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ABSTRACT

Nyyssölä, Hannu 
Corporate governance, intrapreneurship and effectiveness in the Universities of 
Applied Sciences 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2008, 361 p. 
(Jyväskylä Studies in Business Economics 
ISSN 1457-1986; 62) 
ISBN 978-951-39-3507-8 (PDF), 978-951-39-3120-9 (nid.)
English Summary 
Diss.

The first aim of the study was to produce concepts by which corporate governance, 
intrapreneurship and effectiveness can be studied in the context of the Finnish 
Universities of Applied Sciences (=henceforth the UAS or schools). The second 
purpose was to find out to what extent the amount of corporate governance and 
intrapreneurship affect the objective-orientation and effectiveness of the same 
schools. The concepts of owners, juridical and psychological ownership and 
corporate governance were analyzed according to the Agency Theory, the Human 
Capital Investment Theory, the Stewardship Theory and the Stakeholder Theory. The 
concept of intrapreneurship was analyzed as part of entrepreneurship as seen on the 
level of individuals, teams/networks and organizations. The objective-orientation 
was handled according to the elements of the Management By Objectives and the 
performance-based and effectiveness-based management used by the Ministry of 
Education in Finland. The conceptual dependence between corporate governance, 
intrapreneurship and effectiveness was presented as a synthetic model. The 
empirical part of the study consisted of a questionnaire designed for the owners and 
a questionnaire designed for the staffs of 15 UAS. Acceptable replies were received 
from 78 owners and 888 employees. The level of corporate governance was 
dependent on the level of psychological ownership, more than on juridical 
ownership. The source of psychological ownership was the will to affect society, and 
it was strengthened by the will to direct the target and by coming to know the target. 
The amount of corporate governance and ownership were stronger in private-owned 
than in public-owned schools. There is much potential to intrapreneurship in the 
UAS. The level of self-confidence and commitment, toughness and the willingness 
for intellectual growth, for autonomy, to grasp opportunities, to make efforts and to 
be effective were the most positive features on the level of individuals. The 
employees were very familiar with team-working and networking - the more 
intrapreneurial attitudes a person had, the more team- and networking relationships 
he/she had. The stronger the level of ownership was and the more intrapreneurial 
the personnel were, the more successful was the school, according to their own 
evaluation. However, the concept of effectiveness is a very tense one. The owners 
and the personnel had different evaluations of the extent of the success of their 
schools and their opinions did not correlate with the measurements of the Ministry 
of Education.

Keywords: ownership, corporate governance, intrapreneurship, polytechnics, 
universities of applied sciences, effectiveness 



Author’s address Hannu Nyyssölä 
    Vesalantie 25 B 
    00940 HELSINKI 
    hannu.nyyssola@haaga.fi

Supervisor  Professor Matti Koiranen 
    University of Jyväskylä 
    School of Business and Economics 

Reviewers  Professor Pentti Meklin 
    University of Tampere 
    Department of Economics and Accounting 

    Docent Pentti Rauhala 
    University of Tampere 
    Research Centre for Vocational Education 

Opponent   Docent Pentti Rauhala 
    University of Tampere 
    Research Centre for Vocational Education 



ESIPUHE 

Ammattikorkeakoulujen tavoitteiden asettaminen on niin erikoinen prosessi, että sitä 
oli pakko ryhtyä puimaan. Ollessani Haaga Instituutin ammattikorkeakoulussa johto-
ryhmän jäsenenä ja ylläpitäjän hallituksen sihteerinä näin omistajien, henkilökunnan, 
opiskelijoiden, opetusministeriön ja erilaisten intressiryhmien halun vaikuttaa koulun 
tavoitteisiin.

Teeman ihmettely lähti laajenemaan väitöskirjaksi keväällä 2004, kun työtoverini 
Pekka Heikkilä vihjaisi, että milloinkaan ei tutkimuksen tekemistä järjestettäisi niin 
helpoksi kuin nyt, kun Jyväskylän yliopisto aloittaa jatkotutkintoon tähtäävän yrittä-
jyyden koulutuksen HAAGA ammattikorkeakoulussa. Pekka, kiitos vinkistä. 

Haaga Instituutti –säätiön toimitusjohtajana ja HAAGA ammattikorkeakoulun 
rehtorina toiminut opetusneuvos Antti Halli innosti jokaista opintoryhmään mukaan 
lähtenyttä. Säätiön myönteinen ilmapiiri näkyi myös monenlaisessa käytännöllisessä 
tuessa. Antti, kiitos sekä sinulle henkilökohtaisesti että säätiölle työnantajana. 

Opintoryhmämme vetäjiksi tulivat MTT Tarja Römer-Paakkanen ja KTT Mari 
Suoranta. Kannustavalla tavallaan he ovat rohkaisseet koko ryhmää ylämäkeen tarvit-
taessa työntäen ja vauhtiin päästyämme oikeaan suuntaan viitaten. Kiitos teille neu-
vonnasta ja reflektoivasta kuuntelusta. 

Henkilökohtaisesti suurimman työpanoksensa omalle työlleni on antanut varsi-
nainen ohjaajani professori Matti Koiranen. Hänen selkeyttävät, terävät ja monta kertaa 
huumorilla höystetyt kysymyksensä ja empaattinen kannustuksensa ovat olleet ratkai-
sevan tärkeitä sekä työn kokonaisuuden rakentamisessa että yksityiskohtien käsittelys-
sä. Matti, lämmin kiitos sinulle. 

Professori Pentti Mekliniä ja dosentti Pentti Rauhalaa haluan kiittää esitarkas-
tuksen yhteydessä saamastani arvokkaasta palautteesta. 

Kyselyjen otosten suunnittelussa neuvoja ovat antaneet Pirjo Saaranen ja Petteri 
Ohtonen. Pekka Rantaselta sain vinkkejä SPSS-ohjelman käyttöön. Tyttäreni Sanna ja 
Sonja auttoivat kyselyjen vastausten koodauksessa. Sanomisen selkeyttä ovat kanssani 
hioneet Sirke Lohtaja ja Michael Freeman. Julkaisen ulkoasun viimeistelivät Pekka Ols-
bo ja Marja-Leena Harjuniemi. 

Omistajille lähetettyjen kyselylomakkeiden postitustalkoissa ovat auttaneet eri-
tyisesti Maarit Leino ja Mona Selin – ja eräässä vaiheessa koko ”olohuoneen” porukka. 
Eri ammattikorkeakouluissa henkilöstöjen nimilistoja kokosivat lukuisat eri henkilöt. 
Kiitos jokaiselle erikseen ja kaikille yhteisesti. 

Kiitos myös koko opiskeluryhmälle yhdessä vietetystä ajasta ja siitä energiasta, 
mitä yhteisöllisyys antaa. Omalla tavallaan työn edistymisessä ovat kannustaneet myös 
monet työtoverit ja tuttavat osoittamalla kiinnostustaan tutkimuksen eri vaiheissa. Oli 
mukavaa saada voimaa muiden positiivisesta asenteesta ja hurteistakin kommenteista. 

 Lämmin kiitos kuuluu perheelleni. Työn ohessa tehty kolmen ja puolen vuoden 
rupeama on nyt maalissa. Arjen hoitaminen on vaatinut kärsivällisyyttä ja ymmärrystä 
lapsiltani Sannalta, Samuelilta perheineen ja Sonjalta, mutta ennen kaikkea vaimoltani 
Saaralta. Uskomaton suoritus teiltä! 

Helsingin Vesalassa 
31.12.2007 
Hannu Nyyssölä



SISÄLLYS

1 JOHDANTO ........................................................................................................ 13 
1.1  Tutkimuksen tausta................................................................................... 13 
1.2  Tutkittava ilmiö.......................................................................................... 22 
1.3  Tutkimuksen tarkoitus ja rajaus sekä tutkimuskysymykset ............... 24 

2 OMISTAJAOHJAUS........................................................................................... 26 
2.1 Omistajista omistajuuteen ........................................................................ 26 
2.2 Omistajaohjaus käsitteenä ........................................................................ 35 
2.3 Omistajaohjauksen teorioita..................................................................... 39 

2.3.1 Agenttiteoria...................................................................................... 39 
2.3.2 Osaamispääoman investoinnin teoria (The Human Capital 

Investment Theory) .......................................................................... 41 
2.3.3 Pehtoriteoria (The Stewardship Theory)....................................... 42 
2.3.4 Sidosryhmäteoria (Stakeholder Theory) ....................................... 44 

2.4   Ammattikorkeakoulujen omistajaohjauksen elementit ....................... 48 

3 SISÄINEN YRITTÄJYYS.................................................................................... 52 
3.1 Yrittäjyys käsitteenä .................................................................................. 52 
3.2 Sisäinen yrittäjyys osana yrittäjyyttä ...................................................... 58 
3.3   Sisäinen yrittäjyys yksilössä, verkostossa ja organisaatiossa.............. 62 

3.3.1 Sisäinen yrittäjyys yksilötasolla...................................................... 62 
3.3.2 Sisäinen yrittäjyys ryhmä- ja verkostotasolla ............................... 72 
3.3.3 Sisäinen yrittäjyys organisaatiotasolla .......................................... 78 

3.4 Ammattikorkeakoulujen sisäisen yrittäjyyden elementit.................... 86 

4 TAVOITTEELLISUUS JA TULOKSELLISUUS .............................................. 91 
4.1 Tavoitteellisuus omistajaohjauksessa ..................................................... 91 
4.2 Tavoitteellisuus sisäisessä yrittäjyydessä............................................... 93 
4.3 Tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden symbioosi ............................... 94 

4.3.1 Tavoite ja tavoitteellisuus................................................................ 94 
4.3.2 Tulos ja tuloksellisuus...................................................................... 99 

4.4 Ammattikorkeakoulujen tulosohjaus ................................................... 104 

5 KÄSITETEOREETTINEN SYNTEESIMALLI............................................... 109 

6     EMPIIRISEN OSAN TOTEUTTAMINEN .................................................... 115 
6.1 Tutkimusongelma ja empiirisen osan viitekehys ............................... 115 
6.2 Operationalisointi ja muuttujat ............................................................. 116 
6.3  Tutkimusaineiston hankinta .................................................................. 119 

6.3.1  Omistajien kohdejoukot ja otokset sekä datan kerääminen.. 119 
6.3.2   Henkilöstöjen kohdejoukot ja otokset sekä datan  

kerääminen ................................................................................... 120 



6.4   Tilastolliset analyysit............................................................................... 125 
6.5 Tutkimuksen luotettavuus ..................................................................... 127 

6.5.1 Validiteetti ....................................................................................... 127 
6.5.2 Reliabiliteetti.................................................................................... 130 

6.6   Tutkimusaineiston kuvailu .................................................................... 131 

7 TUTKIMUSANALYYSIT JA KESKEISET TULOKSET ............................... 134 
7.1 Omistajuus ja omistajaohjaus................................................................. 134 

7.1.1 Omistajuus, omistajuuden määrä ja ulottuvuudet .................... 134 
7.1.2 Omistajaohjauksen teorioiden painottuminen........................... 147 
7.1.3 Omistajaohjauksen elementit ja ohjauksen määrä..................... 155 
7.1.4 Omistajien tavoitteet ja toiminnan tavoitteellisuus ................... 165 
7.1.5 Keskeiset tulokset ........................................................................... 174 

7.2 Sisäinen yrittäjyys.................................................................................... 180 
7.2.1 Sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuudet .................................. 180 
7.2.2 Henkilöstön tiimi- ja verkostotoiminta ....................................... 193 
7.2.3 Organisaatiotason sisäinen yrittäjyys.......................................... 199 
7.2.4 Henkilöstön tavoitteet ja toiminnan tavoitteellisuus ................ 217 
7.2.5 Keskeiset tulokset ........................................................................... 222 

7.3 Tuloksellisuus .......................................................................................... 229 
7.3.1 Omistajien käsitykset koulujensa tuloksellisuudesta ja 

vaikuttavuudesta ............................................................................ 229 
7.3.2 Henkilöstöjen käsitykset koulujensa tuloksellisuudesta ja 

vaikuttavuudesta ............................................................................ 234 
7.3.3 Mitattu tuloksellisuus .................................................................... 238 
7.3.4 Keskeiset tulokset ........................................................................... 253 

7.4 Koordinaatio/jännite .............................................................................. 257 
7.4.1 Omistajien, henkilöstön ja ministeriön tavoitteiden 

yhdensuuntaisuus ja ristiriitaisuus .............................................. 257 
7.4.2 Mielletyn ja mitatun tuloksellisuuden välinen jännite ............. 268 
7.4.3 Omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja mitatun 

tuloksellisuuden jännite................................................................. 275 
7.4.4 Keskeiset tulokset ........................................................................... 280 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET........................................................................................ 286 

9 DISKUSSIO........................................................................................................ 293 
9.1 Tutkimuksen arviointi ............................................................................ 293 
9.2 Suositukset jatkotutkimukselle.............................................................. 300 

SUMMARY................................................................................................................. 302 

LÄHTEET ................................................................................................................... 311 

LIITTEET .................................................................................................................... 330



KUVIOLUETTELO 

KUVIO 1      Clarkin kolmio korkeakoulutuksen ohjauksesta ..........................................................14 
KUVIO 2      Clarkin kolmiosta suomalaiseen vinoneliöön ...............................................................16 
KUVIO 3      Ammattikorkeakoulun asiakkuus- ja ohjausketjun ristiriitoja....................................20 
KUVIO 4      Ammattikorkeakoulujen ohjaus- ja raportointiprosessit yleisellä tasolla .................21 
KUVIO 5      Tutkittava ilmiö .................................................................................................................23 
KUVIO 6      Omistaja, omistaminen ja omaisuus ...............................................................................26
KUVIO 7      Omistajuus, siihen liitettyjä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita .................................33 
KUVIO 8      Omistajaohjauksen peruskaava.......................................................................................36 
KUVIO 9      Omistajaohjauksen suppea määritelmä .........................................................................37 
KUVIO 10    Omistajaohjauksen laajempi määritelmä .......................................................................38 
KUVIO 11    Sidosryhmäkartta: legitiimit ryhmät, derivatiiviset ryhmät ja ei-sidosryhmät ........47 
KUVIO 12    Ammattikorkeakoulun omistajaohjauksen elementit ..................................................51 
KUVIO 13    Yrittäjyys ja johtajuus .......................................................................................................57 
KUVIO 14    Yrittäjyyden ja management- ja leadershipjohtajuuden suhde ..................................57 
KUVIO 15    Pinchotin mukainen yrittäjyystermin jako ....................................................................58 
KUVIO 16    Kyrön yrittäjyys-käsitteen hierarkia ...............................................................................59
KUVIO 17    Motivaatioprosessin karsittu sekvenssikuvaus.............................................................66 
KUVIO 18    Ihmisen arvomaailman ja käyttäytymisen suhde.........................................................68 
KUVIO 19    Chungin motivaatioprosessi ............................................................................................71 
KUVIO 20    Organisaation sisäinen verkosto ja sen ympäristö .......................................................77 
KUVIO 21    Ammattikorkeakoulun sisäisen yrittäjyyden prosessi.................................................90 
KUVIO 22    Omistajaohjausta, sisäistä yrittäjyyttä ja tulosohjausta yhdistävä tavoitteellisuus..98 
KUVIO 23    Tuloksellisuuden käsitteet ja mittaaminen ..................................................................101 
KUVIO 24    Tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden symbioosi. ....................................................104 
KUVIO 25    Ministeriön tulosohjauksen ja tuloksellisuuden keskinäinen riippuvuus ..............108 
KUVIO 26    Omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja tulosohjauksen käsiteteoreettinen 

synteesimalli ....................................................................................................................114 
KUVIO 27    Tutkimuksen empiirisen osan viitekehys ....................................................................117 
KUVIO 28    Henkilöstöryhmien vastausprosentit kouluittain.......................................................124 
KUVIO 29    Omistajien ja henkilöstön vastausprosentit eri kouluissa..........................................124 
KUVIO 30    Henkilöstön vastaajamäärät ryhmittäin ja kouluittain ..............................................125
KUVIO 31    Henkilöstön koot tutkimukseen valikoituneissa kouluissa.......................................132
KUVIO 32    Koulujen määrä omistajatyypeittäin ja koulujen osuus omistajatyyppien  

kouluista...........................................................................................................................132 
KUVIO 33    Koulujen jako julkisyhteisöjen omistamiin ja yksityisten yhteisöjen omistamiin 

kouluihin ..........................................................................................................................133 
KUVIO 34    Koulujen lukumäärät alueittain ja koulujen osuus kaikista alueen 

ammattikorkeakouluista ................................................................................................133 
KUVIO 35    Omistajuuden vahvuus kouluittain .............................................................................139 
KUVIO 36    Koetut omistajuuden tasot koulujen omistajatyyppien mukaan..............................140 
KUVIO 37    Henkinen ja juridinen omistajuus eri kouluissa..........................................................140 
KUVIO 38    Sosiaalisen asiantuntijuuden ja koulun omistustyypin välinen riippuvuus...........144 
KUVIO 39    Linjausomistajuus ja koulun omistustyyppi ...............................................................147 
KUVIO 40    Pehtorijohtamisen voimakkuus kouluittain ................................................................150 
KUVIO 41    Omistajien käsitys osaamispääoman ja verkostojen merkityksestä .........................152 
KUVIO 42    Legitiimien sidosryhmien huomioon ottaminen kouluittain....................................155 
KUVIO 43    Vaikuttaminen koulujen organisaation rakentumiseen eri omistustyypeissä........158 
KUVIO 44    Vaikuttaminen strategisiin valintoihin omistajatyypeittäin......................................159
KUVIO 45    Omistajaohjauksen määrä kouluittain .........................................................................161
KUVIO 46    Omistajaohjauksen voimakkuuden ja omistajuuden kokemisen välinen  

riippuvuus........................................................................................................................164



KUVIO 47    Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät tavoitteet omistajien mukaan.......................166 
KUVIO 48    Omistajat: ammattikorkeakoulujen tärkeimmät tavoitteet koulujen  

omistustyypin mukaan ..................................................................................................167 
KUVIO 49    Omistajat: koulujen tärkeimmät tavoitteet koulujen koon mukaan.........................168 
KUVIO 50    Omistajat: koulujen tärkeimmät tavoitteet alueellisen sijainnin mukaan ...............169 
KUVIO 51    Omistajien tavoitteiden selkeys ja ohjauksen aktiivisuus kouluittain .....................170 
KUVIO 52    Omistajat: henkilöstön tavoitteiden selkeys ja aktiivisuus kouluittain ...................173 
KUVIO 53    Omistajien käsitys omasta ja henkilöstön tavoitteellisuudesta.................................173 
KUVIO 54    Henkilöstön arvoihin ja asenteisiin perustuvat reaktiovalmiudet ...........................185 
KUVIO 55    Henkilöstön saavutusorientaatiot .................................................................................185
KUVIO 56    Henkilöstön toiminnan kontrollit .................................................................................186
KUVIO 57    Henkilöstön toiminnan kannusteet ..............................................................................186 
KUVIO 58    Henkilöstön yrittäjämäisen toiminnan osa-alueet ......................................................188 
KUVIO 59    Yksilötason sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain ................................................189 
KUVIO 60    Rohkean innovaattorin (F6) keskiarvot ja hajonnat henkilöstöryhmittäin..............192 
KUVIO 61    Ryhmätoiminnan sosiaalisen kanssakäymisen dimensiot ........................................198 
KUVIO 62    Ryhmätoiminnan voimakkuus kouluittain .................................................................199 
KUVIO 63    Ammattikorkeakoulujen organisaatiokulttuurin sisäisen yrittäjyyden 

elementtien voimakkuus................................................................................................202 
KUVIO 64    Koulujen organisaatiokulttuurien yrittäjähenkisyyden voimakkuudet..................202 
KUVIO 65    Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyttä tukevat rakenteet ja prosessit........................206 
KUVIO 66    Rakenteiden ja prosessien yrittäjämäisyyden määrä eri kouluissa ..........................207 
KUVIO 67    Sisäistä yrittäjyyttä tukevat johtamiselementit ...........................................................210 
KUVIO 68    Sisäistä yrittäjyyttä tukevan johtamistavan voimakkuus eri kouluissa...................211 
KUVIO 69   Yrittäjämäisen organisaation menestymisen oppiminen............................................213 
KUVIO 70    Yrittäjyyden mukaisten oppivien organisaatioiden tasot kouluissa........................214 
KUVIO 71    Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain.....................................215 
KUVIO 72    Sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain .....................................................................216 
KUVIO 73    Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät tavoitteet henkilöstön mukaan ....................218 
KUVIO 74    Henkilöstön käsitys omasta ja omistajien tavoitteellisuudesta.................................220 
KUVIO 75    Omistajien käsitys koulunsa tuloksellisuudesta .........................................................231 
KUVIO 76    Omistajien käsitys koulun vaikuttavuudesta..............................................................233 
KUVIO 77    Koulun koko ja henkilöstön käsitys koulun tuloksellisuudesta ...............................235 
KUVIO 78    Henkilöstön käsitys koulunsa tuloksellisuudesta ......................................................236 
KUVIO 79    Henkilöstön käsitys koulunsa vaikuttavuudesta........................................................238 
KUVIO 80    Opetuksen ja opetusmenetelmien asiakokonaisuuden mittaustulokset .................248 
KUVIO 81    Koulutuksen vetovoiman ja opintojen kulun asiakokonaisuuden  

mittaustulokset................................................................................................................249 
KUVIO 82    Työelämäyhteyksien sekä tk-toiminnan asiakokonaisuuden mittaustulokset.......250 
KUVIO 83    Aluevaikuttavuuden asiakokonaisuuden mittaustulokset .......................................252 
KUVIO 84    Mitattu tuloksellisuus kouluittain ................................................................................253 
KUVIO 85    Omistajien kokema ristiriita opetusministeriön ja henkilöstön tavoitteiden  

kanssa ...............................................................................................................................261 
KUVIO 86    Henkilöstön kokeman ristiriidan määrä opetusministeriön ja omistajien 

tavoitteiden kanssa .........................................................................................................263
KUVIO 87    Ristiriitojen voimakkuus mitatuissa ja teoreettisissa tavoitejännitekolmioissa......267 
KUVIO 88    Tavoitejännitteisin ja jännitteettömin koulu pinta-alavertailussa ............................268 
KUVIO 89    Ammattikorkeakoulujen henkilöstön kokema tavoitejännitteen (M2) määrä.........268 
KUVIO 90    Mitattu ja omistajien ja henkilöstön mieltämä tuloksellisuus kouluittain ..............271 
KUVIO 91    Tuloksellisuusjännitteiden voimakkuusesimerkkejä jännitekolmioissa .................272 
KUVIO 92    Omistajien mielikuvien ja mitatun tuloksellisuuden jännitekolmiot kouluittain ..273 
KUVIO 93    Henkilöstön mielikuvien ja mitatun tuloksellisuuden jännitekolmiot kouluittain274 
KUVIO 94    Mitatun tuloksellisuuden ja omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät ...278 
KUVIO 95    Sisäinen yrittäjyys ja tuloksellisuusmittaus kouluittain (kuva 1).............................279 
KUVIO 96    Sisäinen yrittäjyys ja tuloksellisuusmittaus kouluittain (kuva 2).............................279



TAULUKKOLUETTELO 

TAULUKKO 1       Vastaavuustaulukko Clarkin elementeistä ..........................................................18 
TAULUKKO 2      Ownership Rights and Privileges Across Four Fields........................................28 
TAULUKKO 3      Ammattikorkeakoulun omistajuuteen liittyvät käsitteet ...................................34 
TAULUKKO 4       Agenttiteorian ja pehtoriteorian vertailu .............................................................43 
TAULUKKO 5     Päämies - johtaja -valintojen malli ........................................................................44 
TAULUKKO 6     Yrittäjyyden tarkastelukoulukunnat ....................................................................54 
TAULUKKO 7    Yksilöllisiä konstruktioeroja kuvaava taksonomia.............................................63 
TAULUKKO 8     Sisäisen yrittäjän yksilöominaisuuksia.................................................................72 
TAULUKKO 9     Erot klassisen yrittäjän, sisäisen yrittäjän ja verkostoyrittäjän välillä..............76 
TAULUKKO 10  Yrittäjämäinen ja byrokraattinen organisaatio....................................................80 
TAULUKKO 11    Organisaatiotason sisäiseen yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksia ..................86 
TAULUKKO 12     Esimerkki omistajaohjauksen teorian operationalisoinnista. ..........................118 
TAULUKKO 13     Tutkittavat koulut, ylläpitäjät, ylläpitäjien edustajat ja omistajien 

vastausprosentit.....................................................................................................121 
TAULUKKO 14    Tutkittavien koulujen henkilöstöjen otoskoot ...................................................122 
TAULUKKO 15    Tutkimukseen mukaan valikoituneiden koulujen henkilöstöjen 

vastausprosentit.....................................................................................................123 
TAULUKKO 16    Summamuuttujien reliabiliteetit..........................................................................131 
TAULUKKO 17     Henkisen ja juridisen omistajuuden frekvenssit, keskiluvut, hajonnat ja 

muoto ......................................................................................................................137 
TAULUKKO 18    Omistajuuden vahvuus kouluittain ....................................................................139 
TAULUKKO 19    Henkinen ja juridinen omistajuus eri kouluissa................................................141 
TAULUKKO 20    Henkisen omistajuuden kommunaliteetit ja ominaisarvot..............................143 
TAULUKKO 21    Henkisen omistajuuden faktoreiden lataukset..................................................143 
TAULUKKO 22    Henkisen omistajuuden faktoreiden keskiarvot ja luottamusvälit 

omistajatyypeittäin................................................................................................144 
TAULUKKO 23    Juridisen omistajuuden kommunaliteetit ja ominaisarvot...............................145 
TAULUKKO 24    Juridisen omistajuuden faktoreiden lataukset...................................................146 
TAULUKKO 25     Juridisen omistajuuden faktoreiden keskiarvot ja luottamusvälit 

omistustyypeittäin.................................................................................................146 
TAULUKKO 26    Omistajaohjauksen teorioiden sopivuuden sidosryhmien aseman 

 frekvenssit, keskiluvut, hajonnat ja muodot.....................................................148 
TAULUKKO 27    Pehtorijohtamisen voimakkuus kouluittain ......................................................150 
TAULUKKO 28    Omistajien käsitys koulun osaamispääoman ja verkostojen merkityksestä..153 
TAULUKKO 29    Legitiimien sidosryhmien huomioon ottaminen kouluittain ..........................155 
TAULUKKO 30    Omistajaohjauksen elementtien frekvenssit, keskiluvut, hajonnat ja  

muoto ......................................................................................................................157 
TAULUKKO 31    Omistajien kokemat vastuullisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien  
                                määrät......................................................................................................................160 
TAULUKKO 32    Omistajaohjauksen määrä kouluittain................................................................162 
TAULUKKO 33    Omistajaohjauksen määrän korrelaatiot omistajuuden kokemisen ja 

omistajaohjausteorioiden kanssa.........................................................................163 
TAULUKKO 34    Omistajaohjauksen määrän korrelaatiot sidosryhmien huomioon  

ottamisen kanssa ...................................................................................................165 
TAULUKKO 35    Omistajat: tavoitteiden yhdensuuntaisuuden/ristiriitaisuuden, 

tavoitteellisuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden jakaumat. ...............171 
TAULUKKO 36    Yksilötason sisäisen yrittäjyyden muuttujien frekvenssit, keskiluvut,  

hajonnat ja jakaumien muodot ............................................................................184 
TAULUKKO 37    Yksilötason sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain.......................................189 
TAULUKKO 38    Yksilötason sis. yrittäjyyden kommunaliteetit ja ominaisarvot ......................191 
TAULUKKO 39    Yksilötason sisäisen yrittäjyyden faktorien lataukset.......................................192 



