulkopuolelle (Vir-

tanen, 2011), koen kuitenkin, että hyvän teoreettisen perehtyneisyyteni ansiosta pystyin parem-

min lähestymään oman tutkimukseni aihetta objektiivisemmin.  

Teoreettisen perehtyneisyyden avulla tutkija saa myös valmiuksia suunnata ja toteuttaa aineis-

tonsa hankintaa luotettavammin (Huusko & Paloniemi, 2006). Aineisto kerättiin puolistruktu-

roidun teemahaastattelun avulla, joka toimi suhteessa tutkimuskysymyksiin sekä -tavoitteisiin 

nähden hyvin. Koen, että valmiiksi pohdittujen apukysymysten avulla haastattelu eteni luonte-

vasti kuitenkin jättäen tilaa haastateltavien vastauksille, sekä jokaisen teeman painotukselle 

riippuen kunkin haastattelutilanteen tarpeista. Haastateltavat valittiin kohderyhmän sisältä ys-

täväpiiristä, joka on voinut vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. En kuitenkaan koe, että 

haastateltavien ja tutkittavan tuttuus on tässä tutkimuksessa koitunut merkittäväksi ongelmaksi 

luotettavuuden kannalta, sillä haastattelut toteutettiin asiallisesti aiheessa pysyen sekä kahden 

kesken keskustellen. Uskon myös, että haastateltavat ovat kyenneet kertomaan käsityksistään 

avoimemmin, kun kyseessä on ollut tuttu haastattelija.  

Tiettyjä seikkoja tulee kuitenkin pohtia tässä tapauksessa, kun haastateltavat ovat olleet entuu-

destaan tuttuja. Kun kyseessä on ollut sekä tutkittaville että tutkijalle hyvin läheinen sekä tuttu 

aihe, on voinut käydä niin, että joitakin asioita ei haastatteluiden aikana ole osattu kysyä tai 

ottaa osapuolten toimesta esille tästä johtuen; jotkut asiat ovat voineet olla sekä tutkijalle että 

tutkittaville niin itsestään selviä, ettei niitä ole osattu ottaa puheeksi. Tähän liittyen olen jäänyt 

pohtimaan erityisesti sitä, kuinka yrittäjyysvalmiuksien tiedollinen osa-alue jäi asenteellisten 

sekä taidollisten valmiuksien varjoon. Yrittäjyyden tiedolliseen osa-alueeseen liittyy monia asi-

oita tässä tutkimuksessa esiin nousseiden lisäksi, kuten yksinkertaisuudessaan se, mitä on yrit-

täjyys ammattina tai kuinka talous yleisesti ottaen toimii, jotka ovat voineet olla tässä vaiheessa 
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jo yliopistossa opiskeleville henkilöille ilmiselviä asioita. Tämä on siis osaltaan voinut vaikut-

taa luotettavuuteen tämän tuloksen osalta ja todellisuudessa tutkittavien tiedolliset valmiudet 

voivat olla näitä tuloksia paremmalla tasolla. 

Lisäksi kohderyhmänäni on ollut OuluES-toiminnassa mukana olleet opiskelijat, jolla on var-

masti ollut vaikutusta tämän tutkimuksen tuloksiin. Uskallan väittää, että tämänkaltaiseen yrit-

täjyyteen suuntautuneeseen toimintaan lähtiessä kyseisillä henkilöillä on yrittäjyysvalmiudet jo 

melko hyvällä tasolla, etenkin kun heistä jokainen on ollut mukana hallituksessa. Tämä vaikut-

taa tuloksiin etenkin ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta. Lisäksi toisen tutkimuskysy-

myksen osalta yrittäjyysvalmiuksien edistämisen osalta painottuvat tekijät olisivat voineet olla 

erilaisia, jos haastateltavana olisi ollut sellaisia henkilöitä, jotka ovat osallistuneet OuluES:n 

toimintaan ainoastaan tapahtumien muodossa, eikä osana hallitusta. Tämä on ollut kuitenkin 

tutkijan tekemä tietoinen valinta, ja tarkoituksena on ollut valita haastateltavaksi sellaisia hen-

kilöitä, joilta on oletettu parhaiten saatavan tietoa tämän tutkimuksen kontekstissa. 

