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ESIPUHE 


Pienen ja keskisuuren teollisuuden tietohuollon ongelmia ja kehittamis

mahdollisuuksia on kasitelty monipuolisesti useissa eri tutkimuksissa 

1960-BO-Iuvuilla. Sen aan on kirjallisuudessa kasitelty hyvin vahan 

kirjasto- ja tietopalveluiden markkinointia pienille ja keskisuurille 

yrityksille. 

Kirjasto- ja tietopalvelukoulutuksen tavoitteena on kohottaa kayttajien 

valmiuksia alansa tietojen hankkimisessa seka informoida olemassa ole

vista palveluista. Lisaksi yritetaan saada yrittajat tiedostamaan tiedon 

merkitys yhtena heidan yritystaan tukevana voimavarana. 

Suomessa kirjasto- ja tietopalvelukoulutuksella ei ole vakiintunutta 

asemaa yrittajakurssien opetusohjelmassa, joten tassa tutkimuksessa 

olikin tarkoitus arvioida kirjasto- ja tietopalvelukoulutuksen asemaa 

yrittajakurssien opetusohjelmassa seka laatia ehdotus naita asioita ka

sittelevan osuuden sisalloksi ja menetelmiksi. 

Tama Tieteellisen informoinnin neuvoston rahoittama tyo on tehty Tampe

reen teknillisen korkeakoulun kirjastossa syksyn 1986 aikana. Tyota on 

ohjannut projektiryhma, johon ovat kuuluneet fil.kand. Liisa Levomaki ja 

fil.kand. Timo Nieminen Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun kirjas

tosta seka dipl.ins. Matti Ilveskoski Tampereen teknillisen korkeakulun 

taydennyskoulutuskeskuksesta. Naiden henkiloiden lisaksi haluan kiittaa 

asiantuntijaneuvoista dipl.ins. Arja-Riitta Haaralaa Tampereen teknilli 

sen korkeakoulun kirjastosta ja yht.lis. Maria Forsmania Tampereen ylio

• Erityisesti haluan kiittaa hum.kand. Marjatta Mannersuota ja 

fil.yo E a Muttosta, jotka avustivat haastatteluissa ja raportin laati 

misessa. Kiitokset kuuluvat myos kaikille haastatelluille yrittajakurs

silaisille, kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettajille seka yrittaja

kurssien johtajille. 

Hervannassa 1B.12.1986 

Kirsi Lepisto 
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Tutkimuksessa selvitetaan kirjasto- ja tietopalveluiden asemaa yrittaja

koulutuksessa, arvioidaan nykyisin annettavaa yrittajakoulutusta seka 

laaditaan ehdotus naita asioita kasittelevan osuuden sisalloksi ja mene

telmiksi. 

Yrittajakoulutuksen kirjasto- ja tietopalveluosuuden nykytilan arvioin

nissa kaytettiin hyvaksi yrittajakurssilaisten, yrittajakurssien johta

jien seka kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettajien teemahaastattelu

ja. 

Tiedonhankintakanavinaan yrittajat kayttavat eniten alan lehtia, naytte

lyita ja messuja. Kirjasto- ja tietopalvelukeskuksia ei juuri kayteta 

tiedonhaussa, koska ei tunneta niiden tarjoamia palveluja tarpeeksi. 

Yrittajakurssille ehdotetun kirjasto- ja tietopalveluosuuden opetussi

salta jakaantuu viiteen osa-alueeseen. Ensimmaisessa osassa esitetaan 

eri tyyppisia tietolahteita ja tiedonhankintatapoja seka korostetaan 

tiedon merkitysta, toisessa esitellaan kirjasto- ja tietopalvelulaitok

set. Kolmas osa kasittelee omaa tietohallintoa seka tiedonhaun periaat

teita, neljas sisaltaa kirjastoesittelyn seka atk-pohjaisen tiedonhaun 

demonstraation. Viides osa sisaltaa syventavia jaksoja yrittajia kiin

nostavalta tiedonhaun osa-alueelta. 

Yrittajille annettava opetus olisi sopeutettava juuri heidan omiin, mo

ninaisiin tarpeisiinsa. Opettajavastuisen ja oppilasvastuisen ohella 

myos taitoja ja virikkeita antava yhteisvastuinen opetusmenetelma olisi 

suositeltava varsinkin pienyrittajien opetuksessa. 
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1. KIRJASTO- JA TIETOPALVELUIDEN OSUUS YRITT~J~KURSSIEN OPETUSOHJELMASSA 

1.1. Yrittajille annettava kirjasto- ja tietopalvelukoulutus kirjalli

suuden valossa 

Pienen ja keskisuuren teollisuuden tietohuollon ongelmia ja kehitysmah

dollisuuksia on kartoitettu monipuolisesti 1960-1980 -luvuilla. Sen si

jaan kirjallisuudessa on kasitelty harvoin kirjasto- ja tietopalveluiden 

markkinointia pienelle ja keskisuurelle teollisuudelle. LISA-tietokan

nasta tehdyn haun perusteella voidaan todeta, etta viime aikoina markki

noinnin ja kayttajakoulutuksen kirjallisuus eri puolilla maailmaa on 

keskittynyt uusien jarjestelmien ja palveluiden kuvauksiin. Suoraan klr

jasto- ja tietopalvelujen kayttajakoulutukseen pureutuvia kirjoituksia 

on vain muutamia (Cronin 1981; King 1985; Kortelainen 1985). Toisaalta

han lahes kaikissa kayttotutkimuksissa ja kayttajaselvityksissa 

kayttajakoulutuksen jarjestamista tarkeana ja use in se on selvitysten 

yksi johtopaatos. 

Kayttajakoulutus kasitteena on hyvin laaja. Se sisaltaa aineksia tieto

palveluiden markkinoinnista Ja kay ton edistamisesta kuin myos harjaan

nuttamisesta omakohtaiseen tiedonhakuun. Sen paamaarana on kohottaa 

kayttajien valmiuksia tietojen hankkimiseen seka informoida olemassa 

olevista palveluista. Kayttajakoulutustoimintaa on harrastettu jo pitem

man aikaa korkeakouluissa seka suurissa yrityskirjastoissa ja tietopal

veluissa. Sen aan tavalliselle yleisolle suunnattu opetus on vasta 

kehitysvaiheessa. Kayttajakoulutusta ei nahda pelkastaan kirjastonhoita

jien ja informaatikkojen tehtavakenttana, vaan siihen on kytketty mukaan 

eri neuvontaorganisaatiot, kuten liitot ja muut yrityksia palvelevat or

ganisaatiot (Haarala, Wiklund 1980). Kortelainen (1985) on selvittanyt 

kirjasto- ja tietopalveluiden markkinointia Oulun yliopistossa ja han 

esittaa, etta esiteaineiston ja mainoksien lisaksi kayttajakoulutus tu

lisi ottaa mukaan yrittajakoulutukseen. Puhakka (1985) sen sijaan esit

taa, etta yritysneuvojien koulutukseen tulee sisallyttaa perusteellinen 

tutustuminen kirjastoihin ja informaatiopalvelulaitoksiin. 

Arvioita yrittajille tarkoitetun kirjasto- ja tietopalveluosuuden koulu

tuksesta ei kirjallisuudessa ole paljoakaan saatavana. Ruotsalaisen 

Westbergin (1983) tutkimuksen mukaan haastateltavat olivat sita mielta, 

etta kaytannon ihmisille sopivaa koulutusta tiedonhakuun ei ole olemas
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sa. Ruotsissa paljon kaytetyn Mekanforbundetin tuottaman opetuspaketin 

tlSok och finn information tl katsottiin olevan liian kirjasto-orientoitu

neen. Painopiste oli siina liiaksi painetussa tiedossa. Joidenkin mie

lesta kurssi oli liian pitkakin. Kuitenkin katsottiin, etta tiedonhaku

koulutusta tarvitaan, mutta kurssien on oltava lyhyita ja ongelma-orien

toituneita. Nama kurssit voisi yhdistaa muihin yrittajien, yritysneuvo

jien/konsulttien teema- tai koulutuspaiviin. Lyhyiden kurssien ohella 

voisi lisaksi olla pitempia ongelma-orientoituneita syventavia kursseja. 

Uusien suorakayttojarjestelmien tulo markkinoille ja asiakassuuntautunut 

markkinointi on pakottanut tietokannan tuottajat ja valittajat kehitta

maan myos koulutuspalveluja pienille ja keskisuurille yrityksille (Ren

nie 1986; Vickers 1984; Weber 1981). 

Pohjoismaissa Nordinfolla oli vuosikymmenen vaihteessa pohjoismainen 

kayttajakoulutustyoryhma, joka oli suuntautunut yrityksiin. Tyoryhman 

toimesta tehtiin selvitys kayttajakoulutuksesta Pohjoismaissa ja 

iin koulutustilaisuus Handledarseminarium vuonna 1979 Borasissa. Al

naes (1983) julkaisi kayttajakoulutusoppaan, joka on modulipohjainen ja 

tarkoitettu erityisesti elinkeinoelamassa kaytettavaksi. Kayttajaryhmit

tain kaytetaan kohdentuvia motivointijaksoja. Kaikille ryhmille yhteinen 

on tietopalvelujakso, jota taydennetaan syventavilla jaksoilla. 

Suomessa kirjasto- ja tietopalvelukoulutus on usein mukana korkeakoulu

jen tai yliopistojen jarjestamilla yrittajakursseilla. Talloin koulutuk

sen on yleensa jarjestanyt korkeakoulun kirjasto. Yleiset k astot ovat 

myos osallistuneet opetukseen, esim. Pohjoinen tietopalvelu -kokeilussa 

(Saarinen 1986). Lisaksi kirjastojen piirissa on ollut muitakin 

alueellisia informaatiopalvelukokeiluita (Niinikangas 1985) jotkut 

kirjastot ovat laatineet alueellisesta nakokulmasta tiedonhakuoppaita ja 

bibliografioita. Kalajokilaakson yrittajakoulutussel esitet 

tiin tiedonhankinnan avuksi aivan uusi tapa, kehittamisrengas (Okkonen, 

Nivala 1986). Ryhman jasenet pyrkivat sisaisesti luottamukselliseen ja 

luovaan ilmapiiriin. Kirjasto- ja tietopalvelut voidaan tahan ryhmaan 

tarvittaessa hankkia ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Tassa selvitykses

sa hahmoteltiin tietotekniikkakeskuksille roolia myos tiedonhankintaan, 

esim. luomaan yhteydet tietopankkeihin ja perustamaan tietotaito-rekis

terita eri alojen asiantuntemuksesta. Lyhytkestoisilla erikoiskursseilla 

esitellaan usein kirjasto- ja tietopalveluja, esimerkiksi Rastorin ja 
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Johtamistaidonopiston kurssit sisaltavat usein tietopalveluosuuden. 

Yleisten kirjastojen mukaantulo yrittajakurssilla annettavaan kirjasto

ja tietopalvelukoulutukseen olisi hyva siksi, etta ne usein ovat kokoel

mineen lahempana yrittajia kuin esim. tieteelliset kirjastot ja usein 

yrittajien kysymyksiin l6ytyy vastauksia niidenkin kokoelmista. Tieteel

liset kirjastot laajempine kokoelmineen ja parempine tiedonhakumahdolli 

suuksineen puolestaan soveltuvat uuden ja olemassaolevan teknistieteel

lisen ja taloudellisen tiedon valittamiseen. 

Yrittajakurssei11a kirjasto- ja tietopalveluopetus koostuu y1eensa parin 

tunnin 1uentojaksosta seka demonstraatioista ja harjoituksista. Tuoteke

hi tai akateemisilla kurssi1aisil1a kirjastojakso on yleensa kestol

taan kaksinkertainen eli siihen on varattu kokonainen paiva. Luentoso

suudel1a esitellaan kirjastojen pa1ve1umuotoja, tietopalvelukeskuksia, 

eri1aisia tieto1ahteita seka tiedonhaun periaatetta. Harjoituksiin ja 

demonstraatioihin sisa1tyy tavallisesti kirjastoesittely seka atk-poh

jaisen tiedonhaun demonstraatio jostain kotimaisesta tietokannasta. Kir

jasto- ja tietopa1ve1uosuuden sisa1toa se1laisena kuin se on toteutunut 

nykyisi kurssei11a on tarkemmin kuvattu kurssien johtajien ja opetta

jien haastattelujen yhteydessa kohdissa 2.2.2 ja 2.2.3. 

1.2 Yrittajien tiedontarve ja tiedonhankintakanavat 

Tiedo1la on selvasti tunnustettu asema yritystoiminnan tarkeana voimava

rana. Eri pienilla ja keskisuuril1a yrityksi11a on havaittu ole-

van tiedon puutteesta aiheutuvia onge1mia. eivat tunne aina 

kaikkia hei1le tarkeita tapoja hankkia tietoa; ei tunneta olemassaolevia 

pa1veluja. 

