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Yrittämisen kehittämiseen on alettu kiinnittää enemmän huomiota viime vuosina. 
Yrittäjäkoulutus on Suomessa sisällöltään, kestoltaan ja osallistujiltaan hyvin 
heterogeenista. Yrittäjien oppisopimuskoulutus, joka tuli mahdolliseksi vuoden 1999 
alusta, muistuttaa tavallista oppisopimuskoulutusta. Yrittäjä ei kuitenkaan ole työsuhteessa, 
vaan hän työskentelee omassa yrityksessään. Opetus on pyritty järjestämään 
käytännönläheiseksi ja aikataulu- sekä opetusjärjestelyt sellaisiksi, että yrittäjän on 
mahdollista osallistua koulutukseen yrittäjätyönsä ohessa. Tämän tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää, miksi koulutukseen osallistuvat yrittäjät ovat hakeutuneet 
koulutukseen ja minkälainen opiskelumotivaatio heillä on koulutuksen aikana.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjien koulutukseen hakeutumista ja opiskelumotivaatiota 
prosessina, jossa koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelumotivaatioon vaikuttavat monet 
tekijät, kuten sisällön relevanttisuus, aikataulutekijät, usko omaan suorituskykyyn, tarjotut 
mahdollisuudet, osallistumisen esteet ja opetusjärjestelyt. Tutkimus suoritettiin survey-
kyselynä ja kaikki kyselyn täyttäneet 108 yrittäjää olivat vielä koulutuksessa kyselyn 
täytön aikana. Tulokset analysoitiin SPSS for Windows –ohjelman avulla. 
 
Tärkeimmäksi koulutukseen hakeutumisen syyksi nousi halu parantaa ammatillista 
pätevyyttä, johon liittyi se, että omat yrittäjätiedot ja –taidot eivät olleet ajantasalla ja että 
yritysympäristössä oli tapahtunut muutoksia, jotka vaativat pätevyyden lisäämistä.  Tämän 
koulutuksen opetusjärjestelyt ja sisältö koettiin mielekkäinä näihin tarpeisiin. Toiseksi 
tärkein tekijä oli oppisopimuskoulutuksen edullisuus. Opiskelumotivaatio oli korkea 
yrittäjien keskuudessa. Sisällön relevanttisuus ja opetusjärjestelyt koettiin onnistuneiksi ja 
ne motivoivat yrittäjiä eteenpäin. Opinnoissa edistymisessä oli jonkin verran ongelmia, 
sillä työn ja tietopuolisen opetuksen yhteensovittaminen ei ole ollut ongelmatonta. 
Kuitenkin lähes kaikki yrittäjät uskoivat suorittavansa koulutuksen läpi ilman suurempia 
vaikeuksia. Koulutuksen vaikutusten arviointi laajemmin on vielä tässä vaiheessa vaikeaa, 
mutta jo nyt yrittäjät olivat kokeneet koulutuksen vaikuttavan myönteisesti muun muassa 
ammatillisen näkemyksen avartumiseen ja yrittäjätoiminnan arviointiin.  
 
Tutkimusmenetelmä ja valittu viitekehys toivat esille niitä asioita, jotka vaikuttivat 
yrittäjien koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelumotivaatioon. Yrittäjien 
oppisopimuskoulutus oli pystynyt vastaamaan varsin hyvin yrittäjien odotuksiin ja 
tarpeisiin. Nämä tulokset voivat olla apuna, kun koulutusta kehitetään eteenpäin. Kaikilla 
paikkakunnilla koulutus ei ole vielä edes käynnistynyt ja tämän tutkimuksen tulosten 
huomioiminen auttaa kiinnittämään huomiota niihin asioihin, joita yrittäjät pitävät 
tärkeinä. 
 
Asiasanat: Oppisopimuskoulutus, yrittäjäkoulutus, opiskelumotivaatio 
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1  Johdanto 

 

 

Tämän tutkimuksen idea on lähtöisin Helsingin oppisopimuskeskuksesta. Yrittäjien 

oppisopimuskoulutus on ollut mahdollista vasta vuoden 1999 alusta, eikä siitä näin ollen ole 

vielä saatavilla tutkittua tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miksi yrittäjien 

oppisopimuskoulutukseen osallistuvat yrittäjät ovat hakeutuneet tähän koulutukseen, 

minkälainen opiskelumotivaatio heillä on ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat. Tarkoituksena on 

hahmottaa sitä, mitkä tekijät edistävät opiskelumotivaatiota ja kannustavat oppimiseen sekä 

toisaalta niitä tekijöitä, jotka vaikeuttavat oppimista ja heikentävät opiskelumotivaatiota. 

Tutkittavat yrittäjät suorittavat oppisopimuksella yrittäjän ammattitutkintoa tai 

erikoisammattitutkintoa. 

 

Yrittäjien oppisopimuskoulutukseen osallistuvien yrittäjien opiskelumotivaatio ja 

koulutushalukkuus on tiukasti sidoksissa omaan yritykseen ja sieltä nouseviin tarpeisiin. 

Oppiminen liittyy nimenomaan tiettyyn tehtävään eli yritystoimintaan ja sen hallintaan. 

Yrittäjät ovat jo katsoneet koulutuksen itselleen ja yritykselleen tarpeelliseksi, mutta nyt on 

tarkoitus hahmottaa sitä, onko yrittäjien oppisopimuskoulutus pystynyt vastaamaan niihin 

odotuksiin, joita yrittäjillä on koulutukseen hakeutuessa ollut.  

 

Alussa pyrin hahmottamaan hiukan sitä, minkälaisessa ympäristössä yrittäjät työskentelevät, 

minkälaisina ihmisinä heitä pidetään ja minkälaisia ovat heidän yritykseen liittyvät 

ongelmansa, joihin kenties koulutuksella haetaan vastauksia. Koulutukseen osallistuvat 

yrittäjät ovat pääasiassa pienten yritysten omistajajohtajia tai yksityisyrittäjiä, jonka takia 

käsittelen nimenomaan pienyrityksiä ja niihin liittyviä asioita. Seuraavaksi tarkastelen 

yrittäjäkoulutusta, johon yrittäjän ammattitutkintokin lukeutuu. Myöhemmin on tarkoitus 

verrata sitä, miten hyvin oppisopimuskoulutuksella toteutettu yrittäjäkoulutus pärjää yrittäjien 

mielestä muilla tavoin toteutettuun yrittäjäkoulutukseen verrattuna. Neljännessä luvussa 

kerron lyhyesti oppisopimuskoulutuksesta ja sen jälkeen yrittäjän oppisopimuskoulutuksesta 

ja yrittäjän ammattitutkinnosta. Tämän jälkeen esittelen opiskelumotivaatioon ja sen 

muodostumiseen sekä koulutushalukkuuteen liittyviä tekijöitä, ensin yleisemmällä tasolla ja 

sen jälkeen aikaisempien tutkimusten avulla nimenomaan yrittäjillä. Lopuksi siirryn 
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tutkimustuloksiin ja pohdintaan, joissa käsitellään sitä, miten hyvin koulutus on tavoitteissaan 

onnistunut ja miten toisaalta tämä tutkimus on onnistunut tehtävässään.  

 

 

 

2  Yrittäjyys Suomessa 

 
 
Suomen Yrittäjäin Keskusliitto määrittelee yrittäjyyden seuraavasti: ”Yrittäjä on henkilö, joka 

pyrkii aikaansaamaan tuotteita tai palveluksia omasta aloitteestaan, omalla toiminnallaan 

ja/tai omalla riskillään. Taloudellisessa mielessä yrittäjän tavoitteena on elannon hankkiminen 

ja/tai voiton saaminen sijoitetulle pääomalle” (Allardt, Asp, Heikkonen, Rautkallio & 

Vuorinen 1984, 10). Ympäristöllä ja kulttuurilla on merkittävä vaikutus yrittäjyyteen 

kohdistuviin asenteisiin, motiiveihin ja siihen, minkälaista kasvatusta ja koulutusta 

yrittäjyyteen liittyen annetaan. Toisaalta myös yksilön ominaisuudet, kuten luovuus, 

kilpailuhenkisyys ja aloitteellisuus ovat yrityksen edellytyksiä ja menestystekijöitä. (Jukka 

1995, 1.) 

 

Asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat vaihdelleet Suomessa eri vuosikymmenien aikana. 1950-

luvulla suuri osa työvoimasta työskenteli alkutuotannon parissa ja silloin elettiin varovaisen 

kasvun aikaa, jolloin edellytykset yrittäjyydelle alkoivat nousta. 1960- ja 1970 –luvuilla 

yrittäjyyttä ei kuitenkaan vielä arvostettu kovinkaan paljon, käänne yrittäjämyönteiseen 

suuntaan tapahtui vasta 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla. 1990-luvun alun laman 

aiheuttama työttömyyden kasvu sekä työnteon uudet muodot lisäsivät paineita yrittäjyyttä 

kohtaan. (Jukka 1995, 4-5.)  

 

Yrittäjyyden kannustaminen nähdään nykyään tärkeänä työllistämiskeinona ja yrittäjyyttä 

pidetään tärkeänä kaikilla eri yhteiskunnan aloilla. Käynnissä on esimerkiksi 

Yrittäjyysvuosikymmen 1995-2005 –projekti, jossa eri tahojen yhteistyöhankkeella pyritään 

vaikuttamaan yrittämisen arvostuksen lisäämiseen ja asenneilmaston edelleen kehittämiseen. 

(Jukka 1995, 4-5.) Lisäksi projektin tavoitteena on yrittäjyyttä edistävän koulutuksen ja 

kasvatuksen tehostaminen sekä monipuolistaminen, olemassa olevien yrityshankkeiden 

kokoaminen tehokkaammiksi ja vaikuttavammiksi kokonaisuuksiksi sekä kasvattaa 

aktiivisempi ja yrittävämpi sukupolvi Suomeen (Kuusisto & Lehtomaa 1997, 162). 
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Yritys käsitteenä jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa 

omistajayrittäjyyttä eli yrityksen perustamista ja johtamista. Omistaja vastaa yrityksestä ja sen 

riskipääomasta. Tavallisesti yrittäjyydellä tarkoitetaan juuri omistajayrittäjyyttä ja siihen 

näkökulmaan tässäkin tutkimuksessa keskitytään, koska tutkimushenkilöinä ovat nimenomaan 

omistajayrittäjät. Sisäinen yrittäjyys eli yrittävyys on yritteliäisyyttä toisen palveluksessa. 

Suurissa yrityksissä sisäistä yrittäjyyttä on pyritty lisäämään esimerkiksi tulosyksikköajattelun 

tai itsenäisen tytäryhtiön perustamisen avulla. (Jukka 1995, 2-3; Koiranen 1993, 62.)  

 

Opetushallituksen laatimissa yrittäjän ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon 

perusteissa yrittäjän työtä kuvataan kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden 

ohjaamisena. Työn päämääränä on liikeidean ja markkinoinnin jatkuvan kehittämisen avulla 

tapahtuva asiakkaiden hankinta ja asiakassuhteiden säilyttäminen. Päämäärän saavuttamiseksi 

yrittäjä käyttää ammattialansa hallintaansa, yritystalouden ja markkinoinnin osaamistaan, 

työkokemustaan, vuorovaikutustaitojaan sekä yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Yrityksen 

koko, laatu ja elinkaari vaikuttavat vaadittaviin yrittäjäominaisuuksiin. (Opetushallitus, i.a., 

7.)  

 

2.1  Pienyritysten rooli yrityskentässä 

 

Yrittäjien oppisopimuskoulutukseen osallistuvat yrittäjät ovat pääasiassa yksityisyrittäjiä tai 

pienten yritysten omistajajohtajia. Pienyritykset nähdään nykypäivänä innovaatioiden 

tuottajina, suuryritysten toimintaedellytysten turvaajina ja työllisyyden ylläpitäjinä. Siksi  

hahmottelen tarkemmin pienyritysten roolia koko yrityskentässä.  

 

Yleisimmin käytetty pienyritysten määrittelijä on niiden koko. Koko erottaa ne suuryrityksistä 

ja antaa yrityksen toiminnalle ja johtamiselle omat erityispiirteet. Tavallisesti yritykset 

voidaan koon perusteella jakaa mikroyrityksiin, pk-yrityksiin  ja suuriin yrityksiin. Pk-

yritykset voidaan vielä jakaa pienyrityksiin ja keskikokoisiin yrityksiin. Tämän tutkimuksen 

yrittäjät toimivat mikroyrityksissä, eli niissä on henkilökuntaa alle 10 henkilöä, yleensä vain 

yksi henkilö eli yrittäjä itse. (Jukka 1995, 42.) 

 

Pienyritykset ovat yksittäisinä yrityksinä pieniä, mutta yhdessä ne muodostavat suuren ja 

kestävän talouden voimakentän (Tainio 1992, 28). Vuonna 1992 mikroyritysten osuus 
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kaikista yrityksistä oli 90% ja pk-yritysten osuus 10%. Suuria yrityksiä oli vain 0,2% kaikista 

yrityksistä. (Jukka 1995, 43.) Pienyritysten määrittely koon mukaan on kuitenkin 

ongelmallista, sillä määrittelyt vaihtelevat maasta ja toimialasta riippuen. Siksi 

kokomäärittelyn lisäksi  pienyrityksille on yritetty etsiä laadullisia ominaisuuksia, jotka 

erottelisivat ne suuryrityksistä. Näitä laadullisia ominaisuuksia ovat muun muassa pieni osuus 

markkinoista, omistajajohtajan aktiivinen osallistuminen koko liikkeenjohdon toimikenttään 

sekä joustavuus, työvoimavaltaisuus, rahoituksellinen sidonnaisuus ja kapealla tuotepohjalla 

toimiminen. Nämä ominaisuudet erottavat pienyritykset suuryrityksistä, mutta toisaalta on 

perusteltua kysyä, mitä yhteistä pienyrityksillä on keskenään. Pienyritysten joukkoon mahtuu 

jokaisen alan yrittäjiä ja pienyritykset ovat heterogeenisempi yritysjoukko, kuin mitä 

kuvaukset antavat ymmärtää. (Tainio 1992, 28, 30.) 

 

2.2  Yrittäjän persoonallisuus 

 
Yrittäjän persoonallisuutta on yritetty kuvata erilaisten piirreluetteloiden avulla. Etenkin 

1970- ja 1980-luvuilla suositussa tutkimussuuntauksessa yrittäjyys määriteltiin 

persoonallisuuden piirteiksi ja suhteellisen pysyväksi tavaksi tarkastella ympäristöä. Nykyään 

piirreteoriat ovat olleet kovan kritiikin kohteena, koska niitä pidetään liian staattisina 

selittämään yrittäjän menestystä ja toisaalta on todettu, ettei yrittäjillä esiinny näitä 

ihannepiirteitä sen enempää kuin muullakaan väestöllä. Jonkinasteinen yksimielisyys 

yrittäjien piirteistä ja niiden yhteydestä menestymiseen kuitenkin on. Näiden piirteiden 

joukkoon luetaan itseluottamus, sisäinen hallinta (tunne, että pystyy itse vaikuttamaan 

elämäänsä), suoriutumistarve (suoriutumismotivaatio), riippumattomuus ja vallanhalu 

(itsenäisyys), joustavuus, tehtäväsuuntautuneisuus, kyky sietää riskejä tai epävarmuutta sekä 

yleinen ulospäinsuuntautuneisuus (sosiaalisuus). (Soininen 1997, 51-52.)  

 

Yrittäjien tyypillisten persoonallisuudenpiirteiden löytämisen vaikeutta kuvaa se, ettei 

yrittäjäksi ryhtyminen ole kaikilla yrittäjällä samanlainen prosessi, vaan sen syyt ovat hyvin 

moninaiset. Yrittäjäksi ryhtyvien piirteet kuulostavat samanlaisilta kuin jo toimivien yrittäjien 

piirteet. Nykyään ajatellaan, että yrittäjyydelle suotuisat henkilön ominaisuudet vaihtelevat 

olosuhteiden mukaan. Aloittamispäätökseen ja yrittäjyyteen vaikuttavat tällöin taustatekijät 

(työkokemus, aikaisempi yrittäjäkokemus, perhetausta, roolimallit), henkilötekijät (yleinen 

persoonallisuus, riskisuuntautuneisuus, suoriutumistarve, arvot, asenteet, autonomian- ja 

vallanhalu) sekä henkilön objektiivinen todellisuus (työtilanne ja muu ympäristö, ympäristön 
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yrittäjämyönteisyys). Kasvuhakuinen, menestyvä yrittäjä on siis persoonallisuudenpiirteiltään 

erilainen kuin yrittäjä, joka on perustanut yrityksensä ”pakosta”, vaihtoehtona työttömyydelle. 

(Huuskonen 1992, 54-63.)    

 

Peltonen on jakanut yrittäjyyden motiivit instrumentaalisiin, ekspressiivisiin ja kasvun 

motiiveihin sekä muihin motiiveihin. Instrumentaaliset motiivit kuvaavat yrittäjyyttä 

välineenä ansaita elanto, ekspressiiviset motiivit sitä kuinka yrittäjyys vaikuttaa tunteisiin, 

esimerkiksi vahvistaa myönteisiä tunteita, viihdyttää sekä antaa arvostusta. Kasvumotiivi 

liittyy siihen, että yrittäjyyden avulla on mahdollista kehittää itseänsä ja kasvattaa itseään 

henkisesti. Muihin motiiveihin Peltonen sisällyttää esimerkiksi perheyrityksen sukuperinteen 

jatkamisen. (Peltonen 1986, 41.) Koirasen ja Peltosen mukaan kaikki nämä motiivit tulisi olla 

mahdollista tyydyttää koulutuksessa, jotta yrittäjät voisivat kokea opiskeltavan asian itselleen 

ja omalle motivaatioperustalleen mielekkäänä (Koiranen & Peltonen 1995, 68).  

 

2.3  Pienyritysten kehittäminen 

 
Yritysympäristössä tapahtuu kaiken aikaa muutoksia, jotka liittyvät arvoihin, asenteisiin, 

teknologian kehittymiseen, sosiaalisiin ja ekologisiin olosuhteisiin ja lainsäädännön 

uudistumiseen. Nämä kaikki vaativat yrityksiltä nopeaa sopeutumista ja joustavuutta. 

Sopeutuminen ja joustaminen onkin nähty pienten ja keskisuurten yritysten menestymisen 

elinehtona. Jo 1970- luvulla tuli yli tuhat lakia, asetusta ja muuta määräystä vuodessa, joista 

valtaosa koski suoraan tai välillisesti yrityssektoria. Määrä on siitä lähtien ollut kasvussa. 

(Allardt ym. 1984, 25.) Muutoksen havaitseminen ja tiedostaminen vaikuttaa yrittäjän 

kokemaan koulutustarpeeseen. Omaehtoinen koulutustarve  ja sen myötä opiskelumotivaatio 

voi herätä, kun yksilö kokee, ettei hänen pätevyytensä enää riitä tehtävästä suoriutumiseen 

(Piesanen 1993, 88).  Tässä mielessä pienyrityksen toimintaympäristö ja sieltä nousevat 

haasteet voivat olla tärkeänä yrittäjää koulutukseen motivoivana tekijänä. 

 

Pienten yritysten erääksi ongelmaksi koetaan se, että yrittäjiltä puuttuvat yrittämiseen 

tarvittavat laajemmat valmiudet ja näkemykset. Heillä on useimmiten tietoa ja taitoa vain 

tuotantoon tai palveluun liittyvästä ammattiosaamisesta, mutta liiketoiminnan perusteiden ja 

yritystoiminnan taloudellisten seikkojen tuntemuksessa voi olla puutteita. Yritystoiminta on 

tällöin varsin suunnittelematonta. Pienyrittäjä on yleensä tyytyväinen tuotteeseensa ja olettaa 

sen myyvän itse itsensä, jolloin asiakkaiden tarpeet, markkinoiden kysyntä, budjetointi sekä 
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toiminnan ja talouden suunnittelu jäävät toissijaisiksi. Sillanpää etsii syytä heikkoon 

liiketoiminnalliseen osaamiseen yrittäjien vähäisestä peruskoulutuksesta, joka voi vaikeuttaa 

yrityksen toiminnan ja talouden suunnittelua (Sillanpää 1999, 50).  

 

Yrityksen pienen koon vuoksi yrittäjällä ei välttämättä ole edes resursseja yrityksen toiminnan 

ja talouden suunnitteluun, tuotekehitykseen tai markkinointiin. Pienyrittäjät muistuttavat 

enemmän työntekijöitä kuin yrittäjiä. Pienyrittäjien koulutushalukkuus on myös melko matala 

- yrittäjä ei välttämättä edes tiedosta tarvitsevansa uutta tietoa. Koulutushaluttomuuteen 

vaikuttaa osaltaan koulutustarjonnan hajanaisuus ja koulutustietojen vaikea saanti, toisaalta 

se, etteivät yrittäjät koe saavansa konkreettiseen elämäntilanteeseensa hyötyä teoreettisesta 

koulutuksesta. (Sillanpää 1999, 50-51.) Toisaalta on muistettava se, ettei koulutus saisi olla 

itsetarkoitus: on hyväksyttävä se, etteivät kaikki yrittäjät halua koulutusta sen mahdollisista 

hyödyistä huolimatta, vaan he voivat olla hyvinkin tyytyväisiä omaan tilanteeseensa.  

 

2.4  Yrittäjäkoulutus 
 
Yritystoimintaa kehittävästä koulutuksesta käytetään vaihtelevia käsitteitä, kuten 

yrityskoulutusta, yrittäjäkoulutusta ja yritysjohdon koulutusta. Yrityskoulutuksen käsitettä 

pidetään laajimpana, koska sen kohdejoukkona voi olla yrittäjän lisäksi myös muu 

henkilökunta tai koko yritys. Yritysjohdon koulutukseen osallistujat edustavat 

kasvuhakuisempaa ja laajempaa yritystoimintaa kuin yrittäjäkoulutuksen kohdejoukko ja 

heillä oletetaan olevan tietynasteista kokemusta johtamisesta ja esimiesvastuusta (Koskinen & 

Suokas 1986, 6). Yrittäjäkoulutus määritellään tavallisesti suunnitelluksi ja järjestelmälliseksi 

toiminnaksi,  jonka tavoitteena on  kehittää ja vahvistaa siihen osallistuvien omassa 

yritystoiminnassaan tarvitsemia tietoja, taitoja ja toimintatapoja. Yrittäjäkoulutuksessa 

panostetaan nimenomaan yrityksen jokapäiväisen operatiivisen toiminnan hallintaan kun 

yritysjohdon koulutuksessa taas pyritään parantamaan yrittäjän strategista ajattelua yrityksen 

eri osatoimintojen hallitsemiseksi. Yrittäjäkoulutuksen kohteena ovat yleensä alkavat yrittäjät, 

pk-yritysten omistajajohtajat sekä heihin verrattavat ammatinharjoittajat ja joissakin 

tapauksissa myös palkkajohtajat, mutta ei yleensä muu henkilöstö. Koska näiden ryhmien 

yrittäjävalmiudet ja -kokemukset ovat hyvin erilaiset, tulisi koulutustarjonnassa ottaa tämä 

huomioon. (Hanhisalo, Kainu & Vaherva 1994, 2.) 
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Yrittäjäkoulutuksessa erotetaan usein vielä peruskoulutus ja täydennyskoulutus toisistaan: 

peruskoulutus kattaa kaikki yrityksen osatoiminnot ja täydennyskoulutuksessa täydennetään 

yrittäjien tietoja kehitetään yrittäjäjohtajan valmiuksia johtaa yritystään. Turunen ja Maljojoki 

kuitenkin korostavat sitä, että koulutuskokonaisuuksilla saattaa olla eri funktiot 

koulutettaville, jolloin sama koulutus voi olla toiselle peruskoulutusta ja toiselle aiempaa 

koulutusta täydentävää tai kertaavaa koulutusta. (Turunen & Maljojoki 1994, 23.)  Yksi 

yrittäjäkoulutuksen muoto on vielä yrittäjäksi aikovien koulutus, jonka tarkoituksena on antaa 

alkavalle yrittäjälle perustietoa yritystoiminnasta sekä yritysympäristön asettamista 

vaatimuksista (Allardt ym. 1984, 6).  

 

Tämän tutkimuksen yrittäjät ovat pääasiassa jo toimivia yrittäjiä, jolloin koulutus ei ole 

yrittäjäksi aikovien koulutusta, vaan perus- tai täydennyskoulutusta riippuen siitä, minkälaiset 

yrittäjätiedot ja –taidot yksilöllä ennestään on. Muusta yrittäjäkoulutuksesta poiketen yrittäjän 

ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto oppisopimusteitse on tutkintotavoitteista 

koulutusta. 

 

Yrittäjäkoulutusta laajempi käsite on yrittäjän kehittäminen, johon kuuluu yrittäjäkoulutuksen 

lisäksi yritysorganisaation kehittäminen sekä käytännön työkokemuksen kautta tapahtuva 

kehittyminen. Yrittäjäkoulutus ei voi tuottaa toivottuja tuloksia, jos se tapahtuu irrallaan 

yrittäjän aikaisemmasta kokemuksesta ja yritysorganisaation tilanteesta. Yrittäjäkoulutuksessa 

tulisi ottaa huomioon myös yrittäjän henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittäminen siten, 

että yrittäjä pystyisi hyödyntämään koulutuksessa saatuja tietoja yrityksensä kehittämisessä. 

Yksi rajaus voidaan tehdä myös ulkoisen ja sisäisen koulutuksen välille. Ulkoisen 

yrittäjäkoulutuksen järjestää joku yrityksen ulkopuolinen organisaatio – yrityksen sisäinen 

koulutus taas on mm. isältä pojalle tapahtuvaa yrittäjäkokemuksen siirtymistä. (Allardt ym. 

1984, 7-8.) 

 

2.4.1  Yrittäjäkoulutuksen järjestäjät ja tarjonta 
 
 
Suomalainen yrittäjäkoulutus on järjestelmänä laaja, sillä yrittäjäkoulutusta järjestävät hyvin 

monet tahot. Koulutusorganisaatioiden suuresta määrästä johtuen koulutustarjonta on kirjavaa 

ja usein päällekkäistä. (Hanhisalo ym. 1994, 18.) Yrittäjät kokevat koulutustarjonnan 

päällekkäisyyden jonkinlaisena ongelmana, mutta koulutustarjonnan runsaus voidaan toisaalta 
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nähdä myös hyvänä tekijänä, sillä terveen kilpailun kautta koulutuksen laatutaso pysyy 

riittävän korkeana ja kehittyy edelleen (Koskinen & Suokas 1986, 12).  