TAULUKKO 40    Tiimi- ja verkostosuhteiden dimensioiden jakaumat .......................................194 
TAULUKKO 41    Ryhmätoiminnan voimakkuus kouluittain........................................................198 
TAULUKKO 42    Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden muuttujien jakaumat.......................203 
TAULUKKO 43    Koulujen organisaatiokulttuurien yrittäjähenkisyyden voimakkuus. ...........201 
TAULUKKO 44    Rakenteiden ja prosessien yrittäjämäisyys.........................................................206 
TAULUKKO 45    Sisäistä yrittäjyyttä tukevan johtamistavan voimakkuus eri kouluissa.........211 
TAULUKKO 46  Sisäisen yrittäjyyden mukaiset organisaatioiden oppimistasot......................214 
TAULUKKO 47    Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrät ...............................................215 
TAULUKKO 48    Sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain............................................................216 
TAULUKKO 49    Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät tavoitteet henkilöstön mukaan...........218 
TAULUKKO 50    Henkilöstön tavoitteellisuuden, tavoitteiden 

yhdensuuntaisuuden/ristiriitaisuuden, tuloksellisuuden ja  
vaikuttavuuden  jakaumat ...................................................................................221 

TAULUKKO 51    Omistajien käsitys koulunsa tuloksellisuudesta ...............................................230 
TAULUKKO 52    Omistajien käsitys koulun vaikuttavuudesta ....................................................232 
TAULUKKO 53    Henkilöstön käsitys koulunsa tuloksellisuudesta.............................................236 
TAULUKKO 54    Henkilöstön käsitys koulunsa vaikuttavuudesta..............................................238 
TAULUKKO 55    Omistajien ja henkilöstön painotukset opetuksen ja opetusmenetelmien 

kehittymisen mittareille........................................................................................244 
TAULUKKO 56    Omistajien ja henkilöstön painotukset koulutuksen vetovoiman ja  

opintojen kulun mittareille ..................................................................................244 
TAULUKKO 57    Omistajien ja henkilöstön painotukset työelämäyhteistyön sekä  

tutkimus- ja kehitystyön mittareille....................................................................245 
TAULUKKO 58    Omistajien ja henkilöstön painotukset aluevaikuttavuuden mittareille........245 
TAULUKKO 59    Mittareiden painotusten keskiarvojen skaalaus................................................246 
TAULUKKO 60    Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen mittareiden tulokset 

kouluittain ..............................................................................................................247 
TAULUKKO 61    Koulutuksen vetovoiman ja opintojen kulun mittareiden tulokset  

kouluittain ..............................................................................................................248 
TAULUKKO 62    Työelämäyhteyksien ja tk-toiminnan mittareiden tulokset kouluittain ........250 
TAULUKKO 63    Aluevaikuttavuuden mittareiden tulokset kouluittain ....................................251 
TAULUKKO 64    Mitattu tuloksellisuus kouluittain.......................................................................252 
TAULUKKO 65    Ammattikorkeakoulujen ristiriitojen voimakkuus jänniteneliöinä M2 ..........266 
TAULUKKO 66    Tuloksellisuusristiriitojen voimakkuus ..............................................................269 
TAULUKKO 67    Tuloksellisuuden jännitekolmion jännitemäärät, M2........................................271



1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämä tutkimus analysoi sitä kompleksista kenttää, jossa erilaiset päätöksenteki-
jät pyrkivät ohjaamaan ammattikorkeakoulujen tavoitteita ja strategioita. Kor-
keakouluja ohjaavat sekä virallista päätösvaltaa käyttävät tahot että epäsuoraa 
päätösvaltaa käyttävät toimijat. Näiden kahden ryhmän tekemiä ratkaisuja ja 
linjauksia kouluissa joudutaan analysoimaan ja sovittamaan yhteen. 
 Ammattikorkeakoulujen ohjaukseen ja päätöksentekoon vaikuttavia toimi-
joita ovat yhteiskunta ja sen eri instituutiot, erityisesti lainsäätäjä, opetusviran-
omaiset ja valtion muu hallinto. Yhteiskuntaa edustavat myös lukuisat eri si-
dosryhmät, joiden toimintaan ammattikorkeakoulut vaikuttavat ja jotka puoles-
taan pyrkivät vaikuttamaan ammattikorkeakouluihin. Näistä sidosryhmistä 
monikerroksisin lienee työelämä verkostoineen. Merkittävimmän sidosryhmän 
muodostavat kuitenkin opiskelijat, joita varten koulut perimmältään ovat ole-
massa ja jotka muodostavat koulujen asiakaskunnan ja valinnoillaan synnyttä-
vät opetuksen kysynnän. Lisäksi ammattikorkeakoulujen päätöksenteossa ovat 
tärkeässä osassa myös omistajat eli koulujen ylläpitäjät ja itse koulut organisaa-
tioineen eli niiden johto, opetushenkilöstö, tutkimushenkilöstö ja hallinto. 
 Korkeakoulujen ohjausta on tutkittu pääasiassa koulutussosiologian alalla. 
Clark jakaa kansainvälisessä integraatio- ja differentaatiotutkimuksessaan kor-
keakoulujen ohjauksen valtasuhteet kolmeen ideaaliryhmään kuvion 1 mukai-
sesti: 1) keskitetty valtion ohjaus, 2) akateeminen/professionaalinen ohjaus ja 3) 
markkinaohjaus. Keskitetty valtion ohjaus jakautuu Clarkin mukaan hallinnol-
liseen ohjaukseen ja poliittiseen ohjaukseen. Akateemisella/professionaalisella 
ohjauksella hän tarkoittaa yksittäisiä akateemisia perusyksiköitä, esim. tiede-
kuntia, akateemisia painostusryhmiä tai ammattijärjestöjä. Clarkin markkinaoh-
jaus puolestaan käsittää opiskelijat ja muut palvelujen hankkijat (consumer 
markets), korkeakoulujen työmarkkinat (labour market) ja korkeakouluinstituu-
tioiden markkinat (institutional market). (Clark 1983:136-181). 
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KUVIO 1 Clarkin kolmio korkeakoulutuksen ohjauksesta (Clark 1983:143) 

Auvisen tulkinnan mukaan Clarkin kolmion akateemisessa ohjauksessa kyse on 
akateemisesta päätösvallan vapaudesta, ja valta on yksittäisillä henkilöillä, kol-
legiaalisilla elimillä tai ammattikunnilla (Auvinen 2004:10). Rekilä puolestaan 
viittaa akateemisella ohjauksella korkeakoulun perustehtävää toteuttavan aka-
teemisen yhteisön itseohjautuvuuteen (Rekilä 2006:25). Markkinaohjauksen in-
stitutionaaliseen osaan Auvinen lisää oppilaitosten työntekijät, joiden kohdalla 
markkinaohjaus tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen maineella on tärkeä merkitys 
kilpailtaessa osaajista ja rahoituksesta. Lisäksi Auvinen pitää rahoittajia osana 
markkinoita (Auvinen 2004:11), mikä on kyllä mainittu myös Clarkin tekstissä 
vaikkakaan ei markkinoiden itsenäisenä elementtinä. Välimaa puolestaan tote-
aa (1997:26), että Clarkin viittaus työmarkkinoihin tarkoittaa amerikkalaisen jär-
jestelmän yliopisto-opettajien työmarkkinoita (ks. myös Ketonen & Nyyssölä 
1996:10), mutta Suomessa tulkinta on liian suppea, koska oleellisempaa on ottaa 
huomioon opiskelijoita palkkaavien työnantajien muodostamat työmarkkinat 
kuin akateemisia henkilöitä palkkaavien markkinat (Clark 1983:136-181, Auvi-
nen 2004:10-11, Välimaa 1997:19-28).
 Clarkin kolmion kulmat edustavat ideaalityyppejä, joissa kolmion muiden 
kulmien vaikutus on vähäisintä. (Clark 1983:142). Kukin kulma kuvaa asian-
omaista valtaa sen äärimmäisessä muodossaan ja kahden muun kulman mini-
maalista vaikutusta (Rekilä 2006:27). Yksittäisen havainnon sijainti kolmion si-
sällä kertoo Clarkin mukaan siitä, mikä on kunkin kulman vaikutusasteen mää-
rä. Kulmien välisten suhteiden avulla voidaan puhua korkeakoulujen koordi-

Valtiollinen ohjaus 
(state system) 

Markkinaohjaus 
(market system) 

Akateeminen ohjaus 
(professional system) 

• hallinnollinen
• poliittinen 

• kuluttajat
• työmarkkinat
• instituutiot 

• tiedekunnat
• akateemiset painostusryhmät 
• ammattijärjestöt
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naatiosta, ja sen mukaisesti Clark käyttääkin kolmiostaan nimitystä ”The 
Triangle of Coordination” (Clark 1983:142-143). Williams kuitenkin laajentaa 
kolmion käyttöä siten, että kulmat edustavat ideoita korkeakoulujärjestelmien 
toiminnasta ja sitä, kenen ehdoilla järjestelmää tulisi ohjata. Oleellista tällöin on 
se, että järjestelmä on koko ajan liikkeessä kolmion eri kulmien välillä, jolloin 
muodostuu jännitteitä niiden keskinäisistä suhteista. Williams kutsuukin kol-
miota nimellä ”The Triangle of Tension”(Williams 1995, Välimaa 1997:17,21). 
 Clarkin kolmion mukainen valtiollinen ohjaus on ollut tyypillistä Suomes-
sa aina 1980-luvulle saakka, jolloin se alkoi menettää voimaansa ideologisessa 
murroksessa ja vaihtui lopulta tuloskeskeiseen suuntaan 1990-luvun laman ai-
kana (Lampinen 1998:47-70, Auvinen 2004:11, Ketonen & Nyyssölä 1996:17). 
Tuloskeskeisen koulutuspolitiikan myötä opetushallinnon päätösvaltaa hajau-
tettiin ja tärkeiksi toimijoiksi tulivat koulutuksen ylläpitäjät ja oppilaitokset 
(Lampinen 1998:77-79). Clarkin mukaan tuloskeskeiseen ohjaukseen siirtymi-
nen muuttaa painopistettä valtion ohjauksesta kohti akateemista ja markki-
naohjausta (Järvinen, Kivinen & Rinne 1993: 19). Välimaa ei kuitenkaan pidä 
siirtymää aitona liikkeenä kohti markkinaohjausta, vaan vain valtion ohjauksen 
muodon muuttumisena tulosohjauksen suuntaan (Välimaa 1997:32-33, Auvinen 
2004:12).
 Clarkin kolmion soveltaminen suomalaiseen ammattikorkeakoulujen oh-
jaustutkimukseen herättää joitakin kysymyksiä. Suomalainen ammattikorkea-
koululaitos perustuu lainsäädännön vuoksi toimilupakäytännölle. Sen mukaan 
valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle 
suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle ammattikorkeakoulun toimiluvan. Toimi-
luvan saajalla on oikeus ylläpitää ammattikorkeakoulua (L 51/2003: 6 §). Vaik-
ka toimilupakäytäntö tuleekin katsoa osaksi Clarkin kolmion valtion ohjausta, 
niin toimiluvan saatuaan ylläpitäjällä on kuitenkin sellaisia autonomiseen pää-
tösvaltaan liittyviä oikeuksia ja tehtäviä, jotka tekevät ylläpitäjästä eli omistajas-
ta itsenäisen toimijan ammattikorkeakoulun ohjauksessa. Tällaisia ylläpitäjän 
tehtäviä ovat mm. ammattikorkeakoulun strategisesta kehittämisestä päättämi-
nen, koulun toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen, esityksen teko 
koulutustehtävän muuttamisesta sekä ammattikorkeakoulun valtuuskunnan 
nimittäminen (L351/2003:14§). 
 Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjät voidaan ryhmitellä 1.9.2005 vallinneen 
tilanteen mukaisesti seuraavasti (OPM muistio 13.9.2005): 

- yksi kunta     7 kpl 
- kuntayhtymä   11 kpl 
- osakeyhtiöt, joissa kuntaenemmistö 6 kpl 
- osakeyhtiöt tai säätiöt ilman julkista omistusta 5 kpl 
Ylläpitäjiä ja ammattikorkeakouluja yhteensä 29 kpl 

Koska kaikilla ammattikorkeakouluilla on selkeä, edellä luokiteltu lakisääteinen 
ylläpitäjä, ja kaikilla ylläpitäjillä on myös lakisääteisiä omistajalle kuuluvia teh-
täviä, voidaan perustellusti kysyä, tulisiko Clarkin kolmiota Suomen oloissa 
täydentää, koska siitä puuttuu kokonaan itsenäinen omistajanäkökulma. Mikäli 
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ylläpitäjän omistajaohjaus otettaisiin mukaan kolmioon, alkuperäinen tematiik-
ka täydentyisi kuvion 2 mukaiseksi vinoneliöksi.  

KUVIO 2 Clarkin kolmiosta suomalaiseen vinoneliöön 

Tässä tutkimuksessa lähdetään liikkeelle Clarkin mallin ohjauselementeistä. 
Niiden joukkoa laajennetaan Auvisen ja Välimaan kommenteilla. Lisäksi mu-
kaan otetaan omistajaohjauksen vinoneliöön viittaavat lisäelementit. Nämä 
suomalaisen ammattikorkeakoulun ohjauksen elementit ryhmitellään uudelleen 
vastaavuustaulukon 1 mukaisesti siten, että Clarkin alkuperäinen idea kolmios-
ta säilyy, mutta sitä muokataan ammattikorkeakouluja paremmin kuvaavilla 
tekijöillä.
 Taulukon 1 mukainen Clarkin elementtien uudelleen ryhmittely on tar-
peen tässä tutkimuksessa, koska tutkimusta ei käytännön syistä voida toteuttaa 
niin laajana, että siihen voitaisiin ottaa mukaan kaikki Clarkin kolmion tai suo-
malaisen vinoneliön markkinaohjauksen elementit eli kuluttajat, työmarkkinat 
ja instituutiot. Toisaalta Clarkin ylätason käsitteellisiä elementtejä, esimerkiksi 
valtion ohjaus, voidaan Suomessa myös suoraan konkretisoida operatiivisem-
miksi elementeiksi, esimerkiksi poliittinen ohjaus voidaan jakaa eduskunnan 
harjoittamaksi lainsäädännölliseksi ohjaukseksi ja valtioneuvoston harjoitta-
maksi kehittämissuunnitelmien kautta tehtäväksi ohjaukseksi. Lisäksi monien 
tutkijoiden mukaan Clarkin kategorioiden käyttö empiirisessä tutkimuksessa 
on ongelmallista, koska kolmion kärkiä ei voida käyttää puhtaina toimijoina: 
esimerkiksi valtiolla voi olla monia rooleja sekä eri sektoreilla että eri korkea-
koulupoliittisissa kysymyksissä (vrt. Ahola 1996, Huisman 1996, Välimaa 
1997:30-33, Rekilä 2006:25). Vaikka alkuperäisen kolmion käyttö olisikin empii-
risessä tutkimuksessa ongelmallista, Williams joka tapauksessa noteeraa Clar-
kin käsitteiden käytön ajatteluvälineenä, koska kolmion kärjet voivat edustaa 

Valtiollinen ohjaus 

Markkinaohjaus 

Akateeminen ohjaus 

Omistajaohjaus
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erilaisia ajattelutapoja ja käsityksiä siitä, miten järjestelmän tulisi toimia (Wil-
liams 1995:175-176, Välimaa 1997:31, Välimaa, Aittola, Jalkanen, Liljander, 
Määttä, Piesanen 1997:147-148). 
 Clarkin kolmion valtiollisen ohjauksen elementit täydentyvät siis Välimaan 
kommentilla tulosohjauksesta, jota eräät tukijat tosin pitävät vain retoriikkana, 
jolla peitetään normiohjauksen toimintatavat (Välimaa 1997:32-33, viittaus 
Nyyssölän ja Saarisen tutkimukseen 1997). Tässä tutkimuksessa Clarkin valtiol-
lisen ohjauksen toinen muoto eli poliittinen ohjaus jaetaan taulukon 1 mukai-
sesti kahdeksi selkeäksi elementiksi, lainsäädännölliseksi ohjaukseksi (edus-
kunta) sekä valtioneuvoston hyväksymiksi koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelmiksi (valtioneuvosto). Myös Rekilän tutkimuksen mukaan val-
tionohjauksen taustalla on poliittisesti eduskunnassa ja valtioneuvostossa ase-
tettuja tavoitteita (Rekilä 2006:26). Clarkin valtiollisen ohjauksen toinen muoto 
eli hallinnollinen ohjaus puolestaan konkretisoidaan opetusministeriön ja am-
mattikorkeakoulujen väliseksi tavoitesopimusten tekemiseksi. Hallinnollisessa 
ohjauksessa on Rekilän mukaan otettava huomioon myös hallintovirkamiesten 
omat näkemykset, jotka vaikuttavat ohjauksen suuntaan (Rekilä 2006:26). 
 Tässä tutkimuksessa ei käsitellä poliittista ohjausta, joten koko Clarkin 
kolmion valtiollisen ohjauksen yläkäsite muutetaan taulukossa 1 käsitteeksi 
ministeriöohjaus, koska se kuvaa paremmin sekä itse tutkimusta että Suomen 
tilannetta1.
 Alkuperäisen kolmion toinen pääelementti eli akateeminen ohjaus tulkitaan 
Auvisen tapaan eli yksittäisiksi henkilöiksi, kollegiaalisiksi elimiksi ja ammatti-
kunniksi (Auvinen 2004:10), mutta tässä tutkimuksessa kuitenkin Auvista hie-
nojakoisemmin, ks. taulukko 1. Clarkin akateemiseen ohjaukseen kuuluneet 
akateemiset painostusryhmät ja ammattijärjestöt käsitellään tutkimuksessa epä-
suorasti sen kautta, miten niiden kannanotot vaikuttavat koulujen eri henkilös-
töryhmien toiminnan suuntaamisessa sekä sen kautta, miten omistajat näihin 
intressiryhmiin suhtautuvat. Tässä tutkimuksessa siis ”vapaa” akateeminen oh-
jaus rajataan Auvisen tulkinnan jälkeen ammattikorkeakoulujen ”autonomi-
siin” sisäisiin ryhmiin. 
 Auvisen ja Välimaan tulkitsemat Clarkin kolmannen pääryhmän eli mark-
kinaohjauksen elementit ja malliin tuotu uusi elementti eli suomalainen omista-
juus puolestaan yhdistetään ammattikorkeakouluun kohdistuvana kysyntänä ja 
vastauksena kysyntään. Omistajaohjauksen ja markkinaohjauksen yhdistämi-
sen perusta on siis siinä, että kumpikin ohjaus keskittyy kysyntätekijän ympä-
rille. Kysyntä on Clarkin mallissa markkinaohjauksen peruselementti, sen si-
sään tuleva input. Myös suomalaisessa ammattikorkeakoulujen omistajaohja-
uksessa kysyntätekijä (input) on otettu huomioon jo lainsäädännön perusteissa, 
joissa omistajan tehtäviksi (output) määrätään mm. strateginen suunnittelu ja 
toimintasuunnitelmien hyväksyminen. Näihin vaikuttavat sekä työelämän että 
opiskelijoiden kysyntä, sen laatu, määrä ja kohdistuminen. (vrt. Rekilä 2006:26). 
Niinpä Clarkin markkinaohjauksen kumppaniksi nostetaankin omistajaohjauk-

1   Clarkin mallissa valtiojohtoisten järjestelmien puhtaimpana esimerkkinä pidettiin 
Neuvostoliittoa (Clark 1983:143). 
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sen käsite, jossa Clarkin jaottelun mukaisia opiskelijoita ja työmarkkinoita käsi-
tellään omistajaohjaukseen vaikuttavina kysyntätekijöinä.  

TAULUKKO 1 Vastaavuustaulukko Clarkin elementeistä tämän tutkimuksen element-
teihin

Clarkin mallin elementit Tämän tutkimuksen elementit a-g 
Valtiollinen ohjaus 
a) poliittinen ohjaus 
b) hallinnollinen ohjaus 

siirtyminen kohti tulosohjausta 

Koulutuspoliittinen ohjaus->ministeriöohjaus 
*) lainsäädännöllinen ohjaus (eduskunta) 
*) kehittämissuunnitelmat (valtioneuvosto) 
a) tavoitesopimukset (opetusministeriö) 
=> tutkimuksen ytimessä tuloksellisuuselemen-
tit

Markkinaohjaus (Auvi-
nen,Välimaa)
c) opiskelijat 
d) työmarkkinat 
e) työntekijät 
f) rahoittajat 

Omistajaohjaus ja markkinaohjaus: 
b) asiakas ja työmarkkinat kysyntätekijöinä 
c) omistaja rahoittajana ja kysyntään vastaajana 
=> tutkimuksen ytimessä näitä yhdistävät 
omistajaohjauksen elementit 

Akateeminen vapaa ohjaus (Au-
vinen)
g) yksittäiset henkilöt 
h) kollegiaaliset elimet 
i) ammattikunnat 

Ammattikorkeakoulujen henkilöstöohjaus: 
d) toimiva johto 
e) opetushenkilöstö 
f) tutkimushenkilöstö 
g) tukipalvelut ja hallinto 
=> tutkimuksen ytimessä sisäisen ohjauksen 
elementit

Ammattikorkeakoulun tavoitteiden asettamisen tutkiminen on mielenkiintoista, 
sillä organisaation tavoitteet voidaan asettaa kolmelta taholta.  

1) Ensinnäkin eduskunta, valtioneuvosto ja opetusministeriö asettavat 
yleiset koulutuspoliittiset tavoitteet lainsäädännön ja koulutus- ja 
tutkimuspoliittisten kehittämissuunnitelmien perusteella. Lisäksi mi-
nisteriö asettaa koulukohtaisia tavoitteita omistajan kanssa käytävissä 
vuosittaisissa tavoiteneuvotteluissa.

2) Toiseksi tavoitteita toiminnalle asettaa omistaja - ylläpitäjä. Kouluyk-
sikön omistajan tavoitteet liittyvät koulun opetuksen ja tutkimustyön 
substanssivaikuttavuuden ja arvon säilyttämiseen ja lisäämiseen, 
mutta myös koulun taloudelliseen tulokseen ja kannattavuuteen. Oh-
jauksessaan omistaja käyttää erilaisia keinoja ammattikorkeakoulun 
toiminnan osa-alueen mukaan.  

3) Kolmas tavoitteen asettaja nousee organisaation sisältä eli toimivasta 
johdosta ja henkilöstöstä. Ammattikorkeakoulujen keskinäisen kilpai-
lun lisääntyessä ja erilaisten arviointien yleistyessä jokaisen organisaa-
tion sisäinen tavoite on olla entistä tehokkaampi, aloitteellisempi ja in-
novatiivisempi omassa toiminnassaan.  

Näiden kolmen tahon asettamat tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia. 
Myös julkishallinnollisen rakenteen vaikutus asiakas- ja ohjausketjussa eri roo-
lien välillä näyttäisi aiheuttavan ristiriitaisuuksia. Tämä tarkoittaa, että omista-
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jan, rahoittajan, tuottajan ja asiakkaan välillä ei ole loogiselta tuntuvaa ketjua, 
ks. kuvio 3.
 Opetusministeriö toteuttaa koulutuspolitiikkaa kuvion 3 mukaisessa asia-
kas- ja ohjausketjussa paitsi tavoitteiden asettajana myös päärahoittajana. Mi-
nisteriö asettaa siis tavoitteita ammattikorkeakoulujen toiminnalle, mutta osoit-
taakin rahoituksensa omistajille eli ylläpitäjille. Samalla ministeriö päättää myös 
tuotantokiintiöistä eli aloituspaikoista. Omistaja kohdistaa saamansa rahoituk-
sen tahtonsa mukaisesti tuottajalle eli ammattikorkeakoululle ja saattaa rahoit-
taa toimintaa myös itse. Lisäksi omistaja saattaa asettaa koululle myös omia ta-
voitteitaan. Tuottaja eli koulu sopeuttaa omat tavoitteensa omistajien ja ministe-
riön tavoitteisiin ja asettaa lisäksi omia tavoitteitaan, joiden lähtökohtana tulisi 
olla työelämän tarpeet ja odotukset eli kysyntä, mutta kysyntään vastaamista 
rajoittaakin ministeriön päättämä tuotantokiintiö, jolla ohjataan koulun tuotan-
tokapasiteettia. Normaalissa asiakkuus- ja ohjausketjussa asiakkaat valitsevat 
tuotteet ja maksavat niistä. Tässä ketjussa asiakas kyllä valitsee tuotteet ja tuot-
tajan, mutta ei itse maksa niistä mitään. Asiakkaan valinta tuo maksutuottoja 
tuottajalle, mutta maksajana onkin rahoittaja, omistajan kautta. 

Tässä tutkimuksessa opiskelijaa pidetään kuitenkin asiakkaana, koska hänen va-
lintansa rahoittavat edellä kuvatulla tavalla ammattikorkeakoulua. Asiakas-
määrittely tehdään siis asiakkuus- ja ohjausketjun kautta siten, että kriteerinä 
on saatavan kassavirran tuoja, joka on opiskelija, vaikka itse raha tuleekin mi-
nisteriöltä. Mikäli asiakas ei valitse koulun tuotetta, opiskelijoiden lukumäärä 
lähtee supistumaan, ja koulun rahoitus on vaarassa. Tämän vuoksi asiakas-
markkinointi suunnataan opiskelijoihin. Opiskelijan määrittely asiakkaaksi täs-
sä mielessä tarkoittaa samalla sitä, että tutkimuksessa ei oteta kantaa ammatti-
korkeakoulussa tehtävään varsinaiseen päätyöhön eli oppimiseen, jolloin opis-
kelija voitaisiin nähdä työntekijänä ja opettaja valmentajana tai työnjohtajana. 

Tavoitteiden asettamista ja rahoituksen ohjaamista seurataan erilaisilla ra-
porteilla. Kuviossa 4 on yhteenveto ammattikorkeakoulun toimintaympäristös-
tä, jossa on kuvattu tavoitteiden, rahoituksen ja raportoinnin välisiä suhteita. 
 Kussakin ammattikorkeakoulussa on kuvion 4 mukaisesti kaksi toiminta-
tasoa:

1) Ylläpitäjä, jolla tarkoitetaan omistajaa. Omistaja käyttää toimiluvan 
haltijan päätösvaltaa strategisessa kehittämisessä ja päättää ammatti-
korkeakoulun toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta ja sen mukai-
sesti rahoituksesta ja taloudellisesta tuloksesta. Ylläpitäjällä on oma 
yhtiö- tai muu vastaava kokouksensa, hallituksensa ja yleensä oma 
toimitusjohtajansa ja muuta esikuntaa. 

2) Koulu, jossa ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat ylläpitä-
jän nimeämät ammattikorkeakoulun hallitus ja rehtori. Koulun henki-
löstö valitaan osana sisäistä päätöksentekoa, mutta toimien perusta-
misluvan antaa budjettiraamin periaatteella ylläpitäjä. Henkilöstö on 
työsuhteessa ylläpitäjään. Käytännön työnjohtovastuu on ammatti-
korkeakoulun sisäinen, operatiivinen asia. 
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KUVIO 3 Ammattikorkeakoulun asiakkuus- ja ohjausketjun ristiriitoja 

Suomessa korkeakoulujen rahoituspohja on laajenemassa siten, että valtion ra-
hoituksen lisäksi yhä suurempi osa menoista katetaan yritysten ja muiden yh-
teisöjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä saatavilla tuloilla (OPM 13.9.2005). Ope-
tusministeriön linjaukset rahoituksen omavastuiden lisäämisestä ja ulkoisen ra-
hoitusosuuden kasvattamistavoitteista sekä omistajien tavoitteet tehokkuudes-
ta, riittävästä taloudellisesta tuloksesta ja kannattavuudesta ja organisaation 
omat tehokkuustavoitteet uusine käytänteineen ja innovatiivisuuden korosta-
minen lähestyvät käsitteellisesti yhä enemmän tulosohjaukseen ja kollektiivi-
seen yrittäjyyteen (collective entrepreneurial action, Clark 1998:3-8) liitettäviä 
määrittelyjä (vrt. Nyyssölä & Saarinen 1997,  Ketonen & Nyyssölä 1996, Johnson 
2003, Hokkanen 2001, Hölttä 1996, Nieminen & Tuunainen 1996, Kuoppala 
1996).