Yrityksen tiedontarve on monenlaista. Yrityksen toiminta tahtaa aina 

kannattavuuteen, mika puo1estaan ede11yttaa, etta tehdaan oikeita paa

t6ksia. Paatoksenteon tukena tarvitaan oikeita a yritystoiminnan 

eri sektoreil1a: suunnittelussa, valvonnassa, markkinoinnissa, tuotan

nossa, ha1linnossa ja kehitystoiminnassa. Yritys tarvitsee siis 1ahinna 

teknistieteel1ista, 1iiketa1oude1lista ja yhteiskunna11ista tietoa 

(Konttinen 1974). 
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Usein ollaan sita mielta, etta suurten ja pienten yritysten tiedontar

peet poikkeavat toisistaan. Lindstromin (1976) mielesta pkt-yritykset 

tarvitsevat vahemman teknistieteellista tietoa, koska niissa harjoite

taan niukasti tuotesuunnittelua. Sensijaan ne tarvitsevat paljon markki

natietoja ja yhteiskunnallista tietoa. Ljungberg (1979) on kuitenkin 

toista mielta. Hanen mielestaan yrityksen toiminnan luonne maaraa infor

maatio- ja dokumentaatiopalvelujen tarpeen. Esimerkiksi aktiivisesti 

tuotekehittelya ja markkinointia harrastavat pkt-yritykset saattavat 

tarvita enemman teknistieteellista tietoa kuin suuryritykset. Silla 

vaikka pienyrityksissa tehdaankin tilastojen mukaan vahemman tuotekehi

tystyota kuin teollisuudessa keskimaarin, niin juuri niissa syntyy erit 

tain hyvia tuoteideoita, joista voidaan kehittaa menestyvia tuotteita. 

Kilpailukyvyn sailyttamiseksi on my os pienyritysten kehitettava ja pa

rannettava olemassaolevia tuotteita. Tahan kaikkeen tarvitaan teknis

tieteellista tietoa. Julkaisujen jatkuvalla seurannalla voitaisiin estaa 

kiusallinen ja tarpeeton paallekkaistyo (Lodenius 1980). 

Innovaatiotoiminnassa tarkeita lahteita (sisaisia/ulkoisia) on tutkittu 

Englannissa (Rotwell 1982). Kuvassa 1. on esitetty yrityksen innovaatio-

Kuva 1. Yrityksen innovaatiolahde yrityksen koon mukaan (Rotwell 1982) 

Sources of innovative ideas by size of firm (in-house or 
external) for the periods 1945-69 and 1970-80. (2100 important 
innovations introduced by British industry between 1945-80 
(Townsend, Henwood and Thomas, SPRU Innovation Data Bank, 1981) 

Size of firm (no. of employees) 

1-199 200-499 500-999 1000-9999 10000

1945-69 
No. of 
innovations 172 92 71 389 702 

In-house (?~) 
External(%) 

82,6 
17 ,4 

83,5 
16,5 

90,1 
9,9 

69,7 
30,3 

57,7 
42,3 

1970-80 
No. of 
innovations 94 58 26 106 380 

In-house 00 
External(%) 

68,1 
31,9 

87,9 
112,1 

92,9 
7,1 

79,1 
20,9 

76,8 
23,2 
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lahde yrityksen koon mukaan. Siita kay ilmi, etta vuosina 1970-80 ul

koisten lahteiden merkitys innovaatiotoiminnassa kasvoi pienyritysten 

keskuudessa. Suuryrityksilla puolestaan ulkoisten lahteiden merkitys va

heni. Tama saattoi johtua siita, etta ne toimivat jo suhteellisen tutul

la teknologia-alueella, ja etta niiden tuotekehitys- ja tutkimusorgani

saatio oli jo vakiintunut. Pienilla yrityksilla ulkopuolisten lahteiden 

merkityksen kasvu saattoi johtua siita, etta ne saivat innovaatioita 

muilta alalIa toimivilta yrityksilta, jopa suuryrityksilta ja henkilo

ym. lahteista. Tama tilanne sopii myos Suomen oloihin. Pkt-yrityksilla 

ei ole varaa perustutkimukseen, niinpa tuotekehitys tapahtuu jo olemas

saolevien sovellutusten pohjalta. Siksi tuoteideoita on haettava muiden 

yritysten tuotteista tai kirjallisesta materiaalista. Smith (1985) on 

puheenvuorossaan julkisen sektorin merkityksesta innovaatiotoiminnalle 

kasitellyt nimenomaan tietolahteiden merkitysta. 

Suomessa pienten ja keskisuurten yritysten tuotekehitykseen liittyvasta 

konsulttipalvelujen tarpeesta on tehty Mec-Rastorin toimesta tutkimus 

(Externa tjanster till mindre och medelstora foretagen, 1979). Tulokset 

on esitetty kuvassa 2. Eniten kaytettiin "insinooritaidon kehittamista", 

tuoteteknista suunnittelua ja informaatiota. Kuvaan on koottu myos kon

sulttien arvioima todellinen tarve. 

Ruotsissa on ollut monia mielenkiintoisia projekteja liittyen yrittajien 

tiedontarpeeseen seka yrittajien ja neuvontaorganisaatioiden tiedonhan

kintatapoihin ja -valineisiin. Petterson (1986) arvioi neljaa Ruotsissa 

toimeenpantua projektia. Loppulauseessa han toteaa, etta pk-yrittaja 

tarvitsee yksilollista ja laadukasta palvelua. Yrittaja on hyvinkin tai

tava omalla alueellaan, mutta "informaatiokompetenssia" tulisi lisata. 

Kiinalainen DFI-stipendiaatti Wu Zhen Xiang (1984) kasittelee raportis

saan kirjastojen ja pk-yrittajien yhteistyota Ruotsissa. Pk-yritysmaail

ma ei hanen mukaansa tunne tieteellisten kirjastojen palveluja kovinkaan 

hyvin Ruotsissa. Hanen mukaansa kirjastot voivat kuitenkin olla merkit

tava tietoresurssi, joka on osoitettu edella Petersonin mainitsemissa 

Sinfdokin rahoittamissa projekteissa. Westbergin tutkimuksesta (1983) 

kavi ilmi, etta yrittajat samoinkuin heita neuvovat henkilot kayttivat 

eniten henkilokohtaisia kanavia tiedonhankinnassaan. Kirjallisista lah

teista kaytettiin puhelinluetteloa, omaa osoiterekisteria, esim. kaynti

korttikokoelmaa ja liikehakemistoja, kuten Kompassia. Kirjastoja ja tie

topalvelulaitoksia oli kaytetty hyvin vahan ja esimerkiksi atk-pohjaiset 



12 


Kuva 2. Tuotekehityspalveluiden kaytti::i ja arvioitu tarve, 

Oy Mec-Rastor Ab 

Metalli- Muu Yhteensa 
teollisuus teollisuus 

A B A B A B 

Tutkimustoiminta 8 10 10 12 18 22 
Tuotteen haku
prosessi 3 13 2 6 5 19 
Tuotevalitys
toiminta 6 10 3 10 9 20 
Tuotekehitys
toiminnan 
valmistelu 11 11 7 8 18 19 
Tutkimus ja 
kehitystyon 
johtaminen 2 12 2 19 4 31 
Insinooritaidon 
kehittaminen 20 25 15 2 35 47 
Tuotantotekninen 
suunnittelu 16 28 21 22 37 50 
Markkinointiin 
perustuvat 
analyysit 7 17 13 30 20 47 
Markkinoinnin 
suunnittelu 3 14 11 33 14 47 
Informaatio 13 20 12 14 25 34 

A= Palveluja kayttaneiden yritysten lukumaara 
Konsulttien arviot palvelujen todellisesta tarpeesta 

tiedonhaut olivat yrittajille suhteellisen tuntemattomia. 

Westberg in tutkimuksessa arvioitiin myos nykyisia tiedonhakuvalineita 

ja ki asto- ja tietopalveluja: 

- nykyisia tiedonhakuvalineita ei ole tehty kaytannon ihmisen 

ajattelutavan pohjalta, ne ovat liiaksi kirjasto-orientoitu

neita ja edellyttavat kirjasto-alan ja tiedontallennuksen tun

temusta 

- tarvitaan tietopalveluja, joista saa nopeasti ja halvalla 

vastauksia yksinkertaisiin faktakysymyksiin 
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- tarvitaan rekistereita aihespesialisteista, projekteista ja 

raporteista 

- tarvitaan ajankohtaista markkinatietoa. Tarjolla olevat tie

tokannat ovat liiaksi amerikkalaiseen aineistoon painottuneita 

ja tiedot ovat usein vanhentuneita 

- tarvitaan ongelmaorientoituneita tiedonhaun oppaita ja kasi

kirjoja kaytannon ihmisille, sellaisille, joilla ei ole kir

jastoalan tuntemusta 

- tarvitaan yksinkertaisempia kirjastojarjestelmia ja tiedon

tallennustapoja 

Yrityksessa esiintyvat ongelmatyypit ja niita vastaavat neuvontaorgai

saatiot voidaan jakaa seuraavasti: 

1 • Faktatietojen tai aineiston haku. Tyypillisia kysymyksia oli 

sivat esim. 

Kuka valmistaa Suomessa hydraulisia teollisuus

nostureita? 

Mika on Outokummun Tornion tehtaiden osoite? 

Mika on polyuretaanin tiheys? 

Onko suomenkielista kirjallisuutta muovien 

ruiskupuristamisesta? 

Nama ovat tyypillisia tietopalvelulle osoitettavia kysymyksia, 

joissa riittaa tiedon valittaminen asiakkaan selvan kysymyksen 

perusteella. 

2. 	 Yrityksen ongelmien analysointi ja niiden ratkaisumahdolli 

suuksien etsiminen. Yrittaja keskustelee asiantuntijan kanssa 

esim. toimenpiteista kannattavuuden paranatamiseksi tai mah

dollisuuksista vientitoiminnan aloittamiseen. Tallainen tie

donvalitys on tyypillisimmillaan neuvontaa ja soveltuu parhai

ten esim. yritystutkijalle, elinkeinoasiamiehelle tai konsul 

tille. 

3. 	 Muutospaineet ja strategisen suunnittelun tarve. Tallaisessa 

tapauksessa on kysymys konsultoinnista. 
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Yrittaja asettaa tiedolle seuraavat vaatimukset: tieto on saatava no

peasti ja helposti ja sen on oltava konkreettista. Taman vuoksi yritta

jan tiedonhankinta perustuu useimmiten henkilokohtaiseen kontaktiin ja 

suulliseen informaatioon. 

Keskeisin ongelma usein onkin se, mista loytaa soplvla henkiloita, joi 

den puoleen voi kaantya. Usein ei siis etsitakaan tietoa vaan konkreet

tisia toimintaohjeita, ja aikatekija ratkaisee, kenen puoleen kaanny

taan. (Ashworth 1986; Puhakka 1985; Westberg 1983) Tama seikka tuli 

myos selvasti esille Pohjoinen t velu -projektissa (Kortelainen 

1986). Uudenlaista ratkaisua niissa kokeiluissa, joissa opiske

lijat toimivat tiedon siirtajina ikaankuin informaatikkoina teollisuu

dessa. Tallaisia kokeiluita on ollut jo pitkaan kaynnissa (Ashworth 

1986; Barr 1978) 

Yrittajalla ei useinkaan ole aikaa paneutua raportteihin, aikakausleh

tiartikkeleihin ja pitkiin tutkimuksiin, joita yleensa tulee kirjastojen 

tiedonhaulla: tiedon tulisi mieluiten alIa . Pitempiaikaisiin 

projekteihin, kuten esim. tuotekehitykseen, soveltuu kuitenkin analysoi

matonkin materiaali, kuten aikakauslehtiartikkelit, tutkimukset, kasi

kirjat eli tieto kaikessa mahdollisessa muodossaan (Westberg 1983). 

Yrittajien neuvontaorganisaatioiden, kuten kauppakamarien, teollisuus

piirien, liittojen, pankkien, virastojen ja kirjastojen, merkitys pieny

rittajan tiedonhankinnassa vaikutti pienyrittajan omien kokemusten pe

rusteella vahaiselta. Tama ei ole sinansa ongelma yrittajan kannalta, 

mikali nailta saatava tieto valittyy tehokkaasti yrittajalle henkilo

ym. kanavien kautta. Ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan kaytto 

yrityksen ongelmien ratkaisussa on kuitenkin yllattavan vahaista pieny

rityksissa (Puhakka 1985). 

Hill (1986) on raportoinut artikkelissaan Suffolk County Libraryn tutki

musta pienten yritysten tiedontarpeesta. Informaatikolle tuli kyselyita 

seuraavista asioista: markkinatieto, tekninen tieto, yritystieto, laki

ja tyovoimatieto, markkinatutkimukset, kirjaston neuvontapalvelut, ti 

lastotieto, kirjallisuuteen liittyva viitetieto, maantieteellinen tieto, 

taloustieto, vientitieto seka tutkimustieto. Eniten haluttua oli markki

natieto ja vahiten haluttua tutkimustieto. 
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Puhakka (1985) esittaa kirjassaan arvion myos kirjastopalveluista. Hanen 

mukaansa pienyrityksisssa esiintyy tarvetta yritystoimintaa tukeville 

kirjastopalveluille. Erityisesti standardi-, maarays-, laki- ja ohjeko

koelmien tulisi olla helposti tavoitettavissa. Lisaksi han toteaa, etta 

yrittajat eivat ole tottuneet kayttamaan kirjastoja tietolahteina, koska 

he kayttavat pikemmin informaal a kanavia. Han myos toteaa, etta kir

j en henkilosto ei ole tottunut palvelemaan yrittajia. Tinfon pro

jektissa tutkittiin keskuskirjastojen kokoelmia ja elinkeinoelamalle 

suunnattuja palveluita. (Toivonen, Koskiala 1986). Taman selvityksen mu

kaan pkt-yrityksen toimeksiantoihin loytyy vastaus helposti, hieman pa

remmin (72,8%) kuin keskimaarin (71%) keskuskirjastoihin yrityksilta 

tulleisiin kyselyihin. 