Eettisesti tarkasteluna on tärkeää pitää huolta tutkittavien oikeuksista sekä tutkimukseen osal-

listumisen vapaaehtoisuudesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Näihin sisältyvät tutkittavien ano-

nymiteetista huolehtiminen, tutkimuksen tarkoituksen sekä menetelmien selventäminen tutki-

mukseen osallistuville sekä yleisen tutkijan ja tutkittavien välisen luotettavuuden säilyttäminen. 

Jokainen haastateltava on osallistunut tutkimukseen vapaaehtoisesti ja ennen jokaista haastat-

telua tutkittavia on pyydetty halutessaan allekirjoittamaan tutkimuslupa, jonka yhteydessä on 

käyty läpi tutkimuksen tarkoitus sekä aineiston käsittelyyn että säilyttämiseen liittyvät seikat. 

Olen pitänyt huolta tutkittavien anonymiteetistä muun muassa siten, etten ole tässä tutkimuk-

sessa tiedekuntaa sekä OuluES-toiminnassa mukana olemista tarkemmin jakanut osallistujien 

henkilökohtaisia tietoja, ja olen tutkimuksessa mukana olevista sitaateista pyrkinyt poistamaan 

mahdollisia tunnistamiseen johtavia seikkoja. Jokaisella tutkittavalla on ollut oikeus missä ta-

hansa tutkimuksen vaiheessa vetäytyä pois tutkimuksesta ainoastaan ilmoittamalla siitä tutki-

jalle, joka on myös tuotu ilmi tutkittaville haastattelun yhteydessä. 

Eettisyyteen kuuluu myös tietosuojaan sekä salassapitoon liittyvät asiat tutkittavien lisäksi 

myös kerätyn aineiston osalta. Haastattelut nauhoitettiin yliopistolta lainatulla nauhurilla puhe-

limen sijaan, ja heti kun aineistot oli siirretty tutkijan omalle tietokoneelle, äänitykset poistettiin 

nauhureilta. Tutkittaville on myös luvattu sekä tuotu ilmi se, että kun tutkimus on valmistunut 

ja palautettu, sekä äänitetyt että niiden pohjalta litteroidut aineistot poistetaan asianmukaisesti.  
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Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää myös tutkimuksen aikana selkeästi kerrotut tavat 

toteuttaa tutkimusta sen kaikissa vaiheissa (Hirsjärvi et al., 2008; Kuula & Tiitinen, 2010). Tä-

hän sisältyy myös tutkijan oman position kuvaaminen siten, missä määrin tutkijalla sekä tutki-

muksen kohteella on olemassa yhteys ja kuinka tämä yhteys ilmenee (Virtanen, 2011). Olenkin 

pyrkinyt mahdollisimman avoimesti kuvaamaan tutkimuksentekoni prosessia ja suhdettani ai-

heeseeni kertomalla omasta yhteydestäni OuluES-toimintaan sekä haastateltaviin, sekä selosta-

malla yksityiskohtaisesti tutkimusaiheen valintaan, aineiston keruuseen, käsittelyyn sekä eten-

kin aineiston analyysiin ja tuloksiin liittyviä vaiheita.  

Tutkimuksen vahvistuvuudella viitataan siihen, kuinka aineistosta tehtyjen tulkintojen tulee 

saada tukea toisista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista (Eskola & Suoranta, 1998). 

Kun tarkastellaan tutkimuksen tuloksia luotettavuuden näkökulmasta, perustuu luotettavuus ai-

neiston sekä johtopäätösten väliseen validiteettiin; tätä tarkoitetaan myös ulkoisen validiteetin 

käsitteellä (Eskola & Suoranta, 1998; Syrjälä et al., 1994). Tulokset ovat valideja silloin, kun 

ne ovat aitoja, eli vastaavat tutkittavien tarkoittamia merkityksiä sekä kun ne ovat relevantteja 

tutkimuksessa esitellyn teorian kannalta; erittäin tärkeä huomio on se, ettei tutkija saa ylitulkita 

aineistoaan eikä löytää sieltä sellaisia merkityksiä tai tuloksia, jotka eivät kuulu tutkittavan ai-

heen piiriin (Syrjälä et al., 1994). Tulosten luotettavuutta olen pyrkinyt lisäämään tulosten yh-