Clarkin kolmiossa painopiste on siirtynyt kohti tuloksellisuutta (Järvinen 
et al. 1993:19, Välimaa 1997:32-33, Auvinen 2004:12). Suomalaisen korkeakoulu-
politiikan aikajänne onkin jaettu kolmeen doktriiniin seuraavasti: 

a) Akateemis-traditionaalinen doktriini kesti 1960-luvun lopulle. Siinä korostettiin 
korkeakoulujen sivistystehtävää, autonomiaa ja itsenäistä päätösvaltaa. 

b) Kehittämisdoktriini ajoittui 1960-luvun lopulta 1980-luvun lopulle. Se korosti 
roolia hyvinvointivaltion luomisessa. Valtiovalta kontrolloi korkeakoulujen yh-
teiskuntapoliittista toimintaa. 

Tilaaja / Ra-
hoittaja
(OPM) 

*asettaa toi-
minnan ta-
voitteita

*päättää tuo-
tantokiintiöt

*maksaa tuo-
tannosta ja 
tuotteista
omistajalle  

Tuottaja
(amk) 

*asettaa toi-
minnan ta-
voitteita

* valmistaa 
rahoittajan
määräämät 
tuotteet

*toimii kil-
pailutilan-
teessa ja 
markkinoi,
mutta ei hin-
noittele eikä 
päätä kapasi-
teetista

Asiakas
(opiskelija)

*valitsee
tuotteet ja 
tuottajan

*mutta ei 
maksa
tuotteista

Omistaja (ylläpitäjä)
*asettaa toiminnan tavoitteita 
*saa rahoittajalta maksun asiakkaan ostoksesta 
* välittää maksun tuottajalle haluamallaan tavalla  
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c) Tuloksellisuusdoktriini alkaa 1980-luvun lopulta. Siinä painotetaan korkeakou-
lun palveluluonnetta, kykyä reagoida ja vastata yhteiskunnan tarpeisiin. Täl-
löin korkeakouluilla on oma vastuunsa tuloksellisuudesta (Raudaskoski 
2000:161, Antikainen 2002:10, Nieminen & Tuunainen 1996:70-71). 

KUVIO 4 Ammattikorkeakoulujen ohjaus- ja raportointiprosessit yleisellä tasolla 

Ammattikorkeakoulujen perustamista edelsi väliaikaisten ammattikorkeakou-
lujen kokeiluvaihe, joka lainsäädännössä ajoittuu kaudelle 1.3.1991 – 7.3.1995. 
Tuloksellisuusdoktriinin mukaisesti jo väliaikaisten ammattikorkeakoulujen ar-
viointikriteeristössä oli mukana mm. tuloksellisuus, joka jaettiin vaikuttavuu-
teen, tehokkuuteen, taloudellisuuteen ja kilpailukykyyn (Hokkanen 
2001:22,213-214). Opetusministeriö vahvisti tuloksellisuuden kriteerit yleisiin 
tuloksellisuuskriteereihin ja huippuyksikkökriteereihin muistiossaan vuonna 
1998. Yleisinä mittareina käytettiin mm. tehokkuutta ja taloudellisuutta, vaikut-
tavuutta, kansainvälisyyttä, sukupuolten tasa-arvon edistämistä sekä arviota 
ammattikorkeakoulukohtaisesta toiminta- ja uusiutumiskyvystä (OPM 1998:5). 
Myös Lehtisalo ja Raivola puhuvat ammattikorkeakoulujen arviointi- ja tulos-
keskeisestä kaudesta. Tuloskeskeisyyden he jakavat toiminnan vaikuttavuu-
teen, tehokkuuteen ja taloudellisuuteen (Lehtisalo & Raivola 1999:229). 
 Tuloskeskeistä ammattikorkeakoulupolitiikkaa on siis lainsäädännön kei-
noin ja opetusministeriön ohjausmenetelmin päätetty toteuttaa Suomessa siten, 
että keskeisinä ohjauksen responsseina ovat omistajat, ammattikorkeakoulun 

arviointi 

OMISTAJA,
YLLÄPITÄJÄ 

AMK

rahoitus

raportti

raportti raportti

OPM

tavoitteettoimintasuunni-
telma ja budjetti 

tuotteet arviointi 

TYÖELÄMÄ 
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organisaatio ja henkilöstö. Lainsäädännössä tuloksellisuuden arviointi on jätet-
ty opetusministeriön tehtäväksi.

1.2 Tutkittava ilmiö 

Omistajien rooli ammattikorkeakoulujen tavoitteiden asettamisessa on mielen-
kiintoinen tutkimuskohde, jota ei ole tutkittu sen enempää koulutussosiologias-
sa kuin liiketaloustieteissäkään. Clarkin kolmiossa (kuvio 1) koulutussosiologi-
sena tutkimuksena ei lainkaan oteta huomioon omistajia. Niinpä tämän tutki-
muksen johdannossa käytettävää korkeakoulujen ohjauksesta laadittua Clarkin 
kolmiota laajennettiin suomalaisen omistajuuden sisältäväksi vinoneliöksi (ku-
vio 2). Vaikka omistajaohjauksen käsitteestä ja siihen liittyvistä hyvän hallinnon 
sisällöistä on viime aikoina sekä yksityissektorilla että valtionhallinnossa kes-
kusteltu aktiivisesti, omistajaohjausta teoreettisena työkaluna on kuitenkin so-
vellettu lähinnä vain liiketaloustieteissä. Omistajaohjausta käsitteenä ja menet-
telytapana on tutkittu pääosin yritysmaailmassa, johon myös omistajaohjauksen 
teoriat pitkälti perustuvat2.
 Clarkin korkeakouluohjauksen mallissa henkilöstön tavoitteenasettelu osa-
na yksiköiden strategista prosessia käsiteltiin akateemisena ohjauksena. Strate-
ginen prosessi sinänsä olisi erittäin mielenkiintoinen tutkimuksen kohde, mutta 
tässä tutkimuksessa päämielenkiinto kuitenkin kohdistetaan siihen ajattelu- ja 
asennemaailmaan, josta nousevat henkilöstön ideat ja aktiivinen toiminta am-
mattikorkeakoulujen tavoitteiden muodostamiseen ja tavoitteisiin pyrkimiseen. 
Myös tämän tutkimusteeman osalta pyritään tutkimaan ammattikorkeakouluja 
yritysmaailmasta lähtöisin olevan teorian kautta. Clarkin mallista johdetuissa 
sisäisen ohjauksen elementeissä huomiota kiinnitettiin sekä yksilöiden että or-
ganisaatioiden tavoitteelliseen toimintaan. Ajatus lähenee liiketaloustieteissä 
käytettyjä sisäisen yrittäjyyden3 teorioita.
 Opetusministeriö pyrkii tulosohjauksella vaikuttamaan ammattikorkeakou-
lujen tavoitteisiin. Tulosohjauksen keinoina ovat mm. tuloksellisuuskriteerit, 
jotka puolestaan ovat yhdensuuntaiset ammattikorkeakoululain ja valtioneu-
voston hyväksymien kehittämissuunnitelmien kanssa. Myös korkeakoulujen 
kanssa sovittavissa tavoitesopimuksissa kiinnitetään huomiota tuloksellisuutta 
parantaviin tekijöihin. 
 Tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulun tavoitteita asettavat Clarkin 
kolmiosta johdetun taulukon 1 mukaisesti kolme päätoimijaa eli opetusministe-
riö, omistajat ja henkilöstö, joiden kautta myös muut toimijat pyrkivät ohjaa-

2  Omistajien ohjausta, sen eri mekanismeja ja vaikutuksia on liiketaloustieteissä viime 
vuosina tutkittu corporate governance -käsitteen avulla (käsitteen synty ja teoreettiset 
aspektit, ks. esim. Mallin 2004:1-17).  

3  Organisaation sisällä työskentelevien aloitteellista ajattelu-, toiminta- ja suhtautumis-
tapaa työhönsä (Koiranen – Pohjansaari 1994:7) on puolestaan tutkittu sisäisen yrittä-
jyyden käsitteen kautta (käsitteen synty ja teoreettiset aspektit, ks. esim. Pinchot 1985, 
Cunningham – Lischeron 1991:53).



maan toimintaa. Päätoimijoiden tavoitteet ovat parhaassa tapauksessa 
keskenään yhdensuuntaiset, mutta pahimmassa tapauksessa ristiriitaiset. Joka 
tapauksessa on oletettavaa, että niiden välisissä suhteista löytyy myös Clarkin 
”The Triangle of Coordination” -kolmion jännitteitä eli kyseessä olisi Williamsia 
lainaten ”The Triangle of Tension”(Williams 1995, Välimaa 1997:17,21), ks. kuvio 5. 

KUVIO 1 Tutkittava ilmiö 

Käsitteellisellä tasolla tämä tutkimus voidaan redusoida omistajaohjauksen 
teorioihin, sisäisen yrittäjyyden teorioihin ja tuloksellisuuden teorioihin 
pohjautuvaksi tavoitemäärittelyn ilmiöiden ja niiden välisten suhteiden 
tutkimiseksi. Ilmiöt on johdettu Clarkin kolmiota (kuvio 1) täydentävän 
suomalaisen neliön (kuvio 2) muunnostaulukon (taulukko 1) kautta. 
Ensimmäinen ilmiö on omistajien taholta tuleva ohjaus eli omistajaohjaus, jonka 
taustalle tässä tutkimuksessa liittyvät Clarkin, Auvisen ja Välimaan 
korkeakoulujen markkinaohjauksen osatekijöistä johdetut elementit. Toisena 
tutkittavana ilmiönä on organisaatiolta ja sen henkilöstöltä tuleva ohjaus, 
tavoitteita ja aloitteellisuutta korostava toiminta eli sisäinen yrittäjyys, johon 
liitetään Clarkin ja Auvisen korkeakoulujen akateemisen ohjauksen tekijöistä 
johdetut elementit. Kolmas käsite, johon kahta pääkäsitettä peilataan, on 
opetusministeriön harjoittama tulosohjaus ja sen ilmeneminen tuloksellisuuden
arviointina ja palkitsemisena. Tämän ilmiön teoreettisena ohjaustaustana 
puolestaan ovat Clarkin kolmion korkeakoulujen valtiollinen ohjaus ja siitä 
johdetut suomalaiset koulutuspoliittisen ohjauksen ja palkitsemisen elementit.

Ministeriö > tuloksellisuus 

Omistaja > omistajaohjaus Henkilöstö > sisäinen yrittäjyys 

The Triangle of 
Coordination 

The Triangle of 
Tension
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1.3  Tutkimuksen tarkoitus ja rajaus sekä tutkimuskysymykset

Ammattikorkeakoulujen ministeriöohjaus perustuu koulutuksen lainsäädän-
töön, joka neljäs vuosi hyväksyttäviin koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelmiin, hallitusohjelmaan ja niiden konkreettisiin toteuttamisiin kolmen 
vuoden tavoitesopimusperiodeina. Ohjausta pyritään lisäksi tehostamaan tu-
loksellisuustavoitteiden asettamisella, niiden mittaamisella ja tuloksista palkit-
semisella. Ministeriöohjaus on siten osa yhteiskunta- ja koulutuspolitiikkaa, 
jonka toteuttaminen on opetusministeriön tehtävänä. Nämä yhteiskuntapoliitti-
set ja koulutuspoliittiset, valtakunnalliset linjaukset jätetään tämän tutkimuksen 
taustalle, eikä itse koulutuspoliittisen ohjauksen tavoitteita eikä tavoitteiden 
syntymisen lainsäädännöllistä, yleispoliittista, puoluepoliittista tai hallinnollista 
prosessia sisällytetä tutkimustehtävään.

Myös ammattikorkeakoulujen tulosohjaukseen liittyvä tuloksellisuuden 
määrittely on pääosin opetusministeriön vastuulla, vaikka tuloksellisuusmitta-
reiden kehittämisryhmissä ovatkin edustettuina myös korkeakoulut. Tavoitteel-
lisuuden ja tuloksellisuuden ulottuvuuksia käsitellään yleisellä tasolla tämän 
tutkimuksen teoreettisen osan luvussa 4. Ammattikorkeakoulujen arvioinneissa 
käytettävän tuloksellisuuden lopullinen kuvaus ja mittarien matemaattiset pis-
teytysmuunnokset tehdään tutkimuksen empiirisessä osassa. Tutkimuksesta ra-
jataan pois mahdolliset muut yleisesti käytössä olevat tuloksellisuusmittarit ja   
-arvioinnit (esimerkiksi korkeakoulujen arviointineuvoston työ ja koulujen 
oma, sisäinen evaluointi). Tuloksellisuutta tutkitaan vain Clarkin kolmion pää-
toimijoiden kautta: ministeriön mittaamana ja omistajien ja henkilöstön arvioi-
mana.

Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan lisäksi muut koulujen tuloksellisuu-
teen vaikuttavat tekijät kuin omistajaohjauksen ja sisäinen yrittäjyyden käsittei-
siin sisältyvät elementit. Tutkimuksessa siis paneudutaan vain tutkimusilmiön 
rajaamiin, viime vuosina esillä olleisiin omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyy-
den käsitteisiin sekä opetusministeriön tuloksellisuuden käsitteeseen. 

Näiden rajausten jälkeen, tutkimusilmiöön viitaten, määritetään tämän 
tutkimuksen teoreettisen osan tarkoitukseksi
1)  tuottaa sellaiset kirjallisuusanalyysiin nojautuvat käsitemäärittelyt, 

joiden varassa voidaan tutkia omistajaohjausta, sisäistä yrittäjyyttä 
ja tuloksellisuutta ammattikorkeakoulun tutkimuskontekstissa se-
kä

2)  rakentaa käsiteteoreettinen viitekehys tutkimuksen empiiriselle 
osuudelle.

Yhtenä tutkimuksen tieteellisenä kontribuutiona nähdään siten kahden yritys-
maailmasta olevan erillisen teoriataustan eli omistajaohjauksen teorioiden ja si-
säisen yrittäjyyden teorioiden tuominen uuteen tutkimuskontekstiin. Jotta teo-
rioita voitaisiin soveltaa uudessa ympäristössä, on kyseisten teorioiden ehdoilla 
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tutkittava tarkemmin niiden keskeiset käsitteet ja johdettava niistä uudessa tut-
kimuskontekstissa käytettävä viitekehys. Tutkimuksen teoreettisen osan laati-
miseksi pyritään sen vuoksi vastaamaan neljään tutkimuskysymykseen. 

Teoreettisen osan tutkimuskysymyksiä ovat seuraavat: 
1)  Mitä sisällöllisiä ulottuvuuksia on käsitteillä omistajuus ja omista-

jaohjaus ja miten niitä sovelletaan erityisesti ammattikorkeakoulun 
kontekstiin?

2)  Mitä sisällöllisiä ulottuvuuksia on käsitteellä sisäinen yrittäjyys ja 
miten niitä sovelletaan erityisesti ammattikorkeakoulun konteks-
tiin?

3)  Mitä sisällöllisiä ulottuvuuksia on käsitteillä tavoitteellisuus ja tu-
loksellisuus ja miten niitä sovelletaan erityisesti ammattikorkea-
koulun kontekstiin? 

4)  Kuinka voidaan kirjallisuuteen tukeutuen mallintaa omistajaohja-
uksen, sisäisen yrittäjyyden ja tuloksellisuuden yhteyttä? 

Empiirisen osan tarkoituksena on tutkia,  
1)  missä määrin omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät 

vaikuttavat ammattikorkeakoulujen tavoitteellisuuteen ja tuloksel-
lisuuteen sekä 

2)  missä määrin käsiteteoreettista viitekehystä voidaan pitää sopiva-
na, mielekkäänä ja käyttökelpoisena ammattikorkeakoulun tutki-
muskontekstissa.

Empiirisen osan tutkimuskysymykset esitetään kunkin analyysiosion 
alussa.



2  OMISTAJAOHJAUS 

2.1 Omistajista omistajuuteen 

Suomalainen ammattikorkeakoululaitos perustuu lainsäädännön kautta toimi-
lupakäytännölle, jonka mukaan valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kun-
tayhtymälle taikka rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle ammat-
tikorkeakoulun toimiluvan. Toimiluvan saajalla on oikeus ylläpitää ammatti-
korkeakoulua (L 351/2003:6§). Ylläpitäjä on samalla ammattikorkeakoulun 
omistaja. Omistajat ovat juridisesti julkisyhteisöjä, yleishyödyllisiä yhtiöitä tai 
yleishyödyllisiä säätiöitä, mikä tarkoittaa, että omistajina ei ole yksityishenkilöi-
tä. Vaikka juridisen oikeushenkilön elimet asettavatkin ammattikorkeakoulujen 
omistajien tavoitteet ja strategiat, niin päätöksentekoon osallistuvat kuitenkin 
yksittäiset henkilöt omine näkemyksineen, tarpeineen, motiiveineen ja tavoit-
teineen. Omistajuutta ei siten voida käsitellä pelkästään juridisen, kollektiivisen 
omistusoikeuden näkökulmasta. Sen vuoksi on tarpeen tutkia omistamisen ja 
omistajuuden käsitteitä tarkemmin. 
 Nykysuomen sanakirjan mukaan omistamisen verbiä käytetään ilmaise-
maan subjektin ja objektin välistä possessiivista suhdetta (Nykysuomen sana-
kirja: omistaa -> ). Omistamista käytetään ilmaisemassa, että objekti on täysin 
subjektin oma ja objekti on (ainakin periaatteellisesti) rajoituksitta subjektin hal-
littavana.

           

KUVIO 6 Omistaja, omistaminen ja omaisuus 

Omistaja eli 
subjekti

Omaisuus eli 
objekti

Omistaminen eli 
suhde
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Perinteisessä merkityksessä omistajuus puolestaan määritellään oikeutet-
tuna vaatimuksena omaisuuteen (Oxford English Dictionary) ja se tuo tulles-
saan tiettyjä laillisesti päteviä ja sosiaalisesti hyväksyttyjä (etu)oikeuksia. Omis-
tajuuden käsite on kuitenkin kompleksinen, koska se voidaan jakaa ja pilkkoa 
monella tapaa: esim. omistajuus voidaan jakaa yksilöiden ja ryhmien kesken, 
joilla on laillinen oikeus omaisuuteen. (Rousseau & Shperling 2003:555). Oike-
uksia voidaan myös luovuttaa toisille, jotka eivät ole laillisia omistajia (Rousse-
au & Shperling 2003:555; viittaus Berle&Means 1933, Coleman 1990). 
 Grunebaumin mukaan omistamisen ja omaisuuden välille on tehtävä mer-
kittävä ero siten, että omaisuus viittaa johonkin asiaan tai objektiin kun taas 
omistaminen viittaa henkilöiden väliseen relaatioon suhteessa omaisuuteen 
(Grunebaum 1987:3). Siten omistaminen on laajempi käsite kuin pelkkä oikeu-
dellinen järjestelmä ja oikeudellinen status. Hän määrittelee omistamisen ihmis-
ten ja asioiden välisiksi suhteiksi, jotka ovat rakentuneet oikeuksista ja vastuis-
ta. Omistetussa objektissa ei ole mitään, mikä sinänsä merkitsisi, että ne olisivat 
minun, sinun tai meidän. Grunebaum toteaa, että omistamisen oikeudet ja vas-
tuut määrittyvät kulloisenkin yhteiskunnan moraalisuus- ja laillisuuskäsityksis-
tä sen mukaan kuin yhteiskunnan jäsenet ne kulloinkin tunnistavat. Jonkin asi-
an omistaminen siis tarkoittaa, että omistajilla on oikeuksia siihen, mitä he 
omistavat verrattuna ei-omistajiin, mutta myös vastuita tietyssä sosiaalisessa ja 
kulttuurisessa ympäristössä. (Grunebaum 1987:4). 
 Myös Monks ja Minow erottelevat omistajan ja omaisuuden sekä liittävät 
niiden väliseen suhteeseen neljä elementtiä: 

1) Omistajalla on oikeus käyttää omaisuuttaan niin kuin haluaa. 
2) Omistajalla on oikeus säädellä, miten muut käyttävät hänen omaisuuttaan. 
3) Omistajalla on oikeus siirtää oikeuksia omaisuuteen millä ehdoin hän haluaa. 
4) Omistaja on velvollinen (responsible for) varmistamaan, että hänen omaisuu-

tensa käyttäminen ei vahingoita muita. 

Monksin ja Minowin mukaan omistaminen on sen vuoksi oikeuksien ja vastui-
den kombinaatio suhteessa omaisuuteen. (Monks & Minow 2004:98-99). Suurin 
osa kompleksisuudesta tulee nimenomaan vastuiden puolelta, omistajuuden 
neljännestä elementistä ei olekaan samanlaista yksimielisyyttä kuin omistajuu-
den kolmesta ensimmäisestä elementistä (Monks & Minow 2004:99). Kuitenkin 
sekä Monks & Minow että Grunebaum katsovat, että omistajuuden käsitteeseen 
luetaan myös vastuullisuus ”sosiaaliseen ja kulttuuriseen” tai ”muita” kohtaan.  
 Mainitut tutkijat ovat siis rakentaneet omistamisen käsitteensä niin, että 
siihen sisältyy kolme elementtiä: toimija, objekti ja suhde. Toimijalla on yhteis-
kunnan hyväksymä moraalinen ja laillinen oikeus objektiin. Tämä oikeus muo-
dostaa oikeuksia ja vastuita luovan suhteen kohteen ja toimijan välille. Tällai-
nen omistamisen määritelmä sopii sekä yksityisoikeudelliseen että julkisoikeu-
delliseen omistajaan ja toisaalta myös koko omaisuuttaan hallitsevaan ja osa-
omistajaan.
 Omistajuuden käsitettä lähestytään eri tieteenaloittain eri tavoin. Talous-
tieteen, yrittäjyyden, organisaatiokäyttäytymisen ja työsuhdeasioita tutkivien 
alojen edustajat kuitenkin tunnistavat yhden omistajuuteen liittyvän oikeuden – 
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residuaalikontrollin – ja siihen liittyvänä kolme oikeutta: voitonjaon, taloudelli-
sen tiedon saamisen ja omaisuuteen liittyvän päätöksenteon. (Rousseau & 
Sheperling 2003:555), ks. taulukko 2. 

TAULUKKO 2 Ownership Rights and Privileges Across Four Fields (Rousseau & Shep-
erling 2003:556)  

Myös omistajuuden hajautuminen ja keskittyminen luovat oman aspektinsa 
omistamisen ja omistajuuden käsitteeseen. Yritystoiminnassa ensimmäinen yri-
tystoiminnan muoto on yksittäinen omistajuus. Seuraavana asteena ovat erilai-
set partneruudet, jotka sinänsä kuitenkin jakavat yksittäisen omistajuuden edut 
ja haitat. Lisäetuna partneruudessa on se, että pääomia voidaan yhdistää. Part-
neruuden suurin hyöty saadaan erilaisten erityisosaamisten ja taitojen yhdistä-
misestä. Kolmas omistamisen muoto ovat osakeyhtiöt ja muut yritykset, jotka 
puolestaan ovat omia oikeushenkilöitään. Ne voivat tehdä omissa nimissään 
sopimuksia ja sitoumuksia, toimia pääomamarkkinoilla ja hankkia rahaa osak-
keilla. (Kim & Nofsinger 2004:2). Tätä omistajuuden erilaista asemaa asteella 
oma – osakeomistus kuvaa hyvin seuraava ote: 

”Kun kerron sinulle, että omistan taloni, voit päätellä, että minä olen se, joka päättää, 
ketkä voivat käydä sisälle taloon tai asua siinä, ja kuka taas ei voi tehdä niin; että mi-
nä määrittelen, miten se sisustetaan, että minulla on oikeus päättää siitä kokonaisuu-
tena tai jostakin sen osasta ja että voin käyttää siitä saamani tuotot omaksi hyväkseni. 
Kun ostan osakkeen BT:stä (British Telecom), en nauti mistään näistä eduista suhtees-
sani BT:iin lukuun ottamatta rajoitettua oikeutta viimeksi mainittuun.” (Kay & Sil-
berston 1995:87). 

Omistajan oikeus voi siis rajoittua vain osinkoihin ja osakeanteihin. Jos osakas 
lisäksi käy vain vuosittaisissa yhtiökokouksissa, kysymys on passiivisesta omis-
tajuudesta (Wearing 2005:6). Kirjallisuudessa osakeomistajan oikeudet jaetaan-
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kin yleensä neljään kohtaan seuraavasti: a) oikeus perusteltuun osaan voitoista 
(Collin 1995), b) oikeus ottaa ja erottaa ylin johto (Glete 1987, Collin 1995), c) oi-
keus tehdä tiettyjä strategisia päätöksiä (Glete 1987, Collin 1995) ja d) oikeus 
myydä nämä oikeudet (Collin 1995). Glete toteaa lisäksi, että yksi oleellinen oi-
keus on myös suora toiminta, mikäli yritys on kriisiytymässä (Glete 1987). 
Monks & Minow puolestaan päätyvät siihen, että ainoa varsinainen oikeus, joka 
osakkaalla on, on oikeus itse osakkeeseen ja sen kauppaan (Monks & Minow 
2004:110-111).
 Omistajuuden hajautuminen tai keskittyminen tuo myös erilaisia paino-
tuksia omistajuuden valvonta- ja vaikutusvaltakysymykseen. Jaetussa omista-
juudessa kysymys ei ole ainoastaan siitä, mikä on absoluuttinen osuus osake-
pääomasta vaan myös siitä, mikä on absoluuttisen omistuksen määrä suhteessa 
muiden omistusosuuksiin: esim. 10 %:n omistus saattaa erittäin hajaantuneessa 
omistuksessa oikeuttaa hallituspaikkaan ja johdon valintaan, mutta mikäli 
vaikkapa kahdella muulla omistajalla on kummallakin 30 % ja omistajat vielä 
toimivat yhdessä, niin 10 %:n omistus ei anna paljoakaan vaikutusmahdolli-
suuksia. (Wearing 2005:6). Monksin ja Minowin mukaan nykyisin suurimmat 
amerikkalaiset yritykset ovat omistukseltaan niin hajautuneet, että ei ole syytä 
pitää ketään yksilöä ”omistajana” siinä mielessä, että omistaja olisi yrityksen 
taholta hyvin informoitu ja perillä yrityksen asioista (Monks & Minow 
2004:116).
 Omistajuuteen liittyy myös kontrollioikeus omaisuuteen ja omaisuuden 
käyttöön (vrt. esim. osakeyhtiöt Monks & Minow 2004:98-99, Kim & Nofsinger 
2004:4; Mattila & Ikävalko 2003:3, Pierce et al. 2001:301); residuaalikontrolli 
(mm. Rousseau & Shperling 2003:556). Tätä kontrolliproblematiikkaa ja siitä 
syntyvää corporate governancea käsitellään myöhemmin luvussa 2.2. 

Omistajuuden yksi tyypittely voidaan tehdä myös sen perusteella, millai-
sista omistajatyypeistä on kyse: esim. instituutiot, yksilöt, perheet; ovatko omis-
tajat aktiivisia vai passiivisia, mikä on omistuksen tarkoitus, mitä metodeja he 
käyttävät jne. (Nordqvist 2005:40). 
 Omistuksen kohteen, omaisuuden ja omistajan välisen suhteen analyysissä 
voidaan Mattilan ja Ikävalkon mukaan erottaa neljä ontologista tasoa: 

1) Omistaminen sosiaalisena tasona
 Sosiaalinen taso sisältää ihmisten välisen kommunikaation ja kanssakäymisen, 

jonka tuloksena syntyy sosiaalista ymmärrystä ja ryhmätoimintaa. 
2) Omistaminen laillisena (de jure) tasona 
 Laillinen taso on myös sosiaalinen konstruktio, mutta luonteeltaan staattisempi 

ja enemmän tai vähemmän yhteiskunnan kehittämä ja ylläpitämä. Tämä taso on 
omistamisen helpoimmin määriteltävä taso, ja omistamisella tarkoitetaankin 
yleisessä merkityksessä tätä tasoa. 