 

Koulutusta on saatavilla oman yrityksen perustamisesta hyvinkin eriytyneisiin 

yritystoiminnan tarpeisiin. Yrittäjille tarjotaan eniten koulutustilaisuuksia markkinointiin, 

yritystalouteen, laskentatoimeen sekä tuotanto- ja materiaalitoimintaan liittyen. Suurin osa 

koulutuksesta on luentotyyppisiä, lyhytkestoisia seminaareja, joihin osallistuvat yrittäjät ovat 

hyvin heterogeenisia. Yhä useampi koulutusorganisaatio on kuitenkin siirtymässä 

yrityskohtaisesti räätälöityyn koulutukseen. (Hanhisalo ym. 1994, 33.) Allardtin ym. (1984, 

36) tutkimuksessa yrittäjien koulutustarpeet painottuivat nimenomaan rahoitukseen, 

laskentatoimeen ja verotukseen liittyviin kysymyksiin, joten siltä osin kysyntä ja tarjonta 

kohtaavat, sillä yrittäjät myös osallistuivat näihin liittyviin koulutustilaisuuksiin ahkerimmin. 

Ojalan tutkimilla yrittäjillä koulutuspalvelujen käytön sisältöalueet painottuivat näiden lisäksi 

henkilöstöjohtamiseen, laatuun ja tuotekehitykseen sekä lainsäädäntöön (Ojala 1998, 70). 

Tämä on luonnollista, sillä yrittäjät perustavat yrityksensä usein pelkän ammattiosaamisen 

varaa, jolloin hallinnon, johtamisen ja yritystalouden tunteminen on vähäistä. Yrittäjät myös 

arvioivat, että näihin asioihin liittyvää koulutusta oli riittävästi saatavilla ja että koulutus oli 

sisällöltään tarkoituksenmukaista. Ilmeisesti jo pitkään järjestetyt ja yrityksen perustoimintoja 

käsittelevät koulutuskokonaisuudet, kuten juuri yritystalous- ja markkinointikoulutus, ovat 

hioutuneet yritysten tarpeita vastaaviksi  (Hanhisalo ym. 1994, 44, 62.) 

 

2.4.2  Yrittäjäkoulutuksen haasteet 
 
Yrittäjien mielestä koulutustarjonnassa pitäisi ottaa entistä enemmän huomioon yrittäjien 

erilaiset tarpeet. Piirre- ja motivaatioteoriat eivät ole pystyneet luomaan kuvaa 

”standardiyrittäjästä”, vaan yrittäjät vaihtelevat niin persoonallisuudenpiirteiltään, 

motivaatioltaan, koulutustarpeiltaan kuin yritysympäristöltäänkin. Koiranen ja Peltonen 

(1995, 79-80)  ovatkin todenneet, että menestyvillä yrittäjillä on vain yksi yhteinen piirre: 

erilaisuus. Yrittäjäkursseilla täytyisi siis ottaa huomioon yrittäjien erilaiset lähtökohdat ja 

odotukset. Myös Koskinen on korostanut sitä, että jokainen yrittäjä kohtaa todellisuuden 

omalla tavallaan, mutta aina yritystilanteensa ehdoin. Yrittäjillä on tietysti yksilöllisiä rajoja 

myös asioiden omaksumisessa ja uuden oppimisessa ja Koskinen peräänkuuluttaakin 

yrittäjäkoulutuksen järjestäjiä vastaamaan näihin reunaehtoihin. (Koskinen 1995a, 27.) 
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Yhä enemmän korostetaan sitä, että koulutuksen tulee olla joustavaa ja sopeutua yhteiskunnan 

ja työelämän rakennemuutoksiin (Rinne, Silvennoinen & Valanta 1995, 37). Puhakan (1999, 

6, 26, 28) mielestä yrittäjiin kohdistetut vaatimukset ja odotukset kohdistuvat usein 

yrittäjyyskoulutuksen suuntaan, sillä heidän tehtävänään on auttaa uusia yrityksiä alkuun sekä 

uudistaa ja kehittää nykyisiä. Näin ollen yrittäjäkoulutuksen tulisi sopeutua niihin muutoksiin, 

joita yritysympäristössä tapahtuu, jotta yrittäjä todella voisi hyödyntää koulutusta omassa 

yritystoiminnassaan.  

 

 

 

3  Yrittäjien oppisopimuskoulutus 

 
 
3.1  Oppisopimuskoulutus yleensä 

 
Oppisopimuskoulutus ei ole nykypäivän keksintö, vaan se on ammattiin oppimisen vanhin 

muoto, joka Suomessa kehittyi järjestelmälliseksi 1600-luvulla ammattikuntalaitoksen 

alkuvaiheissa. Vuodesta 1923 lähtien oppisopimustoimintaa on säädelty erityisellä 

oppisopimuslailla. Samoihin aikoihin alkoi oppisopimuskoulutus ja koulumuotoinen opetus 

erkaantua toisistaan ammattikoulujen perustamisen myötä. Nykymuotoonsa 

oppisopimuskoulutus muotoutui pitkälti jo vuoden 1967 oppisopimuslaissa, joka oli voimassa 

vuoden 1993 alkuun. Silloin astui voimaan uusi oppisopimuskoulutuslaki ja –asetus, jonka 

tarkoituksena oli parantaa oppisopimuskoulutuksen asemaa vaihtoehtoisena koulutusmuotona. 

Tämän uskottiin tapahtuvan oppisopimuskoulutuksen opetuksellisten ja koulutuksellisten 

ominaispiirteiden vahvistamisen kautta sekä tuomalla oppisopimuskoulutus kiinteämmäksi 

osaksi muuta ammatillista koulutusta. Samalla lähennettiin työpaikalla annettavaa opetusta ja 

teoriaopintoja toisiinsa sekä kevennettiin hallintoa ja siirrettiin päätäntävaltaa paikallistasolle.  

(Oppisopimuskoulutus. Tavoitteet, strategia, rahoitus, tulokset.  2000, 34, 36; Rinne ym. 

1995, 24-25.) 

 

1990-luvulla oppisopimuskoulutusta onkin alettu pitää varteenotettavana koulutusmuotona, 

kun koulutuksen ja työn yhteyteen on alettu kiinnittää enemmän huomiota. 

Oppisopimuskoulutuksen vahvuutena on nähty sen työvaltaisuus verrattuna muuten melko 
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oppilaitoskeskeiseen ammatilliseen koulutusjärjestelmään. (Kauppi 1998, 7; Kivinen, Metsä-

Tokila, Tulkki & Hyvönen 1998, 112.) Muita syitä oppisopimuskoulutuksen suosion 

lisääntymiseen on sen edullisuus verrattuna perinteiseen laitosmuotoiseen opetukseen, 

työllistävyysvaikutukset sekä sen kyky reagoida nopeasti muutoksiin (Oppisopimuskoulutus. 

Tavoitteet… 2000, 25-26; Volanen & Kyrö 1994, 101.) Opiskelijamäärät ovatkin vuosien 

1992 ja 1999 välillä 3,5 -kertaistuneet (Kemppilä, Uola & Varila 2000, 2). 

 

Koulutusmuotona oppisopimuskoulutus sijoittuu nuoriso- ja aikuiskoulutuksen välimaastoon, 

eli siihen kuuluu sekä nuorisoasteen että aikuisten ammatillinen peruskoulutus ja lisäkoulutus 

(Rinne ym. 1995, 26). Suomen oppisopimusjärjestelmä on pääpiirteissään samanlainen kuin 

muualla Euroopassa. Kansainvälisesti tarkasteltuna koulutukseen osallistuvien ikärakenne on 

kuitenkin poikkeuksellinen, sillä kolme neljäsosaa opiskelijoista on aikuisia (yli 25 –

vuotiaita). Muualla oppisopimuskoulutuksen painopiste on alle 20 –vuotiaissa nuorissa. 

Toiminnan laajentuessa tämä kehitys on vain vahvistunut. Syynä tähän on vuoden 1993 

lakiuudistuksessa oppisopimukseen liitetty ammatillinen lisäkoulutus, joka muutti koko 

järjestelmää enemmän ammatillisen aikuiskoulutuksen suuntaan (Kivinen ym. 1998, 118; 

Oppisopimuskoulutus. Tavoitteet... 2000, 190-216.)  

 

Käytännössä oppisopimuskoulutus merkitsee työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä 

harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla (Kaisaniemi 

& Määttä 1997, 10). Oppisopimuskoulutuksen osapuolina ovat koulutuksen järjestäjä 

(esimerkiksi oppisopimustoimisto), oppilaitos, yritys ja opiskelija. Koulutuksen järjestäjän 

koulutustarkastajien tehtäviin kuuluu oppisopimusten valmistelu ja hyväksyntä, tietopuolisen 

koulutuksen hankkiminen, koulutuksen arvioiminen, todistuksen antaminen sekä yhteydenpito 

asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Oppilaitoksen toimenkuvaan kuuluu tietopuolisen 

opetuksen järjestäminen. Oppilaitoksen on annettava oppisopimusopiskelijalle niin laaja 

teoreettinen tieto, että hän voi suoriutua tutkinnosta samalla tavalla kuin vastaavan opetuksen 

oppilaitoksessa saanut opiskelija. Yrityksellä on suuri vastuu oppisopimuskoulutuksessa, sillä 

noin kolme neljäsosaa oppiajasta kuluu työpaikalla käytännön työssä. Työpaikalla on oltava 

riittävän laaja-alainen ja laadukas toiminta sekä tarvittava välineistö. Opiskelijan 

velvollisuuksiin kuuluu annettujen työtehtävien hoitaminen ja tietopuoliseen opetukseen 

osallistuminen. (Ristimäki 1997, 20-27.) 
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3.2  Lakimuutos mahdollisti yrittäjien oppisopimuskoulutuksen 

 
Yrittäjien oppisopimuskoulutus tuli mahdolliseksi 1.1. 1999 alkaen lakimuutoksen ansiosta 

(Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta 1998, 17§, 5.mom.). 

Uudistuksen tarkoituksena on innostaa pk-yrittäjiä ammatillisten tutkintojen suorittamiseen. 

Yrittäjä voi oppisopimuksen turvin opiskella yli 300 eri ammattiin. Tavallisesta 

oppisopimuskoulutuksesta yrittäjien oppisopimuskoulutus poikkeaa siten, että yrittäjä ei ole 

työsuhteessa, vaan hän työskentelee omassa yrityksessään. Sopimuksen yrittäjä solmii 

koulutusta järjestävän tahon, tavallisesti oppisopimustoimiston kanssa. Sisällöltään koulutus 

ei juuri poikkea muusta oppisopimuskoulutuksesta - opiskeluohjelma laaditaan joustavaksi ja 

noin 80 prosenttia opista saadaan työstä. (Willberg 1999, 6.)  

 

Oppisopimuskoulutus on kokonaan valtion rahoittamaa, eikä se maksa osallistujille mitään. 

Oppisopimukseen kuuluva tietopuolinen opetus on koulutettavalle maksutonta ja yrittäjällä on 

oikeus tietopuolisen opetuksen ajalta maksettaviin opintososiaalisiin etuihin samoin kuin 

muilla oppisopimusopiskelijoilla. (Opetushallitus: ajankohtaista oppisopimuskoulutuksesta 

1999.) Koska yrittäjien oppisopimus ei perustu työsopimukseen, ei yrittäjälle makseta 

koulutuskorvausta omassa yrityksessä suoritetusta opintoihin liittyvästä käytännön työstä. 

Korvausta sen sijaan voidaan maksaa toiselle yritykselle tai yrittäjälle, joka ohjaa ja neuvoo 

oppisopimuskoulutukseen osallistuvaa yrittäjää. (Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun 

lain 17 §:n muuttamisesta 1998, 17§, 5.mom.) 

 

Laki ei edellytä tällaisen toisen yrittäjän tai yrityksen olemassaoloa koulutusprosessissa, mutta 

käytännössä tällainen mentor/tutor, eli kokeneempi henkilö auttaa koulutukseen osallistujaa 

säännöllisesti prosessin aikana. Mentor/tutor voi olla myös oppilaitoksen edustaja. Kuitenkin 

yrittäjä on paljolti itse oman toimintansa ohjaaja. (Willberg 1999,6.) Mentorin tehtävänä on 

kuunnella yrittäjää, olla henkisenä tukena ja keskustelukumppanina. (R. Churmanin, S. 

Kolarin ja A. Päärnin haastattelu 4.10.2000). Mentorointi vastaa pitkälti 

yrityskummitoimintaa, jossa ideana on se, että vanhempi, kokeneempi yrittäjä on 

tasavertaisen ja luotettava ihminen, jolta voi kysyä neuvoa. Tärkeää on se, että mentor 

ymmärtää oman kokemuksensa kautta yrittäjän arkea ja hänen on omien tietojensa pohjalta 

mahdollisuus auttaa, helpottaa ja selkeyttää yrittäjää ongelmatilanteissa. (Rauhala 2000, 13.) 

Normaalissa oppisopimuskoulutuksessa työpaikalla on työpaikkakouluttaja, joka vastaa 

opiskelijan työssä oppimisesta, yrittäjien oppisopimuskoulutuksessa tällaista 
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työpaikkakouluttajaa ei ole, koska yrittäjä työskentelee omassa yrityksessään. Siksi mentorin 

tuki on monelle arvokasta.  

 

3.3  Yrittäjän ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto 

 
Yksi kysytyimmistä tutkinnoista yrittäjien keskuudessa on ollut yrittäjien ammattitutkinto, 

jonka on voinut aiemmin suorittaa oppilaitosmuotoisena tai oppisopimuskoulutuksella. 

Yrittäjille se ei kuitenkaan ennen lakimuutosta ollut mahdollista oman yrityksen puitteissa. 

(Willberg 1999, 6.) Yrittäjän ammattitutkinnon synnyn taustalla oli se, että Suomen 

elinkeinoelämän muutosprosessin seurauksena uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pk-

sektorille, joten kansantalouden kannalta yrittäjyydellä ja sen kehityksellä on ratkaiseva 

merkitys. Vuonna 1992 Opetushallitus asetti yrittäjyysneuvottelukunnan yrittäjyyden 

edistämiseksi koulutuksessa. Sen tehtävänä oli ehdottaa ja toteuttaa erilaisia malleja 

yrittäjyyden edistämiseksi sekä määritellä yrittäjyyttä. Neuvottelukunnan 

toimintasuunnitelmassa päätettiin kehittää eri ammattialoja kattava yrittäjyyteen liittyvä 

tutkinto yrittäjänä jo toimiville sekä yrittäjiksi aikoville. (Opetushallitus, i.a., 6.) 

  

Yrittäjän ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat eri aloille sovellettavia tutkintoja, 

joissa koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta hankittu ammattitaito osoitetaan 

näyttökokeilla. Tutkinnot ovat laaja-alaisia ja niiden tarkoituksena on antaa työelämässä 

tarvittava ammattitaito, kielitaitoa sekä tarpeelliset sosiaaliset valmiudet. Tutkinto muodostuu 

osista, jotka ovat työelämän kanssa samansisältöisiä, ammattialalle ja sen kehitystarpeille 

tyypillisiä tehtäväkokonaisuuksia. Tutkinnon ammattitaitotavoitteiden tulee seurata 

työelämässä tapahtuvaa kehitystä ja ottaa huomioon toimialalla tapahtuvat muutokset. 

Tutkintojärjestelmän lähtökohtana on työelämän edellyttämien ydinpätevyysalueiden ja 

toimintakokonaisuuksien hallinta. (Opetushallitus, i.a., 6.) 

 

Yrittäjän ammatti- ja erikoisammattitutkinnon ammatinhallinnan vaatimustasokuvaus 

havainnollistaa sitä, mihin koulutuksella pyritään: "Yrittäjä analysoi yritystoimintaansa 

liittyviä tietoja ja tekee niiden pohjalta itsenäisesti tarvittavat, perustellut päätökset. Yrittäjän 

toiminnalle on tunnusomaista suunnitelmallisuus, joustavuus ja tuloshakuisuus. Hän 

kommunikoi vakuuttavasti suullisesti ja kirjallisesti tarvittaessa vieraallakin kielellä 

yritystoimintansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän laatii viranomaisille ja sidosryhmille 
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vaatimukset täyttäviä asiakirjoja." Tutkintotoimikunta määrittelee kutakin moduulia varten 

tarkemmat arviointikriteerit soveltaen tätä vaatimustasokuvausta. (Opetushallitus, i.a., 19.)  

 

Yrittäjän tutkintojen ammattitaitovaatimukset on määritelty sillä oletuksella, että henkilö, joka 

tulee tutkinnon suorittamaan, hallitsee jo jonkin ammatin. Yrittäjän ammattitutkinnon 

tavoitteena on antaa riittävät valmiudet oman yrityksen perustamiseen, yrittäjän 

erikoisammattitutkinto taas on syventävä, yrittäjänä toimimista kehittävä tutkinto. Yrittäjän 

ammattitutkinto muodostuu kymmenestä, kaikille yhteisestä moduulista ja yrittäjän 

erikoisammattitutkinnon suorittaja valitsee vähintään kymmenen moduulia jäljellä olevista 

17:sta. Molemmat ovat koulutuksena järjestettyinä vähimmäiskestoltaan kumpikin erikseen 

10 opintoviikkoa. (Opetushallitus, i.a., 9.) 

 

Yrittäjän ammattitaidon osakokonaisuudet ovat yrityssuunnittelu, yrittäjyys ja yrittäjänä 

kehittyminen, yritys ja yhteiskunta, markkinointi, taloushallinto sekä alakohtaiset 

tehtäväalueet. Osakokonaisuudet pitävät sisällään seuraavat moduulit, joista kursivoidut 

kuuluvat yrittäjän ammattitutkintoon. (Opetushallitus, i.a., 9-11.) 

 

 

1. Yrityssuunnittelu 
1.1 Liikeidea ja liiketoimintasuunnittelu.   
1.2. Yrityksen kehittämistoiminta 
1.3. Tuotannonsuunnittelu 
1.4. Materiaalitoiminnot / logistiikka 
1.5. Kansainvälistyvä toimintaympäristö 
 
2. Yrittäjyys ja yrittäjänä kehittyminen 
2.1. Yritysverkostot / yhteistyö 
2.2. Vuorovaikutus 
2.3. Johtamistaidot 
2.4. Yrittäjän ja henkilöstön kehittymissuunnitelma 
2.5. Kansainvälistyminen (kielitaito ja kulttuuri) 
 
3. Yritys ja yhteiskunta 
3.1. Kansantalouden perustekijät 
3.2. Perustaminen ja yritysmuodot 
3.3. Sopimusoikeus 
3.4. Kilpailu- ja markkinaoikeus 
 
4. Markkinointi 
4.1. Markkinoinnin perusteet ja suunnittelu 
4.2. Henkilökohtainen myyntityö ja asiakaspalvelu 
4.3. Tuotekehitys 
4.4. Markkinointitutkimus 
4.5. Markkinointiviestintä 
4.6. Kansainvälinen markkinointi 
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5. Taloushallinto 
5.1. Budjetointi, kustannuslaskenta ja hinnoittelu 
5.2. Välitön ja välillinen verotus 
5.3. Kirjanpidon perusteet, tilinpäätös ja tunnusluvut 
5.4. Palkkahallinto 
5.5. Investointien suunnittelu ja rahoitus 
5.6. Riskien hallinta 
5.7. Taloushallinnon tietotekniikkasovellukset 
 
6. Alakohtaiset tehtäväalueet 
6.1. Lainsäädäntö ja muut alakohtaiset alueet 
 

 

Yrittäjien oppisopimuskoulutuksen oppiohjelma tehdään yrittäjän ammatti- ja 

erikoisammattitutkinnon pohjalta. Tällöin yrittäjälle voidaan järjestää oppisopimuskoulutusta 

omassa yrityksessään, jolloin yrittäjän oppisopimus perustuu koulutuksen järjestäjän ja 

yrittäjän väliseen sopimukseen. Yrityksessä toteutettavaa koulutusta täydennetään 

tietopuolisilla opinnoilla ja koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että koulutukseen sovelletaan 

samoja tavoitteita, sisältöjä ja laatuvaatimuksia kuin muuhunkin oppisopimus- ja 

ammatilliseen koulutukseen. (Opetushallitus: ajankohtaista oppisopimuskoulutuksesta 1999.) 

 

3.4  Yrittäjien oppisopimuskoulutus käytännössä 

 
Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa otetaan 

huomioon henkilön aikaisemmat opinnot, työkokemus sekä yrityksen tarpeet ja taustat. Sen 

avulla voidaan kullekin opiskelijalle räätälöidä juuri hänen tarpeisiinsa vastaava koulutus 

tutkintotavoitteet huomioiden. HOPS ei ole jäykkä suunnitelma, vaan sen on tarkoitus elää 

koko prosessin ajan tarpeen mukaan. Esimerkiksi tietotekniikan opetusta on mahdollista 

opiskella muiden aineiden lisäksi, mutta tutkintotavoitteisuuden takia sillä ei ole mahdollista 

korvata jotain moduulia. Yksilöllisiä toiveita (esimerkiksi erikoiset kielet) ei kuitenkaan aina 

ole mahdollista toteuttaa taloudellisista syistä. (R. Churmanin, S. Kolarin ja A. Päärnin 

haastattelu 4.10.2000.) 

 

Käytännössä oppisopimuskoulutuksen järjestäjä eli yleensä oppisopimustoimisto ostaa 

tietopuolisen opetuksen oppilaitokselta. Opetus järjestetään joustavasti siten, että se soveltuu 

myös yrittäjille. Opetus on pääasiassa etäopetusta ja lähiopetustunnit on järjestetty 

osallistujien toivomuksen mukaan joko iltaisin tai viikonloppuisin. Koulutus kestää 1-2 -

vuotta, joskin tutkintoon voi edetä kerralla tai vaiheittain. Muuhun yrittäjäkoulutukseen 

verrattuna tämän tapainen koulutus siis edellyttää yrittäjiltä melkoista sitoutumista. 
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Opetuksessa on tarkoitus hyödyntää kunkin opiskelijan omaa yritystoimintaa sekä tukea sen 

kehittymistä. Tarkoitus onkin yhdistää oppiminen yritykseen siten, että esimerkiksi tehtävät 

yhdistetään omaan työhön ja vastaukset kysymyksiin voidaan löytää oman yrityksen sisältä. 

Käytännönläheisyys on siis  tärkeää. (R. Churmanin, S. Kolarin ja A. Päärnin haastattelu 

4.10.2000.) Opettajilta vaaditaan yritysilmapiirin luomiseksi opetuksellisen pätevyyden 

lisäksi käytännön yrityselämän tuntemusta ja tarvittaessa opetushenkilöstönä käytetään 

liikkeenjohtajia, yrittäjiä, yritysneuvojia ja viranomaisia. (Opetushallitus, i.a., 20.) 

 

Yritystoimintaan liittyvä ammatinhallinta osoitetaan näyttökokein, joiden avulla voidaan 

selvittää käytännön ammattitaito ja siihen sisältyvä tiedollinen pätevyys. Lain mukaan 

näyttötutkinnot ovat riippumattomia ammattitaidon hankkimistavasta, eli tutkintojen tai niiden 

osien suorittaminen ei edellytä osallistumista koulutukseen. Ammattitaitoa voidaan arvioida 

esimerkiksi työnäytteiden, projektitehtävien, itsearviointien ja haastattelujen avulla. Tarkoitus 

on mitata nimenomaan työelämässä esiintyvien tehtäväkokonaisuuksien hallintaa, jolloin 

näyttötutkintojen tulisi vastata työelämän vaatimuksia. Koulutuksen aikana tehdään 

portfoliota, joka parhaimmillaan toimii kunkin yrittäjän työkaluna koulutuksen jälkeen. Se 

myös toimii pätevyyden osoittajana. Näytöt annetaan moduuleittain ja kunkin moduulin 

hallinnasta voi saada erillisen todistuksen. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää kuitenkin 

kaikkien moduulien hyväksytysti suorittamista. (Haltia 2000, 332-333; R. Churmanin, S. 

Kolarin ja A. Päärnin haastattelu 4.10.2000; Opetushallitus, i.a., 18.)  
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4  Koulutukseen hakeutuminen ja opiskelumotivaatio 

 
 
Seuraavaksi käsittelen teorioita, jotka selittävät sitä, miksi koulutukseen yleensä hakeudutaan 

ja mitkä tekijät motivoivat opiskelijaa sen aikana. Yrittäjien opiskelu perustuu suurelta osin 

vapaaehtoisuuteen, joten koulutukseen hakeutumisen syyt ja koulutuksen aikana motivoivat 

tekijät ovat olennainen osa koulutuksen onnistumista.  

 
4.1  Koulutukseen osallistumisen malli 

 
Cross (Courtney 1992, 64-66) on esittänyt mallin, joka jäsentää aikuiskoulutukseen 

osallistumista koskevia tekijöitä. Hänen mukaansa koulutukseen osallistuminen riippuu sekä 

psykologisista tekijöistä että ympäristöön liittyvistä tekijöistä. Kuhunkin tekijään liittyy 

yksilön arvio omista mahdollisuuksistaan suhteessa koulutukseen.  

 

 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
          
  
 
 
 
 
Kuvio 1. Crossin koulutukseen osallistumisen malli. (Kautto-Koivula 1993, 79). 

 

Asenteet koulutusta kohtaan ovat pitkälti seurausta yksilön aikaisemmista 

koulutuskokemuksista. Ne, jotka ovat kokeneet kouluttautumisen mielekkääksi ja 

hyödylliseksi, asennoituivat siihen paljon positiivisemmin kuin ne, jotka ovat kokeneet 

opinnoissaan epäonnistumisia. Asenteiden kehittymiseen vaikuttavat epäsuorasti myös 

yksilölle tärkeiden ihmisten, kuten perheen, ystävien ja työkavereiden asenteet ja kokemukset 

koulutuksesta. (Ruohotie 1995, 118.) 