teyteen lisätyillä suorilla sitaateilla, jolloin lukija pystyy muodostamaan näiden pohjalta oman 

käsityksensä tutkijan tekemistä tulkinnoista. Tämän lisäksi tutkimus on lähetetty siihen osallis-

tuneille luettavaksi ja kommentoitavaksi ennen työn palautusta erityisesti tulosten osalta, jol-

loin heillä on ollut mahdollisuus kommentoida tutkijan tekemiä tulkintoja sekä eettisiä seikkoja, 

jos he jotain ovat halunneet työstä poistettavan omalta osaltaan. Tuloksia on myös tarkasteltu 

suhteessa aiempiin tutkimuksiin sekä teoriaan, jolla on niin ikään pyritty lisäämään tulosten 

luotettavuutta.  

Lopuksi luotettavuutta tarkastellessa kiinnitetään huomiota tutkimuksen sisäiseen johdonmu-

kaisuuteen eli koherenssiin, jolloin tarkastellaan sitä, missä määrin tutkittava ilmiö, teoreettiset 

lähestymistavat ja metodologiset valinnat, analyysimenetelmä, luotettavuus sekä raportointi 

ovat loogisessa yhteydessä keskenään (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Virtanen, 2011). Olen tutki-

mukseni teon aikana kiinnittänyt huomiota siihen, että metodologiset valintani, kuten laadulli-

nen tutkimusote, puolistrukturoitu teemahaastattelu aineiston keruumenetelmänä sekä teoria-

ohjaava sisällönanalyysi täydentävät toisiaan luonnollisena jatkumona tutkimuksen tekoni ai-

kana. Koenkin, että olen onnistunut tässä aloittelevana tutkijana melko hyvin, sillä tutkimuksen 
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teko sujui jouhevasti ja prosessin kannalta tekemäni valinnat tukivat toisiaan hyvin teoriataus-

tastani raportointiin lähtien. 

6.2 Tutkimuksen arviointi ja merkitys 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut tuottaa ajankohtaista tietoa siitä, millaisia käsityksiä 

OuluES opiskelijayhteisön toiminnassa mukana olleilla yliopisto-opiskelijoilla on omista yrit-

täjyysvalmiuksistaan, sekä minkä tekijöiden OuluES-toiminnassa he kokevat edistäneen yrittä-

jyysvalmiuksien muodostumista. Alasuutari (2011) on todennut yleistettävyyden ajatuksen si-

sältävän aina esioletuksen, jonka mukaan tutkimuksessa ei etsitä selitystä ainutkertaiselle ta-

pahtumalle, vaan tulosten tulisi olla yleistettävissä myös muihin kuin kohteena olevaan tapauk-

seen. Näin ei kuitenkaan aina tarvitse olla ja etenkin laadullisessa tutkimuksessa olennaisem-

maksi muodostuu pyrkimys selittää ja tehdä ilmiötä ymmärrettäväksi; jos tutkimuksessa esite-

tyn kuvauksen perusteella tutkimuksen lukijat tunnistavat kyseisen ilmiön, ei yleistettävyys ole 

ongelma. Yleistettävyyttä kiinnostavampaa on se, kuinka pätevältä kyseiselle ilmiölle annettu 

selitys vaikuttaa (Alasuutari, 2011).  

Tutkimukseni kohderyhmänä on ollut OuluES-toiminnassa mukana olleet Oulun yliopiston 

opiskelijat ja heidän käsityksensä tarkastelun kohteena olevasta ilmiöstä, joten tämän tutkimuk-

sen tulokset ovat hyvin uniikkeja tässä kontekstissa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö 

nämä tulokset tekisi tätä kyseistä ilmiötä jollain tavalla aiempaa ymmärrettäväksi etenkään 

tässä tapauksessa, kun kyseistä aihetta ei Suomessa ole lainkaan tutkittu. Koen, että tutkimuk-

seni tulokset ovat osoittaneet merkittäviä havaintoja etenkin toiseen tutkimuskysymykseeni liit-

tyen, ja niihin liittyviä tekijöitä olisikin syytä tutkia lisää etenkin Suomen tasolla, mutta myös 

kansainvälisesti.  