3) Omistaminen tekojen, vaikutuksen ja tulosten tasolla 
 Tämä (de facto) omistaminen tarkoittaa prosessia, jossa luodaan tuloksia käyt-

tämällä valtaa suhteessa omistamisen objektiin.  
4) Omistaminen henkilökohtaisella, psykologisella tasolla 
 Psykologinen taso sisältää omistajan tavoitteet, ambitiot, motivaatiot, sitoutu-

miset, vastuut ja muut omistajan mielessä olevat asiat, jotka liittävät hänet 
omistamisen kohteeseen. (Mattila & Ikävalko 2003:3). 
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Omistamisen ontologisten tasojen välillä on joitakin sovittamattomia konflikte-
ja. Yksi suurimmista liittyy aikaan: omistajuus sosiaalisella ja henkilökohtaisella 
tasolla kestää yleensä tietyn ajan. Vaikka omistamisen aika voisikin vaihdella, 
niin omistajuus ei kuitenkaan näillä tasoilla ilmesty ja häviä äkkinäisesti. Omis-
tamisen laillinen oikeus päättyy vain tietyissä olosuhteissa. Valtaan liittyvä 
omistajuus on sen sijaan ajasta riippuva ilmiö: se saattaa riippua tietyistä olo-
suhteista ja aikaan sidotuista tavoitteista (vrt. Nordqvist 2005:39). Koska valta 
on niin oleellinen omistamisen elementti, se johtaa tilanteeseen, että omistamis-
ta on vaikea tutkia vain yhdellä ontologisella tasolla. Tämä vaikeus liittyy myös 
psykologisen omistajuuden tutkimukseen. Mattila ja Ikävalko toteavatkin, että 
psykologista omistajuutta ei ole riittävää eikä mahdollistakaan tutkia ilman in-
teraktioita muihin omistamisen ontologisiin tasoihin. (Mattila & Ikävalko 
2003:3-4).
 Myös Eztioni korostaa omistajuuden psykologista ja sosiaalista aspektia 
(Nordqvist 2005:38, vrt. Mattila & Ikävalko 2003:3) todetessaan, että omistajuus 
on ”dual creation, part attitude, part object, part in the mind, part real” (Etzioni 
1991:466). Dittmarin mukaan ihmisille on luonteenomaista, että he psykologi-
sesti kokevat yhteyttä itsensä ja erilaisten asioiden välillä, kuten esim. kodin, 
autojen ja toisten ihmisten (Dittmar 1992). Tämä tarkoittaa, että omistajuuden 
tärkein symbolinen merkitys ilmenee usein jokapäiväisessä elämässä (Nord-
qvist 2005:38). Myös Mattila ja Ikävalko toteavat, että omistajuuden psykologi-
nen tulkinta ei välttämättä vaadi laillista omistajuutta, joten myös myös ei-
omistajat voivat pitää itseään (psykologisina) omistajina. (Mattila & Ikävalko 
2003:5).
 Psykologista omistajuutta ovat teoretisoineet mm. Pierce, Rubenfeld ja 
Morgan 1991, VandeWalle, VanDyne ja Kostova 1995, Dirks, Cumming ja Pierce 
1996, Pierce, Kostova ja Dirks 2001 ja 2003. Psykologisen omistajuuden taustalla 
eli vastauksena kysymykseen, miksi psykologista omistajuutta esiintyy, Pierce 
et al. näkevät ihmisen kolme motivaatiota: Ensinnäkin vaikuttamisen halu, tah-
to muuttaa ympäristöä ja tyydyttää siten sisäistä tehokkuuden ja vaikuttavuu-
den tarvetta (efficacy and effectance) (vrt. Beggan 1991, Furby 1978a,b, 1980). 
Tämä johtaa yritykseen saada asia hallintaansa (possession) ja siten omistajuu-
den (ownership) tunteen syntymiseen (posession, vrt. Koiranen 2006:114). Toi-
nen motivaatio on minä-identiteetti (self-identity), jonka mukaan ihmiset käyt-
tävät omistajuutta itsensä määrittämiseen, itsensä ilmaisemiseen suhteessa toi-
seen ja itsensä jatkumon varmistamiseen (vrt. Dittmar 1992:86). Kolmas moti-
vaatio on siinä, että ihmisellä on tarve tietyn tilan tai alueen omistamiseen eli 
”kodin” omistamiseen. (Pierce et al. 2001:300). 
  Pierce et al. identifioivat kolme tapaa, joilla psykologinen omistajuus syn-
tyy (vastauksena kysymykseen miten), riippumatta henkilön laillisesta omista-
ja-asemasta. Vaikka he tutkivat näitä tapoja erikseen, he toteavat, että ne ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Ensimmäinen tapa on kohteen kontrolli. Mitä 
enemmän henkilö voi kontrolloida kohdetta, sitä enemmän hän tuntee omista-
juutta kohteeseen. Toinen tapa on kohteen läheinen tunteminen. Mitä lähem-
min kohde tunnetaan, sitä enemmän omistajuutta sitä kohtaan tunnetaan. As-
sosiaatio (vrt. Beggan & Brown 1994) kohteen kanssa siis lisää omistajuutta, sa-
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moin kanssakäyminen, informaation saanti. Kolmas tapa on itsensä investointi 
omistajuuden potentiaaliseen kohteeseen (investing himself or herself into the 
potential target of ownership). Toisin sanoen, mitä enemmän kohteeseen liite-
tään omaa energiaa, aikaa, pyrkimyksiä ja huomiota, sitä enemmän “itse” sa-
maistuu kohteeseen ja kohteeseen syntyy omistajuuden tunteita. (Pierce et al 
2001:301-302).

“As a state of mind, psychological ownership (Pierce et al 1991) is that state in which 
individuals feel as though the target of ownership (material or immaterial in nature) 
or a piece of it is ”theirs” (i.e., “It is MINE”). The core of psychological ownership is 
the feeling of possessiveness and of being psychologically tied on an object. One’s 
possessions are felt as extensions of the self (Belk 1988, Dittmar 1992, Furby 1978a,b) – 
what is mine becomes (in my feelings) part of ME (Isaacs 1933:225) – and thus, the 
state of psychological ownership emerges. When property is grounded psychologi-
cally, it becomes, for the individual, “mine”, as the individual finds himself or herself 
present in it (Kline & France 1899), and it within the individual. Thus, the target      
becomes part of the psychological owners’s identity.” (Pierce et al 2001:299). 

Individuaalinen tai kollektiivinen psykologinen omistajuus saattaa luoda jännit-
teitä organisaatioon (Jussila et. al. 2005:8). Organisaation jäsenet saattavat esi-
merkiksi ylläpitää muut poissulkevaa kontrollia omaisuuteen tai johtajat saat-
tavat vastustaa muiden interventioita, omaisuuden jakamista, koska heillä on 
niin vahva omistamisen tunne (Pierce et al 2001:303-304). Psykologinen omista-
juus saattaa vaikuttaa myös muutoshalukkuuteen. Muutoshalukkuus saattaa 
olla positiivista tai negatiivista riippuen siitä, millaisesta muutoksesta on kysy-
mys. Yleensä muutosorientaatio on positiivinen silloin, kun muutos on itse pan-
tu vireille (self-initiated), se on kehittymisen tulosta (evolutionary) tai omai-
suutta lisäävä (additive) ja orientaatio on negatiivinen, kun muutos tulee mää-
räyksenä (imposed), käänteentekevästi (revolutionary) tai omaisuutta vähentä-
vänä (subtractive) (Jussila et. el. 2005:8, Dirks & Cummings & Pierce 1996:1-23).  
 Psykologinen omistajuus voi siis liittyä sekä yksilöihin että ryhmiin (Koi-
ranen 2006:113). Nordqvist laajentaa omistajuuden käsitettä strategiatutkimus-
taan varten luomalla termin sosio-symbolinen (socio-symbolic) omistajuus, joka 
sisältää psykologisen omistajuuden, mutta lisää omistajuuden käsitteeseen so-
siaalisen kanssakäymisen ja symboliset suhteet. Sosio-symbolinen omistajuus 
keskittyy enemmän omistajuuden sosiaalisiin ja symbolisiin aspekteihin lisäyk-
senä perinteisempiin laillisiin, taloudellisiin ja rakenteellisiin oikeuksiin ja vel-
vollisuuksiin. Käsite painottaa omistajuutta sosiaalisena ilmiönä, jota tulkitsevat 
ja jossa toimivat ne, joilla on sosiaalista kanssakäymistä erilaisissa toimintaym-
päristöissä, joissa otetaan kantaa strategisiin kysymyksiin. Omistajuus nähdään 
ilmiönä, joka ulottuu yli laillisen ja rakenteellisen omistajuuden ja joka myös 
kehittyy ja vaihtuu ajan myötä. Strategian muodostamisen kannalta tämä tar-
koittaa, että on tärkeää jäljittää ja tulkita erilaisia toimijoita ja areenoita sen sel-
vittämiseksi, kuinka ne linkittyvät omistajuuteen sosiaalisena, symbolisena il-
miönä. Toisin sanoen omistajuus voidaan kanavoida strategiaprosesseissa eri-
laisten toimijoiden ja areenoiden kautta, ja nämä kanavoinnit voivat muuttua 
ajan myötä. (Nordqvist 2005:39). 
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Edellä olevasta kirjallisuusanalyysistä johdetaan tässä tutkimuksessa ku-
vion 7 mukainen synteesi omistajista, omaisuudesta ja omistajuudesta sekä nii-
den välisistä suhteista ja elementeistä. Synteesin mukaisesti tässä tutkimuksessa 
omistajuus tarkoittaa omistajan eli subjektin (yksilö, perhe, instituutio) ja 
omaisuuden eli objektin (yksityisomaisuus, partneruus tai yhtiö) välistä lail-
lista ja/tai henkistä suhdetta, jossa otetaan huomioon myös omistajaoikeudet 
ja velvollisuudet. 

Oleellista omistajuudessa on subjektin ja objektin välille syntyvä suhde. 
Perinteisesti omistamisesta ja omistajuudesta puhuttaessa keskitytään kuvion 7 
vasempaan puoleen eli suhteen laillisuuteen ja siitä syntyviin oikeuksiin suh-
teessa omaisuuteen (käyttöoikeus, päätösoikeus, säätelyoikeus, siirto-oikeus ja 
myyntioikeus) sekä erilaisiin kontrollioikeuksiin (mm. yhtiöön, voitonjakoon ja 
organisaation päätöksiin, johdon valintaan, johdon toimintaan, delegointiin ja 
tiedonsaantiin). Myös omistajuuden velvollisuuksista ja vastuista yhteiskuntaa 
kohtaan ja laillisen omistajuuden oikeuksien käytöstä keskustellaan. Mutta tä-
män tutkimuksen mukaan omistajuus on myös henkistä omistamista, joka pe-
rustuu ihmisen motivaatioihin (vaikuttamisen tarve, minä-identiteetti ja kodin 
tarve) ja niistä kontrollin halun (autonomisuus), kohteen tuntemisen (kanssa-
käynti, assosiaatio ja informaatio) ja potentiaalin investoinnin (aika, energia, 
pyrkimykset ja huomio) kautta syntyvään henkiseen suhteeseen omaisuutta 
kohtaan. Objekti liitetään subjektiin, omaisuus koetaan (tunnetasolla) omaksi. 
Henkinen omistajuus ilmenee vastuullisuutena ja sitoutumisena (asenne, käy-
tös, muutosvalmius) sekä sosiaalisena ja kulttuurisena kanssakäymisenä ympä-
röivän yhteiskunnan kanssa. 



KUVIO 7 Omistajuus, siihen liitettyjä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita 
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Tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulujen omistajuuteen liittyvät käsitteet 
määritellään edellä olevaan omistajuuden määritelmään pohjautuen seuraavasti: 

TAULUKKO 3 Ammattikorkeakoulun omistajuuteen liittyvät käsitteet 

TERMI MÄÄRITELMÄ ESIMERKKI 
Toimilupa Valtioneuvoston antama lupa am-

mattikorkeakoulun ylläpitoon 
Valtioneuvosto päätti 15.6.1995 
(47/401/95) antaa 1.8.1996 lukien 
ammattikorkeakoulun toimiluvan 
Hotelli- ja ravintolaopistosäätiölle. 
Ammattikorkeakoulun nimeksi tuli 
Haaga Instituutin ammattikorkea-
koulu. 

Ylläpitäjä Kunta tai kuntayhtymä taikka rekis-
teröity suomalainen yhteisö tai sää-
tiö, jolle toimilupa on myönnetty 

29 eri ylläpitäjää, esim. Päijät-
Hämeen koulutuskonserni, joka on 
Lahden ja 13 päijäthämäläisen kun-
nan muodostama kuntayhtymä 

Omistaja Ylläpitäjän (= omistaja de juro) se toi-
mielin, joka käyttää omistajavaltaa 
(de facto)  

Kunnan- tai kaupunginhallitus tai 
lautakunta tai jaos, kuntayhtymän 
hallitus, osakeyhtiön hallitus, säätiön 
hallitus

Omaisuus Immateriaalioikeutena saatu toimi-
lupa ja sen toimeenpanemiseksi in-
vestoitu fyysinen ja henkinen pää-
oma 

Toimilupa, tilat ja laitteet, henkilöstö 
ja osaaminen 

Omistajavalta Laillinen päätöksenteko-oikeus asi-
oissa, jotka eivät kuulu korkeakou-
lun itsehallinnon piiriin  

Ammattikorkeakoulun strategisesta 
kehittämisestä päättäminen, koulun 
toimintasuunnitelman ja budjetin hy-
väksyminen, esityksen teko koulutus-
tehtävän muuttamisesta sekä ammat-
tikorkeakoulun valtuuskunnan nimit-
täminen

Omistajaoikeudet Omistajalle kuuluvat etuudet sekä 
oikeudet, joissa hän voi käyttää 
omistajavaltaansa 

Tiedonsaantioikeus ja kontrollioikeus; 
omaisuuden käyttöoikeus, sääntely-
oikeus, siirto-oikeus ja myyntioikeus; 
oikeus voitto-osuuteen 

Omistajavastuu Omistajalle kuuluvat lailliset ja mo-
raaliset velvoitteet, jotka seuraavat 
omistajavallan käyttöä 

Vastuu päätöksenteon seurauksista: 
laillisuus, taloudellisuus, tarkoituk-
senmukaisuus, tasapuolisuus, oikeu-
denmukaisuus 

Omistajuus sosiaalisena il-
miönä 

Omistajien edustajien harrastama 
ihmisten välinen kanssakäyminen ja 
kommunikaatio, joka liittyy ammat-
tikorkeakouluihin 

Aktiivisuus ja osanotto yleiseen kes-
kusteluun, informaation jakaminen, 
toimiminen työryhmissä 

Omistajuus laillisena ilmiö-
nä

Omistajan omistajavaltaan perustu-
vat lailliset oikeudet ja velvollisuudet 
sekä niiden perusteella tehdyt ratkai-
sut

Ks. omistajavalta 

Omistajuus vallankäytön 
tasolla 

Omistajan aktiiviset toimenpiteet, 
vaikuttaminen ja tulosten vaatiminen 

Vaikuttaminen korkeakoulun strate-
giaan, johdon nimityksiin, invstointi-
halukkuus ja tulosvaatimukset 

Omistajuus psykologisella 
tasolla 

Omistajan henkinen sitoutuminen ja 
vastuullisuus

Asenne, käytös, muutosvalmius, ajan 
antaminen, energian käyttäminen, in-
formaatioon perehtyminen, itsehal-
linnon vaaliminen 

Tämän tutkimuksen mu-
kainen omistajuus  
ammattikorkeakouluissa

Omaisuuden omistamiseen liittyvä 
juridinen, sosiaalinen, vallankäytöl-
linen tai psykologinen suhde, jossa 
otetaan huomioon myös omistaja-
oikeudet ja -vastuut 
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Taulukon 3 mukaan ammattikorkeakoulujen omistajia ovat tässä tutki-
muksessa ne faktiset päätöksentekijät, jotka käyttävät ylläpitäjien eli juridisten 
omistajien omistajavaltaa kohteeseensa. Tämän tulkinnan mukaisesti omistaja-
valtaa käyttää korkeakouluympäristössä aina kollegiaalinen toimielin, joka 
yleensä on yhteisön tai säätiön hallitus tai se toimielin, jolle kuntaomisteisessa 
ympäristössä kunnanvaltuusto, -hallitus tai lautakunta on päätösvallan dele-
goinut. Tutkimuksessa kuitenkin yhdytään siihen näkemykseen, että juridinen 
omistajavalta on vain osa omistajuutta. Sen vuoksi tässä työssä omistajuuteen 
lisätään myös omistamisen sosiaalinen, vallankäytöllinen ja psykologinen taso. 
Omistajuuteen liitetään erityisesti vastuullisuus, mikä tarkoittaa pitkäaikaista 
sitoutumista koulun toiminnan ylläpitoon, rahoittamiseen ja kehittämiseen. 
Omistajuuteen liittyy lisäksi aktiivinen omistajaoikeuksien käyttäminen, mutta 
myös aktiivinen huolehtiminen omistajan laillisista ja moraalisista velvollisuuk-
sista.

2.2 Omistajaohjaus käsitteenä 

Sekä laillisen että henkisen omistajuuden käsitteeseen liittyy siis kontrolli (esim. 
Monks & Minow 2004:98-99, Kim & Nofsinger 2004:4; Mattila & Ikävalko 
2003:3, Pierce et al. 2001:301; Rousseau & Shperling 2003:556). Henkisessä omis-
tajuudessa kysymys on yksilön kyvystä käyttää omaisuutta ja kontrolloida 
omaisuuden käyttöä (Rudmin & Berry 1987). Myös monet tutkimukset ovat 
osoittaneet, että kontrolli, jota on käytetty kohteeseen, synnyttää omistajuuden 
tunteen kohdetta kohtaan (Pierce et al. 2001:301).
 Silloin kun omaisuus ja yritys ovat yksittäisen henkilön laillisessa hallin-
nassa, tarkoituksenmukaiseen omaisuuden käyttöön liittyvää kontrollia ei tarvi-
ta; kysymys on suorasta omistuksesta (Monks & Minow 2004:100). Yritysympä-
ristössä kontrollin tarpeen on katsottu syntyvän siitä, kun yritykset laajetessaan 
ovat palkanneet johtajia ja muita asiantuntijoita hoitamaan omistamiaan yrityk-
siä tai muuta omaisuutta, ja omistajuus ja päätöksenteko ovat eriytyneet (mm. 
Monks & Minow 2004:115-122, Wearing 2005:6,). Berlen ja Meansin klassikko-
työssä vuodelta 1932 todetaan, että sen aikaisia moderneja yrityksiä johtivat 
ammattijohtajat, jotka eivät olleet vastuussa (unaccountable to) hajaantuneelle 
omistajakunnalle (Berle & Means 1932). Tämä johti myöhemmin ns. kapeaan 
omistajaohjauksen näkemykseen: miten varmistetaan, että johtajat noudattavat 
omistajien tahtoa (Vives 2000:1, Allen & Gale 2000:23, Rajan & Zingales 
2000:201, Lenoble 2003:17, Kim & Nofsinger 2004:4).
 Yleisellä tasolla omistajaohjauksella tarkoitetaan järjestelmää, jolla yhtiöitä 
johdetaan ja valvotaan (Cadbury 2002:1). Professori Trickerin tunnettu totea-
mus vuodelta 1984 kuuluukin seuraavasti:

”Whilst management processes have been widely explored, relatively little attention 
has been paid to the processes by which companies are governed. If management is 
about running businesses, governance is about seeing that it is run properly. All 
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companies need governing as well as managing.” (Tricker 1984, teoksessa Coyle 
2004:4). 

Omistajaohjauksen perusmääritelmässä ovat yleensä seuraavat elementit (vrt. 
Monks & Minow 2004, Tricker 1996): omistaja valitsee hallituksen, joka sitoo 
erilaisia sopimuksia ja kannustimia toimivan johdon ohjaamiseksi ja palkitse-
miseksi niin, että omistaja saisi mahdollisimman hyvän tuoton sijoittamalleen 
pääomalle. Omistaja kontrolloi ohjauksen toimivuutta saamansa informaation 
kautta, ks. kuvio 8. 

KUVIO 8 Omistajaohjauksen peruskaava 

Omistajaohjaus voidaan määritellä suppeasti tai laajasti. Omistajaohjauksen 
suppeaa (Vives 2000:1, Allen & Gale 2000:23) näkemystä kutsutaan myös omis-
tajaohjauksen anglosaksiseksi malliksi (Hirvonen, Niskakangas ja Steiner 
2003:22). Kapeassa näkemyksessä keskitytään joko vain omistajien ja toimivan 
johdon välisiin suhteisiin (Timonen P. 2000:4, Lenoble 2003:17) tai omistajien, 
hallituksen, toimivan johdon ja tilintarkastuksen rooleihin ja roolien keskinäi-
siin suhteisiin ja niistä tehtäviin sopimuksiin (Wearing 2005:6, Timonen P. 
2000:3, Lenoble 2003:20) tai yrityksen tehokkuuteen ja pääomien tuottoon (Gug-
ler 2001:3), ks. kuvio 9. 

Myöhemmin sai sijaa myös laajempi näkemys omistajaohjauksesta. Siinä 
käsitteeseen otettiin mukaan myös muut sidosryhmät kuin omistajat: yrityksen 
työntekijät, asiakkaat, hankkijat sekä naapurusto ja ympäristö, joiden hyvin-
voinnista myös piti huolehtia (vrt. Mäntysaari 2005:9, Mallin 2004:43-52). Omis-
tajaohjaus viittaa tässä yhteydessä sellaisten järjestelmien suunnitteluun, joiden 
perusteella johtajat sisäistävät yritykseen (internalize in the firm) sidosryhmien 
hyvinvoinnin tarpeen (Vives 2000:1). Omistajaohjaus on prosessi, jonka puit-
teissa yrityksille annetaan tietoon sidosryhmien oikeudet ja velvollisuudet 
(Demb & Neubar & Friedrich 1992:187). Laajemman määritelmän mukaan se, 
mikä on optimaalista osakkaille, ei välttämättä olekaan optimaalista muulle 
osalle yhteiskuntaa. Tämä merkitsee, että omistajaohjaus, joka luo varallisuutta 
vain osakkaille, ei ehkä ole sitä politiikkaa, joka luo suurimman yhteiskunnalli-
sen hyvinvoinnin (Blair 1995:13). Sidosryhmien huomioon ottaminen perustuu 
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ajatukselle, että monet niistä edustavat tahoa, jotka investoivat yritykseen fyy-
sistä ja inhimillistä pääomaa. Siinä on samanlainen, jollei suurempikin riski, 
kuin rahallisen pääoman sijoittamisessa (Wearing 2005:10, Blair 1995:326), ks. 
kuvio 10. 

KUVIO 9 Omistajaohjauksen suppea määritelmä 

Omistajaohjauksen laajaa määritelmää kutsutaan myös manner-
eurooppalaiseksi malliksi (Hirvonen et al 2003:22). Tällöin omistajaohjauksella 
tarkoitetaan yritysjohdon, yrityksen hallituksen, sen osakkeenomistajien ja mui-
den sidosryhmien välisiä suhteita. Se sisältää myös rakenteet, joiden avulla ase-
tetaan yrityksen tavoitteet sekä määritellään niihin pyrkimisen keinot ja yrityk-
sen toiminnan valvonta (OECD Principles of Corporate Governance, s. 2). Kaik-
kein laveimmillaan omistajaohjaus on eräänlainen instituutio- ja talousjärjes-
telmäsidonnainen kokonaisnäkökulma koko yritystoiminnan sääntelyyn (Ti-
monen P. 2000:4, vrt. Jussila & Saksa & Tienari 2005:2). 
 Omistajaohjauksella voidaan tarkoittaa myös ulkoista tai sisäistä omistaja-
ohjausta. Ulkoinen omistajaohjaus tutkii markkinoiden ja yrityksen välisiä suh-
teita, osakemarkkinoiden käyttäytymistä suhteessa yritykseen (Hirvonen et al. 
2003:28, ks. Mäntysaari 2005:1). Sisäinen omistajaohjaus taas tarkoittaa yrityk-
sen toimintaa yhtiökokousten välillä ja yrityksen toimintaa niin, että omistajien 
tahto toteutuu yrityksen strategiassa ja operatiivisessa toiminnassa. Sisäisestä 
omistajaohjauksesta käytetään usein termiä omistajalähtöinen johtaminen, va-
lue based management, VBM (Hirvonen et al 2003:28). VBM:n selkeä tavoite 
onkin osakkeenomistajan varallisuuden kasvattaminen yrityksen strategiaa, ra-
kennetta ja prosesseja ohjaamalla, ja siihen kuuluu johdon palkitseminen ja yri-
tyksen menestymisen arviointi erilaisilla mittareilla (Saarnio, Puttonen, Eronen 
2000:19, Gugler 2001:3-7).  
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KUVIO 10 Omistajaohjauksen laajempi määritelmä 

Omistajaohjauksesta käytetään kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa ja 
keskustelussa termiä corporate governance. Haapanen, Lainema, Lehtinen ja 
Lähdesmäki toteavat, että suomenkielisestä käännöksestä ei ole syntynyt yksi-
mielisyyttä (ks. myös Timonen P. 2000:1). Käytetyimmät ilmaisut ovat heidän 
mukaansa yrityksen hallintomalli, yrityksen hallintojärjestelmä tai omistajista 
lähtevä johdon toiminnan valvonta. Suomenkielisissä alan artikkeleista ja vuo-
sikertomuksista löytyy kuitenkin useita määritelmiä ja käännöksiä (Haapanen 
& Lainema & Lehtinen & Lähdesmäki 2002:62, vrt Hirvonen et al 2003:23, Lai-
nema 1998:19, Leppämäki 1998:1): 

• hyvä hallintotapa 
• hallintomalli 
• hallintoperiaatteet 
• hallinnointikäytäntö 
• yrityksen johtamis- ja valvontakulttuuri 
• yrityksen johtamis- ja valvontajärjestelmä 
• hallinto- ja kontrollijärjestelmä 
• hallinnon ohjaus 
• omistajaohjaus
• omistajavalvonta 
• johtamisen valvonta 
• yrityksen johtamisen sidosryhmävalvonta 
• yrityksen johdon toimien valvonta eli kaikki ne toimet, joiden avulla omistajat 

pyrkivät varmistumaan siitä, että johto toimii heidän tavoitteidensa mukaisesti 
• menettely tai menettelytapa, jolla yrityksen omistajat (osakkaat) valvovat yri-

tyksen sisäistä hallintoa. 
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Useat suomalaiset kirjoittajat ovatkin päätyneet siihen, että he eivät lainkaan 
käännä termiä suomeksi (esim. Hirvonen et al. 2003:21, Timonen P. 2000:1-2). 
 Tämän tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukainen käännös on tekstissä 
jo käytetty omistajaohjaus, koska tutkittavassa ilmiössä kyse on nimenomaan 
omistajien harjoittamasta ohjauksesta ja toisaalta ammattikorkeakoulun henki-
lökunnan sisäisen yrittäjyyden suhteesta valtion ohjaukseen (ks. kuvio 5). 
Omistajaohjauksen termin käyttö osana ammattikorkeakoulun ohjauksen kol-
miota ja osana tutkittavaa ilmiötä tasapainottaa käsitteen suhteessa ilmiön mui-
hin käsitteisiin. Tutkimuksessa ei siis ole kysymys hallintoperiaatteista, -tavasta 
tai käytännöstä eikä tutkimuksessa pelkästään korosteta omistajaohjaukseen 
liittyvää valvontaominaisuutta, vaan tässä tutkimuksessa käsitteeseen halutaan 
sisällyttää myös ohjauksen ja johtamisen merkitys käsitteen laajan, mannereu-
rooppalaiseen tulkinnan mukaisena.  