 

Tavoitteiden tärkeys 
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johtaa tavoitteeseen 
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koulutukseen 

Itsearviointi 

Elämänmuutokset 

Mahdollisuudet 
ja esteet 

Informaatio 

Osallistuminen 
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Oppimiskokemukset muovaavat elämänkulkua ja identiteettiä. Oppimiskokemus voi olla 

selkeä, määriteltävissä oleva tapahtuma tai epämääräisempää ”kasautuvaa” kokemusta. 

Selvästi määriteltävä oppimiskokemus voi liittyä esimerkiksi siihen, kun yksilö joutuu 

elämänmuutokseen, josta selviytyminen edellyttää uuden oppimista tai uuttaa asennoitumista.  

Toisaalta myös epämääräisemmät kokemukset muovaavat itsetuntoa ja minäkuvaa: yksittäiset 

tapahtumat eivät välttämättä saa isoja muutoksia aikaan, mutta kasautumalla ne voivat saada 

aikaan isojakin muutoksia asioihin suhtautumisessa. (Silvennoinen 1998, 62-63.) 

 

Koulutukseen liittyvät odotukset ovat yhteydessä yksilön itsearviointiin ja asenteisiin.  

Itsearviointi liittyy myös suoritusmotivaatioon: jos yksilöllä on vahva itsetunto ja myönteisiä 

koulutuskokemuksia, hän myös odottaa koulutukselta paljon. Tavoitteilla ja odotuksilla onkin 

tärkeä merkitys oppimiselle: koulutukseen osallistuvat odottavat, että koulutus tuottaa tiettyjä 

tuloksia ja seurauksia ja heillä on myös käsitys siitä, millä todennäköisyydellä he voivat 

osallistua koulutukseen ja suorittaa sen loppuun. (Ruohotie 1995, 119.) 

 

Ihmisen uskomus omasta suorituskyvystään vaikuttaa valintoihin, pyrkimyksiin ja 

ponnistelun määrään sekä siihen, kuinka paljon ja pitkään he ovat valmiita kestämään 

vastoinkäymisiä. Itsetehokkuuteen liittyvät uskomukset vaikuttavat myös 

itsesäätelyjärjestelmään. Sillä taas on vaikutusta siihen, miten yksilö tarkkailee suorituksiaan 

ja tilannetta. Ihmiset, jotka arvioivat oman suorituskykynsä korkealle, asettavat itselleen 

korkeampia tavoitteita ja sitoutuvat niihin lujemmin kuin ne, jotka arvioivat itsetehokkuutensa 

heikoksi. Suorituskykyynsä uskovat myös attribuoivat eli selittävät epäonnistumisen ja 

onnistumisen kokemukset toisin kuin heikon suorituskyvyn omaavat: kykyihinsä luottavat 

pitävät onnistumisen syynä omia kykyjään, epäonnistumisen syynä taas olosuhteita tai 

vähäistä valmistautumista. Tällöin onnistumisen kokemukset kannustavat eteenpäin ja 

toisaalta epäonnistumisen kokemukset eivät lannista. (Ruohotie 1995, 34.)  

 

Koska yrittäjien oppisopimuskoulutus tapahtuu pitkän aikavälin kuluessa, joutuvat yrittäjät 

sitoutumaan siihen ihan eri tavoin kuin muutaman päivän ”pikakoulutukseen”. Voisi siis 

olettaa, että koulutukseen osallistuvat yrittäjät ovat siihen hyvin motivoituneita ja he ovat 

valmiita ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Todennäköisesti koulutukseen 

osallistujat myös olettavat suoriutuvansa siitä ja kokevan saavansa siitä hyötyä sekä itselleen 

että yritykselleen. Asenteet tätä koulutusta kohtaan ovat siis oletettavasti positiiviset – siihen 
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osallistuminen kun kuitenkin on täysin vapaaehtoista ja kunkin yrittäjän omasta tahdosta 

riippuvaa.  

 

Erilaiset elämänvaiheet ja -muutokset kuvaavat aikuisten oppimista. Muutokset merkitsevät 

usein sopeutumista uuteen tilanteeseen, jolloin ne luovat haasteita myös yksilöllisen kasvun 

alueella. Aikuisten oppimisvalmius suuntautuu yhä enemmän sosiaalisten roolien 

kehitystehtäviin ja niissä tapahtuviin muutoksiin. (Ruohotie 1995, 9, 119.) 

 

Aikuisen koulutukseen osallistumisessa ovat tärkeässä roolissa osallistumisen esteet ja 

mahdollisuudet. Suurimpia yksittäisiä motiiveja osallistua aikuiskoulutukseen ovat 

ammattitaidon ja yleissivistyksen kohottaminen, arkihuolista irtautuminen ja rentoutuminen. 

Muita motiiveja ovat pohjakoulutuksen täydentäminen, uusien toimintamahdollisuuksien 

löytäminen, valmiuksien parantaminen yhteiskunnallisiin asioihin vaikuttamisessa, 

persoonallisuuden kehittäminen, uuden ammatin saaminen, taloudellisen aseman 

kohottaminen ja hyödyllisen taidon oppiminen vapaa-aikaa varten. Suurimmiksi 

osallistumisen esteiksi taas on nähty koettu ikä (liian vanha), ajanpuute, 

opiskelumahdollisuuksien puuttuminen, muut harrastukset, koulutuksen epärelevanttisuus 

sekä kodin ja perheen asettamat rajoitukset. (Ruohotie 1995, 119-120.) Muita esteitä ovat 

mm. opetukseen liittyvät asenne-esteet (Ojala 1998, 50). 

 

Vuonna 1995 tehdyn aikuiskoulutustutkimuksen mukaan naisilla suurimmat esteet olivat 

lastenhoito-ongelmat, epäonnistumisen pelko, väsymys ja koulutusmahdollisuuksien sijainti, 

kun taas miesten esteissä painottuivat muut harrastukset ja hankalat työajat. Ikäryhmien 

välillä oli myös eroja: Alle 30 -vuotiailla korostuivat olosuhde-esteet (taloudelliset syyt ja 

sopivan koulutuksen puute), kun taas yli 44- vuotiailla suurimmat esteet olivat ikään, 

terveyteen ja kiinnostuksen puutteeseen liittyvät tekijät. (Blomqvist, Koskinen,  Niemi, & 

Simpanen  1995, 50-51.) 

 

Mahdollisuudet ja esteet ovat läheisessä suhteessa yksilön osallistumismotivaatioon, sillä jos 

osallistumismotivaatio on voimakas, yksilö etsii aktiivisesti osallistumismahdollisuuksia ja 

toisaalta raivaa tiellä olevia esteitä. Heikosti motivoituneilla osallistumisen esteet 

muodostuvat usein ylitsepääsemättömiksi. Heidän osallistumismotivaatiota on kuitenkin 

mahdollisuus lisätä tarjoamalla tietoa olemassa olevista mahdollisuuksista. Tehokas 

informaatio onkin tärkeää, jotta koulutustarjonta ja kysyntä kohtaisivat. (Ruohotie 1995, 119.) 
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4.2  Odotusarvoteoria koulutushalukkuuden selittäjänä 

 
Odotusarvoteorioita on  käytetty paljon selittämään koulutushalukkuutta, koulutukseen 

osallistumista sekä osallistumismotivaatiota. (Katso kuvio 2.) Odotusarvoteoriat ovat siitä 

hyviä motivaation kuvaajia, että niissä voidaan ottaa huomioon yksilö ja hänen yksilöllinen 

ympäristönsä.  Ne ovat siis perinteisiä motivaatioteorioita parempia huomioimaan yksilölliset 

erot ja ihmisen oman tulkinnan tilanteestaan. (Kautto-Koivula 1993, 76.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 2. Koulutushalukkuuden odotus-valenssi –malli Rubensonin rekrytointiparadigmaa 
mukaellen. (Ruohotie 1995, 121.) 
 

Koulutusmotivaation voimakkuus on tulos yksilön ja ympäristön taholta tulevien positiivisten 

ja negatiivisten voimien yhdistelmästä. Yksilön täytyy kokea koulutuksen tuotokset ja 

seuraukset itselleen merkittäviksi (koulutuksen valenssi) ja toisaalta hänen täytyy kokea 

koulutus sellaiseksi, että hän pystyy sen suorittamaan. Yksilö vertailee mielessään eri 

vaihtoehtoja, sillä esimerkiksi koulutuksen läpikäyminen voi merkitä palkankorotusta, mutta 

toisaalta koulutukseen käytetty aika on perheeltä pois. Täten yksilön täytyy punnita  eri 

vaihtoehtojen positiivisia ja negatiivisia puolia. Koulutukseen osallistumispäätös ja 

osallistumismotivaatio ovat näiden negatiivisten ja positiivisten voimien summa. (Ruohotie 

1995, 122.) 

 

Myös Bergsten (Kautto-Koivula 1993, 81) on tutkinut koulutushalukkuutta odotus-valenssi -

mallin avulla. Hänen mukaansa odotusarvo määräytyy siitä, miten ihminen tulkitsee nykyisen 
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työroolinsa ja vapaa-aikansa. Koetut tarpeet ja koulutuksen edellyttämät valmiudet ohjaavat 

kognitiivisia tekijöitä. Eri ikäkausina elämäntilanne, koetut tarpeet ja tulevaisuuden odotukset 

vaihtelevat, jolloin myös mielenkiinto ja asenteet koulutusta kohtaavat ovat jatkuvassa 

muutostilassa.  

 

Opiskelumotivaation aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä Keller (1983, 395) pitää tärkeänä 

kiinnostusta, johon kuuluu tiedonhalun herättäminen ja sen ylläpitäminen, relevanttisuutta eli 

sitä kuinka hyvin opetus vastaa opiskelijan henkilökohtaisia tarpeita, odotuksia ja niiden 

toteutumista eli millaisena yksilö kokee mahdollisuutensa onnistua ja kuinka hyvin hän 

pystyy siihen itse vaikuttamaan sekä tyytyväisyyttä, joka syntyy ulkoisten palkkioiden ja 

sisäisen motivaation vastaavuudesta. Tärkeää on siis henkilökohtaisten odotusten syntyminen 

ja niiden vaikutus käyttäytymiseen.  

 

Yrittäjillä, niin kuin aikuisilla yleensäkin, opiskelumotivaatio suuntautuu herkemmin asioihin, 

jotka koetaan välittömästi hyödyllisiksi. Koulussa opitaan yleensä tulevaisuutta varten, mutta 

aikuisena oppiminen liittyy usein johonkin senhetkiseen elämänkulkuun liittyvään, kuten  

tietyn työtehtävän tai osa-alueen hallintaan. (Rauste-von Wright & von Wright 1996, 72.) 

 

Koulutushalukkuuden muodostumisessa ovat tärkeinä tekijöinä koetut tarpeet. Tarve 

määritellään yleensä sisäiseksi epätasapainon tilaksi, joka saa ihmisen toimimaan tasapainon 

saavuttamiseksi. Yksilön yrityshalu ja tehtävästä suoriutuminen riippuu pitkälti inhimillisissä 

tarpeissa esiintyvästä vaihtelusta sekä tarpeiden suhteellisesta voimakkuudesta. (Ruohotie 

1993, 17-18.) Aikuisten omaehtoinen koulutustarve voi syntyä esimerkiksi silloin, kun yksilö 

kokee työssään, ettei hänen nykyinen pätevyytensä riitä työtehtävistä suoriutumiseen. Tällöin 

koulutustarve syntyy ristiriidasta olemassa olevan ja toivotun pätevyyden välillä. (Piesanen 

1993, 87.) 

 

Koulutustarve jaetaan subjektiiviseen ja objektiiviseen koulutustarpeeseen sen mukaan, kuka 

koulutustarpeen määrittää. Subjektiivinen koulutustarve on ihmisen itsensä kokemaa tarvetta 

ja objektiivinen koulutustarve on ulkopuolisen arvioijan arvioimaa koulutustarvetta. 

Objektiivisuus tarkoittaa sitä, että koulutustarve määritetään yksilön ulkopuolelta, mutta se ei 

tosiasiassa ole sen objektiivisempaa kuin subjektiivinen koulutustarve. (Naumanen & 

Silvennoinen 1996, 113.) Subjektiivisesta koulutustarpeesta on olemassa monta määritelmää, 

mutta Vahervan (1984, 10) määritelmä kuvaa hyvin sitä, mitä yrittäjät kokevat: ”koetulla 
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koulutustarpeella tarkoitetaan sellaista yksilön tiettyyn oppiaineeseen, koulutusalaan tai –

muotoon kohdistamaa kiinnostusta ja opiskeluhalukkuutta, jonka hän pystyy ilmaisemaan ja 

jonka tarpeellisuutta hän pystyy omalla kohdallaan perustelemaan.” Varilan mukaan koettu 

koulutustarve ilmaisee yksilön näkemyksen tietyn koulutuksen tai oppiaineksen 

tarpeellisuudesta, hyödyllisyydestä tai kiinnostavuudesta (Varila 1989, 21). Tässä 

tutkimuksessa yrittäjän kokemat tarpeet ovat nimenomaan subjektiivisia, eli hänen itsensä 

kokemia, jolloin koulutushalukkuus ja -motivaatio lähtevät yksilön omasta arvioinnista.  

 

Yrittäjän koulutustarve on kiinteässä yhteydessä yrityksessä ja yritysympäristössä tapahtuviin 

muutoksiin, jotka asettavat yrittäjän uuden vaatimustason eteen. Muutos voi tapahtua 

yrityksen kasvun johdosta tai yritysympäristössä tapahtuvien muutosten kuten lainsäädännön 

tai kilpailijoiden toimesta. Yrittäjän on pystyttävä jatkuvasti kehittämään ja uudistamaan 

itseään ja yritystään. (Ojala 1998, 13.) Yrityksen ja yritysympäristön tutkiminen ja niiden 

havainnointi on olennaista koulutustarpeen selvittämisessä. Tässä tutkimuksessa lähdetään 

kuitenkin siitä oletuksesta, että niissä tapahtuvat muutokset kokee yrittäjä itse, jolloin tärkeää 

on se, minkälaiseksi yrittäjä kokee oman osaamisensa, koulutustarpeensa ja 

muutosvalmiutensa, jota kautta koulutushalukkuus ja opiskelumotivaatio syntyy.  

 

Koetun koulutustarpeen käsite on kuitenkin koettu ongelmalliseksi, sillä yksilöllä itsellään ei 

välttämättä ole kykyä tiedostaa omaa oppimistarvettaan ja siitä edelleen eritellä sitä  

koulutustarpeeksi. Yksilön tulisi tällöin tiedostaa omat rajoituksensa ja mahdollisuutensa sekä 

yrityksestä ja yritysympäristöstä nousevat haasteet. (Varila 1989, 28.) Eri tutkimukset antavat 

ristiriitaista tietoa siitä, miten hyvin yrittäjät tiedostavat oman koulutustarpeensa. Esimerkiksi 

Malisen tutkimat yrittäjät huomasivat vasta koulutukseen osallistuttuaan, kuinka paljon olisi 

vielä opittavaa. Osallistuminen koulutukseen antaa siis yrittäjälle paremmat edellytykset 

hakeutua sellaiseen koulutukseen, joka parhaiten vastaa hänen tarpeitaan. Toisaalta yrittäjät 

haluavat osallistua koulutukseen oppiakseen heti jotakin konkreettisesta, eivät havaitakseen, 

että olisi vielä paljon opittavaa. (Malinen 1995, 55.)  

 

Näiden seikkojen valossa on helppo ymmärtää se, miten erilaisista lähtökohdista oppijat 

lähtevät koulutukseen ja miten eri yksilöt pitävät mielekkäänä eri asioita ja eri 

elämäntilanteisiin liittyviä oppisisältöjä.  Opiskelun mielekkyyden kokemisella on selkeä 

yhteys opiskelun kannustavuuteen ja opiskelumotivaatioon. Mielekkyyden perusehtona on 

relevanssin kokeminen. (Luopajärvi 1993, 256.) 
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Mielekkyysnäkökulma painottaa tulevaisuuteen suuntautuneisuuden keskeistä merkitystä 

oppimismotivaatiolle. Aikuiset haluavat oppia tietoja ja taitoja, joilla on käyttöä joko 

välittömästi tai tulevaisuudessa. Mielekkyys voidaan jakaa kognitiivisesti koettuun 

mielekkyyteen (merkityksen ymmärtäminen) ja affektiivisesti koettuun mielekkyyteen, joka 

korostaa merkityksellisyyden kokemista omien tarpeiden kannalta. Koulutuksen 

mielekkyyden kokeminen voi olla eri tasoista: laajimmillaan se heijastuu koko koulutuksen 

mielekkääksi kokemiseen, suppeimmillaan yksittäisen oppisisällön mielekkyyteen. 

(Luopajärvi 1993, 255.)  

 

Mielekkyysnäkökulma liittyy aikuisopetukselle ominaiseen kysymykseen opetuksen ja työn 

välisestä suhteesta. Oppiminen on tehokkainta ja mielekkäintä, kun aikuinen näkee 

oppimisensa vaikuttavan työhönsä. Opetukselle ja työssä oppimiselle tulisikin luoda kiinteä 

vuorovaikutussuhde, jossa työssä oppimisen mahdollisuus on opetuksen onnistumisen 

edellytys ja toisaalta opetus on työssä oppimisen edellytys. Uuden tiedon 

soveltamismahdollisuudet määräävät paljolti sitä, mitä opiskelija haluaa ja voi oppia 

koulutuksen aikana. (Hätönen 1992, 16.) Tässä suhteessa yrittäjien oppisopimuskoulutus 

tarjoaa yrittäjille hyvän mahdollisuuden yhdistää koulutuksessa saatua tietoa heti omaan 

yritykseen. 

 

 

4.3  Yrittäjien koulutukseen hakeutuminen ja opiskelumotivaatio – aikaisempia 

tutkimuksia 

 
Yrittäjien opiskeluhalukkuuteen vaikuttavat samat tekijät kuin opiskeluhalukkuuteen liittyvät 

tekijät yleensä. Nämä tekijät voidaan jaotella tilannetekijöihin, opiskelukäytäntöihin liittyviin 

tekijöihin sekä opiskelijan henkilökohtaisiin tekijöihin. Tilannetekijöihin kuuluvat 

elämäntilanteeseen liittyvät asiat, aikaresurssit, kustannukset, kulkuyhteydet sekä läheisten 

suhtautuminen. Opiskelukäytäntöihin taas vaikuttaa kurssien ajankohdat, järjestämistavat sekä 

kursseista saatava informaatio. Opiskelijan henkilökohtaisiin tekijöihin kuuluvat asenteet 

opiskelua kohtaan, käsitys omista opiskelutaidoista ja onnistumisesta, pohjatiedot ja -koulutus 

sekä suhtautuminen teoriaan ja käytäntöön. (Hätönen 1992, 25.) 
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4.3.1  Henkilökohtaiset tekijät 

 

Yrittäjien suhtautuminen koulutukseen 

 

Yrittäjien suhtautuminen koulutukseen on hyvin erilaista ja kouluttautuminen rakentuukin 

jokaisen henkilökohtaiseen yrittäjäuraan parhaiten soveltuvalla tavalla. Toiset yrittäjät 

luottavat koulutukseen ja siitä saatavaan hyötyyn ja panostavat siihen silloin paljon, toisten 

mielestä se on vain ajan hukkaa. Yrittäjän kouluttautuminen on yleensä varsin 

sattumanvaraista työn ohessa kouluttautumista, sillä tarkkoja koulutussuunnitelmia on 

harvemmin olemassa. Omaa osaamista pidetään yllä alan lehtiä ja kirjallisuutta lukemalla 

sekä osallistumalla yksittäisille kursseille. Yrittäjät luottavat kokemuksen tuomaan 

osaamiseen ja vaikka yrittäjät keskimäärin ovat hyvin selvillä koulutustarpeistaan, se ei 

tarkoita sitä, että koulutukseen hakeuduttaisiin. Ajan puute on tärkein ilmoitetuista 

koulutukseen osallistumisen esteistä. Useilta yrittäjiltä puuttuu myös kiinnostus, joka 

motivoisi kouluttautumaan. Vaikka oma ammattiala hallittaisiinkin hyvin, on monilla 

yrittäjillä puutteita talouden ja hallinnon alueilla, joihin kiinnostusta ei välttämättä ole. 

(Hanhisalo ym. 1994, 40.) Toisaalta esimerkiksi Kivimäen (Raivio 1999, 13.) tutkimuksesta 

kävi ilmi, että koulutukseen osallistuminen on kolmanneksi tärkein yrityksen 

aloittamispäätökseen vaikuttava tekijä. Tärkeimmäksi nousivat työkokemus ja työssä hankittu 

ammattitaito. Oppimishalukkuus on olennainen tekijä, sillä esimerkiksi Niittykankaan, 

Makkosen ja Moilasen (1986, 75) tutkimuksen mukaan ne yrittäjät, jotka arvioivat 

oppimishalukkuutensa korkeaksi, kokivat saaneensa yrittäjäkurssilta enemmän positiivisia 

vaikutuksia kuin vähemmän motivoituneet yrittäjät. 

 

Koulutuskiinnostuksen ja koulutustilaisuuksiin osallistumisen pohjalta Koskinen (ks. Ojala 

1998, 47) on rakentanut ns. kouluttautumistypologian, jonka perusteella hän muodosti neljä 

erilaista yrittäjätyyppiä: 

 

1. Koulutusaktiivit (35%) ovat kiinnostuneita koulutuksesta ja heillä on keskimääräistä 

parempi perus- ja ammatillinen koulutus 

2. Koulutuspassiivit (31%) eivät ole kiinnostuneet koulutuksesta ja he eivät myöskään 

osallistu järjestettäviin koulutustilaisuuksiin. He eivät myöskään usein ole edes tietoisia 

koulutusmahdollisuuksista. 
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3. Koulutukseen pyrkivät (25%) yrittäjät ovat ylikuormitettuja, joten he eivät pysty 

irrottautumaan koulutukseen, vaikka kiinnostusta olisikin ja he tiedostavat oman 

koulutustarpeensa.  

4. Koulutuksesta luopuneet (9%) ovat joskus osallistuneet koulutukseen, mutta he eivät 

huonojen kokemusten vuoksi ole enää kiinnostuneita siitä.  

 

Prosenttiosuudet eivät välttämättä enää pidä paikkaansa, sillä Koskinen on tehnyt 

tutkimuksensa 1980-luvun alussa. Yrittäjätyyppien kuvauksesta näkee kuitenkin sen, miten 

erilaista koulutukseen suhtautuminen yrittäjien keskuudessa on ja mikä on perus- ja 

ammatillisen koulutuksen merkitys koulutushalukkuuteen.  

 

Koulutustason vaikutus koulutukseen asennoitumiseen ja osallistumiseen 

 

Koulutustason on todettu olevan yhteydessä sekä aikuiskoulutukseen osallistumiseen että 

koulutukseen asennoitumiseen. Mitä korkeampi pohjakoulutus on, sitä enemmän 

osallistutaan. Esimerkiksi pelkällä kansakoulupohjalla olevista 20 % ei ole osallistunut 

minkäänlaiseen aikuiskoulutukseen, korkeakoulutetuista vain 1%. Yrittäjät ovat suhteellisesti 

kolmanneksi koulutetuin ryhmä, heistä lähes 90 % on osallistunut ikänsä aikana jonkinlaiseen 

aikuiskoulutukseen. (Kivinen & Rinne 1993, 40-41.) Väestöstä aikuiskoulutukseen kielteisesti 

suhtautuvia on varsin vähän. Vuoden 1990 aikuiskoulutustutkimuksen mukaan vain joka 

kahdeskymmenes suhtautuu kielteisesti aikuiskoulutukseen, eniten heitä on 

maatalousväestössä ja eläkeläisissä, vähiten toimihenkilöissä. Yrittäjät sijoittuvat 

välimaastoon - heistä vajaa viisi prosenttia suhtautuu aikuiskoulutukseen kielteisesti. Yleinen 

koulutusmyönteisyys ei kuitenkaan vielä tarkoita osallistumishalukkuutta - 

koulutusmyönteisyys, omasta työstä lähtevät koulutustarpeet ja tosiasiallinen osallistuminen 

ovat siis eri asioita. (Ahola 1993, 82-84.)  

 

Paremmin koulutetut myös kokevat tarvitsevansa enemmän lisäkoulutusta kuin heikommin 

koulutetut. Silvennoisen ja Aaltosen tutkimuksen mukaan 81 % korkea-asteen koulutuksen 

saaneista koki yleistä ammatillista lisäkoulutustarvetta, kun perusasteen koulutuksen saaneista 

koulutustarvetta koki vain puolet. Sosioekonomisen vertailun mukaan yrittäjät kokivat yleistä 

ammatillista lisäkoulutustarvetta yhtä paljon kuin alemmat toimihenkilöt (70 %) – 

työntekijöistä koulutustarvetta koki vain 49 %. (1999, 37.) Kivimäen (Raivio 1999, 13.) 

tutkimuksesta kävi ilmi, että mitä korkeampi koulutustaso yrittäjällä on, sitä enemmän hän 
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turvautuu erilaisiin neuvontapalveluihin. Eräässä tutkimuksessa kävi ilmi, että mitä korkeampi 

peruskoulutus koulutettavalla oli, sitä positiivisemmaksi yrittäjäkurssin vaikutus koettiin 

(Niittykangas ym. 1986, 75). Samoin IBM:n Taloustutkimus Oy:llä teettämässä 

naisyrittäjyystutkimuksessa todettiin, että korkeasti koulutetut naisyrittäjät uskovat 

koulutukseen ja pitävät sitä yrityksen menestymisen kannalta tärkeänä tekijänä. Tämä kävi 

ilmi siten, että korkeasti koulutetut ilmoittivat työntekijöiden tietojen ja taitojen ylläpitämisen 

olevan tärkeintä yritykselle ja erityisesti talouden, markkinoinnin ja muun liike-elämän 

koulutuksen erittäin hyödylliseksi kasvua edistäväksi tekijäksi. Koulutuksen puute taas 

nähtiin heidän keskuudessaan  tärkeimpänä kasvun esteenä. (Anon. 1998, 33-34.)  

 

Yrittäjien koulutustausta on perinteisesti ollut melko alhainen. Ammattialalle on usein saatu 

alan peruskoulutus, mutta yrittäjäksi koulutusta ei. (Hanhisalo ym. 1994, 112.) Kuitenkin 

yrittäjien koulutustausta on noussut: vuonna 1984  63 prosentilla yrittäjistä ei ollut mitään 

perusasteen jälkeistä koulutusta, vuonna 1995 enää 35,5 % yrittäjistä oli täysin vailla 

ammatillista koulutusta, 33 prosentilla oli alemman keskiasteen tutkinto ja 31,5 prosentilla 

ylemmän keskiasteen tai korkea-asteen tutkinto. Yrittäjien koulutustaustan nousu asettaa 

haasteita myös yrittäjäkoulutukselle. (Jukka 1995, 76; Koskinen 1995b, 46.) 