Yleisesti on todettu, etta yritysneuvojien tiedonhankintavalmiuksia tu

lisi lisata, niin etta he osaisivat kayttaa paremmin kirjasto- ja tieto

palveluita. 

Erilaisia tietolahteita ja tietoa jakavia organisaatioita on huomatta

vasti enemman kuin normaali pienyrittaja pystyy hallitsemaan. Kalajoki

laakson tapauksessa todettiin tiedonhankinnan olevan suhteellisen moni

mutkaista (Okkonen, Nivala 1986). Lisaksi on myos muistettava se, etta 

koulutustaustansa vuoksi yrittajat eivat ole tottuneita teknistieteelli 

sen kirjallisuuden kayttajia. Siksi kaytannossa tietoa kysytaan vain tu

tuista lahteista. Nykyisten neuvontapalveluiden haittana on myos niiden 

erikoistuneisuus: yksi neuvoo raha-asioissa, toinen veroasioissa. Yrit 

tajan on siis osattava asioida monen neuvontapisteen kanssa tietoa saa

dakseen. Taman toteaa myos Diana Edmonds (1986), joka on siirtynyt kir

jastonhoitajasta informaatiokonsultiksi eli pienyrittajaksi. Han toteaa, 

etta tiedonhankintaa haittaavat eniten an puute, kontaktien puute ja 

oman kirjaston puute. Han esittaa kuitenkin kysymyksen, mika on kirjas

tojen osuus pienyrittajan tiedonhankinnassa rahoitusneuvojien, veroneu

vojien ja yritysneuvojien joukossa. 

Yhteenvetona voidaan todeta, etta yrittajat tarvitsevat eniten markki

nointiin ja tuotekehitykseen liittyvaa tietoa seka juridista tietoa. 

Tiedonhankintakanavinaan yrittajat kayttavat mieluummin omia, jo hyvaksi 

koettuja henkilokohtaisia kanaviaan kuin turvautuvat virallisiin tieto

palvelulaitoksiin. Aika on usein ratkaiseva tiedonhankintakanavan valin

nassa. 
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1.3. Yrittajakoulutus Suomessa 

Yrittajakoulutuksen piiriin voidaan lukea hyvin monenlaista toimintaa 

tyollisyyskoulutuksena annettavasta peruskoulutuksesta muutaman tunnin 

koulutustilaisuuksiin. Koulutusta jarjestavat seka valtio etta yksityi

set kouluttajat. 

Yrittajakoulutusta jarjestavat: 

1. Yliopistot ja korkeakoulut 

2. Ammatilliset oppilaitokset 

3. Kauppa- ja teollisuusministerio 

4. Suomen yrittajien keskusliitto 

5. Muut yhteisot ja yksikot. 

Seuraava yrittajakoulutuksen nykytilan kuvaus on laadittu koulutusyksi

koilta saadun ki allisen materiaalin, opinto-ohjelmien, vuosikertomus

ten ja aiemman asiaa kasittelevan kirjallisuuden seka vuoden 1987 koulu

tussuunnitelmien perusteella. 

1.3.1 Yrittajakoulutus korkeakouluissa 

Kiinnostus pieniin ja keskisuuriin yrityksiin on kasvanut maamme korkea

kouluissa, joissa opetus ja tutkimustoiminta kohdistuu erityisesti yrit 

yyden olemukseen ja johtamistapoihin. Yrittajakoulutuksen maaraa ovat 

kasvattaneet 1980-luvulla yleistyneet yrittajien tyollisyyskurssit. 

Korkeakoulujen taydennyskoulutuksesta on 1980-luvulla ilmestynyt kaksi 

muistiota: Suomen korkeakoulujen rehtorien neuvoston taydennyskoulutus

tyoryhman muistio (1982) seka opetusministerion suunnitelma "Korkeakou

lujen taydennyskoulutuksen kehittaminen 1980-luvulla" (1983). Koska 

yrittajakoulutus on osa taydennyskoulutusta, sivutaan naissa raporteissa 

myos yrittajakoulutuksen kehittamiseen liittyvia nakokohtia (Allardt et 

al. 1984). Raporteista kay ilmi, etta korkeakoulut keskittyvat omien 

opetus- ja tutkimusalueidensa rajaamille tieteenaloille ja etta ne 

jestavat taydennyskoulutusta lahinna omalla vaikutusalueellaan. Nimeno

maan tyollisyyskoulutukseen liittyvia nakokohtia ovat korkeakoulujen va

linen yhteistyo seka se etta tyollisyyskoulutuksena ei anneta korkeakou

lututkintoon tahtaavaa opetusta. 
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Taydennyskoulutustoiminnan laajentuessa korkeakouluihin on perustettu 

erillisia taydennyskoulutuskeskuksia. Useimmat niista antavat myos pk

yrittajille soveltuvaa koulutusta. 

Yrittajakoulutus voidaan koulutusmuodon mukaan jakaa kuuteen ryhmaan: 

A. Johtamiskoulutusohjelmat 

B. Pk-yrittajille tarkoitetut koulutusohjelmat 

C. Yrittajakurssit (tyollisyyskursseja) 

D. Lyhytkestoinen taydennyskoulutus 

E. Perusopetukseen sisaltyva yrittajakoulutus 

F. Yrittajakoulutus kesayliopistoissa 

Taulukko 1. Johtamiskoulutusohjelmat, pk-yrittajien koulutusohjelmat se

ka yrittajakurssitoiminta korkeakoulusektorilla (Allardt et ale 1984) 

Korkeakoulu Johtamis
koulutus
ohjelma 

Pk-yritta
jille tar
koitettu 
koulutus
ohjelma 

Yrittajien 
tyollisyys
koulutus 

Helsingin 
yliopisto 
Turun yliopisto 
Tampereen 
yliopisto 
Jyvaskylan 
yliopisto 
Oulun yliopisto 
Joensuun 
korkeakoulu 
Kuopion 
yliopisto 
Lapin korkea
koulu 
Tampereen teknil 
linen korkeak. 
Lappeenrannan 
tekn. korkeak. 
Vaasan korkeak. 
Helsingin kauppa
korkeakoulu 
Svenska handels
hogskolan 
Turun kauppa
korkeakoulu 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 

X 

X 

X 

X 

x 

x 
X 

X 

Taulukossa on mukana myos vuodelle 1984 suunniteltu koulutus 
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Taulukossa 1 on esitetty eri koulutusohjelmien seka yrittajakurssitoi

minnan laajuus korkeakoulusektorilla. 

Pk-yrittajille tarkoitettua lyhytkestoista taydennyskoulutusta jarjeste

taan lahes kaikissa korkeakouluissa. Korkeakoulujen yrittajakoulutuksen 

painopiste on talla hetkella yrittajien tyollisyyskurssitoiminnassa. 

Korkeakoulujen muu yrittajakoulutus, jota toteutetaan paaasiassa kauppa

ja teollisuusministerion rahoituksella seka maksullisena palvelutoimin

tana on paljon pienimuotoisempaa (Allardt et al. 1984). 

Yrittajakurssitoiminnan lisaksi annetaan laajamuotoista yrittajakoulu

tusta myos Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin pienyrityskeskuksen pk

yrittajille suunnatuissa koulutusohjelmissa. Vuonna 1980 perustetun kes

kuksen tehtavana on tuottaa sellaisia taydennyskoulutus- ja tutkimuspal

veluja, jotka edistavat yrittajyytta ja monipuolista taloudellista toi

mintaa. Paatavoitteena on tutkimukseen nojautuen ja koulutuksen keinoin 

kehittaa pk-yritysten toimintaedellytyksia erityisesti niiden johtamis

toimintoja vahvistamalla (Allardt et al. 1984). 

A. Johtamiskoulutusohjelmat 

Korkeakoulujen johtamiskoulutusohjelmat ovat peruskoulutusta taydenta

vaa johtamiskoulutusta. Niiden tarkoituksena on antaa yleiskuva johtami

sesta ja parantaa koulutettavien valmiuksia toimia kaytannon johtotehta

vissa. Johtamiskoulutusohjelmien lapikayneista karkeasti arvioiden vain 

5% on ollut pk-yrittajia. 

Helsingin kauppakorkeakoulussa on ollut yritysjohdolle tarkoitettu JOKO

kurssi vuodesta 1970 lahtien. Muissa korkeakouluissa on vastaavanlaisia 

ohjelmia. 

B. Pk-yrittajille tarkoitetut koulutusohjelmat 

Viime vuosina ovat pk-yrittajille suunnatut koulutusohjelmat lisaanty

neet korkeakouluissa. Svenska handelshogskolanin Smaforetagsledarkurs 

kaynnistettiin uudelleen viiden vuoden tauon jalkeen 1980-luvun alussa. 

Jyvaskylan yliopistossa toimivan Keski-Suomen taloudellisen tutkimuslai
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toksen seka Markkinointi-instituutin valisena yhteistyona laadittiin 

vuosina 1979-1980 pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu 

"Yrityksen kehittaminen"- JYMI-koulutusohjelma (Allardt et a1. 1984). 

Helsingin kauppakorkeakoulun Mikkelin pienyrityskeskuksessa on vuodesta 

1980 lahtien ollut pk-johtamiskoulutusohjelmia. 

Koulutusohjelmien yleistavoitteena on kehittaa osanottajien liikkeenjoh

dollisia valmiuksia. Pk-yrittiijien koulutusohjelmiin osallistuville ei 

aseteta peruskoulutusvaatimuksia. Osallistumisen edellytyksenii on kui

tenkin " r iittavaksi katsottava tyokokemus seka asema yrityksessa" (Al

lardt et al. 1984). 

Pienten ja keskisuurten yritysten koulutusohjelmille on tyypillista pit 

kakestoisuus ja jaksottaisuus. Dhjelman oikealla tavalla toteutettu jak

sottaminen seka riittavan lyhyet koulutusjaksot mahdollistavat koulutuk

seen osallistumisen yritystoiminnan hoitamisen ohella. Taulukossa 2. on 

esitetty korkeakoulujen pk-yrittajille suuntaamien koulutusohjelmien 

laajuus, jaksotus ja kesto. 

Taulukko 2. Korkeakoulujen pk-yrittajille suuntaamien koulutusohjelmien 

laajuus, jaksotus ja kesto (Allar9t et al. 1984) 

Koulutusoh- Kokonais- Jaksojen Ohjelman Ohjelmia/ 
jelma laajuus maara/pituus kesto- vuosi 

tunt. pv. paiv. aika 

Sma fore
tagsledar
kurs 110 14 4 2-3 2 kk 

PK-JClKO 150 18 6 3 3-4 kk 4 

Oma yritys 360 42 16 2-4 24 kk 

JYMI (etaisop.) 9 4 2-3 12 kk 

sisaltBalueet painottuvat yritystoiminnan eri osa-alueille. Opetus tu

keutuu osanottajien omiin kokemuksiin ja yrityksen ongelmiin. Tyomuotoi
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na kaytetaan luento-opetuksen lisaksi runsaasti case-harjoituksia seka 

ryhmatoita. 

c. Yrittajien tyollisyyskoulutus korkeakouluissa 

Yrittajien tyollisyyskoulutuksen tavoitteena on pysyvien tyopaikkojen 

luominen pienyrityksiin. Kurssille osallistuvien yrittajiksi aikovien ja 

erikoiskoulutettujen tavoitteena on joko omaan yritykseen tai muuhun pk

yritykseen tyollistyminen. 

Korkeakoulut ovat jarjestaneet yrittajien tyollisyyskoulutusta vuodesta 

1979 lahtien (Allardt et al. 1984). Talla hetkella lahes kaikki korkea

koulut ovat mukana yrittajakurssitoiminnassa. 

Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen yrittajien 

tyollisyyskurssitoiminnalle on tunnusomaista toimialakohtaisuus ja pro

jektiluonne. Tyollisyyskoulutuksen kohteena ovat olleet mm. kalankasvat

tajat ja puusepat. 

Lapin korkeakoulun yrittajakursseille on osallistunut mm. kasityoalan~ 

matkailualan~ erikois- ja kasvihuoneviljelyn seka lammastalouden pieny

rittajia. 

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun in taydennyskoulutusmuoto on 

tyollisyyskurssivaroin jarjestettava yrittaja- ja tuotekehityskoulutus. 

Tuotekehityskurssien kohderyhmana ovat yrittajien ja erikoiskoulutettu

jen lisaksi yritysten tuotekehityksesta vastaavat seka suunnittelijat. 