2.3 Omistajaohjauksen teorioita 

2.3.1 Agenttiteoria 

Omistajaohjauksen käsitteen ja teorioiden lähtökohtana pidetään Berlen ja 
Meansin teosta ”The modern corporation and private property” vuodelta 1932 
(esim. Lenoble 2003:19-23, Wearing 2005:6, Vives 2000:1). Vaikka omistajat oli-
sivatkin Berlen ja Meansin mukaan olleet kiinnostuneita hallitsemaan omia yh-
tiöitään ja saamaan näin mahdollisen maksimaalisen hyödyn itselleen, tämä kä-
vi mahdottomaksi yritysten koon ja siitä seuraavan pääomatarpeen kasvaessa. 
Yhtiöt kasvoivat enemmän kuin omistajan voimavarat olisivat mahdollistaneet 
(Schleifer & Vishny 1997:740-741), ja näin omistajat eivät enää kyenneet vastaa-
maan yrityksensä taloudellisiin tarpeisiin. Tämän seurauksena yrityksille tuli 
useita omistajia, joista teorian mukaan jokainen halusi maksimoida oman etun-
sa (Davis & Schoorman & Donaldson 1997:22).  Samalla kun yritykset kasvoi-
vat, niihin oli palkattava erillisiä johtajia, joilla oli liiketoiminnallista osaamista 
ja jotka rupesivat hoitamaan yrityksen asioita omistajien puolesta. Näin omista-
juus ja yrityksen johtaminen etääntyivät toisistaan. Omistajille syntyi tarve toi-
saalta saada tietoa yrityksestä ja toisaalta kehittää keinoja, miten yrityksiä kont-
rolloitaisiin (Rock & Wachter 1999:121-159, Monks & Minow 2004:110-115, Cor-
betta & Salvato 2004:123). Lisäksi ongelmaksi tuli se, miten johtajat, jotka olivat 
saaneet yrityksessä kontrollin, saataisiin joillakin sopimuksilla, menettelytavoil-
la tai kompensaatioilla ajamaan omistajien etuja niin, että omistajat voisivat 
maksimoida tuottonsa (Gugler 2001:11). Tästä omistajien ja johtajien suhteiden 
tutkimuksesta ja heidän välilleen tehtävien sopimusten analysoinnista on syn-
tynyt ensimmäinen omistajaohjauksen teoria, jota kutsutaan agenttiteoriaksi 
(vrt. Jussila et al. 2005:3). 
 Agenttiteoriassa omistajia kutsutaan päämiehiksi, koska he tekevät sopi-
muksen johtajan kanssa yrityksen johtamisesta. Johtajia puolestaan kutsutaan 
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agenteiksi, joiden tehtävän olisi maksimoida omistajan hyöty, mutta jotka pyr-
kivät myös mahdollisimman suureen omaan hyötyyn. Kun yrityksen, sen omis-
tajan ja johtajan edut yhtyvät, tilanteessa ei ole ongelmaa. Mutta silloin kun 
edut eivät olekaan samansuuntaiset, omistajalle syntyy agenttiteorian mukaan 
kustannuksia sen ristiriidan hoitamisesta, että tilaisuuden tullen agentit muu-
toin pyrkisivät rationaalisesti maksimoimaan omaa hyötyään päämiehen kus-
tannuksella. Agenttiteorian tarkoitus on tutkia ja pienentää näitä agenttikus-
tannuksiksi nimettyjä kulueriä (Davis et al. 1997:22, Wearing 2005:6-7). 

“Agency costs represent the difference between the value of an actual firm and the 
value of a hypothetical firm which would exist in a more perfect world where man-
agement and shareholder incentives are perfectly aligned” (Grinblatt & Titman 
1998:621). 

Jensenin ja Mecklingin mukaan agenttikustannukset voivat syntyä a) valvonta-
kustannuksista (monitoring costs), joita omistajat joutuvat irrottamaan johtajien 
toimien seuraamiseksi, b) agenttien sitouttamiskustannuksista (bonding costs), 
joista Hirvonen et al. käyttävät nimitystä takuukustannukset (Hirvonen et al 
2003:31) ja c) residuaalitappiosta (reductions in welfare), joka seuraa siitä, että 
agentit eivät ole sitoutuneet pelkästään omistajien etujen maksimointiin. Lisäksi 
Jensen ja Meckling toteavat, että on erittäin kallista, jollei mahdotonta, kirjoittaa 
sellaista sopimusta omistajien ja johtajien välille, joka ottaisi huomioon kaiken 
sattumanvaraisenkin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan (Jensen & Meckling 
1976:308, vrt. Gugler 2001:11). 
 Agenttiteorian mukaan yritys nähdään yksilöiden välisenä sopimusten 
sarjana (Corporate Governance and the Contractarian Theory of the Firm, ks. 
Lenoble 2003:19-22). Sarja alkaa, kun omistaja sopii johdon kanssa siitä, että joh-
to tekee heidän puolestaan päätöksiä. Kyse on siis päätösvallan delegoinnista 
(Wearing 2005:7). Agenttiteorian tutkijat erittelevätkin delegoinnin ja kontrollin 
välistä suhdetta, jossa siis ensin delegoidaan ja sitten tarvitaan kontrollia, jotta 
delegoinnin potentiaaliset väärinkäytökset voitaisiin minimoida (Davis et al. 
1997:23).  Lenoble viitaa Jenseniin ja Mecklingiin todetessaan, että tästä näke-
myksestä on saanut alkunsa kokonainen hallinnon sopimusteoreettinen tutki-
mus, joka pohjautuu omistamisen ja epätäydellisten sopimusten teoriaan (Le-
noble 2003:20, ks. myös Hart 1988:119-139). Näillä teorioilla puolestaan on yh-
teys Lenoblen mukaan rajallisen päätöksenteon teorioihin (Lenoble 2003:20), 
kun etsitään tehokasta tapaa tehdä päätöksiä sellaisissa olosuhteissa, joihin ei 
osata varautua omistajien ja johtajien välisissä sopimuksissa (vrt. Schleifer & 
Vishny 1997:741). 
 Yritys voidaan nähdä myös omistajien laillisena instrumenttina oman in-
tressinsä, pääoman tuoton, maksimoimisessa. Agenttiteoriassa oletetaan usein, 
että johtajilla on enemmän informaatiota yrityksestä kuin omistajilla, joten seu-
rauksena on tiedon epäsymmetrisyys: agentit saavat informaatiota paremmin 
kuin osakkaat. Agenttiteorian mukaan päämiehet pyrkivät tasaamaan tilannetta 
kontrolloimalla agentteja, mistä seuraa kalliita kontrollointikustannuksia. Tä-
män vuoksi varsinkin osakeyhtiöissä pyritään pienentämään kontrollikustan-
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nuksia sillä, että yrityksen raportointi omistajille tehdään säännölliseksi ja sää-
dellyksi (Wearing 2005:8, Gugler 2001:11, Mallin 2004:11, Heinrich 2002:3). 

2.3.2 Osaamispääoman investoinnin teoria (The Human Capital Investment 
Theory)4

Agenttiteoriassa omistajalle kuuluvia oikeuksia on siis delegoitu johtajalle. Var-
sinkin osakeyhtiöissä, joissa omistajuus on hajautunut, valtaa on keskittynyt 
organisaatiohierarkian huipulle vertikaalisesti johdetussa organisaatiossa. Yri-
tys sinänsä nähdään stabiilina omistajien omaisuuden kohteena. Sen vuoksi 
agenttiteorian mielenkiinto on luonnollisesti keskittynyt siihen, miten organi-
saatiopyramidin yläpäähän vertikaalisesti keskittynyt ylijäämä voitaisiin pelas-
taa omaa etua tavoittelevilta johtajilta ja antaa se omistajille, joille se oikeutetus-
ti kuuluukin. (Rajan & Zingales 2000:201-202, Zingales 2000:1642, Lenoble 
2003:25).

Viimeaikainen kehitys yrityksissä, markkinoiden laajuudessa ja vaatimuk-
sissa sekä rahoituksen saatavuus ovat kuitenkin tehneet erityisosaajista paljon 
tärkeämmän pääoman kuin omistajan sijoittama pääoma. Tämä osaamispää-
oma on myös paljon liikkuvampaa (Rajan & Zingales 2000:202). Pääkonttorei-
den auktoriteetti on rajoitetumpaa kuin aikaisemmin, koska työntekijät voivat 
lähteä ja viedä osaamispääoman mennessään (Zingales 2000:1642-1643). Osaa-
mispääomaa tulee myös hallita toisella tapaa kuin sijoitettua pääomaa.  Osaa-
mispääoman kasvun myötä valta on levittäytynyt yrityksissä paljon laajemmal-
le kuin aikaisemmissa vertikaalisissa päämies-agentti -malleissa (Rajan & Zin-
gales 2000:202) eivätkä myöskään vanhat ratkaisut, jotka perustuivat fyysisiin 
omistus-intensiivisiin yrityksiin, enää ole toimivia (Lenoble 2003:25). Näin 
myös agenttiteorian sopimuksiin ja kontrolliin perustuva lähestymistapa on 
osoittautunut sopimattomaksi uusissa yrityksissä, jotka ovat inhimillisestä 
osaamispääomasta riippuvaisia (Lenoble 2003:26). Valta ja tieto eivät enää ole 
tämän tulkinnan mukaan pyramidin huipulla, vaan ne ovat hajautuneet ympäri 
organisaatiota, erilaisille ryhmille (Matutes 2000:227), jopa yrityksen laillisten 
rajojen yli. Spesialisoituminen luo uusia kontrollioikeuksia ja näin myös uutta 
valtaa (Ricart 2000:229). Näin yrityksestä ei enää voitaisi puhua sarjana sopi-
muksia (nexus of contracts) eikä omaisuuden keskittymänä (collection of as-
sets), vaan pikemminkin verkostona, joka on rakentunut kriittisen resurssin 
ympärille (web of specific investments built around a critical resource) (Rajan & 
Zingales 2000:221-225, Zingales 2000:1645, Lenoble 2003:26). 
 Ricartin arvion mukaan Rajanin ja Zingalesin osaamispääoman teoriassa 
päädytään kahteen ajatukseen, jotka on tuotava mukaan omistajaohjauksen 
keskusteluun: 1) yrityksen yhtenäisyyden puolustus silloin, kun avainomaisuus 
on informaatiota tai osaamispääomaa ja 2) työntekijöiden motivointi eri kei-

4  Tässä luvussa paneudutaan vain Human Capitalin investointinäkökulmaan, koska 
kysymys on omistajaohjauksen elementistä, ei varsinaisesti Human Capital -teoriasta 
eikä Competence-Based Theory of The Firm -teoriasta sinänsä (ks. Hodgson 1998). 
Human Capital Investment -teoriaa täydennetään Social Capital -teorialla tämän tut-
kimuksen luvussa 3.3.2. 
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noin, koska työntekijäverkostot ovat yrityksen todellisen vallan päälähteitä (Ri-
cart 2000:230). Ricart päätyy myös arvioon, että tässä teoriassa johtamisessa ky-
symys on lopulta arvojen luomisesta. Samoin kuin omistajuus arvona palkitsee 
sijoittamisen, tässä teoriassa spesialisoitumiseen käsiksi pääseminen (access) 
taivuttaa investointipäätökseen, joka suuntautuu spesialisoituneeseen inhimilli-
seen pääomaan. Omistajuuden tavoin tämä aksessi ( =arvo) on valtainstrument-
ti tuottojen saamiseen yrityksestä. (Ricart 2000:231). Erikoistunut osaaminen ja 
yritysympäristö ovat kombinaatio, joka luo innovatiivisuuden arvoa. Tämä 
kombinaatio pohjautuu mahdollisuuksiin, jotka ovat kuitenkin sosiaalisesti 
monimutkaisia ja vaikeita matkia, ja sen seurauksena on mahdollista saada kil-
pailuetua. Näin ollen omistajaohjaus edellyttää uutta, luovaa työskentelyä, ku-
ten valtaistamista (empowerment), tiimityöskentelyä ja omistajuuden jakautu-
mista, luottamusta, sosiaalisia verkostoja ja jaettua visiota5. (Ricart 2000:231, vrt. 
Ghoshal & Moran 1996, Nahapiet & Ghoshal 1998, Tsai & Ghoshal 1998). 

2.3.3 Pehtoriteoria (The Stewardship Theory)6

Agenttiteoriaa voidaan kritikoida liian kapeasta ihmisnäkemyksestä, ihmisen 
matemaattisesta mallinnuksesta ja sen seurauksena epärealistisesta käyttäyty-
misen kuvaamisesta (Jensen & Meckling 1994: 4-19). Myöskään kaiken motivaa-
tion kuvitteleminen itsekkyydeksi ei selitä inhimillisen käyttäytymisen komp-
leksisuutta (Doucouliagos 1994: 877-883). Pehtoriteorian juuret ovatkin psyko-
logiassa ja sosiologiassa (Jussila et al. 2005:4), ja se suunniteltiin tutkijoille, jotka 
paneutuivat niihin tilanteisiin, joissa johtajat ovat pehtorin (stewards) tapaan 
motivoituneita toimimaan päämiestensä parhaaksi (Donaldson & Davis 1991: 
49-64). Pehtoriteoriassa ihmiskäsitys perustuu vertaukseen taloudenhoitajasta, 
jonka käyttäytyminen on orientoitunut niin, että organisaatiomyönteisestä, kol-
lektiivisesta käyttäytymisestä on suurempi hyöty kuin itsekeskeisestä käyttäy-
tymisestä. Pehtorin käyttäytyminen ei eroa organisaation eduista. Näin ollen 

5  Human Capital Investment -teoriaa täydennetään Social Capital -teorialla tämän tut-
kimuksen luvussa 3.3.2. 

6  Steward-sanalla on monta merkitystä suomessa: 1) tarjoilija, stuertti 2) tilanhoitaja, 
pehtori 3) taloudenhoitaja 4) (kilpailujen) järjestäjä, toimitsija (Suuri englanti-suomi -
sanakirja, Gummerus 2005, Englanti-suomi -suursanakirja, WSOY 2003). Sanasta on 
johdettu käsite stewardship, joka samojen sanakirjojen mukaisesti tarkoittaa tilanhoi-
toa, taloudenhoitoa, jonkin tehtävän hoitamista, johtamista, taloudenhoitajan asemaa 
ja tehtäviä. Vapaammissa käännöksissä stewardship tarkoittaa myös luotsia ja yleen-
sä kabiinihenkilöstöä. Tähän tutkimukseen on valittu termi pehtori, koska sanaan liit-
tyy syvällistä vastuuntuntoa, itsenäisten ratkaisujen tekemistä, uusitestamentillista 
”uskollista ja ymmärtäväistä huoneenhaltijana toimimista, jonka hänen herransa ot-
taa pitämään huolta hänen palvelusväestään”. Pehtorin sisältö on tällöin syvempi 
kuin järjestysmiehen tai toimitsijan, jotka ovat korostetusti valvojia tai luotsin, jonka 
velvollisuutena on ohjata alusta satamasta satamaan, vaikkakin myös vaarallisia kul-
kuväyliä pitkin. Luotsi toimii kuitenkin individualistisesti kun taas pehtori pyrkii 
kollektivismiin. Myös stuertti tai lentokoneen kabinettihenkilöstö tekevät lyhytkes-
toisempaa työtä, jossa sosiaalinen vertailu kohdistuu työtovereihin kun taas pehtorin 
työ on pitkäkestoista, luottamukseen perustuvaa kokonaisvaltaista vastuun ottamis-
ta, jossa sosiaalinen vertailu kohdistetaan päämieheen (vrt. pehtori, tilanhoitaja, huo-
neenhaltija, luotsi, järjestysmies, stuertti ja lentoemäntä, Nykysuomen sanakirja XIII 
painos, WSOY, Juva 1992).  



43

niissä tilanteissakin, joissa pehtorin ja päämiehen edut ovat ristikkäisiä, pehtori 
antaa suuremman arvon yhteistyölle kuin omalle edulle (Davis et al 1997:24). 
 Pehtoriteoriassa oletetaan, että organisaation menestyminen ja johtajan 
tyytyväisyys ovat voimakkaasti sidoksissa toisiinsa (Jussila et al. 2005:4, Daily & 
Dalton & Canella 2003:371-382). Pehtori suojelee ja maksimoi omistajan etua 
yrityksen tehokkuuden kautta. Näin pehtorin käytös on organisaatiokeskeistä 
(vrt. Corbetta & Salvato 2004: 123). Pehtorin autonomiaa tulisikin teorian mu-
kaan lisätä, koska hän on omistajan näkökulmasta luotettava. Tällöin agentti-
teorian mukainen kontrolli saattaa jopa alentaa tuottavuutta. Pehtoriteoreetikot 
keskittyvät rakenteisiin, jotka pikemminkin valtaistavat johtajaa kuin niihin ra-
kenteisiin, jotka seuraavat ja valvovat johtajan toimintaa (Davis et al. 1997:26, 
Corbetta et. al. 2004:123). Pehtori ja agentti eroavat teorioiden mukaan monella 
faktorilla mitattuna toisistaan. Oheisessa taulukossa 4 Davis et al. luokittelevat 
erot psykologisten ja tilannemuuttujien perusteella (Davis et al. 1997:37). 

TAULUKKO 4 Agenttiteorian ja pehtoriteorian vertailu (Davis et al 1997:37) 

 Agenttiteoria Pehtoriteoria 
Ihmiskäsitys taloudellinen ihminen itseään toteuttava ihminen 
Käyttäytyminen itsekeskeinen kollektiivinen palvelu 
   
Psykologiset mekanismit 
Motivaatio alhaisempi taso / taloudelli-

set tarpeet 
(turvallisuuden tunne, talous)
ulkoiset seikat 

korkeampi taso 
(kasvu, päämäärät, itsensä to-
teuttaminen) 
sisäiset seikat 

Sosiaalinen vertailu muut johtajat päämies 
Identifikaatio alhainen arvosidonnaisuus korkea arvosidonnaisuus 
Valta institutionaalinen 

(legitiimisyys, pakottavuus, 
palkkiot) 

henkilökohtainen 
(ekperttiys, viitteellisyys) 

Tilannemekanismit 
Johtajuusfilosofia kontrolliorientoitunut sitoutumisorientoitunut 
     riskiorientaatio kontrollijärjestelmät luottamus 
     aikakehys lyhytkestoinen pitkäkestoinen 
     kohde kustannuskontrolli suorituslisäys 
Kulttuuriset erot individualismi kollektivismi 
 etäinen valta 

(high power distance) 
läheinen valta 
(low power distance) 

Empiirisillä tutkimuksilla on pyritty selvittämään, kumpi teoria olisi parempi 
omistajaohjauksessa olettaen, että kaikki johtajat ovat joko agentteja tai pehto-
reita. Tutkimusten tulokset vaihtelevat, joten Donaldson & Davis toteavat, että 
johtajuuden selvittämisessä tarvitaan kumpaakin teoriaa (Donaldson & Davis 
1994). Useat tutkijat ovat havainneet, että agenttiteorian mukainen itsenäinen 
hallitus (nonexecutive board chair) assosioi yrityksen paremman tuottavuuden 
kanssa7. Toiset tutkijat ovat puolestaan päätyneet tulokseen, että hallitus, jossa 

7  Berg & Smith 1978, Daily & Dalton 1994, Rechner & Dalton 1991 
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mukana on toimiva pehtorimainen toimitusjohtaja (stewardsips’s executive-
chaired boards), johtaa oleellisesti korkeampaan tuottavuuteen8. Jotkut tutkijat 
päätyvät puolestaan johtopäätökseen, ettei tuloksellisuudessa ole oleellista eroa 
näiden mallien kesken9 (Davis et al. 1997:26).

Tutkimusten mukaan yrityksissä esiintyy sekä agenttiteorian että pehtori-
teorian mukaista käyttäytymistä. Samoja yleisinhimillisiä ominaisuuksia on se-
kä päämiehellä että johtajalla. Kumpikin osapuoli siis päättää, kuinka suhde ra-
kentuu. Ensinnäkin kummankin osapuolen psykologiset luonteenpiirteet suun-
taavat päätöksentekoa tiettyyn suuntaan. Toiseksi valintaan vaikuttavat tilan-
teet, joihin reagoidaan johtajuusfilosofian ja kulttuuristen erojen mukaisesti. Ja 
kolmanneksi odotukset toisesta osapuolesta vaikuttavat agentti- ja pehtorivalin-
taan. Taulukossa 5 on ristiintaulukoitu kummankin osapuolen valinnat ja nii-
den vaikutukset. (Davis et al. 1997:38-40). 

TAULUKKO 5 Päämies - johtaja -valintojen malli (Davis et al. 1997:39) 

Päämiehen valinta 
 Agentti Pehtori 

Agentti 
Minimoi potentiaalisia kustan-

nuksia
Keskinäinen agenttisuhde 

Agentti toimii opportunistisesti 
Päämies on vihainen 
Päämies on pettynyt

Johtajan valinta 

Pehtori Päämies toimii opportunistisesti 
Johtaja on turhautunut 

Johtaja on pettynyt

Maksimoi potentiaalisen suori-
tuksen

Keskinäinen pehtorisuhde
   

2.3.4 Sidosryhmäteoria (Stakeholder Theory) 

Perinteistä agentti- ja pehtoriteoriaa kritisoiva näkemys omistajaohjauksesta 
pohjautuu näkökulmaan, joka kyseenalaistaa teorioiden eettisen perustan: sekä 
omistajien hyvinvoinnin maksimointi yritystoiminnan tarkoituksena että omis-
tamiseen liittyvät oikeudet, joiden mukaan johtajien on toimittava omistajien 
tahdon mukaan heidän hyvinvointinsa maksimoimiseksi, ovat sinänsä jo mo-
raalisia perusteluita (Phillips 2003:4-5). Oleellista on se, että mikä on optimaalis-
ta omistajille, ei useinkaan ole optimaalista muulle yhteiskunnalle. Eli yrityksen 
politiikka, joka generoi suurimman osan hyvinvointia omistajille, ei välttämättä 
ole samaa politiikkaa, joka generoi suurinta sosiaalista hyvinvointia (Blair 
1995:13, Wickham 2004:47).  Sidosryhmäteoria onkin teoria organisaation johta-
juudesta ja etiikasta (Phillips 2003:15). Tämän vuoksi sidosryhmäteoriaa pide-
tään suorana kontrastina agenttiteorialle (Wearing 2005:9, Mallin 2004:14). Phil-
lipsin mukaan muidenkin strategisten johtajuusteorioiden taustalla on moraali-

8  Donaldson & Davis 1989, 1991, Finkelstein & D’Aveni 1994 
9  Chaganti, Mahajan & Sharma 1985, Molz 1988



45

sia valintoja, mutta ne otetaan annettuina, implisiittisinä, tai sitten niitä ei tie-
dosteta lainkaan (mt. s. 15). Sidosryhmäteoria on siinä mielessä erityinen, että se 
tuo moraalin ja arvot eksplisiittisesti esille (Jones & Wicks 1999:206-221). Teori-
an moraalinen ote on ilmeistä alan kirjallisuuden piirissä10(Phillips 2003:17).

Sidosryhmäteoriassa sidosryhmän olemus perustuu pitkälti Freemanin 
määritelmään: Organisaation sidosryhmä on jokainen ryhmä tai yksilö, joka voi 
vaikuttaa organisaation tavoitteiden saavuttamiseen tai johon voidaan vaikut-
taa tavoitteiden saavuttamisella. (..”who can affect or is affected by the 
achievement of the organization’s objectives”, Freeman 1984:46, vrt. Mallin 
2003:43).

Yleisesti ottaen sidosryhmällä tarkoitetaan siis henkilöitä, joilla on intressi, 
vaatimus tai panos (stake) organisaatiossa, siinä, mitä organisaatio tekee tai 
kuinka hyvin se tehtävistään suoriutuu (Donaldson & Preston 1995:65-91, 
Wickham 2004:249). Sidosryhmillä on motivaatio osallistua yrityksen toimin-
taan, mikäli ne saavat vastikkeen, joka ylittää niiden sitoumuksien arvon. Vas-
tikkeina ovat erilaiset palkkiot, kuten raha, valta tai organisaatiostatus. Si-
toumuksilla puolestaan tarkoitetaan taitoja, osaamista ja organisaation tarvit-
semaa eksperttiyttä. (Jones 2001:13, vrt. March & Simon, 1958). 
 Sidosryhmien määrittelyssä on oleellista niiden merkitsevyys. Ryhmiä ja 
niiden vaatimuksia voidaan luokitella niiden suhteellisen merkityksen perus-
teella, joiksi voidaan määritellä laillisuus, valta ja kiireellisyys (Mitchell, Agle ja 
Wood 1997:854). Donaldson ja Preston luovat taksonomiaa, joka koostuu a) de-
skriptiivisestä, b) instrumentaalisesta ja c) normatiivisesta vaihtelusta. Deskrip-
tiivinen sidosryhmäteoria (a) analysoi sidosryhmien hallintaa niin kuin hallinta 
esiintyy tai ei esiinny todellisissa organisaatioissa. Deskriptiiviset tutkijat eivät 
paneudu sidosryhmäjohtamisen suotavuuteen (toivottavuuteen). Instrumentaa-
linen sidosryhmäteoria (b) paneutuu siihen, missä määrin sidosryhmien hallin-
ta ja sidosryhmäsuhteet johtavat organisaatioiden tavoitteiden saavuttamiseen 
esimerkiksi tuloksellisuuteen, omistajien ja yrityksen arvon maksimointiin ja 
elinkykyisyyteen. Instrumentaalinen sidosryhmätutkimus antaa ohjeita, mutta 
ei kyseenalaista tavoitteiden moraalista oikeutusta. Yrityksen tarkoitus otetaan 
itsestään selvyytenä. Normatiivinen sidosryhmäteoria (c) puolestaan painottaa 
suoraan organisaation moraalista oikeutusta ja sidosryhmien hallinnoin etiik-
kaa. Donaldson ja Preston toteavat, että kaikki kolme suuntaa ovat elinvoimai-
sia, mutta normatiivinen vaihtoehto on koko sidosryhmäteorian perusta.
(Donaldson & Preston 1995:65-91, Phillips 66-67). 

Normatiivisilla sidosryhmillä Phillips puolestaan tarkoittaa niitä ryhmiä, 
joiden hyvinvoinnista huolehtimiseen yrityksellä on suora moraalinen velvolli-
suus. Tämä ryhmä on vastaus kysymykseen, kenen hyödyksi (omistajien lisäk-
si) yritystä tulee johtaa. Tyypillisesti normatiivisia sidosryhmiä ovat rahoittajat, 
työntekijät, asiakkaat, tavarantoimittajat ja paikalliset kunnat. Derivatiivisia si-

10  Feministinen etiikka: Burton & Dunn 1996 
Riskit: Clarkson 1994 
Integratiivinen sosiaalisten sitoumusten teoria: Donaldson & Dunfee 1995 
Omistajan oikeudet: Donaldson & Preston 1995 
Reilujen sopimusten doktriini: Freeman 1994



46

dosryhmiä puolestaan ovat ne ryhmät tai yksilöt, jotka voivat joko hankaloittaa 
tai hyödyttää yritystä, mutta joita kohtaan organisaatiolla ei ole suoraa moraa-
lista velvollisuutta. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi kilpailijat, aktivistit ja me-
dia. Organisaatiota ei johdeta derivatiivisten sidosryhmien hyödyksi, mutta joh-
tajien on pakko ottaa ne huomioon päätöksenteossa, jos ne saattavat vaikuttaa 
organisaatioon tai normatiivisiin sidosryhmiin,. (Phillips 2003: 28-29). 

Sidosryhmäteorian yksi keskeinen käsite on sidosryhmäoikeutus (stake-
holder legitimacy). 

“’Stakeholder’ connotes ‘legitimacy’, and while managers may not think that certain 
groups are ‘legitimate’ in the sense that their demands on the firm are inappropriate, 
they had better give ‘legitimacy’ to these groups in terms of their ability to affect the 
direction of the firm. Hence, ‘legitimacy’ can be understood in a managerial sense 
implying that it is ‘legitimate to spend time and resources’ on stockholders, regard-
less of the appropriateness of their demands”. (Freeman 1984:45). 