Alun perin tutkimukseni tarkoituksena oli lisäksi tarkastella omana osuutenaan kolmatta tutki-

muskysymystä, jossa olisi lähemmin perehdytty siihen, minkä muiden tekijöiden tutkittavat ko-

kevat historiassaan vaikuttaneen yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumiseen. Myös haastattelu-

runko sekä itse haastattelut toteutettiin tämä tutkimuskysymys vielä mielessä, jonka vuoksi ai-

neistoni sisälsi lopulta jonkun verran sellaisia asioita, jotka eivät olleet tutkimukseni kannalta 

relevantteja. Näitä olivat esimerkiksi useimmat tutkinnon sekä yrittäjyyden väliseen suhteeseen 

liittyvät kysymykset. Päädyin luopumaan kolmannesta tutkimuskysymyksestäni siksi, että se 

olisi vaatinut ainakin toisen gradun verran lisää sivuja kaiken mahdollisen avaamiseen luotet-
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tavasti. Kolmas tutkimuskysymys kuitenkin näkyi pienenä osana ensimmäistä tutkimuskysy-

mystä, sillä osana yrittäjyysvalmiuksia tarkasteltiin myös tutkittavien yrittäjyysintentioita, 

joissa hyvin keskeisessä roolissa ovat aiemmat kokemukset ja käsitykset. 

Koen tutkimukseni kuitenkin onnistuneen kaiken kaikkiaan melko hyvin, enkä kokenut suu-

rempia ongelmia matkan varrella; sen sijaan olen useampaankin kertaan tutkimukseni teon ai-

kana ihmetellyt sitä, kuinka mukavaa sen tekeminen itse asiassa onkaan ollut. Tämä kertoo 

varmasti siitä, että onnistuin valitsemaan itselleni hyvin mielenkiintoisen aiheen. Olisin mielel-

läni ottanut mukaan enemmän haastateltavia, sillä viisi ihmistä on kovin pieni määrä, mutta 

koen saaneeni hyvää aineistoa sekä hyviä tuloksia myös pienemmän aineiston pohjalta. Lisäksi 

nyt, jos tekisin jotain toisin, rajaisin ehdottomasti jo alkuun aiheeni tiiviimmäksi kuten edelli-

sessä kappaleessa kuvasin yhden tutkimuskysymyksen tiputtamista pois matkan varrella. Näin 

olisin kyennyt haastattelutilanteissa menemään sen ajan puitteissa syvemmälle työni kannalta 

tärkeimpiin aiheisiin, eikä aikaa olisi kulunut irrelevanttien aiheiden käsittelyyn.  

Aiheeni alkuperäinen laajuus näkyi myös teoriataustani suuressa laajuudessa, jota olen tämän 

prosessin aikana lyhentänyt useamman kymmenen sivun verran. Kun olisin jo alkuun saanut 

rajattua aiheeni tarpeeksi pieneksi, olisin säästynyt ”turhalta” kirjoittamiselta. Toisaalta proses-

siin kuuluu osana se, että esimerkiksi tutkimuskysymykset tarkentuvat tutkimuksen teon ai-

kana, joten tämä ei minua suuresti ole jäänyt harmittamaan.  

Yksi toiveistani oli, että oman tietämykseni laajenemisen lisäksi tästä työstä voisi olla hyötyä 

myös OuluES:n sekä muiden opiskelijayhteisöjen toiminnan kehittämistä ajatellen. OuluES:n 

tavoitteena omien sanojensa mukaan on edistää yrittäjämäistä ajattelu- ja toimintatapaa, sekä 

mahdollistaa uusien taitojen oppimista ja omien verkostojen laajentamista. Tämän tutkimuksen 

osalta voisi todeta OuluES-toiminnan onnistuneen monissa tavoitteissaan, mutta tämä on vain 

yksi näkökulma ja myös ainoa tutkimus laatuaan. Suomen tasolla tehtävää ES-toimintaa ei ole 

aiemmin tutkittu yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta, joten näen tämän ehdottomasti olevan 

oman työni tärkein vahvuus.  