Tampereen teknillinen korkeakoulu on jarjestanyt useita yrittajakursse

ja, joiden kohderyhma on rajattu tietylle alueelle (esim. Porin seutu, 

Forssan seutu, Valkeakosken seutu, Kankaanpaan seutu, Loimaan seutu). 

Yrittajakurssien alueellinen jakautuminen 

Useimmat korkeakoulut jarjestavat paaosan kursseistaan muualla kuin kor

keakoulupaikkakunnalla ja vuosittain kurssit toteutetaan eri paikkakun

nilla. Nain koulutus saadaan mahdollisimman lahelle pienyrittajaa. 
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Koska yrittajakurssit ovat tyollisyyskoulutusta, pyritaan koulutusta to

teuttamaan erityisesti heikon tyollisyyden alueilla Ita- ja Pohjois-Suo

messa, jossa muuta yrittajakoulutusta ja konsulttiapua on vahemman saa

tavissa. 

Yrittajakurssien kohderyhmat 

Yrittajakurssille osallistuneet ovat poikkeuksetta hyvin pienista yri 

tyksista. Kurssilaisten peruskoulutuksena on yleensa kansa- tai keski

koulu. Opistotasoisen koulutuksen oli saanut 40%, ammattikoulun kayneita 

30% ja ilman muodollista ammattikoulutusta olevia tai ammattikurssin 

kayneita oli 26% (Allardt et al. 1984). Yrittajakurssille osallistuneil 

la erikoiskoulutetuilla on usein tekninen tai kaupallinen koulutus. 

Yrittajakurssilaisten koulutuksen hajanaisuus ja yrityskokemusten eri 

laisuus lisaavat kurssisisaltojen opetusmenetelmien tarvetta. 

Yrittajakurssilaisten keski-ika on noin 30-35 vuotta, ikajakauma vaihte

lee 20 ja 50 vuoden valilla (Allardt et al. 1984). 

Yrittajakurssien toteutus ja sisalto 

Korkeakoulujen yrittajakursseilla luento-opetus on jarjestetty yleensa 

kahtena paivana viikossa. Kokonaistuntimaara on 1500 tuntia. Kaytannossa 

yrittajakurssien pituus vaihtelee 1000 tunnista 1500 tuntiin. Koulutuk

sen lapiviemiseen kuluu 8-9 kuukautta (Allardt et al. 1984). 

Korkeakoulujen yrittajakursseilta edellytetaan, etta kurssilla kaydaan 

lapi kaikki yritystoiminnan osa-alueet. Luento-opetus jakaantuu toisaal

ta kaikille kurssilaisille yhteiseen opetukseen, toisaalta toimi- ja on

gelma-alakohtaiseen opetukseen. Noin kaksi kolmasosaa kurssin kokonaisa

jasta kuluu yrityskohtaisiin kehittamisprojekteihin. Projektivaihe si 

saltaa seka projektiryhmakohtaista etta henkilokohtaista konsulttityyp

pista ohjausta. Opetuksesta ja projektinohjauksesta huolehtivat korkea

koulujen omien opettajien lisaksi ulkopuoliset asiantuntijat (yrittajat, 

yritysjohtajat, Kehitysaluerahasto Oy:n, KTM:n, VTT:n, konsulttitoimis

tojen yms. asiantuntijat). 
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D. Lyhytkestoinen taydennyskoulutus 

Lahes kaikki korkeakoulut jarjestavat vuosittain pk-yrittajille tarkoi

tettuja lyhyita taydennyskoulutustilaisuuksia. Tama lyhytkurssitoiminta 

on hyvin satunnaista. Korkeakoulujen lyhytkursseilla jaetaan niin perus

tietoa kuin syventavaakin tietoa. Kurssit ovat usein toimialakohtaisia 

ja osa voidaan toteuttaa yhteistyossa mm. Keran, kauppakamarien ja yrit 

tajayhdistysten kanssa. 

E. Perusopetukseen sisaltyva yri akoulutus 

Puhuttaessa korkeakoulujen yrittajakoulutuksesta on korostettu sita, et 

ta yrittajaa ei voi tehda henkilosta, jolla ei ole selvaa kuvaa siita 

yritystoiminnasta, jota han voisi harjoittaa. Toisaalta on korostettu 

myos sita etta yrittajaksi ei voi tulIa pelkastaan kouluttautumalla 

tarvitaan pitkaaikaista tyokokemusta. 

Helsingin kauppakorkeakoulussa on maamme tahan asti ainoa yrittajapro

fessuuri ja se on myos ainoa korkeakoulu, jossa on mahdollisuus erikois

tua laajasti pk-yritysten probelmatiikkaan. Syksylla 1983 aloitettiin 

korkeakoulun varsinaisille opiskelijoille tarkoitettu pienten ja keski

suurten yritysten johtamisen runko-ohjelma pk-yrittajiksi seka pk-yri

tysten johto- ja tutkimustehtaviin aikov . Useissa korkeakouluissa 

mm. TTKK:ssa opiskelijoilla on mahdollisuus valita laajojakin pk-yrityk

sia koskevia ohjelmia ja seminaareja. Naihin ohjelmiin liittyy usein 

tentittavaa kirjallisuutta, yritysharjoi ja luentoja. 

F. Yritt akoulutus kesayliopistoissa 

Enemmisto maamme kesayliopistoista jarjestaa pk-yr ille tarkoitettua 

tai soveltuvaa koulutusta. Yleisimpia ovat 10-30 tunnin koulutustapahtu

mat. Kesayliopistot nakevatkin oman roolinsa muuta yrittajakoulutusta 

taydentavana joustavan organisaationsa seka ymparivuotisen koulutustar

jontansa ansiosta. 
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1.3.2 Ammatillisten oppilaitosten yritt~j~koulutus 

Kauppaoppilaitosten yritt~j~koulutustoiminta voidaan jakaa 

1. 	 Pysyv~isluontoiseen pitempikestoiseen yritt~j~

koulutukseen 

2. 	 Lyhytkestoiseen t~ydennyskoulutukseen (15-50 t) 

3. 	 Yritt~jien tyollisyyskurssikoulutukseen (yksi 

lukukausi 

Yrittajakoulutuskurssit on tarkoitettu lahinna yrittajaperheiden lapsil 

Ie eli sellaisille, jotka aikovat sukupolvenvaihdoksen kautta yrittajik

si. 

Yksinomaan yrittajakoulutukseen erikoistunut liikealan erikoisoppilaitos 

on Kauhavalla toimiva Pohjanmaan Yrittajaopisto. Sen koulutustoiminta 

jakaantuu kolmeen tasoon, jotka ovat yrittajatutkinto, yritysjohdon pe

rusvalmennustutkinto ja erilliskurssitoiminta. 

Yrittajakoulutusta antavat myos kaupan keskusliikkeiden koulutusorgani

saatiot, Markkinointi-instituutti, Ammatillinen etaisoppilaitos-MJK ja 

Kansanvalistusseuran kirjeopisto (KSV) seka Hotelli- ja ravintolaopisto. 

Teknillisten oppilaitosten ammatillinen kurssitoiminta keskittyy lahes 

yksinomaan tekniseen tietoon. Oppilaitokset j~rjestavat jonkin verran 

johtamistaitoon, tuotantotalouteen, rakentamistalouteen yms. liittyvia 

kursseja, mutta eivat suoranaisesti pk-yrittajille tarkoitettua kurssi

toimintaa. Teknillisissa oppilaitoksissa toteutetaan kuitenkin tyotto

mille insinooreille ja teknikoille suunnattuja yrittajakursseja tyolli 

syysvaroin. 

1.3.3 Kauppa- ja teollisuusministerion yrittajakoulutustoiminta 

Kauppa- ja teollisuusministerio ja sen teollisuuspiiriorganisaatio on 

jarjestanyt pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten johto- ja avain

henkiloille tarkoitettuja koulutustilaisuuksia vuodesta 1965 lahtien. 
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KTM:n koulutustoiminnan painopiste on siirtymassa yksityisten henkiloi

den kouluttamisesta ja kehittamisesta koko yritysten. kehittamiseen tah

taaviin koulutusohjelmiin, jossa koulutus, yritysten itsensa suorittama 

yritysta koskeva selvitys- ja analyysityo seka lyhytkestoinen konsul

tointi nivelletaan kiinteasti toisiinsa. 

KTM:n koulutustilaisuuksiin osallistuneista (1982) neljannes oli pkt

yrit ia. KTM:n koulutustilaisuuksiin osallistuttiin pienis

ta, aIle 100:n tyontekijan yrityksista. Neljannes osanottajista oli yri 

tyksista, joissa tyoskenteli 1-5 henkiloa. 

1.3.4 Muut merkittavimmat yrittajakoulutusta jarjestavat yksikot ja yh

teisot 

Muita merkittavimpia yrityskoulutusta jarjestavia organisaatioita Suo

messa ovat (Allardt et al. 1984): 

Suomen yrittajien keskusliitto 

- Ekonomisaation koulutuskeskus 

Hotelli- ja ravintolaopisto 

- Insinoorijarjestojen koulutuskeskus 

- Johtamistaidon opisto 

- Kauppakamarit 

- Kasi- ja pienteollisuuden koulutussaatio 

- Liikkeenjohdon instituutti 

Pohjois-Suomen teollisuusopisto 

Rastor-instituutti 


- Rationalisointiliitto 


- Taloustieto r.y. 


- Vientikoulutussaatio 


- Pienteollisuuden keskusliitto 


Suomen tyonantajain keskusliitto 


- Teollisuuden keskusliitto 


Liiketyonantajain keskusliitto 

- Suomen metalliteollisuuden keskusliitto 

- Multitrain Oy (Merkonomien jatkokoulutus) 

- Oy Rastor Ab:n kirjeopisto 

- Tietomies 

- Lakimiesliiton koulutuskeskus 
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- Pellervo-seura 

- MTK-opisto 

- Ammattienedistamislaitos 

- Amer-instituutti 

- Kaupallisella periaatteella toimivat konsultti 

yritykset 
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2. 	 YRITTAJAKURSSILLA ANNETUN KIRJASTO- JA TIETOPALVELUKOULUTUKSEN AR

VIOINTI 

Kirjasto- ja tietopalveluosuuden suunnittelua varten pyrittiin nykyista 

yrittajakurssilla annettavaa koulutusta arvioimaan haastattelemalla 

yrittajakurssien johtajia, kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettajia 

seka yrittajakurssin oppilaita. Opetuksen arviointi rajattiin korkeakou

lujen antamaan yrittajakoulutukseen, koska se on viime vuosina ollut 

voimakkaan kehityksen alainen ja muodostaa yhtenaisen alueen. 

2.1 Tutkimusmenetelma 

Haastattelumenetelmana kaytettiin teemahaastattelua, joka on puolistruk

turoitu, pehmea haastattelumenetelma. Siina haastatteluteemat kuvaavat 

tutkittavan ilmion tarkeimpia osa-alueita, ja ne on etukateen maaritel 

ty. Itse haastattelukysymykset ovat avoimia (Jyrinki 1982). 

Teemahaastattelu soveltuu hyvin tahan tarkoitukseen, koska se sallii 

tutkimuksen kohteeksi valittujen henkiloiden mahdollisimman luontevan ja 

vapaan reagoinnin seka keskusteluteeman tasmentamisen haastattelun va

paan polveilun aikana, mikali tarpeen (Jyrinki 1982; Hirsjarvi 1982; 

Hill 1986). Tarkeinta taman tutkimuksen kannalta on kuitenkin se, etta 

haastattelussa saatavan tiedon avulla pystytaan parhaiten arvioimaan ja 

kuvaamaan nykytilaa ja saadaan my os esiin parannusehdotuksia. 

2.2 Tutkimuksen kohteet 

Kirjasto- ja tietopalveluosuuden nykytilan arviointi perustuu teemahaas

tatteluihin seka myos Pk-neuvontapalveluseminaarissa Helsingissa 

4.12.1986 asiasta kaytyyn keskusteluun. 

Teemahaastatteluiden avulla oli tarkoitus kuvata yrittajien nykyisia 

tiedonhankintatapoja, kirjasto- ja tietopalvelualan tuntemusta seka sita 

millaisia tiedonhankintatapoja yrittajilla tulisi alIa saatavilla ja mi

ten he pystyisivat hyodyntamaan olemassaolevia palveluja. 
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Haastateltavia ryhmia oli kolme 

1. 	 Yrittajakurssilaiset, jotka ovat opetuksen kohteena 

2. 	 Yrittajakurssien johtajat, jotka paattavat kirjasto-osuuden 

mukaanottamisesta kursseillensa 

3. 	 Kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettajat, jotka lopullisesti 

vastaavat opetuksen a ja menetelmista 

Haastatellut henkilot on esitetty liitteessa 1. 

2.2.1 Forssan yrittajakurssi 

Forssan yrittajakurssilaisille (yhteensa 20 henkiloa) annettiin ki 

to- ja tietopalveluosuuden opetus TTKK:n kirjastossa 6.11.1986. Opetus 

koostui kahdesta tunnista luentoja ja kahdesta tunnista harjoituksia ja 

demonstraatioita. Taulukossa 3. on lyhyesti luentorunko seka 

luentajen ja demostraatioiden sisalto. Luennoissa painapiste oli olemas

saolevien kirjasto- ja tietopalveluiden esittelyssa seka asenteellisessa 

muokkauksessa: kirjastoista loytyy myos pk-yrittajille hyodyllista tie

toa. 