Sidosryhmäoikeutuksesta on käyty keskustelua laajan ja suppean tulkinnan 
kannalta. Laajan tulkinnan mukaan sellaiset ryhmät kuin aktivistit, kilpailijat ja 
luonnollinen ympäristö voidaan lukea sidosryhmien joukkoon. Tällöin viita-
taan Freemanin tulkintaan ”niistä, jotka voivat vaikuttaa organisaation tavoit-
teiden saavuttamiseen tai johon voidaan vaikuttaa tavoitteiden saavuttamisel-
la”( Freeman 1984:46) samoin kuin siihen intuitioon, että teoriaan tulisi sisällyt-
tää niin monta sidosryhmää kuin mahdollista, jotta se olisi tarpeeksi yleistävä ja 
monipuolinen. Phillipsin mukaan liian laaja määritelmä kuitenkin uhkaa sidos-
ryhmän käsitettä. Jos jokainen on jonkun sidosryhmä, teoria ei anna juurikaan 
lisäarvoa. (Phillips 2003:120-121). Kapean määritelmän mukaan vain ne ryhmät, 
joita kohtaan on moraalinen pakko, luetaan sidosryhmiksi. Tällöin teoria voi 
ohittaa mm. strategisesti tärkeitä sidosryhmiä, esimerkiksi aktivistit ja kilpaili-
jat. Monet tutkijat, jotka pohjautuvat normatiiviseen sidosryhmäteoriaan, sovel-
tavat kapeaa määritelmää. Heidän mukaansa moraalinen oikeutus antaa sidos-
ryhmälle sen statuksen. Tässä tapauksessa sidosryhmän status merkitsee mo-
raalista oikeutusta ja ne ryhmät, joilla ei sellaista oikeutusta ole, eivät ole sidos-
ryhmiä. Koska tämän tulkinnan mukaan organisaatio ei voi edistää kilpailijoi-
den ja median hyvinvointia, niitä ei katsota sidosryhmäksi, vaikka niillä onkin 
strategista merkitystä. Toisaalta strategisen johtamisen kannalta näitä sidos-
ryhmiä ei kuitenkaan voi jättää huomiotta, jos sidosryhmäteoria kerran käsittää 
strategisen johtamisen ja etiikan. (Phillips 2003:121-123, vrt. Wickham 2004:250). 

Phillips määritteleekin sidosryhmät sen mukaan, onko niillä normatiivi-
nen vai derivatiivinen oikeutus yritykseen. Normatiivisia sidosryhmiä ovat ne, 
joita kohtaan yrityksellä on moraalinen velvoite eli kenen hyödyksi yritystä 
johdetaan. Derivatiivisia ryhmiä ovat ne, joiden vaatimuksia tulee ottaa huomi-
oon niiden normatiivisia sidosryhmiä kohtaan olevan potentiaalisten vaikutus-
ten vuoksi (Phillips 2003:124-125), ks. kuvio 11. Näin siis Phillips sisällyttää 
strategisesti merkittävät ryhmät kyllä johtajien sidosryhmäkarttaan, mutta ne 
eivät hänen mukaansa kuitenkaan ole varsinaisia teorian mukaisia sidosryhmiä, 
koska niillä ei ole moraalista oikeutta yrityksen päätöksentekoon.  



KUVIO 11 Sidosryhmäkartta: legitiimit ryhmät, derivatiiviset ryhmät ja ei-sidosryhmät (Phillips 2003:127) 

Organisaatio 

Työntekijät

Rahoittajat
Asiakkaat

Kilpailijat 

Toimittajat Kunnat

Media

Ei-
sidosryhmät 

Aktivistit

Voi vaikuttaa tai tulla 
vaikutetuksi Normatiivinen velvoite

Instrumentaalinen  
huomioonottaminen

Legitiimi ryhmä Derivatiivinen ryhmä

47



48

2.4 Ammattikorkeakoulujen omistajaohjauksen elementit 

Tässä tutkimuksessa omistaminen määritellään yleisellä tasolla subjektin ja ob-
jektin väliseksi possessiiviseksi suhteeksi. Subjektina on omistaja, objektina on 
omaisuus ja suhteena on omistajuus (ks. kuvio 6). 

Omistaminen, omaisuus ja omistajuus: ks. luku 2.1. 
Ammattikorkeakoulun omistajiksi (subjekti) tässä tutkimuksessa määriteltiin 
ylläpitäjän se toimielin, joka de facto käyttää omistajavaltaa (ks. käsitteiden 
”toimilupa”, ”ylläpitäjä” ja ”omistajavalta” määritelmät taulukosta 3). Omista-
misen kohde (objekti) puolestaan on se immateriaalinen oikeus, jonka valtio-
neuvosto on antanut toimilupana. Toimiluvan perusteella omistaja on lisäksi 
laajentanut omistamisen kohdetta investoimalla aineellisiin hyödykkeisiin eli 
fyysiseen käyttöomaisuuteen, kuten rakennukset, koneet ja laitteet ja henkisiin 
hyödykkeisiin eli osaamiseen, tutkimukseen ja kehittämiseen (henkinen pää-
oma). Omistajaa ja omaisuutta yhdistää omistajuus. 

Henkisellä omistajuudella tarkoitetaan omistajan (subjekti) ja omaisuuden 
(objekti) välille syntyvää, ihmisen motivaatioihin (vaikuttamisen tarve, minä-
identiteetti ja kodin tarve) perustuvaa ja kontrollin halun, kohteen tuntemisen ja 
potentiaalin investoinnin kautta syntyvää henkistä suhdetta, jossa objekti liite-
tään subjektiin, omaisuus koetaan (tunnetasolla) omaksi. Henkinen omistajuus 
ilmenee vastuullisuuteen sitoutumisena sekä sosiaalisena ja kulttuurisena kans-
sakäymisenä yhteiskunnan kanssa. Juridisella omistajuudella puolestaan tarkoi-
tetaan subjektin ja objektin välistä suhdetta, joka perustuu lakiin ja jossa omista-
jille annetaan tiettyjä oikeuksia, joita ei ole ei-omistajilla (käyttöoikeus, päätös-
oikeus, säätelyoikeus, kontrollioikeus, siirto-oikeus ja myyntioikeus). Juridisen 
omistajuuden tulisi ilmetä myös velvollisuuksina ja vastuina yhteiskuntaa koh-
taan.

Omistajaohjaus: ks. luku 2.2. 
Corporate governance suomennetaan tässä tutkimuksessa omistajaohjaukseksi. 
Omistajaohjauksen suppea, alun perin anglosaksinen määrittely liittyy lähinnä 
voittoa tavoittelevien osakeyhtiöiden omistajien ja toimivan johdon välisiin 
suhteisiin (ks. kuvio 9). Tämän tutkimuksen omistajaohjaus määritellään sen si-
jaan mannereurooppalaisen laajan corporate goveranance -käsitteen varaan  
 (ks. kuvio 10). Sen mukaisesti omistajaohjauksella tarkoitetaan tässä tutkimuk-
sessa ammattikorkeakoulujen omistajista lähteviä ammattikorkeakoulun halli-
tuksen, johdon ja muiden sidosryhmien välisiä ohjaus- ja valvontasuhteita, joi-
den tavoitteena on maksimoida opiskelija-asiakkaan hyöty ja korkeakoulun yh-
teiskunnallinen vaikuttavuus.

Omistajaohjauksen elementit: ks. luku 2.3. 
Ammattikorkeakoulun omistajaohjauksen tavoite ei ole agenttiteorian mukai-
nen pääoman maksimaalinen tuotto (vrt. luku 2.3.1.), vaan koulujen maksimaa-



49

linen vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Näihin käsitteisiin palataan tutkimuksen 
luvussa 4. Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden oleellisin kohde on asiakkaan eli 
opiskelijan osaamisen tuottaminen eli asiakkaan hyöty. Toinen vaikuttavuuden 
ja tuloksellisuuden kohde ovat muut sidosryhmät, joiden hyvinvointia ammat-
tikorkeakoulut pyrkivät parantamaan, jolloin kyse on yhteiskunnallisesta vai-
kuttavuudesta. Omistajaohjauksen lähtökohtina ammattikorkeakouluissa ovat 
siis omistajat ja heidän sijoituksensa fyysiseen ja henkiseen pääomaan sekä se 
tuotto, jonka he sijoitukselleen haluavat eli a) asiakkaan hyöty ja b) korkeakou-
lun yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 

Omistajaohjauksen elimellisinä kohteina ovat ammattikorkeakoulun halli-
tus, toimitusjohtaja, rehtori ja muu organisaatio. Omistajaohjauksen toiminnal-
lisina kohteina puolestaan ovat ammattikorkeakoulun strategiat ja operaatiot. 
 Ammattikorkeakoulujen omistajaohjaus ei voi perustua agenttiteoreetti-
seen (ks. luku 2.3.1.) päämies-agentti -suhteeseen, koska korkeakouluilta puut-
tuu yleishyödyllisinä yhteisöinä teorian mukainen pääoman maksimaalinen 
tuottovaatimus eikä voitonjakoon liittyviä intressiristiriitoja voi siten olla ole-
massa. Omistusohjaus ei siis voi perustua intressiristiriidattomaan agenttiteori-
aan, koska se olisi teoreettinen nulliteetti. Sen sijaan ohjauksen elimellisiä koh-
teita on luontevaa tarkastella pehtoriteoriaa (ks. luku 2.3.3.) vasten, koska siinä 
agenttiteorian soveltamismahdollisuuden nulliteetti poistuu ja tilalle saadaan 
ammattikorkeakoulun johtoa ja henkilöstöä todennäköisesti paremmin kuvaa-
via ominaisuuksia, kuten korkeampaa arvosidonnaisuutta, sisäisiä motivaatio-
keinoja ja pitkäjänteisempää sitoutumista kuin millä agenttiteorian mukaiset 
agentit motivoituvat ja mihin he identifioituvat (vrt. taulukko 4). 

Korkeakoulut ovat työelämälähtöisen osaamisen asiantuntijoita ja kehittä-
jiä, joiden henkilöstöllä on korkeat pätevyysvaatimukset. Näin kouluihin myös 
kumuloituu osaamispääomaa ja valtaa, jonka kasvu on hajautunut kouluissa 
horisontaalisesti verrattuna agenttiteoreettiseen käsitykseen vertikaalisesta pää-
omanhallinnasta. Niinpä organisaation ohjaus- ja valvontamekanismit eivät 
enää voi perustua agenttiteoreettiseen kontrolliin, vaan osaamispääoman inves-
toinnin teoriaan. Siinä oleellista ovat kriittisen resurssin ympärille syntyneet 
verkostot, joita pitkin toimintaa arvioidaan ja ohjataan. Yhtenäisyyttä ulospäin 
puolustetaan, mutta sisäinen ohjaus ja valvonta perustuvat organisaation viral-
listen väylien lisäksi verkostoihin (ks. luku 2.3.2.).  

Laajaa omistajaohjauksen käsitettä täsmennetään sidosryhmäteoriaan (ks. 
luku 2.3.4.) perustuen luokittelemalla ryhmät aiempiin määritelmiin tukeutuen 
legitiimeihin ja derivatiivisiin ryhmiin (ks. kuvio 11). Legitiimit ryhmät ovat nii-
tä, joita kohtaan ammattikorkeakoululla on normatiivinen, moraalinen velvoite 
eli ryhmät ovat vastaus kysymykseen, kenen hyödyksi korkeakoulu toimii 
(esim. opiskelijat, opetusministeriö, työntekijät, työelämä). Derivatiiviset ryh-
mät voivat puolestaan (potentiaalisesti) hankaloittaa tai hyödyttää koulun toi-
mintaa, mutta niitä kohtaan ammattikorkeakoululla ei ole moraalisia velvoittei-
ta (esim. kilpailijat, media, aktivistiryhmät). 

Tämän tutkimuksen mukaista, edellä analysoitua omistajaohjauksen mää-
ritelmää ja omistajaohjauksen elementtejä vastaa oheinen kuvio 12. Kuvion 
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mukaan omistaja investoi ammattikorkeakouluun sekä aineellista että aineeton-
ta pääomaa ja luo sosiaalisen ja kulttuurisen linkin, jonka taustalla ovat henki-
sen omistajuuden tarpeet ja syntymekanismit (vrt. kuvio 7).  Investointeja ja 
henkistä omistajuutta pyritään hyödyntämään vastattaessa siihen markkinoi-
den ensisijaiseen kysyntään (vrt. markkinaohjaus omistajaohjauksen kautta, 
taulukko 1), jota opiskelijat asiakkaina edustavat (ks. johdantoluku: opiskelija 
asiakkaana, vrt. opiskelija-asiakas kysyntätekijänä, taulukko 1). Tällöin omista-
jien on myös otettava sidosryhmäteorian mukaisesti huomioon legitiimit (mm. 
työmarkkinat ja opetusministeriö) ja derivatiiviset (mm. kilpailevat ammatti-
korkeakoulut) ryhmät (vrt. kuvio 12) ja ohjattava operaatioita kohti strategiaa, 
joka toteuttaa omistajien tahtoa asiakkaan hyödyksi ja ammattikorkeakoulun 
mahdollisimman suureksi yhteiskunnalliseksi vaikuttavuudeksi. Ohjauksella 
pyritään pehtoriteorian ja osaamispääoman investoinnin teorian mukaisesti 
myös hallituksen, toimivan johdon ja muun henkilöstön korkeaan sitoutumi-
seen ja kollektiiviseen ajatteluun (ks. taulukko 4). Omistaja arvioi vaikuttavuut-
ta ja tuloksellisuutta omistajaohjauksen peruskaavan mukaisesti (ks. kuvio 8) 
saadakseen palautetta koulun tavoitteiden saavuttamisen asteesta. Raportointi-
ketjun peruselementit ovat tällöin ammattikorkeakoulun toimintasuunnitelmat 
ja -kertomukset sekä strategiaseminaarit yhdessä henkilöstön kanssa. 

Omistajaohjauksen määrittely kuvion 12 mukaan johtaa ammattikorkea-
koulun ohjauksessa kuitenkin jännitteeseen (The Triangle of Tension) suhteessa 
opetusministeriön tulosohjaukseen ja henkilöstöohjaukseen, koska omistaja 
määrittää omista lähtökohdistaan asiakashyödyn ja vaikuttavuuden ja tuloksel-
lisuuden. Tämän tutkimuksen teoriamallin mukaisesti opetusministeriö ja hen-
kilöstö edustavat legitiimejä ryhmiä, jotka omistajan kyllä on sidosryhmäteori-
an mukaisin moraalisin perustein otettava huomioon, mutta näiden sidosryh-
mien omilla ohjaustavoitteilla saattaa olla sellaisia valtakunnallisia, korkeakou-
lupoliittisia päämääriä tai henkilöstön oman innovatiivisuuden ja kehittämis-
tahdon mukaisia päämääriä, jotka sotivat omistajaohjauksen mukaisia tavoittei-
ta vastaan. Esimerkkinä tällaisista ristiriidoista ovat omistajien ja ministeriön 
erilaiset aluepoliittiset pyrkimykset tai omistajien ja henkilöstön erilaiset käsi-
tykset riskinotoista ammattikorkeakoulua kehitettäessä. Omistajaohjauksen 
primaareista, omistajaohjauksen teorioihin perustuvista lähtökohdista katsoen 
näyttää siis siltä, että johdannossa esitetty ammattikorkeakoulun ohjauksen jän-
nitekolmio ei purkaudu, vaan lataukselle on olemassa myös teoreettinen pohja. 
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KUVIO 12 Ammattikorkeakoulun omistajaohjauksen elementit 

Omistaja

Asiakas

Hallitus 

Toimitusjohtaja/rehtori

Strategia

Organisaatio

Operaatiot

    Kysyntä 

Arviointi- ja raportointilinja 

Ohjauksen linja 
(strategiat, ope-
raatiot)

Legitiimit 
 ryhmät 

Derivatiiviset 
 ryhmät 

juridinen ja 
henkinen
omistajuus 

Sitoutuneisuus, 
kollektivismi 

Vaikuttavuus ja 
asiakashyöty 

Juridinen, sosiaalinen, 
vallankäytöllinen tai 
psykologinen suhde 

Sijoitus aineelli-
seen ja aineet-
tomaan pää-
omaan



3 SISÄINEN YRITTÄJYYS 

3.1 Yrittäjyys käsitteenä 

Yrittäjyys-sanan semanttinen kehitys heijastaa sekä yrittäjyyden sisällön miel-
tämistä eri aikoina että niitä arvotuksen muutoksia, joita yrittäjyyteen ja yrittä-
jiin on sidottu. Yrittämisen kantasanana pidetään 1100-luvulta peräisin olevaa 
ranskan verbiä entreprende, tehdä jotakin (Pesonen 1986:285, vrt. Haahti 1989). 
Myöhemmin tähän tekemiseen samaistettiin myös verbi contractor eli sopimuk-
sen tekijä. Kyrön mukaan (1997:96) termien käyttö sisälsi elinikäisen uran sijasta 
oletuksen tekemisestä ja siihen liitettävästä tehtävästä. Contractoriin liitettiin 
1500-luvulla myös käsite ”clerics”, jolla ymmärrettiin sopimuksentekijää julki-
sen vallan puolesta jonkin tehtävän hoitamiseksi (Kyrö 1997:96-97, 2001:32, Ant-
tiroiko & Tiura 1997:7). 
 Englannin kielessä yrittäjyys-käsitteellä on hieman samanlainen historia. 
Siellä yrittäjyyteen liitetyt termit ovat project ja projector. Adventurer-termiä 
käytettiin siirtomaakauppaa käyvästä kauppiaasta. Sana tulee latinan verbistä 
venire sekä ad-liitteestä, jolloin yrittäjyyttä pidettiin seikkailevana riskinottona 
(Baumol 1993:12, Timonen R. 2000:14). 1300-luvulta alkaen alettiin puhua un-
dertakerista eli henkilöstä, joka omalla riskillään suoritti hallitukselta saamiaan 
tehtäviä. Näin yrittäjää kuvattiin kahdelta kannalta: toisaalta projektorin ja ad-
venturerin kaltaisena spekulanttina ja toisaalta arvostettuna ja rehellisenä under-
takerina (Kyrö 1997:97, 2001:32). 
 Englannin kieleen yrittäjästä nykyisin käytettävän, latinalaisperäisen sa-
nan ”entrepreneur” (se, joka menee eteenpäin, ottaa aloitteen, Huuskonen 
1992:39) ja yrittäjyyttä kuvaavan sanan ”entrepreneurship” on tuonut irlantilai-
nen, Ranskassa työskennellyt ekonomisti Richard Cantillon vuonna 1734 (Kilby 
1971:2). Hänen määritelmänsä mukaan yrittäjäksi voitiin katsoa henkilö, joka 
jollakin varmuudella operoi tilanteessa, jossa kustannukset olivat tiedossa, mut-
ta tuotot eivät (Kallio 2002:38, Peters & Weiermair 2001:18). Näin Cantillon toi 
yrittäjän käsitteeseen mukaan taloudellisen riskin (Anttiroiko & Tiura 1997:7). 



53

Tosin vastaavaan ranskankieliseen verbiin entreprendre (ryhtyä, ottaa vastuuta) 
liittyy myös hyökkäävä ja sortava vivahde (Marjosola 1979:8). 
 Jean-Babtiste Say, Euroopan ensimmäinen taloustieteen professori 1700- 
1800 -lukujen vaihteessa, aloitti ensimmäisenä yrittäjyys-termin käytön 
(Drucker 1986:31). Hän määritteli yrittäjän henkilöksi, joka yhdistelemällä ja 
koordinoimalla tuotannontekijöitä pystyi varautumaan yllättäviin tapahtumiin 
ja ratkomaan ongelmia. Sayn aikalainen klassisen taloustieteen perustaja Adam 
Smith puolestaan määritteli kapitalistin omistajajohtajaksi tai johtajaksi, joka pe-
rustuotannontekijöitä (maa, työvoima ja pääoma) yhdistelemällä muokkaa me-
nestyvän yrityksen. (Kallio 2002:38). 
 Smith ei kuitenkaan Kyrön mukaan kyennyt erottamaan yrittäjyyttä ja 
omistajuutta, vaan Smithin ansiot liittyvät lähinnä avoimen kilpailun tasapaino-
teorian kehittämiseen (Kyrö 1997:110-111). Yrittäjyyden puuttumista tasapaino-
teoriasta arvosteli varsinkin Joseph Schumpeter. Hän puolestaan painotti inno-
vaation tärkeyttä kysynnän lisäämiseksi. Innovaatiolla hän tarkoitti uusia tuottei-
ta, palveluja, uusia markkinoita, uutta organisointia, ei kuitenkaan normaalia 
liikkeenjohtamista (Schumpeter 1971:43-70). Kallio tulkitsee Schumpeteriä siten, 
että yrittäjät ovat hänen mukaansa omistajajohtajia, jotka käynnistävät uusia 
yrityksiä hyödyntämään innovaatioita (Kallio 2002:39). Cunningham & Lische-
ron puolestaan katsovat, toisin kuin Kallio, Schumpeterin tarkoittaneen nimen-
omaan vain yksilön innovatiivisuutta, johon ei liittyisi omistajuutta lainkaan 
(Cunningham & Lischeron 1991:50-51).  Schumpeterin mukaan yrittäjyys on 
prosessi ja yrittäjä on luova tuhoaja11, jonka tehtävänä on innovoida ja yhdistää tuo-
tannontekijät uudella tavalla (Heinonen 1999:149-150). 

Yrittäjyyden ja yrittäjän käsitteen tutkiminen on historiallisen alun jälkeen 
hajautunut eri tieteisiin synnyttäen lukuisia koulukuntia, jotka korostavat yrit-
täjyyden ja yrittäjien eri puolia (Cunningham & Lischeron 1991:45-46). Cun-
ningham ja Lischeron ovatkin luokitelleet tarkastelukoulukunnat tavalla, joka 
on kuvattu taulukkoon 6. 

Taulukon eri koulukuntia tarkastellaan sen mukaan, millaisia henkilökoh-
taisia ominaisuuksia yrittäjiin liitetään (koulukunnat 1-2), miten yrittäjät tunnis-
tavat tilaisuuden (koulukunta 3), miten he käyttäytyvät ja johtavat (koulukun-
nat 4-5) ja kuinka he uudelleen arvioivat ja sopeuttavat toimintaa (koulukunta 
6) (Cunningham & Lischeron 1991:46). 

Yrittäjyyden voimahahmon ja psykologisen koulukunnan mukaisessa tut-
kimuksessa yrittäjät voi erotella ei-yrittäjistä heidän henkilökohtaisten ominai-
suuksiensa perusteella (Cunningham & Lischeron 1991:48). Näitä ominaisuuk-
sia ovat yleensä aloitteellisuus, luovuus, innostus, korkea suoritusmotivaatio, 
kilpailuhenkisyys, kekseliäisyys ja riskinottamisen halu, rohkeus, päättäväisyys 
ja ahkeruus (Marjosola 1979:3, Routamaa 1993:11, Huuskonen 1992:38-40, Koi-
ranen & Pohjansaari 1994:33, Ruuskanen 1995:129, Timonen R. 2001:34-37). Pel-
tosen tutkimuksen mukaan henkilökohtaiset ominaisuudet kohdistuvat  

11  Ks. myös Schumpeterin käsitystä luovasta tuhoamisesta koko kapitalismin oleellise-
na ilmiönä (Schumpeter 1976:81-86). 
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TAULUKKO 6 Yrittäjyyden tarkastelukoulukunnat (Cunningham - Lischeron 1991:47) 

Yrittämisen malli 
/ koulukunta 

Fokus Olettamus Käyttäytyminen 
ja taidot 

Yrityksen elin-
kaaren vaihe 

1. Voimahahmon 
koulukunta 

Yrittäjällä on syn-
tyjään intuitiivi-
nen kyky, kuudes 
aisti, ominaisuu-
det ja visiot. 

Ilman em. sisäsyn-
tyistä intuitiota yk-
silö olisi kuin 
muutkin kuolevai-
set, joilta puuttuu 
se, mitä yrittämi-
seen tarvitaan. 

Intuitio, tarmo, 
energia, itsepin-
taisuus ja 
omanarvontunto

Käynnistäminen
 ( start-up ) 

2. Psykologisten 
piirteiden koulu-
kunta

Yrittäjällä on 
uniikkeja arvoja, 
asenteita, tarpeita, 
jotka heitä johta-
vat.

Ihmiset käyttäyty-
vät arvojensa oh-
jaamina, käyttäy-
tyminen johtuu yri-
tyksistä tyydyttää 
tarpeita.

Henkilökohtaiset
arvot, riskin ot-
taminen, saavu-
tustarve ja muut 
tarpeet

Käynnistäminen
 (start-up) 

3. Klassinen talo-
ustieteen koulu-
kunta

Yrittäjämäisen
käyttäytymisen 
keskeinen piirre 
on innovaatio. 

Yrittäjyyden kriit-
tinen aspekti on 
mieluummin teke-
minen kuin omis-
taminen prosessis-
sa.

Innovaatio, luo-
vuus ja keksintö 

Käynnistäminen  
(start-up) ja ai-
kainen kasvu-
vaihe

4. Asioiden joh-
tamiskoulukunta 
(management) 

Yrittäjät ovat ta-
loudellisen yrityk-
sen organisoijia, 
he ovat ihmisiä, 
jotka organisoivat, 
omistavat, johta-
vat ja arvioivat ris-
kin. 

Yrittäjät voivat olla 
kehittyneitä tai 
koulutettuja johta-
misen teknisissä 
funktioissa. 

Tuotannon
suunnittelu, ih-
misten organi-
sointi, pääomien 
hankinta ja bud-
jetointi

Aikainen kasvu-
vaihe ja kyp-
syysvaihe 

5. Ihmisten joh-
tamiskoulukunta 
 (leadership) 

Yrittäjät ovat ih-
misten johtajia, 
heillä on kyky so-
veltaa johtamis-
tyyliään ihmisten 
tarpeiden mukaan.

Yrittäjät eivät voi 
saavuttaa päämää-
riään itse, he ovat 
riippuvaisia muista 
ihmisistä. 

Motivointi, oh-
jaaminen ja ih-
misten johtami-
nen

Aikainen kasvu-
vaihe ja kyp-
syysvaihe 

6. Sisäisen yrittä-
jyyden koulukun-
ta
(intrapreneurship) 

Yrittäjämäiset tai-
dot voivat olla 
hyödyllisiä myös 
muissa (monimut-
kaisissakin organi-
saatioissa) kuin 
vain yrittäjävetoi-
sissa; sisäinen yrit-
täjyys on itsenäis-
ten yksikköjen ke-
hittämistä uusien 
markkinoiden 
luomiseksi ja pal-
velujen laajenta-
miseksi. 

Organisaatioiden 
tarvitsee sopeutua 
voidakseen säilyä 
hengissä; yrittäjä-
mäinen toiminta 
johtaa organisatori-
seen rakentamiseen 
ja yrittäjistä tulee 
asioiden johtajia
(managers).

Valppaus nähdä 
mahdollisuuksia 
ja muita markki-
na-aukkoja, pää-
töksenteon mak-
simointi 

Kypsyys ja muu-
tosvaihe

kahdelle alueelle: toisaalta asenteisiin ja toisaalta rohkeuteen ja riskinottokykyyn
(Peltonen 1986:55-57). Littunen toteaa oman tutkimuksensa perusteella, että 
yrittäjyyttä ja henkilökohtaisia ominaisuuksia voidaan tutkia vain suhteessa 
ympäristön piirteisiin tai sosiaalisiin suhteisiin (Littunen 2000:299,305). Lisäksi 
joidenkin tutkijoiden mukaan näiden persoonallisuuspiirteisiin keskittyvien 
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tutkimusten tulokset ovat monenkirjavia eivätkä vakuuttavia, ”mixed and in-
conclusive” (Herron & Sapienza 1992:49-55, Shaver & Scott 1991:23-45, vrt. Se-
gal & Borgia & Schoenfeld 2005:43 ). Samaa vaikeutta tuovat esiin myös Low ja 
MacMillan: 

”Being innovators and idiosyncratic, entrepreneurs tend to defy aggregation. They 
tend to reside tails of personality distributions, and though they may be expected to 
differ from the mean, the nature of these differences are not predictable. It seems that 
any attempt to profile the typical entrepreneur is inherently futile.” (Low & MacMil-
lan 1988:148). 