 

Relevanttisuuden tärkeys 
 

Yrittäjät kehittävät toimintaansa entistä enemmän oman erityisosaamisensa suuntaan. Tästä 

seuraa se, että koulutukselle asetetut vaatimukset ovat entistä yksilöllisempiä. Koulutus 

liikkuu usein niin yleisellä tasolla, ettei se vastaa yrittäjäkunnan heterogeenisia tarpeita. 

Yksittäisillä yrittäjillä ei myöskään juuri ole mahdollisuuksia vaikuttaa koulutuksen sisältöön. 

Koulutuksen tulisi vastata yrityksen toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, jolloin 

myös koulutukselta vaaditaan uusiutumiskykyä. Osa yrittäjistä kokeekin koulutuksen 

ajankohtaisuuden riittämättömäksi. (Hanhisalo ym. 1994, 59.) Suurimmiksi puutteiksi 

yrittäjäkoulutuksessa onkin koettu sen sisältö sekä koulutuksen yleisyys ja pinnallisuus 

(Junnonen 1994, 16). Oppisopimuskoulutuksessa koulutuksen sisällön relevanttisuus on 

pyritty varmistamaan sillä, että yrittäjille tehdään tarvekartoitus ja henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma, joidenka turvin yrittäjä etenee opinnoissaan. Koulutus on toisaalta 

tutkintotavoitteista, joten osa opinnoista mennään tiukemmin moduulien mukaan. Kuitenkin 

yrittäjä silloin tietää, mitä koulutuksessa on tulossa ja mitä moduulit pitävät sisällään.  
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Sen lisäksi, että yrittäjien täytyy kokea koulutuksen sisältö relevantiksi, täytyy heidän myös 

pystyä soveltamaan saamaansa teoreettista tietoa käytäntöön. Yrittäjien mielestä heille 

suunnattu koulutus on usein liian teoreettista, jolloin saadun tiedon soveltaminen käytäntöön 

tuntuu vaikealta.  Liian usein yrittäjät kokevat kouluttajien ja neuvojien käyttävän eri kieltä 

kuin mihin pienyrittäjä on konkreettisessa elämäntilanteessaan tottunut. Opetuksessa tulisikin 

käyttää runsaasti käytännön esimerkkejä, joilla teoreettinen tieto saadaan konkretisoitua sekä 

pyrkiä aktiivisesti kytkemään tieto kunkin yrittäjän työympäristöön. (Hätönen 1992, 24; 

Sillanpää 1999, 51.) Oppisopimuskoulutuksen etuna on pidetty teorian ja käytännön 

yhdistymistä ja tämän voi olettaa motivoivan yrittäjiä. Oppisopimuskoulutuksen aikana 

yrittäjällä on tähän mahdollisuus pitkän aikavälin kuluessa. Opetuksessa ei käytetä teoreettisia 

yrityksiä, vaan tarkoitus on nimenomaan linkittää opittavat asiat omaan yritykseen ja löytää 

sieltä vastauksia. 

 

Hanhisalon ym. (1994, 67)  tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, mitkä seikat tekevät yrittäjien 

mielestä koulutuksen heille tarkoituksenmukaiseksi ja miten hyvin koulutusorganisaatiot ovat 

näissä tekijöissä onnistuneet. Tyytyväisimpiä yrittäjät olivat koulutuksen asiantuntevuuteen, 

järjestelyihin ja opetusympäristöön sekä omiin kehitystarpeisiin vastaamiseen. Näihin yli 

puolet yrittäjistä oli tyytyväisiä. Vain noin kolmasosan mielestä tietoja on mahdollisuus 

soveltaa yritykseen, koulutus on käytännönläheistä ja se on vastannut sijoitettua panosta. 

Näihin seikkoihin olisi siis syytä paneutua tarkemmin kun yrittäjiä halutaan koulutukseen 

motivoida. Koulutuksen koettu merkitys lisää myös koulutushalukkuutta edelleen (Ojala 

1998, 86). 

 

Kuusiston ja Lehtomaan mielestä yrittäjien koulutushalukkuutta voidaan lisätä, jos pystytään 

osoittamaan sen yhteys yrityksen menestymiseen. Erityisesti vaikutukset, jotka voidaan 

arvioida rahassa motivoivat yrittäjiä, vaikka niiden mittaaminen voikin olla vaikeaa. 

Tavoitteena tulisi olla myös sen osoittaminen, miten yrityksen ulkopuolinen koulutus ja 

yrityksen sisällä työn ohessa tapahtuva oppiminen täydentävät toisiaan ja edistävät 

menestymistä. (Kuusisto & Lehtomaa 1997, 163.) 

 

 

 

 



 27

4.3.2  Opiskelukäytännöt 

 
Informaatio koulutuksesta 

 

Esitteet, mainokset ja suoramarkkinointi tavoittavat yrittäjät parhaiten. Tämän 

suoramarkkinoinnin lisäksi koulutukseen hakeuduttaessa saadaan hyvin tietoa yleisen 

tiedotuksen mm. sanomalehtien välityksellä. Henkilökohtaisten kontaktien ja oman 

aktiivisuuden merkitys on vähäisempää. Hanhisalon, Kainun ja Vahervan tutkimuksessa 

yrittäjät esittivät koulutuspalvelujen tiedottamisen kehittämiskeinoiksi yksityiskohtaisemman 

ja keskitetymmän tiedon saamista sekä oheismateriaalin lisäämistä, jotta yrittäjälle 

muodostuisi selkeä kuva siitä, mitä koulutus pitää sisällään ja mitä yritys siitä hyötyy. 

(Hanhisalo ym. 1994, 42-43.) 

 

Aikatekijät 

 

Yrittäjät haluaisivat koulutusta silloin kuin se vähiten häiritsee yrityksen toimintaa. Tällaista 

ajankohtaa on kuitenkin aikaisempien tutkimusten mukaan vaikea löytää, sillä esimerkiksi 

pienyrittäjät toivovat viikonloppuun sijoittuvia kursseja, suuremmat yritykset taas 

päiväsaikaan järjestettäviä kursseja. (Hanhisalo ym. 1994, 40.) Ojalan tutkimat yrittäjät 

toivoivat koulutusta viikonloppuisin perjantaina ja/tai lauantaina. Pidempikestoiseen 

koulutukseen heillä ei mielestään ole aikaa. Sen sijaan puolipäiväistä lyhytkoulutusta (klo 

12.00-18.00 välillä) toivoi moni. (1998, 91.) Yrittäjien oppisopimuskoulutukseen 

osallistuvilta yrittäjiltä vaaditaan paljon, sillä koulutus on nimenomaan pidempikestoista ja 

tutkintotavoitteista. Koulutuksen ajallisessa järjestämisessä on pyritty ottamaan yrittäjien 

toiveet huomioon ja onkin mielenkiintoista nähdä, miten yrittäjät kokevat sen onnistuneen. 

Lähiopetusjaksot on ajoitettu iltoihin, viikonloppuihin tai muuhun yrittäjien toivomaan 

ajankohtaan,  jolloin koulutus häiritsisi yritystoimintaa mahdollisimman vähän. Suuri osa 

opetuksesta tapahtuu etäopetuksena, jolloin yrittäjän on mahdollista tehdä tehtäviä silloin kuin 

se hänelle parhaiten sopii. Koulutuksen aikataulu on pyritty rakentamaan myös kyllin väljäksi, 

jotta se ei kuormita työssä käyvää yrittäjää liikaa.  
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 Järjestämistavat 

 

Niittykangas ym. toteavat tutkimuksessaan, että etäopiskelupainotteinen yrittäjäkoulutus 

vaatii  koulutettavilta yrittäjiltä oma-aloitteisuutta, pitkäjänteisyyttä ja harjaantumista 

opiskeluun, jota heidän mukaansa yrittäjillä ei välttämättä ole. Korkea motivaatio kuitenkin 

auttaa eteenpäin. Tutkijat epäilevät sitä, kuinka hyvin yrittäjät tutustuvat 

etäopiskeluaineistoon ja miten hyvin he sen sisäistävät. Oppiaines ei heidän mukaansa 

välttämättä jäsenny selkeäksi kokonaisuudeksi. Toisaalta myös lähiopetuksessa saattaa 

esiintyä kouluttajan ja koulutettavien kohtaamattomuutta, jolloin yrittäjät eivät omaksu 

kouluttajan välittämää sanomaa. (Niittykangas ym. 1986, 74.) 

 

4.3.3  Tilannetekijät 

 

Aikaresurssit 

 

Aikapula on hyvin tavallinen tekijä, joka selittää yrittäjien koulutukseen osallistumattomuutta, 

vaikka koulutushalukkuutta olisikin. Varsinkin pidempikestoiseen, säännöllistä osallistumista 

vaativaan koulutukseen ei koeta olevan aikaa, jolloin osaamista pidetään usein yllä alan 

kirjallisuutta lueskelemalla ja yksittäisillä kursseilla, jolloin oppiminen on varsin 

pirstalemaista, eikä se muodosta selkeää kokonaisuutta. (Hanhisalo ym. 1994, 40.) Sillanpää 

kuitenkin näkee aikapulan takana myös motivaatiotekijöitä: todellisen aikapulan lisäksi sen 

syyksi ilmoittaminen voi heijastaa myös sitä, ettei yrittäjällä ole kiinnostusta, hänellä on 

kielteisiä koulutusasenteita tai hän ei koe koulutusta hyödylliseksi. (Sillanpää 1989, 90).  

 

Toisaalta, kuten aikaisemmin on todettu, osallistumisen esteet ja mahdollisuudet, joihin mm. 

aikaresurssit kuuluvat liittyvät motivaatioon siten, että yrittäjä, joka todella haluaa 

koulutukseen ja tuntee tarvitsevansa sitä, löytää siihen todennäköisemmin  aikaa kuin yrittäjä, 

jonka motivaatio ei ole yhtä suuri. Tämä kuvastaa sitä aiemmin esitettyä oletusta, että 

yrittäjät, joilla on korkea motivaatio osallistua koulutukseen, raivaavat aktiivisesti 

koulutukseen osallistumisen esteitä (mm. aikapula) tieltään, vähemmän motivoituneilla esteet 

taas muodostuvat vaikeammaksi ylittää.  
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Kustannustekijät 

 

Hanhisalon ym. (1994, 47) tutkimat yrittäjät olivat tyytymättömiä koulutustarjonnan 

hintatasoon ja koulutukseen saatavaan taloudelliseen tukeen, jota pidettiin yrittäjien 

voimavaroihin nähden kohtuuttomana. Tähän tämän tutkimuksen kohteena oleva yrittäjien 

oppisopimuskoulutus tuo helpotusta, sillä muun oppisopimuskoulutuksen tavoin se on 

opiskelijalle maksutonta. Rahallinen kynnys lähteä koulutukseen ei siis välttämättä ole enää 

niin suuri. Tosin yrittäjä ei muuhun oppisopimuskoulutukseen verrattuna saa  

koulutuskorvausta opetukseen liittyvästä käytännön työstä, jonka hän suorittaa omassa 

yrityksessään, mutta yrittäjän on työskenneltävä yrityksessään joka tapauksessa elannon 

hankkimiseksi, joten varmasti yrittäjätkin kokevat tämän oikeudenmukaisena. Hehän eivät ole 

työsopimuksessa kenenkään kanssa, vaan tekevät työtään omassa yrityksessään oman 

elantonsa turvaamiseksi.  

 

Elämäntilanne 

 

Aikuisten koulutushalukkuuteen liittyy usein elämäntilanne, jossa koulutus vihdoin koetaan 

mahdolliseksi. Se voi syntyä mm. lasten vartuttua tai taloudellisen tilanteen paranemisen 

myötä. (Nurmi 1995, 170-171.) Koulutukseen motivoivana tekijänä saattaa olla 

henkilökohtaiset syyt esimerkiksi oma ammatillisen kasvun tarve tai sitten yrityksestä tai 

yritysympäristöstä lähtevät tekijät, jotka motivoivat yrittäjää koulutukseen. Kuten 

aikaisemmin on todettu, koulutustarve voi syntyä silloin, kun yrittäjä huomaa, etteivät omat 

taidot enää riitä vaadittavista tehtävistä selviytymiseen.  

 

Läheisten ja yrittäjäkontaktien merkitys 

 

Yrittäjän työ on yleensä täynnä pitkiä työpäiviä ja työmäärä on iso, jolloin moni yrittäjä 

joutuu tasapainottelemaan työn ja perheen vaatimusten keskellä. Perhe voi olla yrittämiselle 

tuki ja resurssivaranto, mutta se voi olla yrittäjälle myös taakka, jopa este yrittäjänä 

toimimiselle. (Koiranen 1998, 27.) Kivimäen (Raivio 1999, 13) tutkimien yrittäjien 

päätökseen perustaa uusi yritys vaikutti paljon se, millainen oli perheen ja tuttavien tuki. 

Naisilla läheisten tuki korostui enemmän kuin miehillä.  Ojalan tutkimuksessa yrittäjien 

tärkeimmiksi arvoiksi nousivat työtyytyväisyys, terveys, perhe, työn itsenäisyys, taloudellinen 

toimeentulo sekä hyvät asiakassuhteet. Perheen merkitys oli heti seuraavalla sijalla työn 
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itsenäisyyden jälkeen. (Ojala 1998, 78.) Koskisen tutkimuksesta käy ilmi perheen tuen 

merkitys yrittäjälle, sillä tutkimuksen mukaan taantuvien yritysten vetäjät olivat muita 

useammin naimattomia tai eronneita. Muut yritystyypit olivat kasvuyritykset, vakaat yritykset 

ja epävakaat yritykset. (Koskinen 1996, 82-85, 198.) Myös koulutukseen hakeutumisessa ja 

opiskelumotivaation syntymisessä ja ylläpitämisessä on perheellä ja läheisillä tärkeä rooli. 

Koulutuksessa vietetty aika, jota muutenkin yrittäjällä on vähän, on poissa läheisiltä ihmisiltä. 

Perheen suhtautuminen voi siis vaikuttaa hyvinkin paljon siihen, hakeutuuko yrittäjä 

koulutukseen vai ei. Palosaari on sitä mieltä, että etenkin naiset tarvitsevat tukea kodinhoitoon 

ja lastenhoitoon entistä enemmän, sillä heillä on jatkuvasti huono omatunto siitä, ettei aikaa 

riitä tarpeeksi lapsille ja kodille (Jäppinen 2000, 18). Myös Stoner, Hartman ja Arora (katso 

Koskinen 1995b, 41-42) liittävät erilaiset roolikonfliktit yrittäjätoimintaan, siinä koettuun 

tyytyväisyyteen ja menestykseen. Paine vastata sekä yrityksen että perheen odotuksiin voi 

tuoda ongelmia.  

 

Läheisten ihmisten lisäksi yrittäjälle ovat tärkeitä yrittäjäkontaktit. Koska ulkopuolinen 

koulutus vie työaikaa, yrittäjä kehittää itseään usein kontaktiverkkojensa kautta sekä 

keskustelemalla toisten yrittäjien kautta. Tätä voidaan pitää jopa epävirallisena 

koulutusjärjestelmänä. Yrittäjän oppimisessa epämuodollisella koulutuksella onkin tärkeä 

rooli. (Kuusisto & Lehtomaa 1997, 160.) Ojalan tutkimuksessa yrittäjän ammattitaidon 

kehittäminen tapahtuikin pääasiassa tapaamalla muita yrittäjiä (85%) (1998, 87). Yrittäjien 

yhteistyö näyttää kuitenkin olevan varsin satunnaista. Sillanpään mukaan yrittäjiä kyllä 

kiinnostaa yhteistyö, mutta käytännössä sen laajuus on melko vähäistä (Sillanpää 1989, 85-

86). Nykyään onkin tiedostettu se, että yrittäjät kaipaavat apua yrittäjien välisten verkostojen 

muodostumisessa. Suomessa on kehitettykin näitä verkostoja, joihin liittyminen on 

vapaaehtoista ja joiden avulla yrittäjän on mahdollista hyödyntää muiden osaamista ja 

ammattitaitoa. (Rintamäki 2000, 12.) Yksi yrittäjien oppisopimuskoulutuksen etu näyttää 

olevan se, että se edistää yrittäjien verkottumista ja lisää yrittäjien välisiä kontakteja (Willberg 

1999, 6). 
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5 Oppisopimuskoulutuksen mahdollisuus vastata yrittäjien tarpeisiin – 

tutkimusongelmat 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena siis on hahmottaa sitä, miksi yrittäjät ovat lähteneet 

koulutukseen ja minkälainen opiskelumotivaatio heillä on koulutuksen aikana. Päämääränä on 

saada kuvaus siitä, minkälaisena yrittäjät kokevat koulutuksen tällä hetkellä ja näiden tulosten 

pohjalta on  mahdollisuus kiinnittää huomiota asioihin, joita yrittäjät pitävät tärkeinä.  

Tutkimusongelmat ovat seuraavat:  

 

1. Yrittäjien koulutukseen hakeutumisen syyt? 

2. Minkälainen opiskelumotivaatio yrittäjillä on ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? 

3. Miten opiskelumotivaatio vaikuttaa koulutuksen koettuihin vaikutuksiin? 

4. Mikä merkitys taustamuuttujilla on opiskelumotivaatioon? 

 

 

5.1 Mittarin esittely 
 
 
Tämä tutkimus suoritettiin survey-kyselynä, koska tarkoituksena oli saada nimenomaan 

yleiskuvaa yrittäjien opiskelumotivaatiosta ja koulutukseen hakeutumisen syistä. Kyselyn 

pohjana on mittari, jota Pekka Ruohotie on käyttänyt kansainvälisessä Kasvutarve –

tutkimusprojektissa, joka on jakautunut useisiin osaprojekteihin. Suomalaisen projektin osuus 

sijoittuu ammattikasvatuksen kentälle. Motivaatiotekijöiden mittaamiseen Ruohotie on 

käyttänyt amerikkalaisen tutkija P. Pintrichin ja hänen työryhmänsä kehittämää 

kyselylomaketta (MSLQ), jonka suomalainen projektiryhmä on muokannut ammatillisten 

aineiden opetukseen sopivaksi. Myös Kaisa Kautto-Koivula on omassa tutkimuksessaan 

käyttänyt samoja osioita ja osin myös kehitellyt niitä omiin tarkoituksiinsa. (Ruohotie 1995, 

69; Kautto-Koivula 1993, 153.) Oman mittarini aihealueet pohjautuvat heidän osioihinsa ja 

väitteisiinsä, mutta olen muuttanut sanamuotoja ja poistanut osan väitteistä, jotta mittarini 

sopisi paremmin kyseisen oppisopimuskoulutuksen arviointiin. Oppimisstrategioita mittaavan 

osuuden olen jättänyt pois, vaikka se osaltaan selittääkin affektiivisia koulutustuotoksia. 

Tämän tutkimuksen laajuuden huomioon ottaen oli kuitenkin pakko tehdä rajauksia, joten 

keskityn tässä ainoastaan opiskelumotivaatioon ja koulutukseen hakeutumisen syihin. 
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Kyselylomakkeessa esitetyt koulutukseen hakeutumisen syitä mittaavat väitteet ovat pitkälti 

itseni rakentamia, jotta niistä näkyisi oppisopimuskoulutuksen erityisluonne ja ominaisuudet. 

 

Aikaisempien tutkimusten perusteella yrittäjät eivät ole kovinkaan halukkaita vastaamaan 

kyselyihin, onhan se heidän työajastaan pois. Siksi kyselylomake pyrittiin laatimaan 

mahdollisimman lyhyeksi, mutta kuitenkin kattavaksi. Helsingin oppisopimuskeskuksen 

yritysryhmä antoi kyselyyn omat kommenttinsa, joidenka seurauksena kysely lyheni 

huomattavasti ja se saatiin kuvaamaan paremmin yrittäjien opiskelumotivaatiota. Osa 

alkuperäisen mittarin luotettavuudesta tietysti menetettiin samalla, mutta toisaalta kysely 

tällaisenaan vastaa paremmin tutkimusongelmaan ja kuvaa juuri yrittäjien 

oppisopimuskoulutukseen osallistuvia yrittäjiä. Kysely esitestattiin vielä kolmella yrittäjällä, 

joten näillä perusteilla voin uskoa kysymysten olevan relevantteja ja ymmärrettäviä.  

 

5.2. Tutkimuksen toteutus 
 

Alun perin oli tarkoitus suorittaa tutkimus Helsingin seudulla, koska tutkimuksen tilaaja oli 

Helsingin oppisopimuskeskus. Tutkimushenkilöiden saanti osoittautui kuitenkin 

ongelmallisemmaksi kuin olin kuvitellut. Koska yrittäjien oppisopimuskoulutus on ollut 

käynnissä vasta vähän aikaa, yrittäjiä täytyy ottaa mukaan ympäri Suomen, jotta otoskoosta 

tulisi tarpeeksi suuri. Toisaalta Helsinki olisi ollut melko rajattu alue, jolloin tutkimus olisi 

kertonut vain sen alueen tilanteesta, ei niinkään yrittäjien oppisopimuskoulutukseen 

osallistuvien opiskelumotivaatiosta yleensä. Näin saadaan laajempaa ja yleistettävämpää 

tietoa, jolla kenties on enemmän käyttöä.  

 

Koska oppisopimuskeskukset eivät saa luovuttaa yrittäjien nimiä ja yhteystietoja ilman heidän 

lupaansa, toimittiin suurimmaksi osaksi siten, että lähetin kyselyt joko oppisopimustoimistoon 

tai oppilaitokseen, josta ne toimitettiin edelleen yrittäjille. Niille yrittäjille, joiden yhteystiedot 

sain, lähetin kyselyn henkilökohtaisesti. Eri menettelytavat eivät juuri tuottaneet erilaisia 

palautusprosentteja, vaan jokaiselta paikkakunnalta palautui suhteessa melko sama määrä 

kyselyitä.  
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6 Tutkimustulokset 
 
 
6.1 Aineiston kuvailua 
 

Kyselyitä lähetettiin yhteensä 111 yrittäjälle ja niitä palautui takaisin 76. Palautusprosentiksi 

muodostui 68,5, jota voidaan, varsinkin yrittäjiin kohdistuvassa survey-kyselyssä, pitää 

hyvänä. Tämän lisäksi yhdessä kaupungissa oppilaitoksen edustaja keräsi yrittäjiltä vastaukset 

luokassa, josta tuli vastauksia 32. Yhteensä siis 108 yrittäjää vastasi kyselyyn. Yrittäjät 

vastasivat melko tasaisesti eri kaupunkien välillä, tosin joiltain paikkakunnilta muutamista 

aivan pienimmästä yrittäjäryhmästä (vain 2-3 oppisopimukseen osallistuvaa koko 

paikkakunnalla) jäivät vastaukset saamatta.  Näin ollen kyselyssä oli mukana yrittäjiä 

yhteensä seitsemältä paikkakunnalta. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus vertailla niitä keskenään, 

sillä kyselyyn osallistuneiden yrittäjien määrä vaihteli paikkakunnittain voimakkaasti: 

pienimmillään yhdeltä paikkakunnalta osallistui yrittäjien oppisopimuskoulutukseen vain 

kaksi yrittäjää (joista molemmat vastasivat) ja suurimmillaan yhdestä kaupungista vastasi 34 

yrittäjää. Tämän takia vertailu ei ole mielekästä, vaan tarkoituksena on hahmottaa 

nimenomaan yleiskuvaa siitä, miten yrittäjät yleensä ovat oppisopimuskoulutuksen kokeneet.  

 

Koulutukseen osallistuneista yrittäjistä 57,4% oli naisia ja 42,6% miehiä. Sukupuolten välillä 

koulutukseen osallistuminen jakaantuu siis melko tasaisesti. Kyselyyn osallistuneista 

yrittäjistä 79,6% suoritti yrittäjän ammattitutkintoa ja 13% yrittäjän erikoisammattitutkintoa. 

(Absoluuttisina määrinä tämä tarkoittaa sitä, että 86 yrittäjää suoritti ammattitutkintoa ja vain 

14 yrittäjää erikoisammattitutkintoa, loput olivat puuttuvia tietoja.) Koska 

erikoisammattitutkinnon suorittajien määrä on niin pieni, ei tuloksista ole mahdollista tehdä 

kovinkaan laajoja yleistyksiä. Heidän vähäisen määrän vuoksi yhdenkin yrittäjän vastaus voi 

heilauttaa jakaumaa, joten tuloksia ei siksi ole syytä tulkita tiukasti. Haluan kuitenkin ottaa 

mukaan vertailuja näiden ryhmien suhteen, sillä ne antavat tärkeää tietoa koulutuksen 

järjestäjille siitä, että erikoisammattitutkinnon suorittajien koulutukseen on syytä kiinnittää 

huomiota.  

 

Ikä oli kyselylomakkeessa jaettu jo valmiiksi neljään luokkaan, joista viimeiseen, eli yli 56-

vuotiaisiin ei tullut havaintoja. Koulutukseen osallistuneet olivat siis kaikki alle 56- vuotiaita, 

suurimpana ikäryhmänä 36-45 –vuotiaat (41,7%).  
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Kuvio 3. Eri ikäluokkien prosenttijakaumat aineistossa.  

 

Yhdistin ikäluokat siten, että kaksi ensimmäistä ikäluokkaa (alle 26-vuotiaat ja 26-35-

vuotiaat) muodostivat yhden ryhmän ja kaksi viimeistä ikäluokkaa (36-45-vuotiaat ja 46-55-

vuotiaat) toisen ryhmän. Tilastollinen vertailu on jatkossa tällöin huomattavasti helpompaa 

kun ryhmät ovat suuremmat. Nuorempien ryhmään kuului 34,3% yrittäjistä ja vanhempien 

ryhmään 64,8%.  

 

Peruskoulutuksen osalta lukion käyneet muodostivat suurimman ryhmän (38%). Keskikoulun 

käyneitä oli 28,7%, peruskoulun käyneitä 21,3% ja kansakoulun käyneitä yrittäjiä 12%. 