Haastattelun teemoilla, jotka on esitetty liitteessa 2, pyrittiin saa

maan selville: 

1. 	 Yrittajien tiedonhankintakanavat ja eniten kaytetyt tietalah

teet 

2. 	 Kirjasto- ja tietopalveluiden tuntemus 

3. 	 Kirjasto- ja tietapalveluapetuksen hyodyllisyys yrittajan kan

nalta eli anko se sovellettavissa kaytantoon 

4. 	 Oman tietohallinnon opetuksen tarpeellisuus 

Farssan yrittajakurssilaiset haastateltiin kahdessa ryhmassa valittomas

ti luento-asuuden jalkeen. Haastattelu oli teemahaastattelun muotoinen 

eli kysymykset olivat avoimia. Ryhmahaastattelun kautta oletettiin saa

tavan enemmman tietoa, kun yhden mielipide aktivoi muita puhumaan. Li

saksi haastateltavilla ali mahdollisuus olla lausumatta mielipidettaan 

eli pyrittiin mahdallisimman luontevaan tilanteeseen. 
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Taulukko 3. 	 Forssan yritttijtikurssi 

Kirjasto- ja tietopalveluosuuden sistilto 

6.11.1986 

Luento "Tiedon tarve yritystoiminnassa, tiedon hankinta

tavat ja tietopalvelut" 

1 Tiedon tarve 

- tiedon kasvu 

- mistti minktikin tyyppistti tietoa 

2 Kirjastot ja tietopalvelut 

tieteelliset ja yleiset kirjastot 

- kirjastojen palvelumuodot 

- tietopalvelumuodot 

3 Tarkeimmat tietopalveluorganisaatiot 

4 Tietokannat 

5 Tietoltihteet 

- kirjat ja kirjasarjat 

- aikakauslehdet 

- sarjat ja muut kausijulkaisut 

6 Hakuteokset 

henkilohakemistot 

- sanakirjat 

- tietosanakirjat 

- vuosikirjat 

kasikirjat 

- kokoushakemistot 

liike- ja laitehakemistot 

- tutkimusluettelot 

7 Tietopalveluhakemistot 

8 Kirjallisuutta 

Harjoitukset ja demonstraatiot 

1 	 Kirjaston esittely seka tiedonhakua kirjaston 

omasta online-luettelosta kurssilaisia kiinnos

tavilta alueilta 

2 Telset-esittely: yrittajien kanava eli kymppi

kanava 

3 Tiedonhaun demonstraatio Helecon-tietokannoista 
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Haastattelijoilla oli mukana ryhmahaastattelutilanteessa teemaluettelo, 

jonka avulla pyrittiin varmistamaan kaikkien tarkeiden kohtien mukaantu

10. 

Yrittajakurssilaisten haastattelusta voidaan todeta: 

Tiedonhankintakanavinaan yrittajat kayttavat eniten alan lehtia, naytte

lyita ja messuja, tavaran maahantuojia/toimittajia. Etenkin alan lehdet 

ja messut uuden tiedon tuojina koettiin tarkeimmiksi: 

"Se on melkein alnoa linja nuo alan lehdet ja sitten tulevat 


messut, joista saa uusinta tietoa" 


"Mina kayn ainakin kerran vuodessa nayttel , johon kokoon

tuu kaikki alan yrittajat ja sitten talla alalIa on kaksi am


mattijulkaisua, joissa on uusin tieto ja hyvat hakemistot" 


Yrittajien jarjestot ja liitot ovat myos merkittavia tietolahteita. 

Niista kysytaan lakiasioihin liittyvaa tietoa esim. tyosuhdeasioita. 

"KTM:n kursseissa on yleensa aina viimeisinta uusinta tietoa 

ja lisaksi ne ovat edullisia" 

"Ainakin meidan liitto tukee meidan alan yrittajHi silla ta

voin, etta jarjestaa kursseja. Lisaksi alamme on sellainen, 

ettei kovin hyvaa kirjallisuutta juuri mistaan loydy, joten 

liitto tekee julkaisut itse ja markkinoi ne oman lehtensa va

IHylsella" 

Kirjasto- ym. tietopalvelukeskuksia ei juuri ole kaytetty tiedonhaussa. 

Pikemmin niita pidetaan vain romaanien lainaamispaikkoina, eike niisse 

oleteta olevan yrittajille sopivaa kirjallisuutta: 

"Maaseutukirjastot ovat sellaisia, etta sielle on tolstoHa 

ym. romaaneja, mutta ei meidan alamme kirjallisuutta" 

Lisaksi oltiin varsin epatietoisia siita, kuka voi kayttaa korkeakoulu

kirjastoja ja millaisia palveluja niista voi saada: 

"Kun ajat telee tilannetta ennen Ui.ta kurssia, niin ajattelee 

TTKK:n kirjastosta, etta sita voivat kayttaa vain sen talon 

opiskelijat ja tutkijat" 

"Niin melko yleinen luulo onkin, etta korkeakoulukirjastoja 

saa kayttaa vain sen talon vakili 
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"Niin nyt taytyy vain ruveta kayttamaan tatakin kirjastoa, 


koska taalla TTKK:ssa on varmaan resursseja auttaa ihan yksi


tyista yrittajaakin" 


"Kaukopalvelu on hyva toiminto, mutta se ei ole vaan aikaisem


min ollut tiedossa. Eikapa meidan paikallinen kirjastomme ole 


pahemmin sita meille markkinoinutkaan" 


Yrittajien on yleensa saatava haluamansa tieto nopeasti, mutta on myos 

aloja, joilla ehditaan odottaakin oikeaa vastausta esim. kirjallisuuden 

ja tutkimusten kautta saatavaa tietoa: 

I1Tuotekehittelyala on juuri sellainen, ettei se ole niin tun

nin paalle kun tietoa tarvitsee. Se on pitkajanteisempaa sa

moinkuin kehittamisohjelmat ja markkinointijutut l1 

Kirjasto- ja informaatiopalvelulaitoksia yrittajat eivat ole tottuneet 

kayttamaan tietolahteinaan. Tama johtuu suurelta osin tietamattomyydes

tao Kirjastoja pidetaan usein romaanien lainaamispaikkoina. Sellaiset 

kirjasto- ja informaatiopalvelulaitosten palvelumuodot kuten kirjojen 

kaukolainaus, lehtien sisallysluetteloiden kopiot, uutuusluettelot seka 

tietopalvelu, jotka sopisivat myos pkt-yrittajille tuntuivat myos varsin 

vierailta. 

Standardeja ja patentteja yrittajat eivat olleet hakeneet kirjastoista, 

eivatka he tuntuneet oikein tietavan etta niita on kirjastoissa. 

Kirjasto- ja tietopalveluosuuden sisallyttamista yrittajakurssien ohjel

maan pidettiin erittain hyvana asiana. Kurssilaiset tunsivat saavansa 

kaytantoon soveltuvaa tietoa: kirjastojen yrittajille soveltuvat palve

lut tiedostettiin. Jatkossa uskottiin osattavan kayttaa kirjastoverkon 

ym. tietopalvelulaitosten palveluja hyvaksi, kun tiedetaan 

- mista loytyy minkakin tyyppista tietoa 

mihin voi soittaa 

millaisia palveluita on saatavilla ja mita ne maksavat. 

Yhteenvetona voidaankin todeta, etta yrittajien tarkeimmat tietolahteet 

ovat alan lehdet, messut, erilaiset nayttelyt ja yrittajien jarjestot. 

Muiden yrittajien tietoja ja kokemusta ei yleensa hyodynneta, vaikka si 

ta kautta tulisi varmaan juuri oikeassa muodossa olevaa kaytannonlaheis

ta tietoa. Tallainen tiedonsiirto tapahtuisi parhaiten ns. yrittajaklu
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bien kautta, jotka esim. Ruotsissa toimivat vireasti tai Kalajokilaakson 

tyyppisten kehittamisrenkaiden kautta. Elinkeinoasiamiehet ovat kaynnis

tamassa Suomessa klubitoimintaa. 

2.2.2 Kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettajat 

Kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettajista haastateltiin viitta. Kaksi 

haastateltavista edustaa teknillisten korkeakoulujen kirjastoja (Lap

peenrannan teknillisen korkeakoulun kirjasto ja Tampereen teknillisen 

korkeakoulun kirjasto), kaksi yleisia kirjastoja (Forssan kaupunginkir

jasto ja Oulun yliopiston kirjasto/Pohjoinen tietopalvelu -projekti) ja 

yksi yliopiston kirjastoja (Kuopion yliopiston kirjasto). 

Opettajien haastattelu suoritettiin puhelinhaastatteluna, joka nauhoi

tettiin. Haastatteluteemat on esitetty liitteessa 3. Eri teemoilla py

rittiin kartoittamaan nykyisin annettavan opetuksen sisaltoa, rakennetta 

ja kaytettya oppimateriaalia eli mita yrittajakurssilaisille tulisi 

opettaa kirjastoista ja tietopalveluyksikoista, milIa menetelmilla ja 

missa ajassa. 

Opetuksen sisalto ja rakenne vaihtelee melkoisesti riippuen siita, onko 

kyseessa perusyrittajakurssi vai ns. akateeminen/tuotekehityskurssi. 

Edellisessa tapauksessa kurssilaisilla on usein keskiasteen ammatillinen 

koulutus. Jalkimmaisessa tapauksessa oppilaiden koulutustaso on korkeam

pi ja he ovat tottuneempia kirjallisuuden kayttajia ja yleensa kirjasto

ja tietopalveluosuus kestaakin heilla kokonaisen paivan. Riippuen oppi

laiden taustasta opetuksessa on siis painotettava erilaisia asioita. Mo

lempien kohdalla on aina ajateltava, miten yrittajat voisivat parhaiten 

kayttaa hyvakseen kirjastoja, yleisia ja tieteellisia. 

Opetuksen sisallosta ja rakenteesta opettajilla on hyvin samansuuntaisia 

mielipiteita. Perusasiat on hyva esittaa luentotyyppisessa tilaisuudes

sa, jota sitten seuraa kirjastoesittely demonstraatioineen ja harjoituk

sineen (jos mahdollista). Luennoille ja harjoituksille demontraatioineen 

oli yleensa varattu samanverran aikaa, keskimaarin kaksi tuntia kummal

lekin. T8ma ajankaytto edustaa perusyrittajakurssilaisten kirjasto- ja 

tietopalveluosuutta, tuotekehityskurssilaisilla aikaa kirjasto- ja tie

topalveluosuuteen oli varattu kokonainen paiva. Opettajien mielesta aika 
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on tuntunut riittavalta. 

Luento-osuudella tulisi kasitella perusasiat kirjastoista: jako yleisiin 

ja tieteellisiin kirjastoihin, kirjastojen ja informaatiopalvelulaitos

ten palvelumuodot, tietolahteet ja tiedonhaun periaate. Perusyrittaja

kurssilaisille pyritaan talla osuudella korostamaan, etta jopa yleisista 

kirjastoista loytyy heille sopivaa aineistoa, jota he voivat kayttaa 

hyodykseen. Lisaksi korostetaan sita, etta tieteellisia ja korkeakoulu

kirjastoja voivat kayttaa kaikki sen alan tietoa tarvitsevat. Yrittajien 

asenteita siis muokataan: kirjastot eivat ole vain romaanien lainaamis

paikkoja vaan niista loytyy myos pkt-yrittajille hyodyllista tietoa. 

5e mita kirjastojen palveluista tulisi yrittajille eniten korostaa kay 

ilmi parhaiten seuraavista repliikeista: 

"Yleisten kirjastojen palvelut eivat ole valttamatta tiedossa, 

etenkin kaukopalvelu on varsin tuntematon. Ja sitahan yritta

jat voisivat hyvinkin hyodyntaa" 

"Kirjastojen palveluista tulisi korostaa sellaisia, jotka so

pivat pkt-yrittajille, kuten kaukopalvelua, tietopalvelua, 

lehtien sisallysluetteloiden kopioiden lahettamista ja uutuus

luetteloita" 

Yleiset kirjastot kokoelmineen ja palveluineen ovat jaaneet yrittajille 

varsin vieraiksi. Tama kavi ilmi analysoitaessa Pohjoisen tietopalvelu 

projektin yhteydessa yrittajilta tulle ita tiedonhakutehtavia. 5uurin osa 

yrittajien tarvitsemasta tuote- ja osoitetiedoista loytyi sen tyyppisis

ta hakemistoista kuin 5ininen kirja, Mita mistakin saa, puhelinluette

lot, jotka jo perinteisesti kuuluvat yleisten kirjastojen kokoelmiin. 

Yrittajat on vain opetettava tuntemaan paikallisen yleisen kirjaston ko

koelmat seka sen tarjoamat palvelut (Kortelainen 1986). 

Yksittaisista tietolahteista tarkeimpina pidettiin alan lehtien seka 

tietopalvelukeskusten opettamista. Patentit ja standardit ovat merkityk

sellisia lahinna vain tuotekehityskurssilaisille. 