Tulokseni osoittavat OuluES-toiminnassa olevan monia tekijöitä, joiden haastateltavat kokevat 

edistäneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumista; näitä olivat tapahtumat, ilmapiiri ja 

tunnelma, käytännön työskentely sekä yhteisö.  Etenkin näihin asioihin huomiota kiinnittämällä 

myös muut OuluES:n kaltaiset yrittäjyyskasvatuksen kentän toimijat voivat arvioida oman toi-

mintaansa sekä mahdollisesti myös sitä, toteutuvatko tässä tutkimuksessa esitetyt tekijät heidän 
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toiminnassaan ja voisivatko ne jollain tapaa toteutua entistä paremmin. Monia asioita jäi kui-

tenkin varmasti minun tutkimukseni ulkopuolelle, sekä hyvässä, että pahassa.  

Lopuksi tahdon nostaa esiin vielä huomion, kuinka tässä, sekä useimmissa muissa aihetta kos-

kevissa tutkimuksissa, on keskitytty vallitsevan yrittäjyyden ilmiön vahvuuksiin. Näiden tutki-

muksen pohjalta voi välittyä käsitys yrittäjämäisen asenteen ja yrittäjyysvalmiuksien ylivertai-

suudesta esimerkiksi työelämää ajatellen. Voi olla, että nykypäivänä liiaksikin korostetaan yk-

silön omaehtoisen yrittäjyyden merkitystä unohtaen sen, ettei yrittäjämäisyys ja yrittäjämäinen 

asenne kuitenkaan ole ratkaisu kaikkiin tulevaisuuden tai nykypäivänkään haasteisiin.  

Tähän tutkimukseen osallistuneiden osalta yrittäjyysvalmiudet vaikuttavat olevan hyvällä ta-

solla, mikä on tietysti hyvä asia. Tulee kuitenkin muistaa, ettei yrittäjämäinen tapa toimia ole 

kaikille se luontaisin tapa toimia, eikä niin tarvitsekaan olla. Jokaiselta nuorelta, työelämässä 

olevalta ja jo työuraansa lopettelevalta ei voida odottaa yrittäjämäistä otetta elämään ja työhön, 

sillä tällaiset odotukset eivät ole realistisia. Yrittäjämäisten taitojen ja toimintatavan lisäksi tu-

lisikin myös arvostaa yhä pintansa pitäviä perinteisiä työelämätaitoja, kuten oman alan ammat-

titaitoa, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ja halua oppia uusia asioita, sillä useimmiten näilläkin 

pärjää jo paremmin kuin hyvin.  

6.3 Jatkotutkimuksen aiheita 

Yrittäjyysopiskelijayhteisöjen sekä muiden yrittäjyyteen suuntautuneiden opintojen ulkopuo-

listen aktiviteettien ilmiötä sekä vaikutuksia on tutkittu sekä kansainvälisesti, että Suomen ta-

solla vielä toistaiseksi melko vähän. Tässä tutkimuksessa keskityttiin erityisesti niihin tekijöi-

hin, jotka toiminnassa ovat edistäneet yrittäjyysvalmiuksien muodostumista, mutta varsinaisen 

tarkastelun ulkopuolelle jäi se, mihin kaikkeen toiminta lopulta on vaikuttanut. Kansainvälisesti 

tätä on tutkittu enemmän erityisesti erilaisten yrittäjyyskurssien yhteydessä, mutta Suomen ta-

solla erityisesti ES-toiminnan vaikutuksia yrittäjyysvalmiuksiin tai työelämätaitoihin olisi mie-

lenkiintoista tutkia lisää siltä kantilta, millaisia hyötyjä toiminnalla todellisuudessa kaiken kaik-

kiaan on.  

Selkeässä vähemmistössä ovat ne tutkimukset (esim. Oosterbeek et al. 2008; Pihkala 2008), 

joissa on huomattu, ettei yrittäjyysohjelmilla aina ole toivottuja, myönteisiä vaikutuksia osal-

listujien valmiuksiin tai yrittäjyysintentioihin. Näitäkin tutkimuksia kuitenkin on ja mielestäni 

niiden huomattava vähemmistö ei kerro yrittäjyyskasvatuksen ohjelmien ylivertaisuudesta, 
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vaan siitä, että jotain on jäänyt tutkimuksen saralta huomaamatta tai vähemmälle tarkastelulle. 