Ammatilliselta koulutukseltaan suurimman ryhmän (50%) muodostivat yrittäjät, jotka ovat 

suorittaneet opistotasoisen tutkinnon. Ammattikoulusta valmistuneita oli 23,1% ja 

korkeakoulusta valmistuneita 16,7%. Vailla ammatillista koulutusta yrittäjistä oli 5,6% ja 

4,6% kaikista yrittäjistä oli osallistunut vain joillekin yksittäisille kursseille. Yrittäjien 

oppisopimuskoulutukseen osallistuvat yrittäjät ovat siis kaikkien yrittäjien joukossa melko 

koulutettua väkeä. Esimerkiksi vuonna 1995 35,5 % yrittäjistä oli täysin vailla ammatillista 

koulutusta (Koskinen 1995b, 46). Yhdistin ammatillisen koulutuksen tasot siten, että 

ensimmäisen ryhmän muodostivat ne, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai vain yksittäisiä 

kursseja, toisen luokan ammattikoulun käyneet, ja kolmannen luokan opiston tai 

korkeakoulun käyneet. Vailla ammatillista koulutusta olevia ei ollut yrittäjien joukossa kuin 

11, joten tulosten tiukka tulkinta ei ole mahdollista. Tulevat analyysit pystyvät ennemminkin 

antamaan vain suuntaa ammatillisen koulutuksen vaikutuksesta. Kuitenkaan vailla 

ammatillista koulutusta olevien yhdistäminen johonkin muuhun luokkaan ei ole mahdollista, 

vaan heitä on käsiteltävä omana ryhmänään.  
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Nuoremmilla ikäluokilla oli luonnollisesti takanaan peruskoulu tai lukio, vanhemmilla taas 

useimmin kansakoulu tai keskikoulu. Sen sijaan ammatillisen koulutuksen suhteen eri 

ikäluokat eivät juurikaan eronneet toisistaan, ainoastaan alle 26-vuotiaiden joukossa oli 

suhteessa paljon enemmän ammattikoulun käyneitä (50%) yrittäjiä kuin muissa ikäryhmissä 

ja vanhimmasta ikäluokasta (46-55-vuotiaat) löytyi eniten niitä, joilla oli takanaan vain 

yksittäisiä kursseja tai ei mitään ammatillista koulutusta.   

 

Naiset ja miehet jakautuivat eri ikäluokkiin hieman epätasaisesti:  

 

      Taulukko 1. Miesten ja naisten prosenttiosuudet eri ikäluokissa. 

Ikäluokat 
-25 26-35 36-45 46-55

mies 11,1 28,9 35,6 24,2 
nainen 4,8 25,8 46,8 22,6 

 

Miehistä 40% oli alle 36-vuotiaita, naisista taas tämän ikäisiä oli 30,6%. Naisilla 

ylivoimaisesti suurimman ikäryhmän muodostivat 36-45 –vuotiaat. Aineiston naisyrittäjät siis 

olivat keskimäärin vanhempia kuin miesyrittäjät. Tämä luonnollisesti heijastuu myös miesten 

ja naisten peruskoulutukseen: miehistä 71,7% oli suorittanut peruskoulun tai lukion, naisista 

taas puolella (50%) oli takanaan kansa- tai keskikoulu.  Erot eivät kuitenkaan olleet 

tilastollisesti merkitseviä khiin neliö –testin perusteella. Ammatilliseen koulutukseen 

sukupuolella ei sen sijaan juurikaan ollut vaikutusta: 

 

          Taulukko 2. Miesten ja naisten ammatillinen koulutustaso. 

ei amm.koul amm.koul. opisto Korkeakoul. muu 
Mies 2,2 34,8 43,5 15,2 4,3 
Nainen 8,1 14,5 54,8 17,7 4,8 

 

 

Molemmissa sukupuolissa suurimman ryhmän muodostivat opiston suorittaneet yrittäjät ja 

korkeakoulutuksen saaneita oli suurin piirtein yhtä paljon. Miehissä oli ammattikoulun 

käyneitä suhteessa enemmän kuin ammattikoulun käyneitä naisia.  

 

Kaikista naisyrittäjistä yrittäjän ammattitutkintoa suoritti 81,5% ja erikoisammattitutkintoa 

18,5%  Miehistä erikoisammattitutkinnon suorittamiseen osallistui 8,7% ja loput suorittivat 

ammattitutkintoa. Naisia siis osallistui yrittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamiseen 
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suhteessa enemmän kuin miehiä. Yrittäjän peruskoulutuksella ei ollut vaikutusta siihen, 

kumpaa tutkintoa hän oli suorittamassa. Alle 25-vuotiaista sen sijaan kukaan ei ollut 

suorittamassa erikoisammattitutkintoa, vaan kaikki sitä suorittavat  olivat sitä vanhempia. 

Erikoisammattitutkinnon suorittajilla oli ammattikoulutuksena joko ammattikoulu, 

opistotason tutkinto tai korkeakoulututkinto, vailla ammatillista tutkintoa olevia tai yksittäisiä 

kursseja suorittavia ei heidän joukossaan ollut.   

 

6.2 Koulutukseen hakeutuminen  
 

Koulutukseen hakeutumista mitattiin yhdentoista väittämän avulla. Yrittäjän tuli valita näistä 

väittämistä ne kolme, joiden hän koki eniten vaikuttavan siihen, miksi hän lähti mukaan 

yrittäjien oppisopimuskoulutukseen. Näitä kolmea väittämää ei enää tarvinnut laittaa 

tärkeysjärjestykseen. Ohessa on prosentit siitä, kuinka suuri osa yrittäjistä on maininnut 

väitteen niiden kolmen syyn joukossa, jotka ovat eniten vaikuttaneet koulutukseen 

hakeutumiseen.  

 

63 %  Halusin parantaa ammatillista pätevyyttäni     

39,8 % Oppisopimuskoulutuksen edullisuus muuhun koulutukseen verrattuna 

33,3 % Yrityksessäni tapahtuneet muutokset vaativat tietojeni ja taitojeni kehittämistä 

33,3 % Koulutuksen aikataulu ja opetusjärjestelyt tuntuivat sopivilta 

33,3 % Koulutuksen sisältö tuntui mielekkäältä 

28 % Osallistuin koulutukseen sopivan tilaisuuden ilmaannuttua  

19,4 % Hakeuduin koulutukseen saadakseni kontakteja muihin yrittäjiin 

17,6 % Sidosryhmäni tukivat opintojeni aloittamista 

11,1 % Minulle on tärkeää muodollisen pätevyyden saaminen 

4,6 % Aikaisempien opintojeni ja työkokemukseni hyväksilukeminen oli minulle tärkeää 

4,6 % Aikaisemmat opiskelukokemukseni kannustivat hakeutumaan koulutukseen 

 

 

Ylivoimaisesti suurin motivaatiotekijä koulutukseen hakeutumisessa oli siis ammatillisen 

pätevyyden parantaminen. Tämä on luonnollinen valinta, sillä yrittäjät osallistuvat 

koulutukseen nimenomaan pystyäkseen paremmin hoitamaan yritystään ja siihen liittyviä 

toimintoja. Tätä tukee myös kolmanneksi yleisin väite ”yrityksessäni tapahtuneet muutokset 

vaativat tietojeni ja taitojeni kehittämistä”. Koulutus on siis yrittäjille enemmän väline kuin 

itseisarvo. Yrittäjien vapaamuotoisista kommenteista kävi myös selvästi ilmi koulutukseen 

osallistumisen vahva kytkeytyminen omaan yritykseen ja siellä tarvittaviin taitoihin ja 
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tietoihin sekä se seikka, että monilla oli takanaan ammatillinen koulutus, mutta ei itse 

yrittämiseen liittyvää koulutusta: 

 
 

”Yrityksen käytännön asioiden opettelu.” 
 
”Omat yrittäjätiedot eivät olleet ajantasalla. Toimin kyllä yrittäjänä 
vailla monia tarpeellisia yrittäjyyteen liittyviä tietoja ja taitoja.” 
 
”Minulla ei ollut kaupallista koulutusta yrittäjäksi ryhtyessäni. 
Yrittäjän oppisopimuskoulutus vahvistaa alueita, jotka ovat olleet 
heikoimpia kaupallisen koulutuksen puutteen vuoksi (markkinointi, 
kirjanpito ym.).” 

 
 

Toiseksi useimmin valittu väite koski oppisopimuskoulutuksen edullisuutta. Tältä osin 

oppisopimuskoulutus on saanut motivoitua yrittäjiä osallistumaan koulutukseen. Yrittäjät 

kokevat sen siis selvästi vahvuudeksi muuhun yrittäjäkoulutukseen verrattuna. Myös 

koulutuksen aikataulu, opetusjärjestelyt ja sisältö tuntuivat olevan niitä tekijöitä, jotka 

kannustivat oppisopimuskoulutuksen aloittamista. Nämä viisi tekijää olivat selvästi niitä 

asioita, jotka eniten vaikuttivat siihen, miksi yrittäjä oli valmis hakeutumaan yrittäjien 

oppisopimuskoulutukseen ja näitä tekijöitä painotettiin myös avoimissa kommenteissa:  

 

 

”Yrittäjän vaikea löytää aikataululta ja kustannuksilta työn ohella 
sopivaa koulutusta oman ammattitaidon ja ajan tasalla pysymisen 
lisäämiseksi. Tällainen ”räätälöity” koulutus vastaus ongelmaan.”  
 
”Kerrankin valtio maksaa yrittäjien koulutusta!” 
 
”Tiivistettyä tietoa ja realistista käytännön tietoa yrittämisestä ja 
siihen liittyvistä asioiden hoidosta, suunnittelusta ja toteutuksesta.” 
 
”Yrityksen eri osa-alueiden kehittämiseen painottuva koulutus. ” 

 

 

Kuitenkin myös sopivan tilaisuuden ilmaantuminen, halu saada kontakteja muiden yrittäjien 

kanssa sekä sidosryhmien tuki vaikuttivat päätökseen. Sen sijaan muodollisen pätevyyden 

saaminen, aikaisemmat opiskelukokemukset tai aikaisempien opintojen ja työkokemuksen 

hyväksilukeminen eivät olleet tärkeimpien syiden joukossa kovinkaan monella. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö kaikki tekijät omalta osaltaan vaikuttaisi päätökseen 

syntymiseen, mutta ne eivät vain kaikilla ole kolmen tärkeimmän syyn joukossa. 

Elämäntilanne yleensä voi olla ratkaiseva tekijä sen suhteen minkälaiseksi yrittäjä kokee 
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voimavaransa ja kuinka paljon koulutukseen osallistuminen painaa vaakakupissa muiden 

asioiden rinnalla.  

 

Avoimissa väitteissä tuli esiin myös yksi syy, jota vaihtoehdoissa ei ollut, mutta jonka takia 

koulutukseen oltiin hakeuduttu. Tämä syy oli yrityksessä tapahtuva sukupolvenvaihdos. 

Oppisopimuskoulutus katsottiin tällöin mielekkääksi tavaksi siirtää tietoja ja taitoja pois 

jäävältä yrittäjältä jatkajalle.  

 
Kuten aikaisemmin on esitetty, yrittäjien, niin kuin aikuisten koulutushalukkuus yleensäkin 

suuntautuu asioihin, jotka koetaan välittömästi hyödyllisiksi itselle tärkeiksi katsotuilla 

alueilla, kuten juuri työtehtävissä. Yrittäjien oppisopimuskoulutus on luonteeltaan sen 

kaltaista koulutusta, että sinne toki hakeutuvat juuri ne, jotka kaipaavat yrittäjäosaamiseensa 

uutta tietoa ja taitoa välittömästi. Yrittäjät ovat tunnistaneet ammatillisen pätevyytensä 

riittämättömyyden sekä muutoksia, jotka koulutustarvetta aiheuttavat ja on siksi täysin 

luonnollista, että nämä syyt löytyivät koulutukseen hakeutumisen syiden kärkipäästä. Crossin 

koulutukseen osallistumisen mallissa tämä seikka kuvaa tavoitteiden tärkeyttä osallistujalle. 

Koska osallistuminen vaatii jossain määrin myös uhrauksia (esimerkiksi vapaa-ajan 

vähentyminen), ovat yrittäjät kokeneet koulutuksen tavoitteet niin tärkeiksi ja olennaisiksi 

itselleen, että he ovat lähteneet siihen mukaan.  

 

Näiden yrittäjien koulutushalukkuus liittyy selkeästi siihen Rauste-von Wrightin ja von 

Wrightin korostamaan näkemykseen, että aikuisilla opiskelumotivaatio kohdistuu asioihin, 

jotka koetaan välittömästi hyödyllisiksi. Yrittäjät kaipaavat tietoa, joka vaikuttaa omaan 

yrittäjätoimintaan mahdollisimman positiivisesti ja tietysti mahdollisimman nopeasti.  

Koulutukseen hakeutumiseen vaikuttavat myös asenteet koulutusta kohtaan, mutta ne eivät 

ainakaan näillä yrittäjillä ole asettuneet koulutukseen osallistumisen esteeksi. Asenteet ovat 

olleet riittävän positiivisia, koska koulutuksella on oletettu saatavan hyötyä omaan 

yrittäjätoimintaan.  

 

Koulutukseen osallistumisessa ovat tärkeässä asemassa osallistumisen mahdollisuudet ja 

esteet. Monille yrittäjille oppisopimuskoulutuksen edullisuus tuntui olevan se tekijä, joka toi 

uuden mahdollisuuden parantaa ammatillista pätevyyttä. Yrittäjät eivät ole olleet kovin 

tyytyväisiä koulutustarjonnan hintatasoon ja mahdollisia tukia on pidetty riittämättöminä. 

Tältä osin yrittäjien oppisopimuskoulutus on onnistunut tavoitteissaan madaltamalla 
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koulutukseen osallistumisen kynnystä. Yrittäjien koulutukseen osallistuminen on kuitenkin 

oman halun lisäksi paljon kiinni myös taloudellisista resursseista sekä aikaresursseista. 

Yrittäjät tuntuvat arvostavan tätä uutta mahdollisuutta, jossa toisaalta myös osoitetaan sitä, 

että yhteiskunta haluaa tukea ja auttaa yrittäjiä.  

 

Aikataulu-, opetusjärjestelyt sekä koulutuksen sisältö olivat myös tärkeitä tekijöitä 

koulutukseen hakeutumisen syissä. Yrittäjät siis ovat todennäköisesti pitäneet koulutuksen 

sisältöä itselleen tärkeänä ja  aikataulu- sekä opetusjärjestelyjä sellaisina, että heillä on 

mahdollisuus osallistua koulutukseen oman yrittäjätyönsä ohessa. Tämä on toki koulutuksen 

suunnittelussa ollut ajatuksenakin ja on hyvä, että se on näyttänyt siinä onnistuneen. Koska 

koulutus on pitkäaikaista, täytyy aikataulu- ja opetusjärjestelyjen ollakin sellaisia, että niihin 

voi sitoutua pidemmäksikin aikaa.  

 

Tarkastelin koulutukseen hakeutumisen syitä myös taustamuuttujien valossa. Suuria eroja 

niiden välillä ei löytynyt, mutta joitain mielenkiintoisia havaintoja kyllä. Sukupuolen mukaan 

tarkasteltuna tilastollisesti merkitseviä eroja (p< .01) löytyi neljän syyn kohdalta. Naisten ja 

miesten ilmoittamien syiden prosentit ilmenevät seuraavista taulukoista. Prosentti kertoo sen, 

kuinka suuri prosentti naisista tai miehistä on valinnut kyseisen vaihtoehdon kolmen 

tärkeimmän syyn joukkoon.  

 

 

Kuvio 4. Naisten ja miesten väliset erot koulutukseen hakeutumisen syissä. 

 

Naiset siis ilmoittivat miehiä useammin koulutuksen sisällön mielekkyyden olevan syynä 

koulutukseen hakeutumisessa. Heistä noin 40% oli sitä mieltä, että se oli kolmen tärkeimmän 
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syyn joukossa. Samoin he pitivät koulutuksen aikataulua ja opetusjärjestelyjä tärkeämpinä 

syinä kuin miehet. Tämä voi kuvastaa sitä, että ovat kokeneet perheen ja työn 

yhteensovittamisen vaikeammaksi kuin miehet ja siksi nämä tekijät kannustavat heitä miehiä 

enemmän. Miehillä taas korostui naisia enemmän sidosryhmien tuki sekä muodollisen 

pätevyyden saaminen. Naisista vain muutama koki muodollisen pätevyyden saamista tärkeänä 

(khiin neliötä ei voinut laskea tässä tapauksessa).  

 

Peruskoulutuksella ja iällä ei ollut vaikutusta syiden tärkeyden kokemiseen, ammatillisella 

koulutuksella sen sijaan hiukan. Ammatillinen koulutus vaikutti syyn ”minulle on tärkeää 

muodollisen pätevyyden saaminen” tärkeyden kokemiseen: ammattikoulun käyneille ja vailla 

ammatillista koulutusta oleville se tuntui olevan tärkeämpi koulutukseen hakeutumisen syy 

kuin opiston tai korkeakoulun suorittaneille. Tämä on tietysti luonnollista, että vähemmän 

koulutetuille muodollisen pätevyyden saamisella voi olla suurempi merkitys kuin paremmin 

koulutetuille.  

 

Informaatio koulutuksesta 

 

Yrittäjiltä tiedusteltiin avoimella kysymyksellä, mistä he olivat saaneet tietoa koulutuksesta. 

Tiedonsaantiväylät olivat moninaisia, mutta useimmiten yrittäjät mainitsivat omat 

yrittäjäkontaktinsa. Tieto on siis ilmeisesti levinnyt hyvin suusta suuhun. Yrittäjäkontaktien 

lisäksi oman ammattijärjestön lehdet ja yhteydenotot olivat tärkeitä tiedonjakajia, samoin 

muiden lehtien kautta saatiin paljon tietoa (esimerkiksi sanomalehdet). 

Oppisopimustoimistojen ja oppilaitosten edustajat sekä yrittäjäjärjestöt olivat myös olleet 

liikkeellä ja yhtenä väylänä yrittäjät mainitsivat aikaisempia koulutuksiaan. Soittokierros eri 

oppisopimustoimistoihin paljasti kuitenkin sen seikan, että koulutukseen osallistuminen on 

monilla paikkakunnilla vielä yrittäjien oman aktiivisuuden varassa, sillä järjestelmää ei ole 

kovin aktiivisesti markkinoitu ainakaan oppisopimustoimistojen puolesta. Tässä asiassa on 

kuitenkin suuria eroja eri paikkakuntien välillä.   

 

Aikaisempien tutkimusten mukaan esitteet, mainokset ja suoramarkkinointi tavoittavat 

yrittäjät parhaiten. Kuitenkin tämän kyselyn perusteella sitä  kautta vain hyvin harva yrittäjä 

oli saanut tietoa koulutuksesta. Suoramarkkinoinnin lisääminen voisikin olla tehokas keino 

saada yrittäjät tietoisiksi oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta. Yrittäjät arvelivatkin 
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avoimissa kommenteissaan, että sen tunnettavuus on vielä melko heikko yrittäjien 

keskuudessa. 

 

 

6.3 Opiskelumotivaatio 
 

Tarkastelin kyselyn reliabiliteettia Cronbachin alfan avulla (ks. liite 2). Sen perusteella jätin 

tarkastelujen ulkopuolelle kolme opiskelumotivaatiota koskevaa kysymystä, jotka eivät 

riittävän luotettavasti mitanneet sitä mitä muut kysymykset mittasivat. Kahden väittämän pois 

jättämisellä olisi alfan arvoa saatu vielä aavistuksen korkeammaksi, mutta sillä ei käytännössä 

enää ollut merkitystä, joten jätin ne jatkotarkasteluun. Cronbachin alfan arvoksi muodostui 

loppujen lopuksi ,8942, jota voidaan pitää varsin korkeana. Yksi pois pudotettava väite 

koskee mentorointia ja on itsessään niin mielenkiintoinen, että käsittelen sen aivan erikseen, 

vaikka se kokonaistarkastelusta jääkin ulkopuolelle.  Se on aiheuttanut hyvin paljon hajontaa 

yrittäjien keskuudessa ja antaa tärkeätä informaatiota koulutuksen kehittäjille.  

 

Kokeilin aineistosta erilaisia faktoriratkaisuja ja neljän faktorin malli antoi parhaimman 

tuloksen (ks. liite 3). Aion silti käsitellä väitteitä myös sellaisenaan, sillä monet väitteet ovat 

itsessään tärkeitä ja niissä on tärkeää nähdä se, miten yrittäjien vastaukset ovat hajaantuneet. 

Siksi tarkastelen opiskelumotivaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä myös prosenttijakaumina, 

sillä niillä sai mielestäni kattavamman kuvan aineistosta kuin keskiarvolla ja keskihajonnalla. 

Jakaumatarkastelu kuvaa paremmin sitä, miten tyytyväisyys tai tyytymättömyys jakautuu eri 

asioiden välillä vastaajien keskuudessa.  Tarkastelin näitä tekijöitä myös eri taustamuuttujien 

valossa. Khiin neliöitä ei ristiintaulukoista voinut monessakaan tapauksessa laskea, sillä 

odotusarvot jäivät liian alhaisiksi. Kuvioiden ja taulukoiden avulla on kuitenkin helppo 

hahmottaa mihin yrittäjät ovat tyytyväisiä ja mihin tyytymättömiä sekä miten mahdollisesti 

sukupuoli, ikä, ammatillinen koulutus tai yrittäjän ammattitutkinnon/yrittäjän 

erikoisammattitutkinnon suorittaminen vaikuttavat. Faktoreista laskin korrelaatioita sekä 

tutkin sitä, miten opintojen edistyminen, tyytyväisyys ja koulutuksen sisältöön ja 

opetusjärjestelyihin vaikuttavat siihen, minkälaisia vaikutuksia koulutuksella on tässä 

vaiheessa koettu olevan. 

 

Selkeyden vuoksi sekä khiin neliön mahdollista laskemista varten yhdistin jakaumatarkastelua 

varten vastaukset siten, että yhdistin kaksi ensimmäistä vastausvaihtoehtoa (väite ei pidä 
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lainkaan paikkansa  tai vain vähäisessä määrin) yhdeksi luokaksi, kolmas vastausvaihtoehto 

(väite pitää paikkansa jossain määrin) muodosti toisen luokan ja kaksi viimeistä 

vastausvaihtoehtoa (väite pitää paikkansa suuressa määrin tai täysin) muodostivat kolmannen 

luokan. Khiin neliön laskeminen mahdollistui samalla useammassa tapauksessa, kun eri 

luokkiin tuli enemmän havaintoja. Alun perin kielteisessä muodossa olleet kysymykset 

käänsin myönteisiksi. Taustamuuttujia käytettäessä käytin ammatillisen koulutuksen ja iän 

tarkastelussa aikaisemmin muodostamiani uusia luokituksia. Taustamuuttujia tarkasteltaessa 

olen ottanut esiin erityisesti ne väittämät, joiden kohdalla selviä eroja eri ryhmien välillä 

löytyi. Ryhmiä vertaillessa täytyy pitää mielessä se asia, että ryhmien välisissä eroissa on kyse 

todennäköisyyksistä, ei absoluuttisista eroista. Vaikka esimerkiksi naiset keskimäärin 

suhtautuisivatkin johonkin asiaan myönteisemmin, ei se tarkoita sitä, etteikö naistenkin 

joukossa voisi olla niitä, jotka ajattelevat asiasta aivan päinvastoin. 

 

6.3.1  Faktorit 
 

Faktorianalyysin perusteella sisällöllisesti järkevin ratkaisu muodostui neljän faktorin 

ratkaisusta. Ensimmäinen faktori koostui koulutuksen tällä hetkellä koetuista vaikutuksista, 

toinen kuvasi opintojen edistymistä, kolmas koulutuksen sisältöä ja neljäs opetusjärjestelyjä 

sekä oppimismotivaatiota. Suluissa on kunkin faktorin saama cronbachin alphan arvo. 

Faktorit pitävät sisällään seuraavat väitteet: 

  

1. Koulutuksen vaikutukset (α = ,8804) 

Olen saanut yrittäjyyteeni uutta rohkeutta ja itseluottamusta  
Olen saanut uutta sisältöä ja uusia tavoitteita elämääni  
Olen oppinut arvioimaan itseäni yrittäjänä  
Olen nauttinut siitä, että pystyn omaksumaan uusia asioita  
Olen saanut uskoa siihen, että vaikeimmatkin asiat ovat opittavissa  
Ammatillinen näkemykseni on selvästi avartunut  
Ajankäyttöni on selkiytynyt koulutuksen myötä 
 

2. Opintojen edistyminen (α = ,8561) 

Olen edistynyt opinnoissani toivomallani tavalla 
Olen saavuttanut itselleni asettamia tavoitteita 
Opintoni ovat edistyneet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmani mukaisesti  
Minulla on vaikeuksia tietopuolisen opetuksen ja työn yhteensovittamisessa  
Sidosryhmäni suhtautuvat opiskeluuni myönteisesti ja kannustavasti 
Uskon suorittavani kaikki osiot ilman suurempia vaikeuksia 
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3. Koulutuksen sisältö (α = , 7338) 
 
Koulutuksen aiheet tuntuvat mielekkäiltä ja houkuttelevilta  
Opettajat ymmärtävät yrittäjän työtä  
Olen huomannut, että opinnot ovat hyödyllisiä yrittäjän työssäni 
Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaani on voitu tarvittaessa muuttaa  
Tietopuolisen opetuksen sisältö ei ole vastannut odotuksiani 
Koulutus on lisännyt tuntuvasti kontaktejani muihin yrittäjiin  
 
4. Opetusjärjestelyt ja oppimismotivaatio (α = ,7276) 
 
Olen ollut tyytyväinen saamaani opetukseen ja opettajiin (asenne, ammattitaito, opetustavat) 
Oppisopimuskoulutuksen opiskelutavat ovat sopineet minulle 
Tietopuolisen opetuksen aikataulu on sopinut minulle 
Haluan oppia vaikeitakin asioita, jos niistä on minulle hyötyä  
Minulle on tärkeää oppia tässä koulutuksessa käsiteltäviä asioita 
 

 

Käsittelen seuraavaksi kaikkia faktoreita ensin yksittäisten väittämien kautta. Tarkoituksenani 

on hahmottaa sitä, miten  tyytyväisiä yrittäjät yleensä ovat ja sen jälkeen tarkastella väittämiä 

myös taustamuuttujien valossa.  Käsittelen faktorit siinä järjestyksessä, että ensin tulee 

opetusjärjestelyjä ja oppimismotivaatiota koskeva faktori, sitten koulutuksen sisältöä koskeva 

faktori, kolmantena koulutuksen edistymistä kuvaava faktori ja viimeisenä koulutuksen koetut 

vaikutukset. 
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6.3.2  Opetusjärjestelyt ja oppimismotivaatio 
 

Opetusjärjestelyjä ja oppimismotivaatiota mittaavia väitteitä oli yhteensä viisi, joiden välillä 

yrittäjien mielipiteet jakaantuivat seuraavasti 
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Kuvio 5. Yrittäjien mielipiteet siitä, missä määrin väitteet pitävät paikkansa. 