33 


Oman tietohallinnon miten jarjestan alani materiaalin, miten saan uu

simman tiedon alaltani - mukaanottamisesta saatiin seuraavia mielipitei 

ta: 

"Omaa tietohallintoa on esitetty malliesimerkin tyyppisena: 

miten informaatikko pani yrityksessa pystyyn oman tietopalve

lun ja kirjaston aivan kaytannon tasolta lahtien. Tamantyyppi

nen opetustapa heratti yrittajissa suurta kiinnostusta.1l 

1l0maa tietohallintoa ajateltaessa on otettava huomioon, etta 

yrittajakurssilaiset eivat ole kayneet niin paljon kouluja, 

joten ei ole valmiutta jarjestaa tietomateriaalia" 

"Hissa yhteydessa tulee mieleen, etta yrittajilla voi olla 

mikro tai sitten yrittajan lapsilla on kotona mikro, joten 

saattaa olla valmiuksia tietoresurssien hallintaan. Lisaksi 

tassa yhteydessa voisi ottaa esille sen, mita lehtia kannat

taisi tilata, mita kirjoja hankkia eli aktivoidaan yrittajia 

hankkimaan omaa tietosisaltoa." 

Luentoja seurasi yleensa harjoitukset ja demonstraatiot. Harjoituksissa 

haetaan tavallisesti paikallisesta kirjastosta oppilaita kiinnostavilta 

aihealueilta materiaalia. Parhaiten tamantyyppiset harjoitukset soveltu

vat tuotekehityskurssilaisille, heille omakohtainen tietolahteiden tun

temus on tarkeaa. Perusyrittajakurssilaisilla, kuten esim. maatalousy

rittajilla, on turha teettaa harjoituksia ja opettaa kirjaston kayttoa. 

Heille tarkeinta on se, etta he osaavat sanoa, mita tietoa he haluavat 

ja etta he osaavat hyodyntaa yleisen kirjaston kokoelmia. Heille tulisi 

antaa tietoa valmiimpana kuin tuotekehityskurssilaisille. 

Demonstraatiot ja atk-pohjainen tiedonhaku on tarkea ellei tarkein osa 

opetuksessa motivoinnin kannalta. Yrittajien mielenkiinto heraa viimeis

taan siina vaiheessa, kun haetaan mater heidan omiin ongelmiinsa. 

Opetuksen rakenteesta, sen ajoituksesta, voidaan johtaa 2-vaiheinen mal 

Ii. Siina olisi aluksi perusjakso, jossa kaydaan lapi perusasiat kirjas

toista ja tietopalvelukeskuksista, niiden palvelut, tietolahteet ja tie

donhaun periaate, eli periaatteessa samat asiat kuin yrittajakursseilla 

yleensa kirjasto-osuudella esitellaan. Tata seuraisi sitten myohemmmin 

http:kiinnostusta.1l
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syventava jakso, jolloin perehdytaan tiedonhaun yksittaisiin aihealuei

siin, esim. online-hakuun tai yrittajien oman alan tietolahteisiin. Tata 

opetusmallia pidettiin periaatteessa hyvana, mutta siihen ei uskottu 

saatavan riittavasti resursseja. 

Oppimateriaalista todettiin, etta olisi hyva jakaa ainakin luentorunko 

ja itse luennotkin, mikali mahdollista. Lisaksi oli joskus jaettu monis

teita, joissa esitellaan erityyppisia tietolahteita ja tietopalvelukes

kuksia. Eri laitosten, kuten esim. kirjastojen, SFS:n, VTT:n esitteiden 

jakoa pidetaan melko tarkeana, silla niin luentoaineisto taydentyy sopi

vasti. Yleisesti kuitenkin kavi ilmi, etta on hyvin vahan olemassa juuri 

yrittajille sopivaa oppimateriaalia. Usein, jos sita on, se on vieras

kielista eika sellaisenaan sovellu, koska yrittajat haluavat tiedon 

omalla aidinkielellaan. Oppimateriaali onkin usein aina raataloity kurs

sikohtaisesti, silla niin tulee parhaiten huomioonotetuksi yrittajien 

koulutustausta. 

Videoita ja dioja ei ole kaytetty, koska sopivia ilmeisesti ei ole tar

jolla. 

2.2.3 Yrittajakurssien johtajat 

Yrittajakurssien johtajista haastateltiin yhteensa viitta, Lappeenrannan 

teknillisesta korkeakoulusta, Kuopion yliopistosta, Lapin korkeakoulusta 

ja Tampereen teknillisesta korkeakoulusta. Heista kaksi oli ollut jar

jestamassa/jarjestaa parhaillaan ns. akateemisia tai tuotekehityskursse

ja, joissa oppilailla on korkeampi koulutustaso kuin perusyrittajakurs

silaisilla. 

Haastattelu suoritettiin puhelinhaastatteluna, joka nauhoitettiin. Ennen 

haastattelua haastateltaville oli selvitelty keskeisia keskustelunaihei

ta eli haastatteluteemoja, jotka on esitetty liitteessa 4. Nailla eri 

teemoilla pyrittiin saamaan selville opettajien mielipide seuraavista 

asioista: mita yrittajille tulisi kirjastoista ja tietopalvelukeskuksis

ta opettaa, millainen tulisi opetuksen olla rakenteeltaan ja millaista 

oppimateriaalia tulisi kayttaa. Nain oletettiin saatavan selville opet

tajien odotukset opetuksen suhteen. 
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Opetuksessa tulisi kayda kirjastojen palvelut, tietolahteet ja tie

donhaun periaate. Yrittajille pyritaan siis kertomaan, mista saa apua 

heidan kulloiseenkin tiedontarpeeseensa. Tarkeaa opetuksessa on tuoda 

mukaan myos yleisten kirjastojen mahdollisuudet palvella yrittajia tie

teellisten kirjastojen ja t velukeskusten ohella. 

Opetuksen tavoitteet voitaisiin kiteyttaa seuraaviin repliikkeihin, jot 

ka toisaalta keskittyvat kirj en palveluista ja kokoelmista kertomi 

seen seka toisaalta yrittajien asennemuokkaukseen yleisia ja tieteelli 

sia kirjastoja kohtaan: 

"Olisi tarkeaa, etta pienyri ttajille kerrottaisiin myos kir 

jastojen tarjoamista palveluista ja siita millaisia tiedon

saantimahdollisuuksia ki on. Esim. kaukopalvelun va

lityksella kirjallisuuden saaminen joltakin aihealueelta on 

heille usein Uiysin tuntematonta" 

"Uskoisin, etta yrittajilla on sellainen ennakkoluulo, etta 

kirjastoista el ole heille mitaan hyotya ja etta sita kautta 

he eivat voi saada itselleen relevanttia betoa" 

"Varsin yleinen on sellainen luulo, etta korkeakoulujen kir

jastoja voi kayttaa vain sen talon henkilokunta ja opiskeli 

jato Olisi saatava menemaan perille, etta naita laitoksia voi

vat kayttaa kaikki ihmiset Suomessa, jotka sen alan tietoa 

tarvitsevat!! 

"Tuotekehityskurssilla tavoitteet ovat hyvinkin selvat: olisi 

saatava aikaan riittava valmius saada kasaan tuotekehityksessa 

tarvittava tie to halvimmalla ja nopeimmalla mahdollisella ta

valla. Yrittajat ovat usein yllattavan tietamattomia esim. ul

kolaisista aikakauslehdista ja niiden oamista mahdolli 

suuksista" 

Yksittaisista tietolahteista tulisi korostaa alan ammattilehtia niin ko

ti- kuin ulkomaisiakin, koska niissa tieto on sopivammassa muodossa kuin 

esim. tutkimuksissa. Muita hyvia tietolahteita ovat alan ammattikirjat, 

tuotehakemistot, organisaatiohakemistot seka korkeakoulujen opinnayte

tyot, diplomityot ja pro gradu -tutkielmat. Standardit patentit voisi 
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esitella niin, etta minkatyyppisiin ongelmiin niista loytyy vastauksia 

ja missa niita voisi kayttaa. Yrittajille tulevan tiedon tulisi siis 

loppumuodossaan ol1a mahdollisimman "maanlaheista", koska yriUajat itse 

ovat kaytannon ihmisia. 

Omaa tietohallintojaksoa yrittajakurssien johtajat pitivat erittain hy

vana ajatuksena: 

"Systemaattinen tiedonkeruu ja taman tiedon jarjestaminen oli 

si tarkeaa yrittajille. Yrittajille olisi annettava tietoa, 

miten kerata alansa tietoa, antaa kaytannon ohjeita, miten 

jarjestaa leikemapit tai artikkelit ym. aineisto suoraan omal

Ie mikrolleen tietokannaksi" 

Opetuksen rakenteeseen ja ajoitukseen oltiin tyytyvaisia. Perusasiat on 

paras esittaa luentotyyppisessa tilaisuudessa, joka kestaa noin kaksi 

tuntia. Tata seuraa sitten harjoitusten ja demostraatioiden jakso, jossa 

toivottiin kirjastoesittelya ja atk-tiedonhaun demonstraatiota. Tama 

tuntui parhaalta yhdistelmalta, kun kaytossa oli suhteellisen lyhyt ai

ka, tavallisesti nelja oppituntia. Sellainen opetuksen rakenne, jossa 

ensin olisi perusjakso (esim. 6 tuntia) ja jota seuraisi syventava jakso 

(toiset 6 tuntia) tuntuisi parhaiten soveltuvan esim. tuotekehityskurs

silaisille. Perusjaksossa kaytaisiin lapi yleiset asiat kirjastoista, 

palveluista, tietolahteista ja tiedonhausta. Syventavalla jaksolla pe

rehdyttaisiin esim. jonkin alan tietolahteisiin ja haettaisiin tietoa 

juuri yri~tajien senhetkiseen tiedontarpeeseen. 

Oppimateriaaliksi olisi hyva saada luentorunko tai luento. Oivallista 

materiaalia ovat myos esitteet, koska niista kay ilmi esim. tietokanto

jen sisaltoa tai paikkoja, mihin voi soittaa minkakintyyppisen tiedonha

kuongelman selvittamiseksi. 

Yleisten kirjastojen mukaantuloa yrittajien kirjasto- ja tietopalveluo

petukseen pidettiin erittain hyvana ajatuksena, silla usein niidenkin 

kokoelmista loytyy vastauksia yrittajien tyypillisiin tiedonhakukysymyk

siin tai sitten ne voivat saada tarvittavan materiaalin esim. kaukopal

velun kautta. Yrittajat on vain saatava tietoisiksi yleisten kirjastojen 

tarjoamista mahdollisuuksista. 
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3. 	 EHDOTUS KIRJASTO- JA TIETOPALVELUOSUUDEN MENETELMIKSI JA 

SISALLOKSI 

Kirjasto- ja tietopalveluosuuden opetuksen sisaltoa samoinkuin menetel

miakin yrittajakurssille suunniteltaessa on otettava huomioon: 

1 . Oppilaiden koulutustausta 

Yrittajakurssilaisilla ei useinkaan ole kovin paljon koulutus

tao Tavallisin pohja on kansa-, keski- tai ammattikoulu. Toi

sen ryhman yrittajakurssilaisia muodostavat ns. tuotekehitys

kurssilaiset tai akateemiset yrittajakurssilaiset, joista 

useimmilla on akateeminen loppututkinto ja usean vuoden tyoko

kemus. Yrittajakurssilaiset eivat ole kovin rutinoituneita 

kirjallisuuden kayttajia. 

2. Yrittajien tiedontarve ja tiedonhankintatavat 

Yrittajien tiedontarve on kahtalainen: se mita yrittajien on 

pakko tietaa ja se mita heidan olisi hyva tietaa. Kirjallisuu

den ja aiempien tutkimusten mukaan yrittajat tarvitsevat eni

ten tuotetietoja (mits mistakin saa -tyyppisis), faktatietoja 

(yritysten osoitteita) seka markkinatietoja. 

Suurimman osan tarvitsemastaan tiedosta yrittajat saavat esim. 

konekauppiailta, raaka-aineen toimittajilta, messuilta ja 

nayttelyista. Kirjastoja niin yleisia kuin tieteellisiakaan ei 

yleensa ole kaytetty tietolahteina, mutta tams johtunee suu

relta osin siits, etta yrittajat eivat tunne kirjastojen ko

koelmia ja niiden tarjoamia palveluja. 

3. Opettajaresurssit 

Opetuksessa merkittava osuus on opettajalla, jonka on hallit 

tava kaytetyt menetelmat ja jolla pitas olla myos opetettavan 

alueen vankka asiantuntemus. Yrittsjien tiedontarpeiden tunte

mus on valttamaton, jotta opetus palvelutapahtumana onnistui

si. Opetuksen onnistumiseen vaikuttaa opettajan asiantuntemuk
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sen ohella opetuksen suunnitteluun kaytettavissa oleva aika. 

Kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettajat ovat tavallisesti 

kirjastojen henkilokuntaa. He hoitavat opetuksen erilliskor

vauksesta. Jossain maarin opetusta annetaan korkeakouluissa 

maksullisena palveluna. Kirjastojen virkatyona antaman opetuk

sen maara on rajallista, silla esim. tieteellisissa kirjas

toissa on henkilokuntavajausta. 