Pelkkä riskinottaminen edes omistamisen yhteydessä ei vielä tee henkilöstä 
yrittäjää. Yrittäjäksi Huuskonen (1992:44) katsoo sen, jolla on päätöksentekovas-
tuu. Samoin periaattein Marjosalo (1979:11-12) ei pidä esim. sijoittajaa yrittäjä-
nä, vaikka sijoittaja kantaakin riskin. Pääoman sijoittajat eivät siis ole yrittäjiä, 
koska he eivät osallistu yrityksen johtamiseen tai operatiiviseen toimintaan 
(Huuskonen 1992:44). Päätöksentekovastuu jatkuu yrittäjällä koko yrityksen 
toiminnan ajan, mutta useat tutkijat pitävät oleellisimpana päätöksentekona 
nimenomaan sitä päätöstä, jonka yrittäjä tekee yrittäjäksi ryhtymisen vaiheessa 
valitessaan yrittäjän uran ja perustaessaan yrityksen (Fritsch 1992:233-241, Bha-
ve 1994:223-242, Tesfaye 1997, Havusela 1999:14, Pihkala 2001:32-34). 

Schumpeteriin (Schumpeter 1971:43-70) viitaten monet tutkijat pitävät in-
novatiivisuutta yrittäjyyden ensisijaisena tunnusmerkkinä (vrt. Drucker 1986:31-
38, Haahti 1989:8, Huuskonen 1992:41, Koiranen & Pohjansaari 1994:10, Kallio 
2002:39). Innovatiivisuus on yrittäjyyden lähde. Yrittäjyys antaa innovatiivi-
suuden kukoistaa ja auttaa realisoimaan sen taloudellisen arvon. Yrittäjyys 
käyttää innovaatioita liiketoiminnan laajentamiseen ja kasvuun auttamiseen. 
Sen vuoksi yrittäjyys ja innovatiivisuus ovat dynaamisia ja holistisia prosesseja 
(yrittäjyyden prosessiteorioista ks. Segal et al. 2005:43), joita ei ole rajoitettu al-
kuperäiseen yrittämisen tarkoitukseen. Yrittäjyyden ja innovaation kehittymi-
nen ja niiden välinen vuorovaikutus vaatii sellaista organisaatiokulttuuria ja 
johtamistyyliä, jotka ovat innovaatiokeskeisiä ja kannustavia (Zhao 2005:34-35). 

Myös tilaisuuden tunnistaminen ja mahdollisuuteen tarttuminen on yleisesti 
nähty yrittäjyyden ydinpiirteinä (Vesper 1993, Koiranen & Pohjansaari 1994:32, 
Pihkala 2001:30-32, Heinonen et al. 2002:35, 2001:124, Antoncic 2003:19). Tilai-
suuden tunnistaminen on sekä rationaalista että intuitiivista informaation etsi-
mistä ja informaation sosiaalista ja kognitiivista tulkintaa markkinoilla olevien 
aukkojen tunnistamiseksi ja sellaisten strategisten liiketoimintakonseptien luo-
miseksi, jotka yhdistävät markkinoiden aukon ja konseptin (Puhakka 
2002:26,69). Niittykankaan mukaan yrittäjäominaisuuksissa korostuvat työn si-
säiset arvot, uuden luominen, pyrkimys eteenpäin, suoritusmotivaatio ja itselli-
syys (vrt. Cunningham & Lischeron 1991:50). Tällainen henkilö on tilaisuuden 
tullen muita taipuvampi yrittäjyyteen (Niitykangas et al. 1994:21). Yrittäjyys on 
siten uuden liiketoiminnan luomisen prosessi, jossa tunnistetaan mahdollisuus 
ja muovataan sitä niin, että se luo taloudellista arvoa käyttämällä omia ja mui-
den resursseja ja henkilökohtaisia suhteita (Puhakka 2002:25). Stevensonin ja Ja-
rillon mukaan myös yrittäjämäinen organisaatio tarttuu mahdollisuuteen riip-
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pumatta siitä, millaisia resursseja sillä on käytettävissään (Stevenson-Jarillo 
1990:23, Heinonen 1999:153). 
 Tilaisuuteen tarttuminen liittyy tavoitteelliseen toimintaan, mikä myös on 
yrittäjyydessä havaittu yleinen piirre (vrt. McClelland, 1961, Peltonen 1985:36). 
Yrittäjät ovat asialleen voimakkaasti omistautuvia ja tuloksiin pyrkiviä henki-
löitä (Koiranen 1993:16, Cunningham & Lischeron 1991:48-49, Littunen 
2000:296, Alstete 2002:223, vrt. käsite entrepreneurial drive, Koiranen 2006:115-
116), joita usein motivoi tarve menestyä (Marjosola 1979:60). Paajasen mukaan 
yrittäjyys liittyykin yleisesti kaikkeen tavoitteelliseen toimintaan riippumatta 
organisaatiotasosta ja tehtävistä (Paajanen 2001:53).

Yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapana on sidoksissa johtamiseen (Peltonen 
1986:13, Koiranen 1993:32). Tällöin yrittäjyys on lähinnä itsensä johtamista tai 
toisten johtamista eli itsensä motivoimista ja toisten motivointia (Peltonen 
1986:32). Vaikka yrittäjyydessä korostetaan yksilöä enemmän kuin mitä johta-
juudessa (Koiranen 1993:41), ammattijohtajan ja yrittäjän välinen käsitteellinen 
raja on usein kuitenkin vaikea hahmottaa (Marjosola 1979:11). 
 Yrittämisen ja johtamisen välistä eroa on kuvannut Davidsson kuviolla 13. 
Kuviossa johtajuus ja yrittäjyys on pantu asteikon vastapooleiksi, vaikka niillä 
on paljon yhteistä (Paajanen 2001:34). Johtamisen ja yrittämisen välistä eroa 
voidaan tarkastella myös Cunninghamin ja Lischeronin luokittelua mukaillen 
määrittelemällä johtajuus ensin management- ja leadership-käsitteiden mukaan 
ja vertaamalla sitten niiden sisältöä yrittäjyyteen: eli mitkä ovat management- ja 
leadership-johtajien ja yrittäjien väliset käsite-erot. Sekä Kallio, kuviossa 14, 
(2002:51) että Heinonen (2005:16) määrittelevät erot yhtäläisesti, joskin ehkä 
hieman keinotekoisesti ottaen huomioon sen, että asioita johdetaan kuitenkin 
aina ihmisten kautta. Heidän mukaansa management-johtajuus tarkoittaa asi-
oiden johtamista ja asioiden tekemistä oikein. Leadership-johtajuus puolestaan 
tarkoittaa ihmisten johtamista ja oikeiden asioiden tekemistä. Yrittäjyys tuo 
mukaan kolmannen elementin, uusiutumisen ja muutoksen, kyvyn synnyttää 
luovuutta ja uudistuksia myös uusina kombinaatioina (entrepreneur…”carries 
out new combinations”, Schumpeter 1934:78).  

Schumpeter huomauttaa, että onnistunut yrittäjämäinen toiminta johtaa 
usein organisaation rakentamiseen ja siihen, että yrittäjästä tulee johtaja 
(Schumpeter 1934:78, 83-90). Havuselan mukaan Schumpeter tarkoittaa sitä, et-
tä jokainen on yrittäjä vain silloin, kun hän esittää uusia yhdistelmiä. Hän me-
nettää tämän ominaisuuden aloittaessaan yritystoiminnan, jota hän johtaa niin 
kuin muutkin johtavat yrityksiään (Havusela 1999:12). Schumpeter siis erottaa 
yrittäjyyden innovatiivisen funktion managerin sopeutuvasta (adaptive) funk-
tiosta, jonka hän näkee liiketoiminnan rutiinien hoitamiseksi tai olemassa olevi-
en yritysten hallinnointina (Lintunen 2000:17,58). Manageri on siten suuntautu-
nut organisaation tavoitteiden saavuttamiseen suunnittelemalla, organisoimal-
la, miehittämällä, ohjaamalla ja kontrolloimalla resursseja tehokkaasti (Daft 
1999:35). Hänen tavoitteenaan on ennustettava ja stabiili toiminta (Hodge et al. 
1996:15). Leadership puolestaan viittaa sosiaalisen vaikuttamisen prosessiin, 
jossa yksi henkilö vaikuttaa tarkoitushakuisesti (intentional influence) toisiin 
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tavoitteenaan luoda aktiviteettia ja toimivia suhteita ryhmässä tai organisaati-
ossa (Yukl 1998:3). Schumpeterin teorioiden ytimessä on käsite yrittäjyydestä, 
joka merkitsee nimenomaan leadershipiä (Shionoya 1997:166-167). Yrittäjän 
persoonallisuutta ei voi irrottaa innovatiivisuudesta, koska leadership synnyt-
tää innovaatioiden luovaa käsittelyä. Niinpä Schumpeterin teesit leadershipistä 
indikoivatkin luovaa yrittäjää nimenomaan innovaatioiden johtajana (leader) 
(Shumpeter 1934:89-90, Lintunen 2000:57). 

KUVIO 13 Yrittäjyys ja johtajuus (Davidsson 2001:57-69, Heinonen et al.  2002:122, 
2004:21; vrt. Pinchot 1986:54-56) 

KUVIO 14 Yrittäjyyden ja management- ja leadership-johtajuuden suhde (Kallio 2002: 
51)
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Paajanen päätyy omassa tutkimuksessaan jakamaan yrittäjyyden selitykset kah-
teen koulukuntaan. Ihmiskeskeinen koulukunta korostaa yksilön sisäisiä teki-
jöitä ja yrittäjäominaisuuksia. Ympäristöllinen koulukunta puolestaan keskittyy 
rakenteellisiin ja kulttuurisiin olosuhteisiin. Kumpikaan ei kuitenkaan yksin 
pysty selittämään yrittäjyyden ilmiötä, vaan yrittäjyys on nähtävä yksilö-, ympä-
ristö- ja tilannetekijöiden monisäikeisenä yhdistelmänä, joka ilmenee eri tavoin eri 
kulttuureissa, eri alueilla, eri työyhteisöissä ja eri yksilöillä (Paajanen 2001:53). 
Yrittäjyystutkimuksen sisällön määrittäminen heijastaa samanlaista käsitteen 
sisältöä:

”In contrast to previous research, we define the field of entrepreneurship as the 
scholarly examination of how, by whom, and what effects opportunities to create fu-
ture goods and services are discovered, evaluated, and exploited (Venkataram, 1997). 
Consequently, the field involves the study of sources of opportunities; the processes 
of discovery, evaluation, and exploitation of opportunities; and the set of individuals 
who discover, evaluate and exploit them” (Shane & Venkataram 2000:220). 

3.2 Sisäinen yrittäjyys osana yrittäjyyttä 

Schumpeter siis korosti yrittämiseen liittyvää innovoinnin merkitystä ja yrittä-
jyyden prosessia. Schumpeterilainen näkemys yrittäjyydestä luo pohjaa sisäisen 
yrittäjyyden käsitteelle. Se tarkoittaa peruslähtökohdiltaan sitä, että oleellisinta 
yrittämisessä ei olisikaan historiallisen tulkinnan mukainen omistaminen eikä 
oman yrityksen perustaminen, vaan uutta luova mielenlaatu, innovatiivisuus, 
jolla asioihin suhtaudutaan.
 Koska kuitenkin jo ennen Schumpeteriä oli yrittäjyyteen liitetty omistami-
nen ja riskin kantaminen, tuli tarpeelliseksi erottaa yrittäjyyden yläkäsitteestä 
kaksi alakäsitettä. Näillä kuvataan yrittämistä taloudellisen sitoumuksen ja ris-
kin ottamisen kannalta ja yrittämistä, johon ei liity oman yrityksen perustamis-
ta. Tämän yrittäjyyden terminologisen jaon kehitti Gifford Pinchot ottamalla 
käyttöön käsitteen ”intrapreneur” – sisäinen yrittäjä, erotukseksi ulkoisesta yrit-
täjästä eli entrepreneurista (Pinchot 1985). Yrittäjyys käsitteenä onkin tämän ja-
on tekemisen jälkeen laajentunut siihen suuntaan, että yrittäjän ei tarvitse olla 
omistaja (Brockhaus & Horowitz 1986:26, vrt. Peltonen 1986:36-37).  
 Pinchotin analyysi yrittäjyydestä voidaan piirtää seuraavasti: 

             

KUVIO 15 Pinchotin mukainen yrittäjyystermin jako 

Ulkoinen yrittäjyys 
(Entrepreneur ja entrepreneurship) 

Sisäinen yrittäjyys 
(Intrapreneur ja intrapreneurship) 

YRITTÄJYYS
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Sisäinen yrittäjyys merkitsee Pinchotille millaisen innovaation luomista tahan-
sa, idean muuttamista tuottavaksi todellisuudeksi. Näin yrittäjyys siis sidotaan 
yritysten kehittämistoimintaan. Tällöin sisäinen yrittäjyys merkitsee yrityksien 
sisällä yrittäjämäisesti toimivia ryhmiä tai yksilöitä, jotka luovat uutta ympäril-
lään olevasta hierarkkisesta ja jäykästä organisaatiosta huolimatta (Kyrö 
1997:200). Sisäinen yrittäjä toimii yrittäjän tavoin olematta yrityksen omistaja 
(Cunningham – Lischeron 1991:53), hän toteuttaa unelmaansa (Pinchot 1985: 
esipuhe xv-xx teoksessa Heinonen 1999:152). 
 Koirasen mukaan ulkoinen yrittäjyys liittyy oman yrityksen perustami-
seen ja pyörittämiseen (vrt Paajanen 2001:39). Sisäinen yrittäjyys puolestaan on 
yrittäjämäistä ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapaa jonkin työyhteisön jäse-
nenä (Koiranen & Pohjansaari 1994:7, vrt. Peltonen 1986:37). Kyrön mukaan 
edellä mainitut määrittelyt jättävät kuitenkin avoimeksi sen, miten tämä yrittä-
jämäisyys asemoidaan työyhteisön ulkopuolella. Kyrö (1997:201) tarjoaa tähän 
aukkoon Peltosen käsitettä yrittävyydestä (Peltonen 1986:31). Tällöin yrittävyys 
saisi kuitenkin yläkäsitteen luonteen eikä se olisi Peltosen mukainen sisäisen 
yrittäjyyden synonyymi. Todettuaan, että on ongelmallista, kun sisäisellä yrittä-
jyydellä viitataan sekä yksilön että ryhmän toimintaan organisaatiossa, Kyrö 
päätyy omassa tutkimuksessaan kolmeen yrittäjyyden muotoon: 

1 ) Ulkoinen yrittäjyys kuvaa prosessia, jonka tunnusmerkkinä syntyy itsenäinen pien-
yritys. Siinä yrittäjä ja yritys yhdentyvät yrittäjäpersoonassa. 
2 ) Sisäinen yrittäjyys viittaa työyhteisön tai organisaation yrittäjämäiseen toimintata-
paan. Se on kuvaus kollektiivisesta prosessista, tietoisesta tai tiedostamattomasta or-
ganisaation tavasta toimia. 
3 ) Omaehtoinen yrittäjyys viittaa yksilön omaan kehityskertomukseen, hänen käyttäy-
tymiseensä, asenteisiinsa ja tapaansa toimia, vastuullisuuteensa omasta työllistyvyy-
destä ja toimeentulosta ( Kyrö 1997:225-226 ). 

               

KUVIO 16 Kyrön yrittäjyys-käsitteen hierarkia 

Heinonen puolestaan ei ota kantaa Kyrön kolmijakoon, vaikka hän toteaa, että 
ulkoisen ja sisäisen yrittäjyyden erona ilmenemismuodon ja organisatorisen 
kontekstin lisäksi on yhteisöllisyys. Sisäinen yrittäjyys ilmenee organisaatiossa 
ja liittyy usean ihmisen tapaan työskennellä. Kyse voi Heinosen mukaan olla tii-
mistä, työryhmästä, osastosta, yksiköstä tai koko organisaatiostakin (Heinonen 
2002:35). Itse Heinonen määrittelee sisäisen yrittäjyyden yrittäjämäisen toimin-
tatavan kautta. Yrittäjämäinen toimintatapa viittaa toimintaan, jonka avulla yk-
silö tai ryhmä parantaa kykyään aikaansaada, kehittää ja selviytyä menestyk-
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sekkäästi muutoksista ja innovaatioista, joihin sisältyy hyvin paljon epävar-
muutta ja monimutkaisia tilanteita. Näin toimimalla saadaan henkilökohtaista 
tyydytystä. Sisäistä yrittäjyyttä Heinosen mukaan on yrittäjämäinen toiminta 
olemassa olevassa organisaatiossa. Sisäisen yrittäjyyden lähtökohta on mahdol-
lisuuden olemassa olossa ja sen havaitsemissa, siihen tarttumisessa ja luotta-
muksessa siihen, että mahdollisuuteen tarttuminen uudella, aikaisemmin totu-
tusta poikkeavalla tavalla onnistuu ja tukee organisaation tavoitteiden toteutu-
mista. (Heinonen 1999:155). Yrittäjämäisen toimintatavan ja sisäisen yrittäjyy-
den suhde toisiinsa määräytyy Heinosen mukaan siten, että yrittäjäjämäinen 
toimintatapa määrittää toimintatavan ja sen vaikuttimet, sisäinen yrittäjyys liit-
tää toimintatavan olemassa olevaan organisaatioon ja sen tavoitteisiin (Heino-
nen 2001:124). 
 Antoncic ja Hisrich (2003:9) toteavat sisäisen yrittäjyyden laajimman käsit-
teen tarkoittavan yleensä yrittäjyyttä olemassa olevan organisaation sisällä. Si-
säisen yrittäjyyden (intrapreneurship) ilmiötä kuvaamaan on käytetty heidän 
mukaansa myös seuraavia käsitteitä (2003:21): 

intrapreneuring (Pinchot 1985)  
corporate entrepreneurship (Burgelman 1983; Vesper 1984; Guth and Gingsberg 
1990; Hornsby et al 1993; Zahra 1991, 1993; Stopford and Baden-Fuller 1994; Sharma 
and Chrisman 1999) 
intracorporate entrepreneurship (Cooper 1981) 
corporate venturing (MacMillian 1986; Vesper 1990) 
internal corporate entrepreneurship (Schollhammer 1981, 1982; Jones and Butler 
1992) 
innovative (Miller and Friesen 1983) 
entrepreneurial strategy making (Dess et al 1997) 
firm-level entrepreneurial posture (Covin and Slevin 1986, 1991) 
orientation (Lumpkin and Dess 1996; Knight 1997). 

Itse he määrittelevät sisäisen yrittäjyyden seuraavasti: 

“Intrapreneurship is defined as entrepreneurship within an existing organization, re-
ferring to emergent behavioral intentions and behaviors of an organization that are 
related to departures from the customary. Intrapreneurial processes go on inside an 
existing firm, regardless of its size. Intrapreneurship refers not only to the creation of 
new business ventures, but also to other innovative activities and orientations such as 
development of new products, services, technologies, administrative techniques, 
strategies and competitive postures. Its characteristic dimensions are new business 
venturing, product/service innovation, process innovation, self-renewal, risk taking, 
proactiveness and competitive aggressiveness.” (Antoncic ja Hisrich 2003:9). 

Antoncicin ja Hisrichin mukaan oleellista on se, että sisäisessä yrittäjyydessä ir-
rottaudutaan siitä, kuinka olemassa olevassa organisaatiossa asiat tehtäisiin ta-
vanomaisella tavalla. Aktiivisuuteen pohjautuvalla ja orientoituvalla toiminnal-
la laajennetaan organisaation tuotteita ja palveluja, teknologioita, normeja, 
suuntautumista, rakenteita tai operaatioita uusiin suuntiin (Antoncic & Hisrich 
2003:20). Tällöin Antoncic & Hisrich itse asiassa määrittelevät sisäisen yrittä-
jyyden toiminnan schumpeteriläisittäin, mutta täydennettynä olemassa olevalla 
organisaatiolla.
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 Edellä mainituilla tavoin määriteltynä sisäinen yrittäjyys luo linkin yrityk-
sen ja sen kehittämisen välille (Kallio 2002:47). Tosin Antoncic ja Hisrich totea-
vat, että sisäinen yrittäjyys, joka määritelmänsä mukaan pyrkii uusiin käyttäy-
tymisintentioihin ja käyttäytymiseen, vaikuttaa organisaation marginaalialueel-
la tai rajoilla eikä organisaation ytimessä, jossa puolestaan vallitsevat totutut ru-
tiinit (Antoncic ja Hisrich 2003:10). Mielenkiintoisen samaan suuntaan viittaa-
van tuloksen ovat havainneet israelilaiset tutkijat yrittäjyyden ilmenemisestä 
peruskouluissa: syrjäinen sijainti edistää yrittäjyyden kehittymistä mm. sen 
vuoksi, että syrjäseuduilla vapausasteita on yleensä enemmän kuin hallinnolli-
sissa keskuksissa (Eyal & Inbar 2003:238). 
 Haskins ja Williams (1987: 3-4) erottavat neljä tapaa lähestyä sisäistä yrittä-
jyyttä:

1. Yksilökeskeinen lähestymistapa kiinnittää huomiota ennen kaikkea sisäisille 
yrittäjille tyypillisiin piirteisiin, heitä motivoiviin palkkioihin ja kannustimiin 
sekä heidän ideoidensa hyödyntämiseksi tarvittaviin organisaation voimava-
roihin ja prosessissa tarvittavien taitojen kehittämiseen.  

2. Ryhmälähestymistapa perustuu ajatukseen, jossa yksittäiset sisäiset yrittäjät 
ovat organisaatiossa harvinaisia tai ainakin voimattomia toimimaan vallitse-
vassa yrityskulttuurissa. Yrittäjyyteen liittyvää väkevyyttä ja energisyyttä ta-
voitellaan huolellisesti rakennettujen ja koulutettujen yrittäjäryhmien avulla.  

3. Organisatorinen lähestymistapa tähtää yrittäjähenkisen yrityskulttuurin kehit-
tämiseen. Yrittäjyyttä pyritään tukemaan sekä organisaation rakenteiden että 
arvojärjestelmien avulla. Yrittäjähenkisyyden avulla halutaan rohkaista ideoin-
tiin sekä uusiin toimintatapoihin. Organisaatiossa kehitetään mahdollisuuksia 
yrittäjäkykyjen vahvistamiseen ja kannustetaan luovuuteen, kekseliäisyyteen ja 
yritteliäisyyden kaupalliseen hyödyntämiseen.  

4. Erillisten yritysten perustaminen varsinaisen organisaation ulkopuolelle on 
eräs keino luoda uusia innovaatioita, tuotteita ja liiketoimintoja. Erilliset yrityk-
set muistuttavat itsenäistä yritystä ja saattavat olla hyvinkin riippumattomia 
emoyhtiöstä. 

Tässä tutkimuksessa sisäistä yrittäjyyttä tarkastellaan yksilöiden, ryhmien ja 
organisaation tasolla. 
 Yksilökeskeisessä lähestymistavassa huomion kohteena ovat sisäiselle yrit-
täjälle tyypilliset piirteet, yksilöitä motivoivat palkkiot ja kannustimet sekä hei-
dän ideoidensa hyödyntämiseksi tarvittavat organisaation voimavarat ja pro-
sessissa tarvittavien taitojen kehittäminen (Haksins & Williams 1987:3-4, Pin-
chot 1986:13, Koiranen & Pohjansaaari 1994:7, Koiranen 1993:127, Antonic & 
Hisrich 2003:7). Ryhmälähestymistavassa huomiota kiinnitettiin alunperin 
ryhmästä saatavaan voimaan (Haksins & Williams 1987:3-4, Koiranen & Poh-
jansaaari 1994:7). Nykyisin ryhmää ei tarkastella niinkään perinteisten, harkittu-
jen ryhmänmuodostusten kautta, vaan ainakin asiantuntijaorganisaatioissa 
huomiota kiinnitetään lähinnä ryhmien vapaaseen muotoutumiseen verkosto-
teorioiden mukaisesti (Rajan & Zingales 2000:221-225, Zingales 2000:1645, Le-
noble 2003:26).  Organisaatiotason lähestymistavassa huomiota kiinnitetään or-
ganisaation piirteisiin (esim. Antoncic & Hisrich 2003:8, Routamaa 1993:16). 
Yrittäjyyttä on organisaatiossa sitä enemmän, mitä enemmän sen kulttuuri si-
sältää sille suotuisia arvoja, ideaaleja ja perinteitä (Aaltio-Marjosola 1997:13-15). 
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Seuraavassa luvussa tarkastellaankin sisäistä yrittäjyyttä yksilön, verkostojen ja 
organisaation kannalta. 

3.3 Sisäinen yrittäjyys yksilössä, verkostossa ja organisaatiossa 

3.3.1 Sisäinen yrittäjyys yksilötasolla  

Peltosen mukaan (1986:105) motivaatio- ja persoonallisuustekijöillä on yhteys 
sisäiseen yrittäjyyteen (vrt. Haskins & Williams 1987:3-4). Ihmisen persoonalli-
suuteen vaikuttavat tekijät ovat keskenään vuorovaikutussuhteessa. Aina ei 
voida varmuudella todeta, mikä motiivi, arvo, asenne, orientaatio tai uskomus 
synnyttää jonkin teon. Persoonallisuuden osatekijät vaikuttavat toisiinsa myös 
tilanneriippuvaisesti, ja johonkin asiaan saattavat päävaikuttimen lisäksi vai-
kuttavat myös väliin tulevat muuttujat. 
 Lisäksi persoonallisuuden käsitteet ovat hieman erilaisia eri tutkijoilla ja 
eri tutkimusperinteissä. Yksi tapa kuvata käsitteiden eroja on tehdä siitä luokit-
telu, joka kertoo käsitteiden keskinäisestä suhteesta. Tällaisen luokittelun ovat 
kehittäneet esimerkiksi Snow, Corno ja Jackson (1996:247), ks. taulukko 7. 

Affekteilla tarkoitetaan tiettyyn objektiin tai ideaan kohdistuvaa tunnereak-
tiota. Affekteja ovat mm. tunne, mieliala ja temperamentti. Konaatio viittaa pro-
sesseihin, jotka auttavat yksilöä kehittymään sisäisestä epätasapainotilasta ta-
sapainoon tai tietoiseen pyrkimykseen toimia ja tavoitella jotakin. Epätasapai-
nolla tarkoitetaan sitä jännitettä, joka syntyy esimerkiksi muutoksenhalusta. 
Konaatioita ovat mm. impulssi, halu, tahto ja määrätietoinen pyrkimys. Kogniti-
ot puolestaan tarkoittavat prosesseja, jotka auttavat yksilöä tiedostamaan ja 
saamaan tietoa jostakin kohteesta. Kognitiivisia rakenteita ovat mm. havaitse-
minen, ymmärtäminen, ajattelu, järkeily ja päättely. (Ruohotie 1998b:31).

Kukin persoonallisuuden ja älykkyyden osa-alue jaetaan Snown tak-
sonomiassa kahteen osaan. Kognitiivinen alue jakautuu proseduraaliseen tietoon
eli sellaisten sääntöjen ja menetelmien muotoon, jotka auttavat tiedon mieleen 
palauttamisessa ja soveltamisessa. Konseptuaalinen tieto linkittää yhteen käsitteet 
ja asiatiedot jäsentämällä niiden keskinäisiä riippuvuuksia. Affektiivinen alue 
puolestaan jaetaan temperamenttiin ja tunteeseen. Temperamentti viittaa biologi-
siin luonteenpiirteisiin, kun taas tunne voi olla sidoksissa kulloiseenkin tilan-
teeseen. Konatiivista aluetta voidaan lähestyä tahdon ja motivaation käsitteillä. 
Tahdon asioita ovat mm. sitkeys, omien resurssien oikea mitoittaminen ja ajoit-
taminen sekä erilaiset kontrollistrategiat. Motivaation rakenteita taas ovat sisäi-
nen ja ulkoinen tavoiteorientaatio, erilaiset tulkinnat sekä yllykkeet. (Ruohotie 
1998b:33-35).