 

Opetusjärjestelyjä koskevat arviot ovat varsin myönteisiä. Tietopuolisen opetuksen 

aikatauluun ollaan selvästi tyytyväisiä, sillä 88% yrittäjistä on sitä mieltä, että aikataulu on 

sopinut heille hyvin. Tämä on erittäin myönteinen havainto siihen nähden, että 

yrittäjäkoulutuksessa yleensä on ollut vaikeuksia löytää aikaa, joka sopisi kaikille yrittäjille. 

Toisaalta yrittäjät ovat jo koulutukseen lähtiessään pyrkineet varmistamaan aikataulun 

sopivuuden ja koulutuksen pitkäkestoisen luonteen vuoksi se on erittäin tärkeä osa 

koulutuksen onnistumista.  

 

Tyytyväisiä yrittäjät ovat olleet oppisopimuskoulutuksen opiskelutapoihin, sillä lähes 80 % on 

sitä mieltä, että ne ovat sopineet heille suuressa määrin tai täysin. Myös opettajiin ja 

opetukseen kohdistuvat arviot ovat myönteisiä, kolme neljäsosaa on ollut varsin tyytyväisiä 

saamaansa opetukseen. Joukkoon mahtuu kuitenkin niitäkin, joita opiskelutavat, opetus ja 

aikataulu eivät miellytä ollenkaan tai vain vähäisessä määrin. Nämä asiat kävivät ilmi myös 

avoimissa kommenteissa, joissa oltiin sekä puolesta että vastaan: 
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”Pätevä vetäjä on ehdoton, samoin selvät opiskelusuunnitelmat: 
milloin tapahtuu mitäkin.” 
 
”Kouluttajilla ei ole oikein tietoa ketä opetetaan ja mikä on aiheena 
(alkukankeutta?)” 
 
”Vetäjien taso/kokemus vaihtelevat huomattavasti.” 
 
”Koulutusohjelman vastaava kouluttaja on tunnollinen, sitoutunut ja 
kannustava persoona.” 
 
”Oppimistehtävien kontrolli huonoa.” 
 
”Perjantai-illat ovat raskaita.” 

 
 

Enemmän avoimiin kommentteihin oltiin opetusjärjestelyjä ja opettajia koskien laitettu niitä 

asioita, joihin ei oltu tyytyväisiä. Niittykangas ym. totesivat tutkimuksessaan, että 

etäopiskelupainotteinen yrittäjäkoulutus vaatii yrittäjiltä paljon oma-aloitteisuutta, 

pitkäjänteisyyttä ja harjaantumista opiskeluun, jota yrittäjillä ei välttämättä ole. Korkea 

motivaatio heidän mukaansa kuitenkin auttaa eteenpäin. Jonkin verran kritiikkiä avoimissa 

kommenteissa esiintyi etätehtäviä kohtaan. Ne koskivat lähinnä etätehtävien vaikeutta ja liian 

nopeaa palautusaikaa.  

 

Oppimismotivaatio tuntuu olevan varsin korkea yrittäjien keskuudessa. Lähes kaikille on 

tärkeää oppia tässä koulutuksessa käsiteltäviä asioita ja he ovat valmiita oppimaan myös 

vaikeita asioita, jos niistä on hyötyä. Motivaatiossa korostuukin tämä hyötynäkökulma ja 

opetettavan tiedon käytettävyys ja tärkeys. Yrittäjät ovat  valmiita ponnistelemaan tärkeäksi 

pitämiensä asioiden eteen.  

 

Taustamuuttujien valossa yrittäjät erosivat muutaman väitteen suhteen. Nostin esiin ne asiat, 

joissa eroja eri ryhmien välillä löytyi ja laskin ristiintaulukoista khiin neliön mikäli se oli 

mahdollista.  
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Taulukko 3. Taustamuuttujien vaikutus jakaumaprosentteihin. 
”Olen ollut tyytyväinen saamaani opetukseen ja opettajiin”

Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin
Miehet 10,9 89,1
Naiset 3,2 19,4 77,4

”Olen ollut tyytyväinen saamaani opetukseen ja opettajiin”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 14 86
Erikoisamm.tutk. 14,3 21,4 64,3

” Tietopuolisen opetuksen aikataulu on sopinut minulle”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 8,1 11,6 80,2
Erikoisamm.tutk. 35,7 64,3

  

 

Miehet olivat tyytyväisempiä opetuksiin ja opettajiin, sillä heistä lähes 90 % oli sitä mieltä, 

että väite pitää paikkansa suuressa määrin tai täysin. Naisista tätä mieltä oli 77,4%. Aikataulu- 

ja opetusjärjestelykysymykset ovat tuntuneet olevan naisille hankalampia aikaisempien 

tutkimusten mukaan, joten tämä ero varmastikin heijastelee sitä. Todennäköisesti naiset 

silloin myös pitävät koulutuksen sisältöä ja sen relevanttisuutta hyvin tärkeänä tekijänä, kun 

he saavat muut edellytykset järjestettyä.  

 

Yrittäjän ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon suorittajien välillä löytyi myös 

jakaumaeroja. Ammattitutkinnon suorittajat ovat olleet tyytyväisempiä saamaansa opetukseen 

ja opettajiin kuin erikoisammattitutkinnon suorittajat, joista peräti 34,7% on sitä mieltä, että 

he ovat opetukseen ja opettajiin tyytyväisiä vain jossain määrin, vähäisissä määrin tai ei 

lainkaan. He ovat myös tyytymättömämpiä tietopuolisen opetuksen aikatauluun kuin 

ammattitutkinnon suorittajat. Iän tai peruskoulutuksen suhteen ei eroja näihin väitteisiin 

löytynyt. 
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6.3.3  Koulutuksen sisältö 

 

Koulutuksen sisältö –faktori muodostui yhteensä kuudesta väittämästä. Käsittelen myös niitä 

siten, että ensin esitän sen, miten yrittäjien vastaukset ovat jakautuneet  ja sitten tarkastelen 

taustamuuttujien valossa, löytyykö ryhmien välillä eroja. Nostan taas esiin vain ne väittämät, 

joiden kohdalla eroja syntyi.  
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Kuvio 6. Yrittäjien mielipiteet siitä, missä määrin väittämä pitää paikkansa. 

 

 

Yrittäjät ovat keskimäärin varsin tyytyväisiä koulutuksen sisältöön. Niin voi olettaakin, kun 

kerran he ovat vapaaehtoisesti koulutukseen hakeutuneet ja sitä jatkaneet. Silloin 

koulutuksessa käsiteltävien asioiden kokeminen tärkeäksi on luonnollista. Kolme neljäsosaa 

yrittäjistä on sitä mieltä, että tietopuolisen opetuksen sisältö on vastannut odotuksia täysin tai 

ainakin suuressa määrin. Tätä prosenttia voidaan pitää hyvänä, mutta toisaalta yrittäjien 

joukossa on (10,2%) myös niitä, joiden mielestä väite pitää paikkansa vain vähäisessä määrin 

tai ei lainkaan. Tähän olisikin syytä kiinnittää huomiota – joko yrittäjien odotukset eivät ole 

olleet realistisia tai sitten tietopuolisessa opetuksessa esiintyy puutteita. Lähes kaikkien 

mielestä koulutuksen aiheet tuntuvat mielekkäiltä ja houkuttelevilta ainakin jossain määrin ja 

73,1 % yrittäjistä on sitä mieltä, että opitut asiat ovat olleet hyödyllisiä työssä ainakin 
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suuressa määrin. Itse asiassa vain yksi yrittäjä on sitä mieltä, ettei opinnoista ole ollut hyötyä 

työssä kuin vähäisessä määrin tai ei lainkaan. Tältä osin koulutuksen järjestäjät voivat olla 

tyytyväisiä, sillä yrittäjäkoulutuksen suurimmiksi puutteiksi on koettu juuri koulutuksen 

sisältö ja sen pinnallisuus.  Avoimissa kommenteissa näkyy se, mihin yrittäjät ovat olleet 

esimerkiksi sisällön suhteen pettyneitä ja mihin toisaalta tyytyväisiä: 

 

 
”Teoretisointi on tapahtunut case-pohjaisesti lähellä arkea – hyvä!” 
 
”Oikeita asioita kaikki, mutta väärässä laajuudessa.” 
 
”Opetettavien asioiden päällekkäisyys on negatiivista.” 
 
”Koulutuksen eri aiheisiin ei ehdi syventyä kunnolla – paljon on 
aiheita, mutta niitä käsitellään vain pintapuolisesti.” 
 
”Omalle alalle suunniteltu yrittäjäkoulutus, jossa huomioidaan 
opiskelijoiden toiveita ja tarpeita, on hyvä. Saa parhaiten hyödynnettyä 
käytännössä.” 

 
 

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman muuttaminen tarvittaessa on onnistunut useimmissa 

tapauksissa. 7,4% yrittäjistä on kuitenkin sitä mieltä, ettei se ole ollut  mahdollista tarpeeksi 

hyvin. Yksilöllisyyden huomioon ottamisen kannalta tähän olisi hyvä kiinnittää huomiota, 

jotta jokainen yrittäjä saisi tarvitsemaansa koulutusta, mutta toisaalta on muistettava se, että 

oppilaitokset toimivat tiettyjen resurssien puitteissa ja näin ollen yksilöllisten toiveiden 

huomioiminen ei ole aina mahdollista.  

 

Yrittäjät ovat tyytyväisiä siihen, miten hyvin opettajat ymmärtävät yrittäjän työtä. 82,4% on 

sitä mieltä, että he ymmärtävät sitä suuressa määrin tai täysin. Tämä on tärkeä havainto, sillä 

aikaisemmissa tutkimuksissa kävi ilmi, että opettajat puhuvat liian usein eri kieltä kuin 

yrittäjät ja että opetus on yrittäjän käytännön tilanteeseen nähden liian teoreettista. Näyttäisi 

siltä, että tätä ongelmaa on ainakin osin pystytty lievittämään. 

 

Yrittäjäkontaktien lisääntymistä koskevaan väitteeseen yrittäjien mielipiteet jakautuivat 

tasaisemmin eri vaihtoehtojen välille. Yli puolella yrittäjistä kontaktit olivat lisääntyneet 

suuressa määrin ja noin neljäsosa katsoi kontaktien lisääntyneen jossain määrin. Aikaisempien 

tutkimusten mukaan yrittäjiä kiinnostaa yhteistyö toisten yrittäjien kanssa, mutta käytännössä 

sen laajuus on ollut melko vähäistä. Yrittäjien on ollut vaikea muodostaa kontakteja 

spontaanisti ja  siksi he ovat kaivanneet apua yrittäjien välisten verkostojen muodostumisessa. 
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Yrittäjien oppisopimuskoulutus on osin pystynyt vastaamaan tähän haasteeseen, mutta 

parantamiseen varaa toki on. Avoimissa kommenteissa oli hyvin paljon kommentteja 

yrittäjäkontakteista ja ne kaikki koskivat sitä, miten tyytyväisiä yrittäjät ovat muita yrittäjiä 

tavatessaan. Näyttäisikin siltä, että paikkakunnat, joissa yrittäjäkontaktit ovat lisääntyneet, 

ovat onnistuneet siinä todella hyvin: 

 

 
”Koen opiskelun mielekkäänä verkostoitumisen vuoksi, tapaan myös 
eri alojen yrittäjiä.” 
 
”Tutustuu muihin yksinyrittäjiin ja eri alojen yrittäjiin.” 
 
”Eri alojen yrittäjät kannattaa ”sotkea” samaan porukkaan, koska 
selvästi tulee uusia näkökulmia itsellekin.” 

 
 

Taustamuuttujien kanssa tarkasteltuna väitteissä esiintyi seuraavanlaisia jakaumaeroja: 

 

Taulukko 4. Koulutuksen sisältö -faktorin väittämien prosenttijakaumat taustamuuttujittain 
tarkasteltuna. 
”Tietopuolisen opetuksen sisältö on vastannut odotuksiani” (p< .05)

Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin
Miehet 2,2 13 84,8
Naiset 16,1 16,1 67,7

”Koulutus on lisännyt tuntuvasti kontaktejani muihin yrittäjiin” 
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

ei amm. Koul. 45,5 27,3 27,3
ammattikoulu 8 40 52
opisto tai korkeakoulu 18,1 20,8 61,1

”Tietopuolisen opetuksen sisältö on vastannut odotuksiani”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

ei amm. Koul. 18,2 36,4 45,5
ammattikoulu 12 88
opisto tai korkeakoulu 12,5 12,5 75

”Tietopuolisen opetuksen sisältö on vastannut odotuksiani”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 7 12,8 80,2
Erikoisamm.tutk. 28,6 7,1 64,3

” Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaani on voitu tarvittaessa muuttaa”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 4,8 13,1 82,1
Erikoisamm.tutk. 21,4 42,9 35,7

” Opettajat ymmärtävät yrittäjän työtä”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 1,2 20,9 77,9
Erikoisamm.tutk. 14,3 50 35,7

”Koulutus on lisännyt tuntuvasti kontaktejani muihin yrittäjiin” 
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 14 29,1 57
Erikoisamm.tutk. 57,1 7,1 35,7  
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Miehet ja naiset siis erosivat tietopuolisen opetuksen sisältöä koskevan väittämän suhteen. 

Miesten odotuksia tietopuolinen opetus oli vastannut paremmin kuin naisten odotuksia. 

Naisista 32,2,% oli sitä mieltä, että odotukset olivat täyttyneet vain jossain määrin. Ehkä 

naisilla oli sisältöä koskien suuremmat odotukset, sillä heidän koulutukseen hakeutumiseensa 

se oli vaikuttanut enemmän kuin miesten koulutukseen hakeutumiseen. Muiden väittämien 

suhteen miehet ja naiset olivat varsin yksimielisiä. 

 

Ammattikoulun käyneet olivat tyytyväisimpiä koulutuksen sisältöön. Heistä lähes 90% oli sitä 

mieltä, että sisältö on vastannut odotuksia suuressa määrin tai täysin. Myös opiston tai 

korkeakoulun käyneet olivat sisältöön tyytyväisiä, sen sijaan vailla ammatillista koulutusta 

olevat kaipasivat siihen ilmeisesti parannusta. Ammattikoulun, opiston tai korkeakoulun 

käyneiden mielestä yrittäjäkontaktit olivat myös lisääntyneet enemmän kuin vailla 

ammatillista koulutusta olevilla. 

 

Eri ammattitutkintoa suorittavien välillä syntyi suuriakin eroja vastausten jakaumissa. 

Yrittäjän ammattitutkintoa suorittavat olivat järjestäin tyytyväisempiä koulutuksen sisältöön 

kuin erikoisammattitutkinnon suorittajat. Yrittäjän ammattitutkinnon suorittajien odotuksia 

tietopuolisen opetuksen sisältö oli vastannut 80,2%:lla suuressa määrin tai täysin. 

Erikoisammattitutkinnon suorittajista tätä mieltä oli 64,3% ja heistä 28,6% oli sitä mieltä, että 

odotukset olivat täyttyneet vain vähäisissä määrin tai eivät lainkaan. Henkilökohtaista 

opiskelusuunnitelmaa oli ammattitutkinnon suorittajien mielestä voitu tarvittaessa muuttaa 

varsin hyvin, erikoisammattitutkinnon suorittajista tätä mieltä oli 35,7%. Loput olivat sitä 

mieltä, että sen muuttaminen on onnistunut vain jossain, vähäisissä määrin tai ei lainkaan. 

Myös opettajiin erikoisammattitutkinnon suorittajat ovat tyytymättömämpiä, sillä heistä noin 

kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, etteivät opettajat ymmärrä yrittäjän työtä kuin jossain 

määrin, vähäisessä määrin tai ei lainkaan. Tämä on yllättävän korkea luku, kun 

ammattitutkinnon suorittajista kuitenkin 77,9% on sitä mieltä, että he ymmärtävät yrittäjän 

työtä suuressa määrin tai täysin. Ehkä tässä näkyy se, että erikoisammattitutkinnon suorittajat 

ovat kokeneempia yrittäjiä ja he tarvitsisivat yrittämiseensä jo yksilöllisempää ja pidemmälle 

menevää tietoa kuin ammattitutkinnon suorittajat. Yrittäjäkontaktien lisääntymisessäkin 

ammattitutkinnon suorittajat antoivat myönteisemmät arviot.  

 

Tässä kohtaa täytyy kuitenkin muistaa se, että vastanneista yrittäjistä vain 14 oli suorittamassa 

yrittäjän erikoisammattitutkintoa, jolloin yhdenkin yrittäjän vastaus vaikuttaa jakaumaan aika 
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tavalla (periaatteessa absoluuttisten lukujen esittäminen olisi tässä kohdin järkevämpää). 

Suuntaa nämä tulokset pystyvät kuitenkin antamaan ja vaikka erikoisammattitutkinnon 

suorittajia onkin vähän, ovat nämä jakaumat tärkeitä koulutusta eteenpäin vietäessä. Nämä 

vastaukset viestivät siitä, että heidän koulutukseensa onkin syytä kiinnittää huomiota.  

 

6.3.4  Opintojen edistyminen 

 

Opintojen edistymistä kuvaava faktori sisälsi kuusi väittämää. Seuraava taulukko kuvaa sitä, 

miten yrittäjien mielipiteet ovat jakautuneet eri vaihtoehtojen välille. 
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Kuvio 7. Yrittäjien mielipiteet siitä, missä määrin väite pitää paikkansa. 

 

Yrittäjät eivät ole olleet aivan tyytyväisiä siihen, miten opinnot ovat edistyneet ja miten hyvin 

he ovat saavuttaneet omia tavoitteitaan. Tasan puolet yrittäjistä on sitä mieltä, että heidän 

opintonsa ovat edistyneet heidän toivomallaan tavalla ja että he ovat saavuttaneet itselleen 

asettamia tavoitteita suuressa määrin tai täysin. Toinen puoli on kuitenkin sitä mieltä, että 

tässä olisi ollut vielä toivomisen varaa. Näitä asioita esiintyi myös avoimissa kommenteissa: 
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”Opetus on minulle liian tiivistä, kun olen vasta-alkaja. Tulee asiaa 
liikaa.”  
 
”Ajanpuute on akuutti. Tunnen itseni syylliseksi, kun en ole ehtinyt 
tehdä annettuja tehtäviä.” 

 

Yli puolella yrittäjistä opinnot ovat edistyneet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 

mukaan, mutta tähän seikkaan olisi syytä kiinnittää huomiota, sillä loppujen mielestä 

edistymistä on tapahtunut HOPSin mukaan vain jossain määrin, vähäisissä määrin tai ei 

lainkaan.  

 

Yrittäjien keskuudessa on suuri usko siihen, että he pystyvät suorittamaan kaikki osiot ilman 

suurempia vaikeuksia ainakin jossain määrin, 62% on sitä mieltä, että osioiden suorittaminen 

onnistuu suuressa määrin tai täysin. Rubensonin  koulutushalukkuuden odotus-valenssi –

mallin mukaan yksilön täytyykin kokea koulutus sellaiseksi, että hän pystyy sen suorittamaan, 

sillä muuten vaikeudet voivat nousta ylitsepääsemättömiksi. Sidosryhmien tuki (mitä sillä 

kukin yrittäjä käsittääkin) tuntuu olevan monille arvokasta: 80,6% on sitä mieltä, että he 

suhtautuvat opiskeluun hyvin myönteisesti ja kannustavasti ja vain muutama on sitä mieltä, 

etteivät saa siltä taholta kannustusta lainkaan tai vain vähäisissä määrin. 

 

Työn ja tietopuolisen opetuksen yhteensovittaminen ei ole ollut aivan ongelmatonta, sillä 

lähes puolet on sitä mieltä, että yhteensovittamisessa on ollut ongelmia ainakin jonkin verran. 

Kuitenkin yli puolet on pitänyt yhteensovittamista lähes ongelmattomana. Yrittäjät olivat 

varsin tyytyväisiä aikaisemmin esitettyyn väitteeseen tietopuolisen opetuksen aikataulusta. Se 

ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tietopuolinen opetus  vaatisi jonkin verran työn ja 

opetuksen yhteensovittamista - oli se sitten järjestetty miten hyvänsä. Tätä kuvaa hyvin eräs 

kommentti: 

 

 

”Kun on pakko aikatauluttaa työ/koulu, se onnistuu. Meinaa kuitenkin 

olla vaikeuksia ed. toteutuksessa.” 

 

Aikapula on ollut hyvin tavallinen tekijä, kun yrittäjät ovat selittäneet koulutukseen 

osallistumattomuutta. Aikapulaan vetoamisessa on monesti takana koulutuksen 

kiinnostamattomuus, mutta tämäkin tutkimus osoittaa, että ongelmat ajan kanssa ovat myös 

todellisia.  
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Taustamuuttujittain tarkasteltuna eroja eri ryhmien välillä löytyi yllättävän paljon: 

 

Taulukko 5. Opintojen edistymis –faktorin väitteet taustamuuttujittain tarkasteltuna. 
” Uskon suorittavani kaikki osiot ilman suurempia vaikeuksia” (p< .05)

Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin
Miehet 10,9 37 52,2
Naiset 6,5 24 69,4

 Minulla ei ole vaikeuksia tietopuolisen opetuksen ja työn yhteensovittamisessa” (p< .05)
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Miehet 13 21,7 65,2
Naiset 33,9 22,6 43,5

"Minulla ei ole vaikeuksia tietopuolisen opetuksen ja työn yhteensovittamisessa"
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

ei amm koul 63,6 36,4
ammattikoulu 24 20 56
opisto tai korkeakoulu 19,4 20,8 59,7

”Olen edistynyt opinnoissani toivomallallani tavalla
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

ei amma koul 18,2 72,7 9,1
ammattikoulu 8 52 40
opisto tai korkeakoulu 16,7 23,6 59,7

”Olen saavuttanut itselleni asettamia tatavoitteita
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

ei amma koul 18,2 72,7 9,1
ammattikoulu 8 48 44
opisto tai korkeakoulu 13,9 27,8 58,3

” Uskon suorittavani kaikki osiot ilman suurempia vaikeuksia”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

ei amm koul 27,3 36,4 36,4
ammattikoulu 8 40 52
opisto tai korkeakoulu 5,6 25 69,4

” Opintoni ovat edistyneet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmani mukaisesti” (pi"
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

ei amm koul 81,8 18,2
ammattikoulu 8 48 44
opisto tai korkeakoulu 16,7 23,6 59,7

”Olen edistynyt opinnoissani toivomallani tavalla”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 14 33,7 52,3
Erikoisamm.tutk. 21,4 50 28,6

”Olen saavuttanut itselleni asettamia tavoitteita”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 12,8 33,7 53,5
Erikoisamm.tutk. 21,4 57,1 21,4

” Uskon suorittavani kaikki osiot ilman suurempia vaikeuksia”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 10,5 31,4 58,1
Erikoisamm.tutk. 28,6 71,4  

 

Naiset uskoivat todennäköisemmin kuin miehet suorittavansa kaikki osiot ilman suurempia 

vaikeuksia. Heistä 69,4% oli suuressa määrin tai täysin tätä mieltä, kun taas miehistä tätä 

mieltä oli hiukan yli puolet. Tämä ei selity miesten ja naisten erilaisella koulutustaustalla, 

vaan ero on nimenomaan sukupuolesta johtuva. Sen sijaan naiset kokivat vaikeammaksi työn 

ja tietopuolisen opetuksen yhteensovittamisen. Kolmasosa naisista koki siinä ongelmia, 

65,2% miehistä taas oli sitä mieltä, ettei siinä esiintynyt vaikeuksia juuri lainkaan.  
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Eri koulutuksen saaneiden välillä syntyi eroja joidenkin väittämien kohdalla. Korkeammin 

koulutetut olivat mielestään edistyneet opinnoissaan toivomallaan tavalla ja saavuttaneet 

asettamiaan tavoitteita useammin kuin vähemmän koulutetut. Kaikissa ryhmissä oli kuitenkin 

myös niitä, joiden mielestä nämä väitteet pitivät paikkansa vain jossain määrin, vähäisessä 

määrin tai ei lainkaan. Paremmin koulutetuilla oli suurempi usko siihen, että he suorittavat 

kaikki osiot ilman suurempia vaikeuksia ja he olivat tyytyväisempiä myös siihen, miten hyvin 

opinnot olivat edistyneet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Ilmeisesti pidempi 

koulutus ja harjaantuneisuus opiskeluun näkyivät myös tässä koulutuksessa. Vailla 

ammatillista koulutusta olevilla oli enemmän vaikeuksia myös tietopuolisen opetuksen ja työn 

yhteensovittamisessa kuin ammattikoulun, opiston tai korkeakoulun suorittaneilla.  

 

Suurimmat erot syntyivät eri tutkintoa suorittavien välille. Moni erikoisammattitutkinnon 

suorittaja oli sitä mieltä, etteivät opinnot olleet edistyneet toivotulla tavalla, eivätkä he olleet 

saavuttaneet asettamiaan tavoitteita kuin enintään jossain määrin. Noin kolme neljäsosaa 

heistä oli tätä mieltä. Ammattitutkinnon suorittajat olivat tyytyväisempiä edistymiseensä ja 

tavoitteidensa saavuttamiseen – heistä  yli puolet oli suuressa määrin tai täysin tätä mieltä. 