Alan kirjallisuus seka haastatteluissa saadut tiedot yrittajien tiedon

tarpeesta ja tiedonhankintatavoista olivat pohjana laadittaessa kirjas

to- ja tietopalveluosuuden tavoitteita yrittajakurssien opetusohjelmaan. 

Tavoitteet puolestaan vaikuttavat opetussisaltojen, opetusmenetelmien ja 

opetusmateriaalin valintaan (Mager 1978). 

Yleistavoitteena kirjasto- ja tietopalveluosuuden opetuksessa on 

- saada yrittajat tiedostamaan tiedon merkitys yritystoimin

nassa seka tuntemaan paikat mista tietoa loytyy 

- opettaa yrittajia niin, etta he osaavat kayttaa seka yleis

ten etta tieteellisten kirjastojen kokoelmia ja palveluja 

- saada yrittajat kayttamaan kirjallisuutta myos itse eika 

vain odottamaan, etta tietoa tulee aina valmiiksi muokattuna 

3.1 Opetuksen sisalto 

Suunnitelma yrittajakurssille tarkoitetun kirjasto- ja tietopalveluosuu

den opetuksen sisallosta on esitetty skemaattisesti kuvassa 3. Sisalto 

jakaantuu vii teen eri osa-alueeseen, joista nelja ensimmaista on tarkoi

tettu perusyrittajakurssilaisille ja viides kuuluu lisaksi kirjasto

osuudeltaan pitemmalle kurssille eli tuotekehityskurssilaisille. 

Perusyrittajakurssilaisilla kirjasto- ja tietopalveluosuus on kaksi tun

tia luentoja ja kaksi tuntia harjoituksia ja demonstraatioita. Tuoteke

hityskursseilla aikaa on varattu talla hetkella 6-7 tuntia, mutta kurs

sinjohtajien arvion mukaan olisi mahdollisuuksia 14-15 tuntiinkin, joten 

suunnitelmaan on otettu mukaan myos syventavat jaksot. 
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Kuva 3. 	 Yrittajakurssille tarkoitetun kirjasto- ja tietopalveluosuuden 

opetusjaksojen sisal lot 

A. Yleinen osa 

A1. Tiedon merkitys 

A2. Tietolahteet Ja tiedonhankintakanavat 

B. Kirjasto- ja informaatiopalvelulaitokset 

81. Yleiset vs. tieteelliset kirjastot 

82. Palvelut 

83. Kirjasto- ja tietopalveluoppaat 

c. Tiedonhaku ja oma tietohallinto 

C1. Tiedonhaun periaate 

C2. Oma tietohallinto 

D. Kirjastoesittely ja tiedonhaun demonstraatio 

E. Syventavat jaksot 

E1. Oma tietohallinto 

E2. Alan tietolahteet 

E3. Tiedonhaku 

A. Yleinen osa 

Tavoitteet: 

- Saadaan yrittajat tiedostamaan tiedon merkitys yhtena heidan 

yritystaan tukevana voimavarana 
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Motivointi: 

- Esitetaan mit a saattaa olla seurauksena, mikali jotain asiaa 

ei tieda, esim. markkinatietojen puute, ja mita nama seuraa

mukset maksavat 

Toteutus: 

- Esitellaan eri tyyppisia tiedonhankintatapoja ja tietolah

teita: kirjalliset ja ei-kirjalliset kanavat ja mista saa par

,haiten minkakin tyyppista tietoa 

B. Kirjasto- ja tietopalvelulaitokset 

Tavoitteet: 

- Taman jakson jalkeen yrittajat tuntevat niin yleisten kuin 

tieteellistenkin kirjastojen palvelut ja kokoelmat niin etta 

osaavat kayttaa niita hyvakseen 

Motivointi: 

- Korostetaan, etta kirjastoissa, yleisissakin, on yrittajille 

sopivaa materiaalia (Sininen kirja, Mita mistakin saa, puhe

linluettelot), josta loytyy vastauksia heidan ongelmiinsa seka 

etta kokoelmista puuttuvaa materiaalia voidaan hankkia kauko

palvelun valityksella. 

Korostetaan etta tieteellisetkin kirjastot ovat kaikkien 

kaytettavissa 

- Kirjasto- ja tietopalveluista korostetaan niita, joista 

yrittajille on konkreettista hyotya:lehtien sisallysluettelo

kopiot, kaukopalvelu, ilmaiset kirjalainat kotimaassa, tieto

palvelu, kirjallisuuden haku tietylta aihealueelta 

Toteutus: 

Annetaan yleiskuva Suomen kirjastoverkon rakenteesta: ylei 

set ja tieteelliset kirjastot 

- Esitellaan kirjastojen palvelut ja hinnat, kaukopalvelu, 

lainaus, tietopalvelu, uutuusluettelot. Voidaan korostaa pal

veluiden saatavuutta myos yleisen kirjaston kautta. 
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-Kirjasto- ja tietopalveluoppaiden esittely eli esitellaan 

paikat, joihin voi ottaa yhteytta minkakintyyppisissa kysymyk

sissa. 

Kasitellaan tarkeimmat oppaista: Suomen tieteellisten kirjas

tojen opas, alueelliset tiedonhakuoppaat ja esim. Metalliteol

lisuuden tietopalveluopas. 

C. Oma tietohallinto ja tiedonhaku 

Tavoitteet: 

- Yrittajat tuntevat tiedonhaun periaatteet tietolahdekohtai

sesti seka tuntevat periaatteet, joiden mukaan jarjestaa oma 

tietomateriaalinsa 

Motivointi: 

- Esitellaan alan tarkeimmat tietolahteet (suppeasti) etenkin 

sellaiset kirjat ja lehdet, joita yrittajien kannattaisi hank

kia 

- Tietohallinnon jarjestaminen esitellaan esimerkinomaisesti, 

miten yritys X:ssa pantiin oma tietopalvelu alulle. 

Toteutus: 

- Esitellaan tavat, joilla jarjestaa yrityksessa oma tietoma

teriaali (lehdet, lehtiartikkelit, kirjat, esitteet) esim. 

riippukansioihin tai mikrolle tiedontallennus- ja hakuohjelman 

avulla 

D. Kirjastoesittely ja tiedonhaun demonstraatio 

Tavoitteet: 

- Yrittajat tuntevat ja osaavat kayttaa esitellyn kirjaston 

kokoelmia ja palveluja seka tuntevat atk-pohjaisen tiedonhaun 

periaatteet. 

Motivointi: 

Atk-haut tehdaan mikali mahdollista yrittajien omista ai

heista, jolloin saadaan aikaan myonteinen asenne opetukseen. 
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Toteutus: 

- Esitellaan yrittajille konkreettisesti kirjaston palveluja 

ja kokoelmia seka niita hoitavia henkiloita. Talloin tulevat 

kysymykseen esim. uutuusluettelot, kaukopalvelu ja tietopalve

lu seka liike- ja osoitehakemistojen esittely. 

- Opetetaan tuotekehityskurssilla olevat yrittajat hakemaan 

kirjaston kokoelmista aineistoa mielenkiintoalueensa perus

teella. Tama omakohtainen tiedonhaku ei ole tar peen yrittaja

kurssilaisille, koska heilla opetuksen paatavoitteina ovat op

pia kayttamaan hyvakseen yleisia kirjastoja ja kohdistamaan 

kysymyksensa oikeaan paikkaan seka sanomaan mita tietoa he oi

kein haluavat. 

Annetaan yleiskuva tiedonhaun periaatteesta: esitellaan kir

jaston tiedonhankintapoja. 

- Annetaan yleiskuva atk-pohjaisesta tiedonhausta ja suomalai

sista tietokannoista. 

E. Syventavat jaksot 

Tavoitteet: 

- Yrittajat tuntevat alansa tietolahteet seka tiedonhankinta

tavat ja osaavat kayttaa tarkeimpia niista 

Motivointi: 

- Aihealueet, ta tarkeimmat tietolahteet esitellaan, vali

taan osanottajien aiheista 

Toteutus: 

Opetetaan jonkin alan tietolahteet tarkasti: miten hankin 

koneensuunnittelun tietoa, miten hankin elektroniikan tietoa 

eli esitellaan alan tarkeimmat kirjat, lehdet, organisaatiot, 

hakuteokset, asiantuntijat ym. 

Opetetaan tekemaan hakua oman mielenkiinnon kohteensa mukaan 
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_ Opetetaan tarkemmin atk-pohjaista tiedonhakua, omaa tieto

hallintoa, esim. oman tietokannan suunnittelua 

Aikajako jaksoittain 

Jaksot A:sta C:hen sisaltyvat kahden tunnin luento-osuuteen. Jakso D on 

demonstraatioita ja harjoituksia, yhteensa kaksi tuntia. Jaksoon E si 

saltyy pari tuntia luentoja, ja loput kaikkiaan seitsemasta tunnista 

ovat harjoituksia ja demonstraatioita. 

3.2 Opetusmenetelmat 

Opetusmenetelmia samoin kuin oppimisteorioitakin on kasitelty kasvatus

tieteen ja opetusalan kirjallisuudessa (Engestrom 1982; Marton 1980; 

Gregg 1978; Mikkonen 1975). Valittavien opetusmenetelmien tulisi olla 

aikuiskoulutukseen soveltuvia. 

Kirjallisuudessa on myos esitelty kirjastojen kayttajakoulutukseen so

veltuvia menetelmia (Alnaes 1983; Evans 1977; Westberg 1983), jotka so

pivat myos yrittajakursseilla kaytettaviksi. Alnaes suunnitteli elinkei

noelamalle suuntautuvan opetuspaketin, jossa opetussisallot on laadittu 

eri kayttajaryhmille: yritysjohdolle, tuotekehitykselle, tuotannolle, 

hallinnolle, sihteereille ja markkinoinnille. Mukaan on otettu muutamia 

malliesimerkkeja Ruotsissa toteutetuista kursseista. Evans esittaa kir

jassaan insinooreille ja muulle tekniselle henkilostolle soveltuvia 

kurssisisaltoja ja opetusmenetelmia. Nama suunnitelmat liikkuvat ylei

sella tasolla, vaikka esim. ohjelmat ja aikataulut ovat hyvin yksityis

kohtaisia. 

Opetusmenetelmat voidaan jakaa monella eri tavalla. Mikkosen pohjalta 

laadittu, kirjastojen kayttajakoulutukseen soveltuva esitys on kuvassa 

4. (Haarala 1980). Siina perusteina ovat vastuu oppimisen ohjaamisesta 

ja tietoa valittava lahde. Vastuu oppimisen ohjauksesta voi olla joko 

opettajalla, oppilaalla tai molemmilla, jolloin puhutaan joko opettaja

vastuisista, oppilasvastuisista tai yhteisvastuisista opetusmenetelmis

tao Perinteisia opetusmenetelmia kuvassa edustavat esim. luennot ja har

joitukset. 
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Kuva 4. Opetusmenetelmien jako (Haarala 1980) 

VASTUU OPPIMISEN OHJAUKSESTA 

OPETT AJALLA YHTEINEN OPPILAILLA 

I 
N 
F 
0 
R 
M 
A 
A 
T 
I 
0 
L 
A 
H 
D 
E 

ARKI-

KAYTANTti 

Demonstraatio Vierailut 
Kiertokaynnit 
Neuvonta 

Kirjallisuus
selvitys 

OPPI

AINEISTO 

Esitteet 
Oppikirjat 
Tietokoneohjelmat 

Seminaarit 
Harjoitustehtavat 
Ohjelmoitu opetus 
Filmi 

Projektit 

OPETTAJA 
Luento, 
luentomonisteet 

Ohjattu 
keskustelu 

Opettajien 
vastaanotot 

OPPILAS 
Tyokunta Roolipeli 

Ryhmahaastattelu 
Aivoriihi 

Kahvit 

Perinteisten opetusmenetelmien ohella varsinkin juuri pienyrittajakurs

seilla olisi hyva kayttaa yhteisvastuisia opetusmenetelmia, esim. semi

naaria, ohjattua keskustelua tai jopa roolipeleja, joiden on taitoja li

saavina todettu olevan tehokkaita. Tavalliset opetusmenetelmat eivat 

riita, vaan pienyrittajien keskuudessa esiintyy muutosvastarintaa, joka 

voidaan voittaa kayttamalla ei-perinteisia opetusmenetelmia. 

Taulukossa 4 on esitetty opetuksen eri osa-alueille soveltuvia opetusme

netelmia seka oppimateriaaliesimerkkeja. 