Yrittäjyysohjelmien vaikuttamattomuuden tai negatiivisten vaikutusten syiksi on arveltu muun 

muassa sitä, että niiden seurauksena osallistujille on muodostunut realistisempi kuva yrittäjyy-

destä, jolloin syystä tai toisesta yrittäjyysintentiot ovat laskeneet. Syytä olisi kuitenkin ehdot-

tomasti tutkia lisää etenkin Suomen tasolla, mitkä ovat yrittäjyysohjelmien todelliset vaikutuk-

set ja mitkä syyt piilevät tällaisten tulosten taustalla.  

Tässä tutkimuksessa ainutlaatuisena tuloksena esiin nousi opiskelijayhteisössä vallitsevan il-

mapiirin ja tunnelman vaikutus yrittäjyysvalmiuksia edistävänä tekijänä. Tätä olisi mielenkiin-

toista tutkia lisää tarkastelemalla lähemmin niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat ilmapiirin syntymi-

seen ja yrittäjyysvalmiuksien kannalta otollisen tunnelman luomiseen. Tämänkin tutkimuksen 

pohjalta katsottuna tärkeä osa yrittäjyyskasvatusta ovat tunteet sekä fiilikset, sillä esimerkiksi 

yrittäjyysasenteiden yhtenä osa-alueena on affektiivinen komponentti, joka kuvastaa yksilön 

tunteita sekä arvostusta toimintaa kohtaan. Myönteisistä tunnetiloista syntyy myönteisiä asen-

teita, jotka luovat edelleen pohjaa yrittäjyysintentioiden synnylle. Uskallan väittää, että esimer-

kiksi tässä kontekstissa opiskelijayhteisön toiminnan kannalta merkityksellisiä ovat ne tunteet 

sekä ne arvot, joita osallistujille tiedostamatta ja tiedostaen ilmapiirin ja tunnelman kautta väli-

tetään. Näistä lisää tietoa saamalla voitaisiin paremmin mahdollisesti vaikuttaa myös osallistu-

jien arvoihin sekä asenteisiin, jotka yrittäjyyskasvatuksessa ovat keskeisessä asemassa. 
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Liite 1  

Teemahaastattelurunko 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Oulu Entrepreneurship Societyn toiminnassa 

mukana olleiden yliopistotaustaisten jäsenten käsityksiä heidän omista yrittäjyysvalmiuksis-

taan sekä käsityksiä niihin vaikuttaneista tekijöistä. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella sitä, 

kuinka OuluES toiminta on vaikuttanut tutkittavien henkilöiden käsityksiin omista yrittäjyys-

valmiuksistaan. 

Taustatiedot 

o Ikä 
o Sukupuoli 
o Koulutusala 

 

OuluES toiminta 

- Kauanko olet ollut/olit mukana OuluES toiminnassa?  
- Mikä sinut sai alun perin lähtemään mukaan OuluES toimintaan?  
- Mikä on/oli roolisi OuluES toiminnassa? 
- Millaisiin tapahtumiin tai aktiviteetteihin olet osallistunut OuluES:n kautta, osallistu-
jana tai järjestäjänä?  

- Mitkä tekijät edellä mainituissa edistivät erityisesti oppimistasi ja kehittymistäsi; 
o Ihmisenä 
o Yrittäjänä 

- Mitä varten OuluES on sinun mielestäsi olemassa?  
o Toteutuuko nämä asiat/näiden asioiden edistäminen mielestäsi OuluES:n toi-
minnassa? 

- Jos ajattelet itseäsi ja omia taitojasi ennen OuluES toimintaan osallistumista, kuinka se 
vaikutti sinuun ja taitoihisi? 

o Onko OuluES toiminnassa joitakin tekijöitä, joita haluaisit erityisesti korostaa 
edellä olevan pohjalta? 

- Kuinka kehittäisit toimintaa ajatellen sitä, mitä varten OuluES on sinun mielestäsi ole-
massa? Mistä itse olisit hyötynyt eniten? 

- Millaisena näet OuluES:n suhteen verrattain muihin samankaltaisiin yrittäjyyttä edis-
täviin toimintoihin? 

 

Tutkinnon suhde yrittäjyyteen 

- Näkyykö tutkinnossasi jollain tapaa yrittäjyys tai yrittäjyyskasvatus? 
o Millä tavoin? 