Kuitenkin erikoisammattitutkinnon suorittajien usko siihen, että he suorittavat kaikki osiot 

ilman suurempia vaikeuksia, oli suurempi kuin ammattitutkinnon suorittajilla. 71,4% 

erikoisammattitutkinnon suorittajista uskoi suuressa määrin tai täysin osioiden ongelmitta 

suorittamiseen, ammattitutkinnon suorittajista näin uskoi 58,1%. Ilmeisesti siis 

erikoisammattitutkinnon opinnot eivät ole osoittautuneet liian vaikeiksi yrittäjille, vaan 

tyytymättömyys aiheutuu ennemminkin sisällöistä ja opetusjärjestelyistä.   
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6.3.5  Koulutuksen vaikutuksia 
 

Koulutuksen tällä hetkellä koettuja vaikutuksia kuvaavaan mittariin tuli yhteensä seitsemän 

väittämää. Tässä vaiheessa haluan korostaa sitä, ettei koulutuksen vaikutuksia laajemmin ole 

vielä mielekästä tai edes mahdollista arvioida. Kaikki yrittäjät olivat kyselyä täyttäessään 

vielä koulutuksessa, joten nämä arviot koskevat sitä, miten koulutus on vaikuttanut heihin ja 

yritykseen koulutuksen kuluessa. Seuraavassa kuviossa näkyy se, miten yrittäjien mielipiteet 

ovat jakautuneet väittämien kesken: 
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Kuvio 8. Yrittäjien mielipiteet koulutuksen vaikutuksia mittaaviin väitteisiin. 

 

Yrittäjät ovat selvästi tyytyväisiä siihen, että he pystyvät omaksumaan uusia asioita ja he 

uskovat vaikeimpienkin asioiden olevan opittavissa. Yli 70% yrittäjistä on sitä mieltä, että 

nämä väitteet pitivät paikkansa suuressa määrin tai täysin. Kaikki nämä yrittäjät ovat 

kuitenkin hakeutuneet koulutukseen vapaaehtoisesti, joten minkäänlaista 

”oppimiskielteisyyttä” ei voinut siinä mielessä olla oletettavissakaan. Yli puolet yrittäjistä 

koki myös saaneensa koulutuksen kautta elämäänsä uutta sisältöä ja uusia tavoitteita joko 

suuressa määrin tai täysin. Koulutus on siis ilmeisesti osittain vaikuttanut myös yrittäjän 

muuhun elämään ja aktiivisuuteen, ei vain yritystoimintaan ja sen kehittämiseen. Toki tämän 
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kaltaiseen tutkintotavoitteiseen koulutukseen lähteminen jo itsessään on monille iso 

elämänmuutos, joten siinä mielessä nämä prosentit eivät ole yhtään yllättäviä.  

 

Reilusti yli puolet yrittäjistä katsoi saaneensa koulutuksen kautta yrittäjyyteensä uutta 

rohkeutta ja itseluottamusta suuressa määrin. Samoin yli puolet yrittäjistä oli sitä mieltä, että 

on oppinut arvioimaan itseänsä yrittäjänä paljon paremmin ja että ammatillinen näkemys on 

avartunut reilusti. Yli 90% olikin sitä mieltä, että nämä väitteet ovat toteutuneet ainakin 

jossain määrin. Eräs kommentti kuvaa sitä, minkälaisia muutoksia koulutus on voinut tähän 

mennessä saada aikaan: 

 

 
”Moni asia on muuttunut, ei pelkässä työssä ole oivaltanut asiaa, 
mutta luettua siitä on osannut soveltaa asiaa paremmin käytännössä. 
Kurssin myötä oma energisyys on kasvanut, kahvila on sisustettu 
uudelleen ja ruokalista uusittu.” 

 

 

Sen sijaan yrittäjien kokemukset ajankäytön selkiytymisestä vaihtelivat huomattavasti. 

Joukkoon mahtui niitä, joilla ajankäyttö oli selkiytynyt suuressa määrin, mutta yli kolmasosa 

oli sitä mieltä, että selkiytymistä oli tapahtunut vain vähäisissä määrin tai ei lainkaan. Jos tätä 

pidetään koulutuksen yhtenä tavoitteena, olisi siihen mitä ilmeisimmin syytä kiinnittää 

enemmän huomiota. Toisaalta koulutus oli kaikilla vielä kesken, joten sen edetessä voi tässä 

asiassa vielä tapahtua muutoksia.   

 

Taustamuuttujittain tarkasteltuna yrittäjät erosivat vain ammatillisen koulutuksen ja eri 

tutkintojen suhteen: 
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Taulukko 6. Koulutuksen koetut vaikutukset taustamuuttujittain tarkasteltuna. 
”Olen oppinut arvioimaan itseäni yrittäjtäjänä"

Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin
ei amm koul 90,9 9,1
ammattikoulu 16 36 48
opisto tai korkeakoulu 8,3 29,2 62,5

"Olen saanut yrittäjyyteeni uutta rohkeutta ja itseluottamusta"
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

ei amm koul 72,7 27,3
ammattikoulu 4 24 72
opisto tai korkeakoulu 5,6 31,9 62,5

”Olen saanut yrittäjyyteeni uutta rohkeutta ja itseluottamusta”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 4,7 31,4 64
Erikoisamm.tutk. 57,1 42,9

”Olen saanut uutta sisältöä ja uusia tavoitteita elämääni”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 9,3 33,7 57
Erikoisamm.tutk. 42,9 7,1 50

”Olen oppinut arvioimaan itseäni yrittäjänä”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 11,6 37,2 51,2
Erikoisamm.tutk. 28,6 71,4

”Ajankäyttöni on selkiytynyt koulutuksen myötä”
Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin

Amm.tutkinto 30,2 38,4 31,4
Erikoisamm.tutk. 64,3 28,6 7,1  

 

Opiston tai korkeakoulun suorittaneet kokivat muita useammin pystyvänsä koulutuksen 

ansiosta paremmin arvioimaan itseänsä yrittäjinä. Heistä 62,5% koki koulutuksen 

vaikuttaneen suuressa määrin siihen, miten he arvioivat itseään yrittäjänä,  kun taas vailla 

ammatillista koulutusta olevista 9,1% oli tätä mieltä. Paremmin koulutetut myös kokivat 

saaneensa yrittäjyyteensä uutta rohkeutta ja itseluottamusta enemmän kuin vailla ammatillista 

koulutusta olevat.  

 

Yrittäjän ammattitutkintoa ja erikoisammattitutkintoa suorittavien välille syntyi suuria eroja. 

Aikaisemmilla yrittäjävalmiuksilla tuntuu siis olevan merkitystä siihen, minkälaisia 

vaikutuksia yrittäjien oppisopimuskoulutus voi yrittäjille antaa. Ammattitutkintoa suorittavat 

kokivat lähes kaikki vaikutukset positiivisempana kuin erikoisammattitutkintoa suorittavat 

yrittäjät. Erikoisammattitutkinnon suorittajat kokivat vain yrittäjyytensä arvioinnin 

kehittyneen ammattitutkintoa suorittavia paremmin.  
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6.3.6  Mentor 

 

Mentor-väittämä oli se väittämä, joka aiheutti suurta hajontaa yrittäjien keskuudessa ja jota en 

ottanut kokonaistarkasteluun mukaan lainkaan. Haluan kuitenkin käsitellä sen erikseen, sillä 

se antaa tärkeää tietoa siitä, ettei idea siitä ole toteutunut käytännössä aivan toivotulla tavalla. 

38,9% yrittäjistä oli sitä mieltä, ettei mentorista ole ollut tukea lainkaan tai vain vähäisissä 

määrin, 21,3% katsoi mentorin auttaneen jossain määrin ja 38,9% oli sitä mieltä, että 

mentorista on ollut suurta apua. Mentor-järjestelmä on siis saanut hyvin vaihtelevan 

vastaanoton. Vaikka en kaupunkikohtaisia vertailuja sen enempää halua tehdäkään, niin 

tämän kysymyksen kohdalla osoittautui, että tyytyväisyys mentor-järjestelmään on pitkälti 

kiinni opiskelupaikkakunnasta (ks. liite 4). Ne avoimet kommentit, jotka koskivat 

mentorointia, olivat hyvin myönteisiä ja kuvaavat sitä, mitä mentoroinnin on parhaimmillaan 

tarkoitus olla: 

 
 

”Hyvästä tutorista on paljon apua/tukea tilanteen vaatiessa.” 
 
”Hyvä mentor on todella tukenut, opastanut, rohkaissut, innostanut 
ponnisteluissani.” 

 

 

Taustamuuttujien suhteen väittämä erosi ammatillisen koulutuksen ja eri tutkintojen suhteen:  

 

Taulukko 7. Eri ammatillisen koulutuksen saaneiden ja eri yrittäjätutkintoa suorittavien 
välinen ero väitteessä ” Toinen, kokeneempi yrittäjä (mentor/tutor, jos on) on tukenut 
opiskeluani” 

Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin
ei amm koul. 9,1 45,5 45,5
Ammattikoulu 33,3 16,7 50
Opisto tai korkeakoulu 45,8 19,4 34,7

Vähäisessä määrin/ ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin tai täysin
Amm.tutkinto 43,5 18,8 37,6
Erikoisamm.tutk. 14,3 35,7 50

 
 

 

Vähemmän koulutetut siis kokivat saavansa mentorilta enemmän tukea kuin paremmin 

koulutetut. Opiston tai korkeakoulun suorittaneista yrittäjistä lähes puolet oli sitä mieltä, ettei 

väite pidä paikkansa lainkaan tai vain vähäisessä määrin. Yrittäjän ammattitutkintoa 

suorittavat kokivat saavansa mentorilta vähemmän tukea kuin erikoisammattitutkintoa 
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suorittavat yrittäjät. Tämä kuitenkin selittyy suurelta osin sillä, että erikoisammattitutkinnon 

suorittajat tulevat pääosin kaupungista, jossa mentor-järjestelmä toimii hyvin.  

 

6.3.7  Opiskelumotivaation vaikutus koulutuksen koettuihin vaikutuksiin 
 

Laskin kaikista faktoreista summamuuttujat, joiden välille laskin korrelaatiokertoimet. 

Kaikkien faktoreiden välillä oli positiivinen tilastollisesti merkitsevä (p< .01) korrelaatio. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jonkun osa-alueen korkea tyytyväisyys merkitsee korkeaa 

tyytyväisyyttä myös muilla osa-alueilla ja päinvastoin. Jos esimerkiksi yrittäjä on ollut 

tyytyväinen koulutuksen sisältöön, on hän todennäköisesti ollut tyytyväinen myös opintojensa 

edistymiseen.  Taulukossa näkyy korrelaatiomatriisi, josta voi nähdä faktoreiden väliset 

korrelaatiot: 

 

Taulukko 8. Faktoreiden väliset korrelaatiot. 

Correlations
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Opetusjär
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Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

 

 

Tarkastelin myös keskiarvotestin (t-testi) avulla sitä, miten yrittäjien tyytyväisyys 

opetusjärjestelyihn, koulutukseen sisältöön ja edistymiseen heijastui koulutuksen tähän 

mennessä koettuihin vaikutuksiin. Jaoin nämä kolme faktoria mediaanista kahtia siten, että 

mediaanin yläpuolella olevat muodostivat tyytyväisemmän ryhmän ja alapuolella olevat 

tyytymättömämmän ryhmän. Jako on toki melko karkea, mutta erot olivat hyvin selvät: 
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Kuvio 9. Enemmän tyytyväisten ja vähemmän tyytyväisten arviot koulutuksen vaikutuksista 
eri faktoreilla. 
 

Korkeammin motivoituneilla koulutuksen vaikutukset olivat myönteisemmät joka faktorilla 

tarkasteltuna. Ero oli joka faktorilla tilastollisesti erittäin merkitsevä (p< .001), joten 

tyytyväisyys opetusjärjestelyihin, korkea oppimismotivaatio, tyytyväisyys koulutukseen 

sisältöön ja opinnoissa edistyminen vaikuttavat kaikki positiivisesti siihen, minkälaisia 

vaikutuksia koulutuksesta on mahdollisuus saada. Tämä sama asia kävi ilmi myös 

Niittykankaan ym. tutkimuksessa, jossa ne, jotka arvioivat oppimishalukkuutensa korkeaksi, 

myös saivat koulutukselta enemmän positiivisia vaikutuksia. Koulutuksen tällä hetkellä 

positiivisiksi koetut vaikutukset ennustavat todennäköisesti myös sitä, että koulutuksesta olisi 

jatkossakin hyötyä.  

 

Haluan edelleen kuitenkin korostaa sitä, että kaikki yrittäjät olivat kyselyn aikana vielä 

koulutuksessa, joten koulutuksen vaikuttavuutta laajemmin on vielä tässä vaiheessa vaikea 

arvioida. Vaikutukset on nähtävissä laajemmin vasta sitten, kun koulutus on päättynyt ja 

yrittäjä on toiminut työssään sen jälkeen jonkin aikaa. Voisi  kuitenkin olettaa, ettei suunta 

ainakaan ratkaisevasti muuksi muuttuisi, vaan että ne jotka ovat tunteneet koulutuksen aikana 

saaneensa siitä hyötyä ja myönteisiä vaikutuksia, saisivat niitä myös koulutuksen jatkuessa ja 

sen päätyttyä. Vaikuttavuuden kannalta ei näistä tuloksista päätellen ole ollenkaan 

yhdentekevää se, miten yrittäjä on kokenut koulutuksen sisällön ja opetusjärjestelyt sekä 

uskon koulutuksen onnistumiseen koulutuksen aikana.  
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6.4  Yhteenveto tuloksista 
 

Yrittäjät, jotka ovat hakeutuneet yrittäjän oppisopimuskoulutukseen, kokivat tärkeimmäksi 

koulutuksen hakeutumisen syyksi ammatillisen pätevyyden parantamisen. Tähän liittyi se, että 

monet olivat huomanneet yrityksessä tapahtuneiden muutosten vaativan tietojen ja taitojen 

kehittämistä ja koulutuksen kautta he arvioivat tilanteen parantuvan. Koulutuksen sisältö, 

opetusjärjestelyt ja opiskelutavat olivatkin asioita, jotka vaikuttivat hyvin paljon siihen, että 

koulutukseen oli alun perin lähdetty mukaan. Jos yrittäjä kokee, että aikataulu- ja 

opetusjärjestelyt sekä opiskelutavat ovat hänelle mahdollisia, on kynnys koulutukseen lähtöön 

tietysti pienempi. Oppisopimuksen edullisuus oli toiseksi tärkein syy koulutukseen 

hakeutumisessa.  Nämä tekijät olivat tärkeimpien syiden joukossa, kun yrittäjät arvioivat 

koulutukseen hakeutumisen syitään.  

 

Muut koulutukseen hakeutumisen syyt jäivät vähemmälle huomiolle, mutta esimerkiksi 

sopivan tilaisuuden ilmaantuminen oli monilla koulutukseen osallistumiseen vaikuttava 

seikka. Informaatio koulutuksesta oli saatu pääasiassa omien yrittäjäkontaktien kautta, mikä 

oli aika yllättävää, sillä yleensä niiden vaikutus ei ole kovin suuri. Sanomalehdet ja 

ammattijärjestöjen lehdet olivat myös tärkeitä kanavia, samoin oppisopimustoimistojen ja 

oppilaitosten edustajat.  

 

Koulutukseen hakeutuessaan yrittäjillä oli ilmeisen suuria odotuksia opetusjärjestelyjen, 

opetuksen ja aikataulun suhteen, koska ne olivat niin tärkeitä syitä koulutukseen 

hakeutumisessa. Aikatauluun yrittäjät olivatkin varsin tyytyväisiä;  ilmeisesti he ovat melko 

hyvin jo etukäteen arvioineet sen sopivuuden. Myös opiskelutapoihin ja opetukseen ollaan 

oltu suhteellisen tyytyväisiä, tosin näiden kysymysten kohdalla syntyi jo enemmän hajontaa. 

Avoimissa vastauksissa näkyi se, että koulutuksessa on vielä havaittavissa alkukankeutta, joka 

näkyy esimerkiksi opettajien vaihtelevana tasona.  

 

Oppimismotivaatio yrittäjillä oli korkea. He pitivät koulutuksen asioita itselleen tärkeinä ja 

vaikeidenkin asioiden oppimiseen he suhtautuvat hyvin myönteisesti – kunhan niistä vain olisi 

hyötyä itselle ja yritykselle. Valmius ponnistella itselle tärkeiden asioiden eteen tuntui 

kuitenkin olevan lähes kaikille yrittäjille yhteinen tekijä.  
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Koulutuksen sisältö oli yksi tärkeimmistä syistä koulutukseen hakeutuessa. Yrittäjät kokivat 

sen itselleen tärkeäksi ja relevantiksi. Siksi siihen kohdistui myös paljon odotuksia, jotka 

olivatkin täyttyneet varsin hyvin. Kolme neljäsosaa oli sitä mieltä, että tietopuolisen 

opetuksen sisältö on vastannut odotuksia erittäin hyvin ja että opinnoista on myös hyötyä 

käytännön työssä. Yrittäjien oppisopimuskoulutuksessa opettajien nähtiin ymmärtävän melko 

hyvin yrittäjän työtä ja opetuksen käytännönläheisyys paistoi läpi etenkin avoimissa 

kommenteissa. Kuitenkin tässäkin on vielä hiomista, sillä yrittäjien joukossa oli myös 

tyytymättömiä ja  niitä, joiden odotuksia koulutuksen sisältö ei ollut täyttänyt. Vastauksissa 

tuotiin esiin alkukankeutta, jonka takia osa asioista oli päällekkäisiä tai pinnallisia tai jollain 

muulla tavalla vielä mietittäviä. 

 

Yrittäjäkontaktien lisääntyminen jakoi yrittäjien mielipiteitä suuresti. Avoimissa 

kommenteissa kävi ilmi se, että ne yrittäjät, jotka olivat onnistuneet kontakteja luomaan, 

olivat tähän asiaan hyvin tyytyväisiä ja he kokivat uusien kontaktien ja 

keskustelutilaisuuksien antaneen paljon.  

 

Opintojen edistymiseen ja omien tavoitteiden saavuttamiseen yrittäjät eivät olleet aivan 

tyytyväisiä. Työn ja tietopuolisen opetuksen yhteensovittaminen oli tuottanut monelle 

ongelmia, vaikka koulutuksen aikataulua sinänsä pidettiinkin sopivana. Ajanpuute tuntui 

kuitenkin olevan tekijä, joka aiheutti sen, ettei opinnoissa edistytty toivottua tahtia tai että 

opiskeltavaan asiaan ei ehditty paneutua kunnolla. Osittaisesta tavoitteiden 

saavuttamattomuudesta ja edistymättömyydestä huolimatta suurin osa yrittäjistä uskoo 

kuitenkin suorittavansa kaikki osiot ilman suurempia vaikeuksia. Usko omiin 

mahdollisuuksiin on siis korkea, vaikka opinnot eivät olisikaan edistyneet tähän mennessä 

aivan suunnitelmien mukaan. Tämä kuvaa yrittäjien korkeaa motivaatiota, jota ei kovin 

helposti saa lannistettua.  

 

Sidosryhmien kannustavuuteen yrittäjät suhtautuivat hyvin myönteisesti. 80% yrittäjistä oli 

sitä mieltä, että sidosryhmät suhtautuivat heidän opiskeluunsa myönteisesti ja kannustavasti ja 

tämä tuki on tietysti tärkeää, kun yrittäjä ponnistelee koulutuksessa eteenpäin. Mentorointia 

koskeva väite aiheutti hyvin suurta hajontaa vastaajien keskuudessa ja sen kehittämiseen 

olisikin syytä panostaa. Ne, jotka olivat kokeneet mentoroinnin onnistuneeksi, olivat siihen 

todella tyytyväisiä ja korostivat mentorin merkitystä etenkin ongelmatilanteiden tukena. 

Mentor-järjestelmä ei kuitenkaan selvästikään toimi vielä kaikkialla niin kuin sen pitäisi. 
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Koulutuksen vaikutuksia laajemmin on tietysti mahdotonta arvioida laajemmin, mutta jotain 

tämän hetken kokemukset kuitenkin kertovat. Jos koulutuksella koetaan olevan positiivisia 

vaikutuksia tässä vaiheessa koulutusta, motivoi se tietysti jatkamaan koulutusta eteenpäin. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että mitä positiivisempana yrittäjä koki opetusjärjestelyt, 

koulutuksen sisällön ja opintojensa edistymisen, sitä enemmän hän koki saaneensa 

koulutukselta myös positiivisia vaikutuksia. Opiskelumotivaatio ja tyytyväisyys opintoihin on 

siis tärkeä asia sen suhteen, mitä koulutuksesta on mahdollisuus saada irti.  

 

Tyytyväisimpiä yrittäjät olivat siihen, että he pystyivät omaksumaan uusia asioita ja he olivat 

saaneet uskoa siihen, että vaikeimmatkin asiat ovat opittavissa. Tämä tietysti kannustaa 

jatkamaan opintoja ja antaa uskoa siihen, että se on mahdollista käydä läpi. Osa koki myös 

saaneensa suuressa määrin uutta sisältöä ja uusia tavoitteita elämäänsä.  Moni katsoi myös 

ammatillisen näkemyksensä avartuneen ja yrittäjyyteen oltiin saatu uutta rohkeutta ja 

itseluottamusta. Sen sijaan ajankäytön selkiytymiseen ei koulutuksella ole ollut kovin 

myönteisiä vaikutuksia ainakaan vielä.  

 

Taustamuuttujien suhteen yrittäjät erosivat mielipiteissään jonkin verran. Peruskoulutuksen tai 

iän suhteen ei eroja ollut lainkaan (ainoastaan koulutuksen hakeutumisen syissä vanhemmat 

pitivät tärkeämpänä oppisopimuskoulutuksen edullisuutta kuin nuoremmat). Sukupuolen, 

ammatillisen koulutuksen ja eri tutkinnon suhteen eroja löytyi enemmän.  

 

Naiset pitivät koulutukseen hakeutumisessa tärkeänä koulutuksen sisältöä, aikataulua ja 

opetusjärjestelyjä. Miehille taas koulutukseen hakeutumisessa oli tärkeää sidosryhmien tuki ja 

muodollisen pätevyyden saaminen. Vaikka opetusjärjestelyt ja koulutuksen sisältö olivat 

naisille koulutukseen hakeutuessa tärkeämpiä kuin miehille, olivat miehet olleet niihin 

koulutuksen aikana tyytyväisempiä. Miehillä oli ollut myös vähemmän ongelmia työn ja 

tietopuolisen opetuksen yhteensovittamisessa.  Naisilla kuitenkin oli suurempi usko siihen, 

että he suorittavat kaikki osiot ilman suurempia vaikeuksia. Koulutuksen tähän mennessä 

koettuihin vaikutuksiin sukupuolella ei ollut vaikutusta.  

 

Ammatillisella koulutuksella oli jonkin verran vaikutusta siihen, miten koulutus oltiin koettu. 

Vähemmän koulutetuille oli koulutukseen hakeutumisessa tärkeämpää muodollisen 
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pätevyyden saaminen kuin korkeammin koulutetuille. Korkeammin koulutetut kokivat 

saavuttaneensa tavoitteitaan ja edistyneensä opinnoissaan paremmin kuin vähemmän 

koulutetut. Heillä oli myös suurempi usko siihen, että kaikki osiot olivat suoritettavissa ilman 

suurempia vaikeuksia. Korkeammin koulutetut myös kokivat kykynsä arvioida itseään 

yrittäjinä parantuneen enemmän kuin vähemmän koulutetuilla.  

 

Suurimmat erot muodostuivat yrittäjän ammattitutkintoa ja yrittäjän erikoisammattitutkintoa 

suorittavien välille. Ammattitutkinnon suorittajat olivat lähes kaikkeen tyytyväisempiä kuin 

erikoisammattitutkinnon suorittajat, oli sitten kyse aikataulusta, opetuksesta, sisällöstä, 

henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta, yrittäjäkontaktien lisääntymisestä, opinnoissa 

edistymisestä tai koulutuksen vaikutuksista. Ainoat asiat, jotka erikoisammattitutkinnon 

suorittajat kokivat paremmiksi olivat osioiden suorittaminen ilman suurempia vaikeuksia ja 

kyky arvioida itseään yrittäjänä. On kuitenkin muistettava se, että erikoisammattitutkinnon 

suorittajia vastasi kyselyyn vain 14, joten siltä osin laajoja yleistyksiä on mahdotonta tehdä. 

Vastauksissa on kuitenkin selvä suunta, joka kertoo sen, että heidän koulutukseensa on syytä 

kiinnittää huomiota. 
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7  Tutkimuksen arviointia 
 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 
 

Käytetty tutkimusmenetelmä oli mielestäni onnistunut ja mittari osoitti käyttökelpoisuutensa. 

Sen avulla saatiin esille edellä mainittuja asioita, jotka yrittäjien koulutukseen hakeutumiseen 

ja opiskelumotivaatioon vaikuttivat. Sen luotettavuutta lisäsi varmasti se, että pohjana oli 

mittari, jota oli käytetty useissa aiemmissa tutkimuksissa ja sen tekemiseen osallistui aiheen 

hyvin tuntevia asiantuntijoita. Validiteettia arvioidessa on keskeistä pohtia sitä, miten hyvin 

mittari mittasi sitä mitä sen oli tarkoituskin mitata. Validiteettia pyrittiin lisäämällä 

tutustumalla huolellisesti aikaisempiin tutkimuksiin ja aihetta käsittelevään kirjallisuuteen 

sekä mittareihin, joilla aikaisemmin on vastaavia ongelmia tutkittu. Validiutta lisäsi varmasti 

myös se, että aiheeseen todella perehtyneet asiantuntijat olivat mukana mittarin laadinnassa ja 

esitestauksella varmistettiin se, että myös yrittäjät pitävät kysymyksiä ymmärrettävinä ja 

olennaisina.  

 

Survey-kyselyssä palautusprosentti jää usein valitettavan pieneksi ja aikaisempien yrittäjiä 

koskevien tutkimusten perusteella palautusprosentti heillä on vielä pienempi kuin normaalisti. 