Opetus on sopeutettava juuri yrittajien omiin tarpeisiin. Opetuksen pi

taisi nainollen olla taitoja ja virikkeita antavaa niin etta yrittajat 

paivittaisessa tyossaan pystyvat selviytymaan tiedontarpeisiinsa liitty

vista ongelmista. 
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Taulukko 4. 	Kirjasto- ja tietopalveluosuuden opetusjaksojen sisallot, 

niihin soveltuvia menetelmia ja oppimateriaaliesimerkkeja 

Opetusmenetelma Oppimateriaali 
(esimerkkeja) 

Opetusjakso 

Luento 'Tieto maksaa itsensa' 
Ohjattu keskustelu 

A1. 	 Tiedon merkitys 
'Tietopalvelun mark

Neuvonta kinointi ' 

A2. 	 Tiedonlahteet ja Luento, luentomonisteet 

tiedonhankinta
 Ryhmahaastattelu 

kanavat 
 Neuvonta 

81. Yleiset 	vs. tieteel Video: 'Tiedon lahteilla' 
liset kirjastot Luennot 

Video 
82. Palvelut 	 Neuvonta 

83. Kirjasto- ja tieto-	 Luennot 
palveluoppaat 	 Roolipeli 


Harjoitustehtavat 

Ohjattu keskustelu 


C1 . Tiedonhaun periaate 	 Luennot 

C2. Oma tietohallinto 	 Luennot, luentomonisteet 
Ohjattu keskustelu 

D. 	 Kirjastoesittely Vierailut 
j a tiedonhaun Neuvonta 
demonstraatio Kiertokaynnit 

Demonstraatio 

E. 	 Syventavat jaksot 

E1. Oma tietohallinto 	 Luento d8asellI-ohjelman 
Demonstraatio opetuslevykkeet 
Ohjelmoitu opetus 
Roolipeli 
Harjoitustehtavat 

E2. Alan tietolahteet 	 Luento 
Dhjelmoitu opetus 
Harjoitustehtavat 
Projektit 

E3. Tiedonhaku 	 Harjoitustehtavat 
Luennot 
Ohjelmoitu opetus Eri tietokantojen 
Projektit harjoituslevykkeet 
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3.3 Esimerkkeja opetusjaksoihin soveltuvasta kirjallisuudesta oppi

materiaalista 

A. Yleinen osa 

Tiedon lahteilla. Kustantaja: Elovalkia. Kesto: 13 min. Sisal

to: kuvaa Suomen tieteellisen kirjastoverkon rakennetta ja 

kirjastojen palveluja. Video. 

A1. Tiedon merkitys 

Aalto, P. & Jarenko, L.-M., Tieto yrityksen voimavarana. Wei

lin & Goos. 1984. Ekonomia 92. 126 s. 

Tieto maksaa itsensa. Kaannetty Tekniska Litteratursallskape

tin kirjasesta "Att inte veta kan bli dyrt". Sisalto: kuvaa 

tiedon merkitysta ja sen nykyaikaisia hankintatapoja. Kuvat ja 

niihin liittyvat oheistekstit. 

Tietopalvelun markkinointi. Kustantaja: Suomen kirjallisuus

palvelun seura. Tyoryhma Blomstedt, Leila ym. Sisalto: kertoo 

mita tietopalvelu tekee yri . Kalvot ja niihin liitty

vat tekstit. 

A2. Tiedonlahteet ja tiedonhankintakanavat 

Sok oeh finn information. Kustantaja: Mekanforbund. 

Sisalto: yleisimmat tiedonhankintakanavat. Kalvot ja tekstit. 

B. Kirjasto- ja informaatiopalvelulaitokset 

Tiedon lahteilla. Kustantaja: Elovalkia. Kesto: 13 min. Sisal

to: kuvaa Suomen tieteellisen kirjastoverkon rakennetta ja 

kirjastojen palveluja. Video. 

B3. Kirjasto- ja tietopalveluoppaat 

Heinonen, K., Tiedon hankinnan opas kotimaisia ystietoja 

tarvitseville. Teknillinen korkeakoulu. Taydennyskoulutuskes
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kus. Informaatiopalvelun kurssi 12. Otaniemi 1985. 29 s. 

Jarvinen, A., Yrityksen tietopalveluopas. Business Books. 

1986. 161 s. 

Kettunen, 	P., Yrittajakirja. SYK. Hki.1983. 283 s. 

Materiaalitekniikan tietopalveluopas. Metalliteollisuuden kus

tannus. Hki. 1985. Suomen metalliteollisuuden keskusliiton 

julkaisu 	1. 36 s. 

Metalliteollisuuden tietopalveluopas. Metalliteollisuuden kus

tannus. Hki. 1985. Suomen metalliteollisuuden keskusliiton 

julkaisu 	12. 143 s. 

PKT-yritys matkalla tietoyhteiskuntaan. Toim. Teknillinen kor

keakoulu. Taydennyskoulutuskeskus. 16. Informaatiopalvelun 

kurssi. Espoo. 1984. 56 s. 

Pohjoisia tiedonlahteita. Rovaniemen kaupunginkirjasto. Rova

niemi. 1985. 139 s. 

Puhakka, H., Pienyrittajien neuvontapalvelut. Kauppalehti. 

Hki. 1985. 102 s. 

Suomen tieteellisten kirjastojen opas. Toim. M. Liinamaa & A. 

Hokynar. Suomen tieteellinen kirjastoseura. Hki. 1986. 176 s. 

Valtion virastot ja laitokset. Valtionvarainministerion jar

jestelyosasto. Hki. 1984. 324 s. 

C. 	 Tiedonhaku ja oma tietohallinto 

Ilmaiset ohjelmat 87. Oy Inforfilm. 1987. 159 s. 

C2. Oma tietohallinto 

Tietopalvelu yrityksissa. Toim. Ulla Hirvensalo. Kirjastopal

velu. Hki. 1982. 117 s. 
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E. 	 Syventavat jaksot 

Ilmaiset ohjelmat 87. Oy Inforfilm. 1987. 159 s. 

E1. Oma tietohallinto 

ATI training program for dBase III. 1984. 

E2. Alan tietolahteet 

Kiinteistonhoitotiedosto - tie hyvaan kiinteistonhoitotapaan. 

Kustantaja: Rakennuskirja 1985. Sisalto: opas KH-tiedoston 


kayttoon. Video. 


RT-kortisto. Kustantaja: Rakennuskirja 1984. Sisalto: opas RT


kortiston kayttoon. Video. 

Standardit. Standardisoinnin peruskalvot. Kustantaja: Suomen 

Standardisoimisliitto 1985. Sisalto: SFS-kalvopaketti ja 

oheisteksti. 

E3. Tiedonhaku 

MicroCambridge. Cambridge Scientific Abstractsin opetuslevy. 


1984. 


Tecpu. Fiz Technikin opetuslevy. 1986. 
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4. TIIVISTELM~ JA SUOSITUKSET 

Tutkimuksen tarkoituksena ali selvittaa kirjasto- ja tietopalveluiden 

asemaa yrittajakoulutuksessa, arvioida nykyisin annettavaa yrittajakou

lutusta seka laatia ehdotus naita asioita kasittelevan osuuden sisallok

si ja menetelmiksi. 

Varsinkin korkeakoulujen ja yliopistojen j estamien yrittajakurssien 

opetusohjelmiin on sisallytetty kirjasto- ja tietopalveluosuus, josta 

ovat vastanneet korkeakoulujen kirjastot. Myos yleiset kirjastot ovat 

jonkin verran osallistuneet opetukseen. Opetus koostuu yleensa parin 

tunnin luentojaksosta seka demonstraatioista ja harjoituksista. Koko

naistuntimaara vaihtelee kahdesta seitsemaan. 

Yrittajakoulutuksen kirjasto- ja tietopalveluosuuden nykytilan arvioimi

sessa ksytettiin hyvaksi kolmen eri ryhmsn teemahaastatteluja. Yrittaja

kurssilaisia, yrittajakurssien johtajia seka kirjasto- ja tietopalveluo

suuden opettajia haastattelemalla pyrittiin kuvaamaan yrittajien nykyi

sis tiedonhankintatapoja, kirjasto- ja tietopalvelualan tuntemusta seka 

sita, miten yrittajia voitaisiin opastaa hyodyntamaan olemassaolevia 

palveluja. 

Tiedonhankintakanavinaan yrittajat kayttavat eniten alan lehtia, erilai 

sia nayttelyita ja messuja, etenkin uuden tiedon ja innovaatioiden lah

teina. Kirjasto- ja tietopalvelukeskuksia ei juurikaan kayteta tiedon

haussa, koska ei tunneta naiden tarjoamia palveluja tarpeeksi: ei tiede

ta, etta korkeakoulukirjastoja saavat kaikki kayttaa, ei tunneta kirjas

tojen palvelumuotoja. Yleisia kirjastojakaan ei kayteta tiedonhakuun: ei 

tiedeta, etta niidenkin kokoelmista loytyisi vastauksia yrittajien ta

vallisiin faktakysymyksiin tai etta kaukopalvelua on kaytettavissa. Tie

teellisten kirjastojen parempien kokoelmien ja tiedonhakumahdollisuuk

sien tarjoamia mahdollisuuksia uuden ja olemassaolevan teknistieteelli 

sen, taloudellisen, yhteiskunnallisen tai juridisen tiedon valittamises

sa ei riittav8sti tunneta. 

Kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettaminen yrittajakurssilaisille on 

osa kirjastojen antamaa kayttajakoulutusta. Tavoitteena on parantaa 

kayttajien valmiuksia tietojen hankkimiseen seka informoida olemassa 

olevista tietopalveluista. Tarkeata on myos saada yrittajat tiedostamaan 
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tiedon merkitys yhtena yritysta tukevana voimavarana. 

Yrittajakurssille ehdotetun kirjasto- ja tietopalveluosuuden opetussi

saIto jakaantuu vii teen osa-alueeseen. Ensimmaisessa osassa esitetaan 

eri tyyppisia tietolahteita ja tiedonhankintatapoja seka korostetaan 

tiedon merkitysta, toisessa esitellaan kirjasto- ja tietopalvelulaitok

set ja niiden palvelumuodot niin yleisten kuin tieteellistenkin kirjas

tojen osalta. Kolmas osa kasittelee omaa tietohallintoa seka tiedonhaun 

periaatteita, neljas sisaltaa kirjastoesittelyn seka atk-pohjaisen tie

donhaun demonstraation yrittajia kiinnostavista aiheista. Viides osa si 

saltaa syventavia jaksoja yrittajia kiinostavalta tiedonhaun osa-alueel

tao 

Yrittajille annettava opetus olisi sopeutettava juuri heidan omiin, mo

ninaisiin tarpeisiinsa. Opettajavastuisen ja oppilasvastuisen ohella 

myos taitoja ja virikkeita antava yhteisvastuinen opetusmenetelma on 

suositeltava varsinkin pienyrittajien opetuksessa, jotta yrittajat pai

vittaisessa tyossaan pystyisivat selviytymaan tiedontarpeisiinsa liitty

vista ongelmista ja hyodyntamaan olemassa olevia kirjasto- ja tietopal

veluja. 
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Liite 2 

Haastatteluteemat Forssan yrittajakurssilaisten ryhmahaastatteluun. 

I TIETOLAHTEET 

lehdet 

kirjat 

kirjastot 

yrittajien jarjestot 

muut yrittajat 

tavaran toimittajat/ 

maahantuojat 

II PALVELUT 

lainaus 

kaukopalvelu 

hinta 

palvelutaso 

millaista tietoa 

tuote

markkina

asiantuntija

osoite

henkilotietoja 

III OPETUS 

hyodyllisinta 

puuttui 

tarpeetonta 

kaytantoon sovellettavaa 

IV OMA TIETOHALLINTA 

patentit 

standardit 

lait 

K&I -laitokset 

messut 

oma kirjasto 

kopiot 

kirjallisuuden 

haku 

nopeus 





Liite 3 

Haastattelurunko kirjasto- ja tietopalveluosuuden opettajien teemahaas

tatteluun 

I 	 OPETUKSEN SISALTO 

Mita asioita yrittajille pitaisi opettaa kurssin kirjasto- ja 

tietopalveluosuudessa 

- tieto resurssina (= tiedon merkitys) 

- tiedonhankintakanavat ja tietopalvelut 

* kirjastot 


- tietolahteet ja tiedonhaku 


* kirjat, lehdet, kirjastot, yrittajajarjestot, ta

varan toimittajat/maahantuojat, messut, lait, pa

tentit, standarit 

- tiedonhankinta organisaatiossa 

Tuntuuko opetus menevan perille? 


- onko suunnitelmissa tehda muutoksia opetussisaltoihin? 


II 	 OPETUKSEN RAKENNE 

- ajoitus (perusjakso - syventava jakso) 

- tuntimaara 

- luennot - harjoitukset 

III 	 OPPIMATERIAALI 

- olisiko jaettava monisteita? 

- onko kurssia varten tehtya omaa materiaalia? 

- antaisitteko materiaalin yhteiseen kayttoon? 

IV 	 MUUTA 





Liite 4 

Haastattelurunko yrittajakurssien johtajien teemahaastatteluun 

I OPETUKSEN SISALTO 

Mita asioita yrittajille tulisi opettaa kirjasto- ja tietopal

veluosuudessa? 

* kirjasto- ja tietopalvelut 

* tietolahteet 

* tiedonhaku 

Mika on ensisijainen tavoite opetuksessa? 

Miten ei tulisi opettaa? 

Mita tulisi jattaa pois? 

Onko suunnitelmissa muutoksia opetuksen sisallon osalta? 

II OPETUKSEN RAKENNE 

Ajoitus (perusjakso - syventava jakso) 

Tuntimaara 

Luennot - harjoitukset 

III OPPIMATERIAALI 

Olisiko jaettava luentomonisteita vai 

esitteet? 

riittavatko esim. pelkat 

IV MUUTA 