- Oletko osallistunut tutkintosi kautta johonkin yrittäjyyteen liittyvään kurssiin tai akti-
viteettiin? 
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o Voitko kuvailla aktiviteettia, mitä teitte, millä tavoin, mitä opit, miksi, mitä jäit 
erityisesti kaipaamaan? 

o Vaikuttiko kyseinen aktiviteetti jollain tapaa käsityksiisi yrittäjyydestä tai yrit-
täjänä toimimisesta? 

- Hyödynnetäänkö tutkinnossasi erilaisia opetusmedoja, kuten case-tapauksia, vierailija-
luentoja tai erilaisia simulaatiotilanteita?  

o Millaisiksi koet nämä verrattain ”tavalliseen” luento-opetukseen? 
- Millaisista opetuskäytännöistä tai -toiminnoista koet itse hyötyväsi eniten?  
- Mitä hyötyjä tai haittoja koet siinä olevan, että tutkintoon sisällytetään erilaisia yrittä-
jyyteen kannustavia tai opettavia aktiviteetteja?  

o Millaisia niiden tulisi parhaimmillaan olla?  
- Koetko ulkopuolista painetta, esimerkiksi yliopiston tai työnantajien puolesta, osallis-
tua yrittäjyyteen liittyviin aktiviteetteihin? 

o Millaista? Mistä luulet sen johtuvan? 
- Mikä ylipäänsä on mielestäsi yliopiston rooli yrittäjyyteen tukemisessa? 
- Millä tavalla toivoisit yliopiston tuovan yrittäjyyttä esiin opiskelijoille? 

 

Muut yrittäjyyteen liittyvät aktiviteetit 

- Oletko osallistunut OuluES toiminnan lisäksi muihin yrittäjyyteen liittyviin aktiviteet-
teihin tai tapahtumiin? 

o Millaisiin? Mikä sinua motivoi osallistumaan niihin?  
- Osallistuessasi yrittäjyyteen liittyvään aktiviteettiin tai tapahtumaan, mitä odotat saa-
vuttavasi? 

o Ovatko nämä odotukset täyttyneet aiemmin? 
- Oletko OuluES toiminnan tai muiden yrittäjyyteen liittyvien aktiviteettien kautta tutus-
tunut yrittäjinä toimiviin henkilöihin?  

o Millainen kuva sinulle on välittynyt heidän kauttaan yrittäjinä toimivista ihmi-
sistä? 

- Kuinka kehittäisit Oulun alueen tarjoamia yrittäjyyteen liittyviä aktiviteetteja ja tapah-
tumia, joihin olet osallistunut? 

 

Perhe ja muut verkostot 

- Onko perheessäsi tai muussa lähipiirissäsi ollut yrittäjinä toimivia henkilöitä?  
o Kuinka he ovat mielestäsi pärjänneet yrittäjinä? 
o Oletko jollain tapaa osallistunut heidän yritystoimintaansa (esimerkiksi perhe-
yritys)? 

o Koetko kokemuksesi läheisesi yrittäjänä toimimisesta jollain tapaa vaikuttaneen 
omiin käsityksiisi yrittäjyydestä tai yrittäjän toimimisesta? 

o Oletko kokenut painetta perheesi tai lähipiirisi puolesta ryhtyä yrittäjäksi? 
o Oletko kokenut päinvastaista painetta – ettei yrittäjäksi kannata ryhtyä, vaikka 
olisit halunnut? 

- Onko sinulla opiskelukavereita tai kavereita, jotka ovat toimineet tai toimivat yrittä-
jinä?  

o Kuinka koet yrittäjänä toimimisen opiskelemallasi alalla? 
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- Jos ryhtyisit yrittäjäksi, mistä tai keneltä saisit eniten tukea?  
- Onko sinulla joku ihminen, jota ihailet? 

o Mitä hänessä ihailet? 
 

Yrittäjyysvalmiudet 

- Millaisina näet yrittäjänä toimimisen hyödyt yksilöä ja yhteiskuntaa ajatellen? 
o Entä haitat? 

- Millaisia valmiuksia yrittäjä sinun mielestäsi tarvitsee?  
- Oletko itse toiminut tai harkinnut toimivasi yrittäjänä? 

o Jos olet toiminut tai toimit tällä hetkellä, kuinka päädyit yrittäjäksi? Mitkä olivat 
tärkeimmät syyt ryhtyessäsi yrittäjäksi? 