Hanhisalon ym. tutkimuksessa kävi ilmi, että yrittäjiä ”häiritään” monenlaisilla kyselyillä ja 

kirjeillä, joten vastentahtoinen suhtautuminen on toisaalta ymmärrettävää. Esimerkiksi juuri 

heidän tutkimuksessaan palautusprosentti oli 43 muistutuskirjeiden lähettämisen, 

puhelinsoittojen ja määräajan jatkamisen jälkeen. Tämän tutkimuksen palautusprosenttia 

(68,5%) voidaan siis pitää hyvänä, sillä tällä kertaa kyselystä muistuttaminen jäi pääasiassa 

oppisopimustoimistojen varaan, koska itse en useimpien yhteystietoja edes tiennyt.  Kyselyyn 

vastaaminen tai vastaamatta jättäminen jäi siis suurimmaksi osaksi sen varaan, miten yrittäjät 

siihen ensinäkemältä reagoivat. Mitä ilmeisimmin yrittäjät olivat kiinnostuneita kyselyn 

aiheesta, koska vastauprosentti oli näinkin hyvä.   

 

Survey-kyselyssä on olennaista pohtia, ketkä jättivät vastaamatta kyselyyn ja mitä vaikutusta 

heidän vastauksillaan olisi voinut olla tutkimustuloksiin. Eri kaupungeista palautui suhteessa 

melko sama määrä kyselyitä, samoin ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon 

suorittajien määrä vastasi suhteessa heille lähetettyjen kyselyiden määrää.  Vastanneiden 

yrittäjien mielipiteet vaihtelivat eri asioiden välillä hyvinkin laajasti, joten en usko 
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vastaamatta jättäneiden muodostaneen mitään erityistä, esimerkiksi hyvin kriittistä ryhmää. 

Tuloksia tulkitessa täytyy kuitenkin ottaa huomioon se asia, ettei tuloksia välttämättä voi 

yleistää varauksetta kaikkiin koulutukseen osallistuviin. Yleistettäessä täytyy ottaa huomioon 

myös se asia, että erikoisammattitutkinnon suorittajia oli yrittäjien joukossa vain 14. Samoin 

vailla ammatillista koulutusta oli vain 11 yrittäjää, joten heidän tulostensa yleistämiseen 

täytyy suhtautua varauksella. Jakaumat pystyvät kuitenkin antamaan suuntaa ja auttavat 

kiinnittämään huomiota näiden ryhmien tilanteeseen, joten sillä perusteella halusin kuitenkin 

tehdä näitä vertailuja.  

 

Survey-kysely yleensä ei ole täysin ongelmaton tiedonkeruumenetelmä. Siksi sen 

luotettavuutta on syytä pohtia kriittisesti. Uusitalon (1991, 93) mielestä on otettava huomioon 

se, että kysymystapa vaikuttaa vastaukseen, vastaukset saattavat heijastaa pikemminkin 

vastaajien roolikäyttäytymistä kuin heidän yksityistä kokemusmaailmaansa ja usein survey-

tutkimus asettaa vastaajan hänelle kokonaan tai osittain vieraan ongelman eteen. Ensimmäistä 

luotettavuuden ongelmaa on mahdollista parantaa sillä, että tuloksia tulkitaan 

kysymyksenasettelua vasten, jolloin voidaan paremmin tarkastella sitä, millaisiin kysymyksiin 

yrittäjät ovat todella vastanneet. Toista ongelmaa eli sosiaalisesti suotuisalla tavalla 

vastaamista vähensi varmastikin se, että on yrittäjien intressien mukaista antaa 

mahdollisimman totuudenmukainen kuva tämänhetkisestä koulutuksesta, jotta esimerkiksi sen 

ongelmakohtiin voitaisiin puuttua. Koska kysely suoritettiin nimettömänä, ei kenelläkään ollut 

senkään puolesta syytä varoa mielipiteidensä esiintuomista. Vastauksissa olikin käytetty 

paljon ääripäitä ja ns. epäsuotuisia vastauksia, joten en usko tämän muodostaneen merkittävää 

ongelmaa. Kolmanneksi tämän tutkimuksen kyselyyn vastaajat olivat hyvin perillä aiheesta, 

osallistuvathan he kaikki yrittäjien oppisopimuskoulutukseen ja koulutuksen aikana heille on 

muodostunut mielipiteitä siitä. Surveyn avulla saa helpommin luotettavampaa tietoa kun 

vastaajat ovat kiinnostuneita kysyttävistä asioista (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1995, 121).  

 

Survey–kyselyssä myös reliabiliteetti voi muodostua ongelmaksi. Ihmiset voivat vahingossa 

pistää vastauksensa väärään ruutuun, hypätä jonkun kysymyksen yli tai ymmärtää 

kysymyksen väärin. (Hirsjärvi & Huttunen 1995, 199). Tätä ongelmaa voidaan vähentää mm. 

tekemällä kyselylomakkeesta mahdollisimman selkeä. Kyselyyn selkeyteen ja 

ymmärrettävyyteen kiinnitettiinkin erityistä huomiota ja yrittäjät olivatkin vastanneet 

kyselyyn kattavasti ja huolellisesti, eikä ongelmia näyttänyt ilmenneen. Yhtään lomaketta ei 

tarvinnut hylätä, vaan kaikki oli mahdollista ottaa mukaan analyysiin. Tutkimuksen 
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suorittaminen survey–kyselynä oli joka tapauksessa perusteltua, sillä yleiskuvan 

hankkimiseksi ei esimerkiksi haastattelulla olisi saatu tarpeeksi useita tutkimushenkilöitä. 

Avoimien kysymysten vastaukset täydensivät väitteitä ja niihin yrittäjät saivat kommentoida 

omia ajatuksiaan niin halutessaan. Tätä mahdollisuutta oli käytetty jonkin verran. Avoimet 

kommentit eivät sinänsä tuoneet mitään uutta, mutta ne olivat arvokkaana lisänä  ja toivat 

syvyyttä muihin tuloksiin. 

 

7.2 Tutkimustulosten tarkastelua 
 

Tutkimuksen tarkoituksena oli hahmottaa sitä, miksi yrittäjän oppisopimuskoulutukseen 

hakeutuneet yrittäjät ovat valinneet juuri tämän koulutusmuodon kaikkien vaihtoehtojen 

joukosta, minkälainen opiskelumotivaatio heillä on ja miten koulutus on tähän mennessä 

pystynyt vastaamaan yrittäjien odotuksiin. Koska koulutusmuoto on ollut käynnissä vasta 

vähän aikaa, on näiden tietojen esiinnostaminen olennaista koulutusta eteenpäin vietäessä.  

 

Valittu viitekehys koulutukseen osallistumisen teorioista ja koulutushalukkuuden 

muodostumisesta osoittautui mielestäni toimivaksi. Aikaisemmissa yrittäjäkoulutusta 

käsittelevissä tutkimuksissa on ollut hyvin vähän teoreettista pohdintaa koulutukseen 

osallistumisesta ja opiskelumotivaation vaikutuksesta tai merkityksestä koulutuksen 

onnistumiseen ja mahdollisiin vaikutuksiin. Siksi vertailu aikaisempiin tutkimuksiin jäi 

mielestäni toivottua vähäisemmäksi. Toisaalta koska tämä koulutusmuoto on ollut käynnissä 

niin vähän aikaa, ei suoria vertailukohteita ollut edes mahdollista löytää. Mielestäni yrittäjän 

koulutukseen osallistuminen on kuitenkin nähtävä prosessina, jossa yrittäjä joutuu 

punnitsemaan koulutuksesta saatavia hyötyjä sekä toisaalta niitä haittoja, joita se aiheuttaa, 

esimerkiksi ennestään vähäisen vapaa-ajan menettämistä. Yrittäjien kouluttautuminen on ollut 

varsin satunnaista, eivätkä asenteet koulutusta kohtaan välttämättä ole kannustaneet 

opiskeluun. Aikaisemmista tutkimuksista kävi ilmi, ettei yrittäjäkoulutus ole kaikilta osin 

pystynyt vastaamaan yrittäjien tarpeisiin. Siksi koulutukseen hakeutuminen ei ole 

itsestäänselvää, vaan yrittäjän täytyy kokea koulutus sellaiseksi, että hän pystyy sen 

suorittamaan ja että saatava hyöty on mahdollisia haittoja suurempi.  

 

Koulutukseen hakeutumisessa yrittäjille oli tärkeää ammatillisen pätevyyden parantaminen, 

johon liittyi nimenomaan se, että omat tiedot ja taidot olivat vanhentuneet yrityksen 
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muuttuvassa ympäristössä ja että koulutuksen sisältö koettiin itselle mielekkäänä. 

Koulutukseen hakeutumisessa siis painottui nimenomaan se, että yrittäjien 

oppisopimuskoulutuksesta koettiin saavan hyötyä omalle yritystoiminnalle. Yrittäjillä oli 

selvä tarve koulutukseen ja sitä kautta korkea motivaatio sen suorittamiseen. Oppisopimuksen 

edullisuus oli myös erittäin tärkeä koulutukseen osallistumisen syy, joka kuvaa hyvin sitä, että 

mahdollisuuksien tarjoaminen usein lisää koulutushalukkuutta. Yrittäjien koulutus on pääosin 

itse rahoitettavaa, eikä mahdollisia tukia ole pidetty riittävänä.  

 

Opiskelumotivaation ylläpitämisessä pidetään tärkeänä kiinnostusta opittavaa asiaa kohtaan, 

relevanttisuutta eli sitä kuinka hyvin opetus vastaa opiskelijan henkilökohtaisia tarpeita, 

odotuksia ja niiden toteutumista sekä tyytyväisyyttä, joka syntyy ulkoisten palkkioiden ja 

sisäisen motivaation vastaavuudesta. Nämä tekijät näkyivät hyvin myös tässä koulutuksessa. 

Yrittäjillä oli suuri kiinnostus opittavaa asiaa kohtaan ja he kokivat sen itselleen tärkeäksi. 

Oppisopimuskoulutuksen etuna on pidetty teorian ja käytännön yhdistymistä ja tässä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että myös yrittäjät ovat kokeneet sen hyväksi asiaksi. Yrittäjillä 

yleensä on ollut jossain määrin vaikeuksia viedä koulutuksessa saamaansa teoreettista tietoa 

käytäntöön, mutta tältä osin oppisopimuskoulutus näyttää onnistuneen melko hyvin. 

Koulutuksen sisältö ja opetusjärjestelyt olivat niitä tekijöitä, jotka yrittäjät pääosin kokivat 

opintoja motivoiviksi tekijöiksi. Oppisopimuksen tuominen myös yrittäjäkoulutuksen pariin 

on siis osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi, joskin pohdittavia asioitakin sen sisällä vielä on. 

Esimerkiksi opettajien tasossa oli vaihtelua, joka kävi ilmi etenkin avoimista kommenteista. 

 

Opintojen edistyminen taas oli tekijä, jonka moni yrittäjä oli kokenut ongelmalliseksi. 

Opinnot eivät olleet edistyneet toiveiden mukaan, eikä omia tavoitteita oltu kaikilta osin 

saavutettu. Tähän liittyi hyvin vahvasti se, ettei tietopuolisten opintojen ja työn 

yhteensovittaminen ole ollut ongelmatonta, vaan monilla on ollut vaikeuksia sen suhteen. 

Ajanpuute on ollut suurin syy, kun yrittäjät ovat selittäneet koulutushaluttomuuttaan ja 

tämäkin tutkimus osoittaa, ettei ajanpuutteen takana ole vain motivaatiotekijöitä, vaan kyllä 

ongelmat ovat myös todellisia. Yrittäjät olivat kuitenkin tietopuolisen opetuksen aikatauluun 

varsin tyytyväisiä, joten opetuksen aikataulussa on yrittäjien mielestä onnistuttu varsin hyvin, 

vaikka heillä sen kanssa käytännössä onkin ongelmia.  

 

En halua vertailla näitä koulutuksen vaikutuksia aikaisempiin tutkimuksiin, sillä mielestäni ne 

eivät vielä kerro koulutuksen todellisia vaikutuksia. Tämän hetkiset tulokset kertovat 



 69

ennemminkin siitä, että yrittäjät ovat mahdollisesti saaneet jo tässä vaiheessa koulutusta 

myönteisiä kokemuksia koulutuksen vaikutuksista omaan yritykseensä sekä itseensä ja nämä 

vaikutukset motivoivat jatkamaan koulutusta ja ponnistelemaan sen eteen loppuun asti. 

Mahdolliset positiiviset vaikutukset koetaan siis eräänlaisina palkintoina siitä, että oppimisen 

eteen on tehty töitä. Vaikutusten arvioiminen laajemmin tässä vaiheessa ei ole mielekästä, 

mutta tutkimustulokset kuitenkin osoittivat sen, että koulutuksella on saatu varsin paljon 

myönteisiä vaikutuksia aikaan jo tässä vaiheessa. Erityisesti se, että yrittäjät huomasivat 

vaikeimpienkin asioiden olevan opittavissa ja se, että he pystyivät omaksumaan uusia asioita, 

tuottivat tyydytystä. Tämä tietysti antaa uskoa siihen, että koulutus on vietävissä läpi.  

 

Tältä saralta löytyy jatkotutkimusaiheita. Lisää tietoa kaivattaisiin ainakin koulutuksen 

vaikuttavuudesta, yrittäjien mielipiteistä koulutuksesta, kun se on ollut kauemman aikaa 

käynnissä sekä vielä syvemmälle menevää tietoa siitä, miten koulutus ja siihen liittyvät asiat 

ollaan koettu yrittäjien keskuudessa.  Kaikki tämän tutkimuksen yrittäjät olivat kyselyn 

täyttäessään vielä koulutuksessa, joten koulutuksen vaikuttavuuden arviointi oli vielä tässä 

vaiheessa vaikeaa. Sen aika voisi olla sitten, kun koulutukseen osallistuvat yrittäjät ovat 

työskennelleet yrityksessään jonkin aikaa koulutuksen jälkeen. Yrittäjät olivat varsin 

tyytyväisiä siihen, miten koulutuksesta on ollut jo tässä vaiheessa hyötyä käytännön työssä, 

mutta laajempi vaikuttavuuden arviointi olisi paikallaan myöhemmin. Yrittäjien vastauksista 

kävi ilmi, että koulutus kärsii jossain määrin vielä alkukankeudesta ja olisi mielenkiintoista 

nähdä se, mihin suuntaan koulutus lähtee kehittymään näiden alkuvaikeuksien jälkeen. Jo 

tähän mennessä koulutus on suurelta osin pystynyt täyttämään yrittäjien odotuksia ja tarpeita, 

joten mahdollisuuksia koulutuksen laajenemiseen varmasti on.  Tämä tutkimus pystyi 

hahmottamaan tärkeää yleiskuvaa yrittäjien opiskelumotivaatiosta, mutta olisi 

mielenkiintoista tehdä tämä tutkimus myös laadullisena, jolloin mahdollisesti saataisiin 

yrittäjän ääntä vieläkin enemmän esiin ja saataisiin syvennettyä sitä tietoa, mitä tällä 

tutkimuksella saatiin esiin. Survey-kyselynä tehty tutkimus yleistää tuloksia väkisinkin, 

jolloin yksittäisen yrittäjän ääni ei nouse esiin.  

 
Nämä tulokset voivat olla apuna, kun koulutusta kehitetään eteenpäin. Tutkittua tietoa tästä 

koulutuksesta ei ollut vielä saatavilla, joten tämän tutkimuksen tulokset kertovat koulutuksen 

järjestäjille siitä tilanteesta, jossa koulutus tällä hetkellä on. Hyviin moniin asioihin yrittäjät 

olivat erittäin tyytyväisiä verrattuna muuhun yrittäjäkoulutukseen, mutta tutkimus nosti esiin 

myös asioita, joihin on syytä paneutua. Kehittämisehdotuksia on vaikea tehdä yleisesti, sillä 
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tilanteet vaihtelevat eri paikkakunnilla. Eri paikkakuntien vertailu voisikin olla paikallaan 

sitten kun yrittäjien oppisopimuskoulutus on laajentunut ja yrittäjämäärät  ovat suurempia. 

Monella paikkakunnalla yrittäjien oppisopimuskoulutus ei ole edes vielä käynnistynyt ja 

uskoakseni tämän tutkimuksen tulokset kertovat siitä, mihin koulutusta järjestettäessä on 

kiinnitettävä huomiota ja mitkä tekijät vaikuttavat kannustaviin ja onnistuneisiin 

opiskelukokemuksiin. Kaiken kaikkiaan muuhun yrittäjäkoulutukseen verrattuna yrittäjien 

oppisopimuskoulutus tuntuu olevan toimiva ratkaisu, sillä alkukankeudesta huolimatta arviot 

olivat kautta linjan varsin myönteisiä. Oppisopimuskoulutukselle ominainen teorian ja 

käytännön yhdistyminen näkyy toimivan myös tämän kaltaisessa koulutuksessa.   
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Liitteet 
 

Liite 1. Kyselylomake 

Hyvä yrittäjä, 

 

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää, miksi yrittäjät ovat lähteneet suorittamaan yrittäjän 

ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa oppisopimuksella ja mitkä tekijät koulutuksen 

aikana motivoivat opiskeluun, mitkä tekijät taas vaikeuttavat sitä. Kysely on osa pro gradu -

tutkielmaani, jota teen Tampereen yliopistoon, kasvatustieteen laitokselle. Koska yrittäjien 

oppisopimuskoulutus on ollut mahdollista vasta vähän aikaa, on tärkeää, että sen 

kehittämisessä voidaan ottaa huomioon asiat, jotka te yrittäjinä koette sen  ongelmiksi tai 

vahvuuksiksi. Siksi pyydän, että vastaisitte tähän kyselyyn huolellisesti. Vastaaminen 

tapahtuu pääasiassa ympyröimällä teidän mielipidettänne parhaiten vastaava vaihtoehto sekä 

muutaman kysymyksen kohdalla kirjoittamalla mielipiteenne. Kyselyyn täyttöön ei mene 

kauan aikaa, mutta se auttaa suuresti koulutuksen kehittämisessä, jotta se saataisiin entistä 

paremmin yrittäjien tarpeita vastaavaksi. Yksittäistä yrittäjää ei voi tunnistaa 

tutkimustuloksista. Lähetä kysely palautuskuoressa 31.1.2001 mennessä. Suuri kiitos 

vaivannäöstäsi! 

 

Anna Varila 

Kasv.yo 

 

Taustatiedot: 
 
Sukupuoli: 1. mies  Kaupunki, jossa opiskelu tapahtuu:______________ 

   2. nainen 
 
 
Peruskoulutus:  1. kansakoulu Ammatillinen koulutus:  1.ei ammatillista koulutusta                            

  2. peruskoulu    2. ammattikoulu 
  3. keskikoulu    3. opisto 
  4. lukio     4. korkeakoulu 

       5. muu, mikä?______________ 
 
Suoritan   1. Yrittäjän ammattitutkintoa 

2. Yrittäjän erikoisammattitutkintoa 
 
 
Ikä: 1.    – 25 
 2.  26 - 35 

3.  36 - 45 
4.  46 - 55 

 5.  56 - 
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Ympyröi kolme (3) tärkeintä syytä, joiden takia valitsit juuri yrittäjien oppisopimuskoulutuksen: 
 
1. Osallistuin koulutukseen sopivan tilaisuuden ilmaannuttua  

2. Koulutuksen sisältö tuntui mielekkäältä 

3. Aikaisempien opintojeni ja työkokemukseni hyväksilukeminen oli minulle tärkeää 

4. Yrityksessäni tapahtuneet muutokset vaativat tietojeni ja taitojeni kehittämistä 

5. Halusin parantaa ammatillista pätevyyttäni 

6. Koulutuksen aikataulu ja opetusjärjestelyt tuntuivat sopivilta 

7. Sidosryhmäni tukivat opintojeni aloittamista 

8.  Hakeuduin koulutukseen saadakseni kontakteja muihin yrittäjiin 

9.  Aikaisemmat opiskelukokemukseni kannustivat hakeutumaan koulutukseen 

10. Oppisopimuskoulutuksen edullisuus muuhun koulutukseen verrattuna 

11. Minulle on tärkeää muodollisen pätevyyden saaminen 

 

 

Mitä muita koulutukseen osallistumisen syitä haluaisit tuoda esille? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Mitä mieltä olet seuraavista koulutukseen liittyvistä väitteistä?  

1 =  Väite ei pidä lainkaan paikkansa 
2 =  Väite pitää paikkansa vähäisessä määrin 
3 =  Väite pitää paikkansa jossain määrin 
4 =  Väite pitää paikkansa suuressa määrin 
5 =  Väite pitää täysin paikkansa 

 

 

Olen ollut tyytyväinen saamaani opetukseen ja opettajiin  

(asenne, ammattitaito, opetustavat) ………………………………………………. 1     2     3     4     5 

Oppisopimuskoulutuksen opiskelutavat ovat sopineet minulle…………………... 1     2     3     4     5 

Tietopuolisen opetuksen aikataulu on sopinut minulle………………………... … 1     2     3     4     5 

Minulle on tärkeää mahdollisuus hyödyntää nykyisessä työssä oppimiani  

taitoja ja tietoja………………………………………………………………..…    1     2     3     4     5 

Koulutuksen aiheet tuntuvat mielekkäiltä ja houkuttelevilta …..………………… 1     2     3     4     5 

Toinen, kokeneempi yrittäjä (mentor/tutor, jos on) on tukenut opiskeluani ...…...  1     2     3     4     5 

Opettajat ymmärtävät yrittäjän työtä ……………………………………………... 1     2     3     4     5 

Olen edistynyt opinnoissani toivomallani tavalla………………….……………… 1     2     3     4     5 

Olen saavuttanut itselleni asettamia tavoitteita….………………………………… 1     2     3     4     5 

Olen huomannut, että opinnot ovat hyödyllisiä yrittäjän työssäni…………...……. 1     2     3     4     5 
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Opintoni ovat edistyneet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmani mukaisesti … .. 1     2     3     4     5 

Henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaani on voitu tarvittaessa muuttaa …………. 1     2     3     4     5 

 

Minulla on vaikeuksia tietopuolisen opetuksen ja työn yhteensovittamisessa …  .   1     2     3     4     5      

Tietopuolisen opetuksen sisältö ei ole vastannut odotuksiani…...………….…….    1     2     3     4     5 

Opinnot ovat vaativampia kuin mitä odotin…………...…………………………..   1     2     3     4     5 

Ajanpuute vaikeuttaa opintojani……...…………………………………………….  1     2     3     4     5 

Sidosryhmäni suhtautuvat opiskeluuni myönteisesti ja kannustavasti……………..   1     2     3     4     5 

Uskon suorittavani kaikki osiot ilman suurempia vaikeuksia ……………………...  1     2     3     4     5 

Haluan oppia vaikeitakin asioita, jos niistä on minulle hyötyä ……………………   1     2     3     4     5 

Minulle on tärkeää oppia tässä koulutuksessa käsiteltäviä asioita ………………...   1     2     3     4     5 

 

Olen saanut yrittäjyyteeni uutta rohkeutta ja itseluottamusta ……..………………    1     2     3     4     5 

Olen saanut uutta sisältöä ja uusia tavoitteita elämääni  ………………………….     1     2     3     4     5      

Olen oppinut arvioimaan itseäni yrittäjänä ………………………………………...   1     2     3     4     5 

Olen nauttinut siitä, että pystyn omaksumaan uusia asioita ……….……………….   1     2     3     4     5 

Olen saanut uskoa siihen, että vaikeimmatkin asiat ovat opittavissa ……….……....  1     2     3     4     5 

Ammatillinen näkemykseni on selvästi avartunut ………….………………………   1     2     3     4    5 

Koulutus on lisännyt tuntuvasti kontaktejani muihin yrittäjiin ………………….…   1     2     3     4     5 

Ajankäyttöni on selkiytynyt koulutuksen myötä ………………….………………..   1     2     3     4     5 

 

Mitä muita koulutukseen liittyviä myönteisiä tai kielteisiä asioita haluaisit tuoda esiin? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Mistä sait tietoa koulutuksesta? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Liite 2. Cronbachin alpha.  
_ 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
M1            93,2718       141,1411        ,6228           ,8880 
M2            93,1553       143,7403        ,4407           ,8911 
M3            93,3592       143,2520        ,4007           ,8918 
M4            93,0291       144,4795        ,3670           ,8925 
M5            93,4272       143,5412        ,4353           ,8912 
M7            93,3301       144,7331        ,3284           ,8933 
M8            93,8544       136,9100        ,6176           ,8867 
M9            93,8447       134,2698        ,7159           ,8841 
M10           93,2621       141,3914        ,5171           ,8895 
M11           93,7573       134,9503        ,6603           ,8854 
M12           93,2913       140,9536        ,3994           ,8923 
M13           93,8932       138,3904        ,3431           ,8967 
M14           93,2427       137,7935        ,5432           ,8885 
M17           93,2330       143,3962        ,3829           ,8922 
M18           93,5340       139,2121        ,5095           ,8894 
M19           92,7767       147,1751        ,3389           ,8930 
M20           92,8155       146,5833        ,3557           ,8927 
M21           93,6408       137,3893        ,6288           ,8866 
M22           93,7379       135,0581        ,6640           ,8854 
M23           93,7087       140,2477        ,4672           ,8904 
M24           93,3398       144,0501        ,4089           ,8917 
M25           93,4466       141,0535        ,5052           ,8896 
M26           93,6699       139,5958        ,5196           ,8892 
M27           93,6408       140,3109        ,3433           ,8950 
M28           94,3592       138,2913        ,5473           ,8885 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =    103,0                    N of Items = 25 
 
Alpha =    ,8942 
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Liite 3. Rotatoitu faktorimatriisi. 
 

Rotated Factor Matrixa

,768    

,739    

,698    

,678  ,428  

,669    

,629    

,536    

 ,874   

 ,829 ,406  

 ,792   

 ,600   

 ,534   

 ,434   

  ,712  

  ,641  

  ,499  

  ,441  

  ,439  

,420  ,438  

 ,402  ,605

 ,411  ,573

   ,522

 ,416 ,417 ,420

   ,401

    

M25

M23

M24

M21

M26

M22

M28

M8

M9

M11

M18

M13

M17

M14

M12

M27

M5

M7

M10

M3

M2

M20

M1

M19

M4

1 2 3 4

Factor

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 8 iterations.a. 

 

 

Liite 4. Yrittäjien mielipiteet kysymykseen ”Toinen, kokeneempi yrittäjä (mentor/tutor, jos 

on) on tukenut opiskeluani” kaupungittain tarkasteltuna (absoluuttiset määrät). 

 

Vähäisissä määrin/ei lainkaan Jossain määrin Suuressa määrin
kaupunki 1 2 6 12

2 1 2
3 27 5
4 2 1 3
5 1 1
6 5 1
7 3 13 18  
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