§ Kuinka kuvailisit itseäsi yrittäjänä? 
§ Kuinka yrittäjyys on mielestäsi sujunut?  
§ Mitkä tekijät ovat edistäneet yrittäjänä toimimistasi? Mitkä asiat ovat 
tuntuneet hankalilta? Kuinka olet selvittänyt hankalat tilanteet? 

o Jos et, minkä vuoksi? Mikä saisi sinut ryhtymään yrittäjäksi, mitä se vaatisi si-
nulta, läheisiltäsi, opinnoiltasi, muilta tekijöiltä? 

§ Jos nämä tekijät olisivat kaikki puolellasi, ryhtyisitkö yrittäjäksi?  
§ Kuvittele hetki itsesi yrittäjänä – kuinka pärjäisit?  

- Oletko saanut opintojesi tai muiden tahojen kautta tietoa yrittäjänä toimimisesta? 
o Millaista tietoa (maksuihin yms. käytännön asioihin liittyvää vai yrittäjien ko-
kemuksia jne.)? 

o Osaisitko näiden tietojen pohjalta perustaa yrityksen, tai tietäisitkö kuinka 
edetä? 

- Jos kohtaat yritystoiminnassasi, opinnoissasi tai työssäsi ongelmia, kuinka selviät 
niistä? Kuinka ratkaiset ongelman? 

- Kuinka suhtaudut riskinottoon?  
 

Muuta kommentoitavaa/kysyttävää? 
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Liite 2  

OuluES:n toiminnassa mukana olleiden yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä 

omista yrittäjyysvalmiuksistaan sekä niihin vaikuttaneista tekijöistä  

Tämän haastattelun tarkoituksena on selvittää Oulu Entrepreneurship Societyn toiminnassa mu-

kana olleiden akateemisen taustan omaavien jäsenten käsityksiä omista yrittäjyysvalmiuksis-

taan sekä käsityksiä niihin vaikuttaneista tekijöistä. Lisäksi tarkoituksena on selvittää sitä, 

kuinka OuluES toiminta on vaikuttanut yrittäjyysvalmiuksien muodostumiseen.  

Tutkimukseni tärkeimpänä tavoitteena on saada tietoa siitä, millaisiksi haastattelemani henkilöt 

kokevat omat yrittäjyysvalmiutensa ja kuinka he kokevat sekä OuluES toiminnan, että mui-

den mahdollisten esiin tulevien tekijöiden, vaikuttaneen niiden muodostumiseen. Kerättyä ai-

neistoa tullaan käyttämään ainoastaan pro gradu tutkielmassani, eikä sitä käytetä muuhun 

tarkoitukseen. Tutkielmaani ohjaa professori Hanni Muukkonen-van der Meer. 

Pyydän lupaa käyttää haastatteluaineistoa tutkimustarkoituksiin. Tutkimukseen osallistumi-

nen on vapaaehtoista. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan analyysia varten. Aineiston ke-

ruu, käsittely, analysointi sekä säilytys hoidetaan luottamuksellisesti ja jokaisessa vaiheessa 

noudatetaan salassapitosäädöksiä. Ainoastaan minulla tutkielman tekijänä on pääsy alkuperäi-

seen aineistoon sellaisenaan. Aineisto hävitetään asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua. 

Tutkimuksesta tehtävässä pro gradu julkaisussa sekä suullisissa esityksissä kerätty aineisto tul-

laan muokkaamaan siten, ettei osanottajat ole tunnistettavissa ja täten vastaajien anonymiteetti 

säilyy. Haastateltavilla on missä tahansa tutkimuksen tekovaiheessa mahdollisuus perua osal-

listumisensa tutkimukseen ja täten oikeus kieltäytyä haastattelunsa käytöstä tutkimuksen te-

ossa. 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen, voit olla yhteydessä minuun:  

Niina Marostenmäki, niina.marostenmaki@student.oulu.fi, 045 888 6392. 

Minulle on selvitetty tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät. 

Olen tietoinen siitä, että tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustan-

nuksia, henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon, minua koskevaa aineistoa käytetään vain ky-

seiseen tutkimukseen ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua.  

Annan luvan käyttää haastatteluaineistoani tutkimustarkoituksessa. 
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