Yksilötason sisäisessä yrittäjyydessä erittäin keskeisenä ominaisuutena pi-
detään luovuutta ja innovatiivisuutta (Gibb 1990, Pearsing 1999 ks. Kansikas 
2003:61, Huuskonen 1992:35, Gibb 1990:54). Luovuus voidaan nähdä kognitiivi-
seen alueeseen kuuluvan konseptuaalisen ja proseduaalisen tiedon valossa niin, 
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että luovuudessa on kysymys käsitteiden ja asiatiedon uudelleen ryhmittelystä 
epätavallisella ja harvinaisella tavalla, jota myös luovan idean piiriin kuuluva 
yhteisö arvostaa (vrt. Piha 1984:102-109). Luovuus on siten ominaisuus, joka 
edistää uusien konstruktioiden tuottamista. Tämä määritelmä sopii yhteen si-
säisen yrittäjyyden luonnehdinnan kanssa, koska sisäinen yrittäjä on motivoi-
tunut tuottamaan uudistuksia ja laatua sekä olemaan työssään luova (Koiranen 
& Pohjansaari 1994:10). Peltosen yrittäjyyden ulottuvuuksia koskevassa tutki-
muksessa löytyneen yrittäjyyden viiden perusdimension (tuottavuus, kovuus, 
ahkeruus, rohkeus ja luovuus) joukossa olevan luovuus-faktorin latauksessa 
suurimmat painot saivat kokeilunhalun ja kunnostautumisen lisäksi kognitii-
vista aluetta edustavat luovuus ja kekseliäisyys (Peltonen 1986:65-68). 

TAULUKKO 7 Yksilöllisiä konstruktioeroja kuvaava taksonomia (Snow, Corno & Jack-
son 1996:247) 
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Luovuuteen voidaan liittää myös innovatiivisen ajattelun käsite (vrt. Hokkanen 
2001:33). Innovatiivinen ajattelu edellyttää useimmiten poikkeamista totutusta. 
Koirasen mukaan se merkitsee epävakauden synnyttämistä tai ainakin sen sie-
tämistä (Koiranen & Pohjansaari 1994:15). Tällöin konaation määritelmän mu-
kaan yksilö pyrkisi epävarmuudesta ja epätasapainosta tasapainoon pyrkimällä 
muuttamaan tilannetta siten, että hän yhdistää kongnitiivisen alueen tietoja ja 
taitoja luovalla tavalla omien tavoitteidensa saavuttamiseksi. Vaikka sisäiset 

Persoonallisuus Älykkyys
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yrittäjät eivät kuitenkaan välttämättä aina ole uusien tuotteiden tai palvelujen 
keksijöitä, vaan heidän panoksensa saattaa olla idean kehittämisessä ja muut-
tamisessa kannattaviksi tuotteiksi (Pinchot 1987:14, Koiranen & Pohjansaari 
1994:36), niin työntekijän konatiiviselle ja kognitiiviselle alueelle kuuluva inno-
vatiivisuus sekä ajattelussa että toiminnassa on yksi keskeisimmistä sisäistä 
yrittäjää luonnehtivasta ominaisuudesta (Gibb 1990:54, Pinchot 1986:43. Anton-
cic & Hisrich 2001:521). 
 Luovuuteen liitetään myös visiointikyky ja -taito. Visiointi on sisäisen yrittä-
jän kognitiivisen alueen toimintaan kuuluva piirre. Sisäinen yrittäjä pyrkii 
oman älykkyytensä rajoissa käyttämään saamaansa informaatiota oikeassa ti-
lanteessa ja niiden perusteella luomaan vision tulevaisuudesta. Tällöin myös 
vaaditaan tiedon jakamista organisaation sisällä siten, että sisäiselle yrittäjälle 
annetaan mahdollisuus käyttää omia resurssejaan ja organisaation resursseja 
organisaation hyväksi – sen kehittämiseksi visiota noudattavien strategioiden ja 
taktiikoiden avulla. Sisäinen yrittäjä pyrkii huolehtimaan siitä, että hänellä on 
resursseja uusiutumiselle ja tulevaisuuden toiminnalle vision mukaisesti (Senge 
1990:18, Heinonen 1999:163, Heikkilä 2005:53).
 Konatiivisen alueen tahto ja motivaatio ovat dynaamisessa vuorovaikutuk-
sessa. Motivaatioiden puolella tavoitteiden asetteluihin ja ponnisteluihin liitty-
viä suoritustarpeita, mm. ajankäyttösuunnitelmia, kutsutaan saavutusorientaati-
oksi. Minäkäsitys, omanarvontunto ja tehokkuususkomukset edustavat itseen
kohdistuvia orientaatioita, jotka vaikuttavat myös tavoitteiden valintaan ja moti-
vaatioon. Suunnitelmien toteuttamisessa puolestaan auttavat toimintojen kontrol-
lit ja hallinta, joilla käsitellään erilaisia intentioita. Tällaisia itsesäätelyn osa-
alueita ovat mm. tietoisuus, yritys ja sinnikkyys. Toisiin kohdistuvat kontrollit liit-
tyvät tahtoon, jossa ollaan alttiita toisten vaikutteille. Esimerkkeinä näistä toi-
siin vaikuttamisesta ovat empatian ja sosiaalisen kompetenssin käsitteet. (Ruo-
hotie 1998b:44-45). 
 Toimintojen kontrollit ja hallinta sekä itseen kohdistuvat orientaatiot ilme-
nevät siinä, että yrittäjän vahvuuksiin yhdistetään ominaisuudet olla oman it-
sensä herra, itsenäinen ja päättäväinen (Routamaa 1993:16-17). Myös Amit yh-
distää sisäiseen yrittäjyyteen autonomian ja itsenäisyyden tarpeen. Sisäinen 
yrittäjä kokee sisäistä elämänhallintaa, hän kokee voivansa vaikuttaa asioiden 
kulkuun omilla päätöksillään ja toimillaan (Amit 1993:818).
 Sisäisen yrittäjyyden tutkimuksissa tahdon ja motivaation korostaminen 
ovat keskeisellä sijalla (Kao 1991, Koiranen & Pohjansaari 1994). Saavutusorien-
taatio (esim. need for achievement, goal orientation) sekä toimintojen kontrollit 
ja hallinta (internal locus of control) ovat tyypillisiä sisäisen yrittäjyyden käsit-
teitä, joiden merkitystä on korostettu osana sisäisen yrittäjyyden ilmiön tunnis-
tamista (Hornsby, Naffziger, Kuratko, Montagno 1993:29-37). Pinchotin mu-
kaan sisäisenä yrittäjänä olo on itse asiassa mielentila, jota ei ole saatu välttä-
mättä varhaislapsuudessa. Se voi kehittyä missä elämänvaiheessa tahansa, kun 
tilaisuus ja konatiivisen alueen orientatiivinen halu ovat syntyneet (vrt. Pinchot 
1986:23-26, Heikkilä 2005:52). 
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 Saavutus- ja uraorientaatiot ja toiminnan kontrollit auttavat saavuttamaan 
mielenkiinnon kohteita. Samaa asiaa käsitellään sisäisen yrittäjyyden muutos-
halukkuutena (Amit ym. 1993) tai muuntautumiskykynä (Heikkilä 2005:38-39, 
Koiranen 1993:12) tai yrittäjämäisenä draivina (entrepreneurial drive, Koiranen 
2006:115-116). Motiivit siis virittävät ja ylläpitävät yksilön yleistä käyttäytymi-
sen suuntaa. Peltonen analysoi motivaatiolla olevan kolme ominaisuutta: 

1) Vireys, joka viittaa energiavoimaan yksilössä ja joka ajaa häntä käyttäytymään 
tietyllä tavalla. 

2) Suunta, joka viittaa toiminnan päämääräsuuntautuneisuuteen, jolloin yksilön 
käyttäytyminen on suunnattu jotakin kohti. 

3) Systeemiorientoituminen, joka viittaa yksilössä ja hänen ympäristössään oleviin 
voimiin, jotka palauteprosessin kautta joko vahvistavat hänen tarpeensa inten-
siteettiä ja energiansa suuntaa tai saavat hänet luopumaan toimintansa suun-
nasta ja suuntaamaan ponnistuksensa toisaalle (Peltonen & Ruohotie 1992:16-
17, Ruohotie 1998b:37). 

Motivaatio on siis tiettyyn tilanteeseen liittyvä muuttuva henkinen tila, joka 
määrittää, miten vireästi ja mihin suuntautuneena ihminen toimii (Peltonen 
1986:108). Samalla motivaatio sitoo tietyn osan ihmisen energiaa päämäärien 
saavuttamiseksi (Asp & Peltonen 1991:48). 
 Motivaatioissa voidaan erottaa ulkoinen ja sisäinen motivaatio sen mukaan, 
millainen kannuste toimintaa virittää. Peltonen määrittelee termit ulkoiseksi ja 
sisäiseksi yllykkeeksi (Peltonen 1986:108-109). Sisäiselle motivaatiolle 
/yllykkeelle on ominaista, että käyttäytymisen syyt ovat sisäisiä ja motivaatio 
on yhteydessä ylimmän asteen tarpeiden tyydytykseen (itsensä toteuttamisen ja 
kehittämisen tarpeet). Ulkoinen motivaatio/yllyke on riippuvainen ympäristös-
tä, jolloin palkkion välittää joku muu kuin henkilö itse. Tavallisesti ulkoiset 
palkkiot tyydyttävät alemman asteen tarpeita (Ruohotie 1998b:37-38, Peltonen 
& Ruohotie 1992:19). Sisäisiä ja ulkoisia motivaatioita ei kuitenkaan voida pitää 
täysin erillisinä. Pikemminkin ne täydentävät toisiaan ja esiintyvät yhtäaikaises-
ti, vaikka toiset motiivit ovat hallitsevampia kuin toiset. Ulkoiset palkkiot ovat 
yleensä kestoltaan lyhytaikaisia ja tarve niiden saamiseen voi esiintyä hyvinkin 
usein. Sisäiset palkkiot ovat kestoltaan pitkäaikaisia ja niistä voi tulla pysyvän 
motivaation lähde (Peltonen & Ruohotie 1992:19). 
 Ruohotie (1998a:92, 1998b:50) on kehittänyt motivaatioprosessille sekvens-
sikuvauksen, joka perustuu Locken (1991) malliin. Hän on liittänyt kuhunkin 
prosessin kohtaan niitä käsitteleviä teorioita. Mallin pääprosessi etenee kuvion 
17 mukaisesti. 

Tarpeita pidetään motivaatioiden ja arvojen perusteina ja motiivien toi-
minnan liikkeellepanijoina (Asp & Peltonen 1991:49). Tarve määritellään sisäi-
seksi epätasapainon tilaksi, joka saa ihmiset virittäytymään toimintaan tasapai-
non saavuttamiseksi eli tarpeen tyydyttämiseksi (Peltonen 1986:109, Ruohotie 
1998b:51). Alderferin (1969) mukaan ihmisillä on kolme perustarpeen kategori-
aa: 1) toimeentulotarpeet, 2) liittymistarpeet ja 3) kasvutarpeet. Eri tarpeiden 
välillä vallitsee jatkuva kiertokulku. Tarpeen tyydytyksen puute pyritään täyt-
tämään niin, että mahdollisuuden ilmaantuessa ihminen pyrkii tyydyttämään 
ylemmän tason tarpeensa (Ruohotie 1998b:51). Maslowin tarvehierarkian (fyy-
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siset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, kiintymyksen ja liittymisen tarpeet, arvos-
tuksen tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet) tasoilla ihminen kulkee sekä 
pysty- että vaakasuorassa, ja kaikkien tasojen tarpeet motivoivat ihmistä jatku-
vasti. Tyydytetyt tarpeet luovat pohjaa tyydyttämättömille tarpeille. Tarvetaso 
siis nousee tarpeentyydytyksen kasvaessa. Peltosen mukaan eri tasojen erilaiset 
tarpeet saavat ihmisiä ryhtymään yrittäjiksi ja pyrkimään yhä parempiin suori-
tuksiin. Tämä pätee hänen mukaansa erityisesti sisäiseen yrittäjyyteen. (Pelto-
nen  1986:33-37, Koiranen & Pohjansaari 1994:46-47). 

KUVIO 17 Motivaatioprosessin karsittu sekvenssikuvaus (Ruohotie 1998:50) 

Motiivien lähtökohdat voivat olla myös muualla kuin tarpeissa. Motiivien pää-
osa voidaan jäsentää esimerkiksi kolmeen ryhmään: 

1. Instrumentaaliset motiivit: yrittäminen on keino ansaita elanto; yrittäjyydessä 
esim. raha, työn tarve. 

2. Ekspressiiviset motiivit: yrittäminen ruokkii tunteita, viihdyttää, antaa arvos-
tusta; yrittäjyydessä esim. riippumattomuus, työviihtyvyys, yksilöllisyys. 

3. Henkisen kasvun motiivit: ammattitaito paranee, yrittäjä tuntee kehittyvänsä 
ihmisenä; yrittäjyydessä esim. luovuus, itsensä toteuttaminen ja kehittäminen, 
haasteellisuus (Peltonen 1986:36,41).  

Nämä motiivit ovat keskeisiä vaikutinryhmiä sekä sisäisessä että ulkoisessa 
yrittäjyydessä (Heikkilä 2005:55). Turbulentin ympäristön vaikutusta yrittä-
jyysmotivaatioihin tutkinut Alstete korostaa instrumentaalisten motiivien (raha 
ja lasten aseman turvaaminen/legacy for children) ja ekspressiivisten motiivien 
tärkeyttä (locus of control, greater satisfaction, personal lifestyle freedom) ns. 
Internetboomin jälkeisessä yrittämisessä. Varsinkin lasten ja perheen aseman 
turvaaminen ja ajan varaaminen perheelle on nähty aikaisempaa suurempana 
motivaationa yrittäjäksi ryhtymisessä. (Alstete 2002:225,232). 
 Snown et al:n (1996:247) konstruktion mukaisesti yrittäjyydessä tärkeässä 
asemassa olevat arvot ja asenteet sijoittuvat affektiiviselle alueelle. Arvoilla ku-
vataan yleisesti toiminnan tavoiteltuja päämääriä (Ruohotie 1998b:53). Arvot 
ovat yksilön käsityksiä siitä, että joku asia tai kohde on toivottavampaa kuin jo-
kin toinen. Arvostaminen merkitsee kannanottoa tietyn kohteen merkitykseen. 
Se on arvon antamista kohteelle (Paajanen 2001:79). Arvo on kohteen vakiintu-
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nut merkitys arvostajalle; kysymys on pysyvästä suhtautumisesta (Peltonen 
1986:116,133).
 Arvoilla viitataan siis joukkoon ilmiöitä tai käsitteitä, joita pidetään tavoit-
telemisen arvoisina käyttäytymistä motivoivina päämäärinä. Arvo on jotakin, 
jota ihminen yrittää saavuttaa tai säilyttää (Asp & Peltonen 1991:75). Arvot voi-
vat olla itseisarvoja eli päämääriä, jotka ovat sinänsä ja sellaisinaan hyviä tai vä-
linearvoja, jotka ovat haluttavia vain siksi, että ne edistävät itseisarvoja (Hirsi-
järvi 1985:79, Airaksinen 1994:30-31, Paajanen 2001:59). 

Asenne puolestaan on ihmisellä oleva suhteellisen pysyvä, sisäistynyt ja hi-
taasti muuttuva reaktiovalmius. Se merkitsee yksilön taipumusta tuntea, ajatel-
la ja toimia tietyllä tavalla. Asenteet ilmaisevat joko avoimesti tai peitellysti yk-
silön positiivisesti tai negatiivisesti arvostavia ajatuksia johonkin objektiin, hen-
kilöön tai tilanteeseen (Ruohotie 1998b:41-42). Asenteella on siten kohde ja voi-
makkuus (Peltonen 1986:111). Asenne vaikuttaa suoraan tiettyjen reaktioiden 
eli ihmisen käyttäytymisen kautta. Kysymys on siten ihmisen vakiintuneista re-
aktioista, eli tiettyyn kohteeseen suuntautuvien yksilöiden reaktioiden johdon-
mukaisesta, suhteellisen pysyvästä suhtautumistavasta. Asenne luo samalla tie-
tyn perustuksen motivoitumiselle. Asenteet ovat siis yhteydessä motivaatioon 
(Peltonen 1986:112,133). Arvoihin verrattuna asenteet ovat kapea-alaisempia ja 
rajatumpiin kohteisiin suuntautuneita (Paajanen 2001:64). 
 Hirsijärvi liittää asenteen kognitiivisen, affektiivisen ja toiminnallisen 
käyttäytymisen alueelle. Kognitiivisella alueella hän tarkoittaa niitä tietoja ja 
uskomuksia, joita henkilöllä on asenteen objektia arvioidessaan. Affektiivinen 
alue puolestaan sisältää kaikki ne tunne-elementit, jotka liittyvät tarkastelta-
vaan objektiin, symboliin tai subjektiin. Affektiivinen komponentti luo asenne-
käyttäytymisessä tarkemmin perustelemattomien, irrationaalisten syiden koko-
naisuuden. Toimintakomponentilla tarkoitetaan halukkuutta, joka mahdollistaa 
reagoimisen asenneobjektiin. Kehittyneen asenteen tulisi Hirsijärven mukaan 
ilmetä kaikilla komponenteilla samansuuntaisesti. (Hirsijärvi 1982:17). 
 Yrittäjyys heijastuu yksilön arvoissa ja asenteissa. Yrittäjämäiset ominai-
suudet eivät ole perimää tai kohtaloa, vaan ne voidaan nähdä myös arvojen ja 
asenteiden muutosprosessina. Muutosprosessi ilmenee yrittäjän oppimisessa ja 
hänen tarpeessaan omaksua uusia asioita, joita tarvitaan menestymiseen. (Jo-
hannisson & Madsen 1997:10-21, Heikkilä 2005:39). 
 Peltosen mukaan elämänkatsomus, arvot, asenteet ja motivaatio muodos-
tavat yrittäjyyden henkisen hierarkian yksilötasolla (Peltonen 1986:134, vrt. Paa-
janen 2001:38). Elämänkatsomus, eli vakiintunut tapa suhtautua elämän tär-
keimpiin kysymyksiin (Peltonen 1986:133), voi sisältää aineksia, jotka viittaavat 
yrittäjyyteen. Elämänkatsomus säätelee ihmisen arvomaailmaa. Arvot puoles-
taan vaikuttavat asenteisiin ja ne edelleen motivoitumiseen tietyssä tilanteessa. 
Ulkoinen yrittäjyys kuuluu hierarkian kaikille tasoille, sisäinen yrittäjyys puo-
lestaan asenne- ja motivaatiotasolle. (Peltonen 1984:30, Paajanen 2001:38). Hen-
kilöstössä ilmenevä sisäinen yrittäjyys on pääasiassa asenne- ja motivaatiotason 
asia (Peltonen 1986:33).
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 Ihmisen arvomaailma vaikuttaa hänen yleisiin käsityksiinsä, asenteisiin 
yrittäjyydestä ja sen kautta myös siihen, tuleeko hänestä milloinkaan yrittäjää 
(Huuskonen 1989:88). Arvot eivät kuitenkaan automaattisesti synnytä niitä vas-
taavaa vakiokäyttäytymismallia, joten yrittäjyyskään ei ole suoraa seurausta 
yrittäjäarvoista (Davis & Rasool 1988:13). Samankaltaista, vain heikkoa riippu-
vuutta, on todettu myös asenteiden ja todellisen ulkoisen käyttäytymisen välillä 
(Peltonen & Ruohotie 1992:43). Yrittäjyydelle myönteiset arvot ja asenteet ovat 
siten kyllä yrittäjyyden edellytys, mutta eivät sen syy (Paajanen 2001:62,78). 
Huuskonen kuvaa yksilön arvomaailman ja käyttäytymisen sudetta kuvion 18
mukaisesti.

KUVIO 18 Ihmisen arvomaailman ja käyttäytymisen suhde (Huuskonen 1989:93) 

Huuskosen mukaan asenteet toimivat henkisinä suodattimina havainnoitaessa 
ja tulkitessa tilanteita. Myönteiset yrittäjyyttä koskevat asenteet saavat ihmisen 
havaitsemaan ja tulkitsemaan ympäristöä yrittäjyyden kannalta positiivisesti. 
(Huuskonen 1989:92-93). 
 Arvojen ja motivaatioiden suuntana ovat tavoitteet ja aikomukset. Suunnitel-
lun toiminnan teorian mukaan aikomukset yhdistävät motivaatioon liittyvät te-
kijät eli ne osoittavat, kuinka paljon ihmiset haluavat yrittää ja ponnistella. Pää-
sääntö on, että mitä voimakkaampi aikomus yksilöllä on toimia, sitä todennä-
köisemmin hän suoriutuu tehtävästä – rajoituksina kuitenkin ovat mahdolli-
suudet ja resurssit. Tavoitteisen toiminnan teorian mukaan yksilön tehok-
kuususkomukset vaikuttavat henkilökohtaiseen tavoitevalintaan ja sitoutumi-
seen (Ruohotie 1998b:54-57). 
 Sisäiselle yrittäjälle on tyypillistä, että hän asettaa tavoitteita toiminnalleen 
(Heikkilä 2005:53). Konatiivisen alueen määrätietoisuus tavoitteiden saavutta-
misessa ja siihen liittyvä itseohjautuvuus liittyvät myös sisäisen yrittäjän piirtei-
siin (Kao 1991:203). Sisäinen yrittäjä on halukas myös työskentelemään tavoit-
teidensa saavuttamiseksi enemmän kuin häneltä vaaditaan, koska konatiivisen 
alueen motivaatio ja tahto sekä orientaation mukainen sitoutuneisuus omaan 
työhön korostuvat hänen ominaisuuksissaan (vrt. Heikkilä 2005:53, Koiranen 
1993:77, Paajanen 2001:38). 
 Tavoitteet ja aikomukset puolestaan vaikuttavat Vroomin odotusarvoteo-
rian mukaan suorituksiin. Teorian mukaan työsuoritus riippuu motivaatiosta, 
kyvyistä ja luonteenpiirteistä sekä odotuksista. (Koiranen & Pohjansaari 
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1994:48). Odotusarvon mukaan ihminen motivoituu suorituksiin, jos tehtävä on 
sopivan haastava. Näin ollen merkitystä on sillä, millaiseksi ihminen arvioi tu-
levaisuuden yleensä, omat mahdollisuutensa tulevaisuudessa ja millaiseksi hän 
arvioi ne henkiset ja aineelliset palkkiot, joita hän onnistuessaan saa (Peltonen 
1986:34-35). Tehtävä ei siis saa olla yli- tai alimitoitettu, ja lisäksi ihmisen on us-
kottava, että suoriutuminen tuo hänelle toivotun henkisen tai aineellisen palk-
kion tai hyödyn (=välinearvo). Mikäli yksilö myös arvostaa odottamaansa 
palkkiota, siihen sisältyy lisäksi yllykearvo (Ruohotie 1998b:57-58). 
 Yrittäjyyttä ohjaavat yrittäjän käsitykset toimintansa toteutumisen toden-
näköisyydestä ja niistä arvoista, joita hän asettaa toimintansa tuloksille. Sisäisen 
yrittäjän motivaatioon sovellettuna teoria merkitsee Koirasen mukaan sitä, että 
motivaatio on kunnossa, jos sisäisen yrittäjän yleiskuva tulevaisuudesta on 
myönteinen, jos sisäinen yrittäjä uskoo, että hänellä on suotuisat mahdollisuu-
det onnistua ja jos sisäinen yrittäjä odottaa, että onnistumisesta seuraa jotakin 
hyvää hänelle (Koiranen 1993:80, 1994:48). 
 Tulevaisuuden ennakointi ja sen proseduraalinen hyödyntäminen oman 
toiminnan strategian pohjaksi on tyypillistä sisäiselle yrittäjälle. Tässä yhtey-
dessä sisäisen yrittäjyyden tutkimuksessa puhutaan proaktiivisuudesta, jolla 
tarkoitetaan kilpailuhenkistä riskien ottamista ja aloitteiden tekemistä organi-
saatiossa sillä tavoin, että samalla ollaan suuntauduttu tulevaisuuteen ja sen 
tarjoamien mahdollisuuksien havainnointiin. Proaktiivinen ihminen on siten 
aloitteellinen ja synnyttää ympäristössään muutoksia (Antoncic & Hisrich 
2001:522-523, Heikkilä 2005:53). 
 Suoritukset johtavat seurauksiin. Seuraukset voivat palkita ja sitä kautta 
tuoda tyytyväisyyden tunnetta tai sitten voi käydä päinvastoin. Vahvistamis-
teorian mukaan ne toiminnot, joita vahvistetaan eli palkitaan, toistuvat toden-
näköisemmin myös myöhemmin (=positiivinen vahvistaminen). Päinvastaises-
sa tapauksessa käyttäytyminen heikkenee, mikäli seuraukset ovat kielteisiä 
(=negatiivinen vahvistaminen). Suoritustaso ei kuitenkaan nouse loputtomiin 
positiivisen vahvistamisen ansiosta, vaan tietyssä vaiheessa saavutetaan kylläs-
tymisvaikutus, jonka mukaan palkkioiden tuottama hyöty heikkenee sitä mu-
kaa kuin niiden määrä lisääntyy (Ruohotie 1998b:64-66). Sisäiset ja ulkoiset 
palkkiot täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Kognitiivisen evaluaatioteorian 
mukaan ulkoiset palkkiot voivat vaikuttaa sisäiseen motivaatioon kahden pro-
sessin mukaan: 

a. Havaittu muutos kausaliteetin sijainnissa. Itse toiminnan tai ulkoisen palkkion vä-
lille voi muodostua välineellinen suhde, ja toiminnasta tulee keino palkkion 
saamiseksi. Kun ihmisiä palkitaan tai heille tarjotaan erilaisia yllykkeitä moti-
vaation synnyttämiseksi, käyttäytymisen syy on ulkoinen. Jos ihminen toimii, 
vaikka palkkiota ja yllykettä ei esiintyisikään, käyttäytymisen syy on sisäinen: 
ihminen työskentelee toiminnan itsensä vuoksi eikä palkkioiden saamisen toi-
vossa. Tällöin kyse on itseohjautuvuudesta. 

b. Havaittu muutos pätemisen tunteessa. Sisäinen motivaatio lisääntyy sitä mukaa 
kuin pätemisen tunne vahvistuu, ja vähenee päinvastaisessa tapauksessa. On-
nistumisen kokemukset näyttävät lisäävän pätemisen tunnetta. Positiivinen pa-
laute lisää siten motivaatiota, mutta negatiivinen vähentää sitä. (Peltonen & 
Ruohotie 1992:78-79, Peltonen 1998:66-67). 
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Kognitiivinen evaluaatioteoria sisältää siten kaksi näkökulmaa: 1) kontrolloiva 
näkökulma, jonka mukaan käyttäytyminen on kontrolloitavissa palkkioin ja yl-
lykkein ja 2) informatiivinen näkökulma, joka tuottaa kompetenssia koskevaa 
tietoa. Jos kontrolloiva aspekti voimistuu, käyttäytymisen syy muuttuu sisäises-
tä ulkoiseksi eli sisäinen motivaatio heikkenee. Jos taas kontrolloiva aspekti on 
heikko, mutta informoiva on voimakas, sisäinen motivaatio joko voimistuu tai 
heikkenee sen mukaan, saadaanko positiivista vai negatiivista palautetta. (Pel-
tonen & Ruohotie 1992:79). 
 Sisäisen yrittäjyyden palkitsemisessa eivät Koirasen mukaan kuitenkaan 
yleensä toimi yleisessä käytössä olevat palkitsemisjärjestelmät, koska palkkiot 
eivät sovi innovoinnin ja sisäisen yrittämisen riskeihin. Sisäisen yrittäjän palkit-
seminen rakentuisi tämän perusteella enemmän sisäisen palkinnon varaan, jol-
loin urapolku ei johtaisi välttämättä ylennyksiin, vaan vapauteen käyttää 
enemmän intuitiota, ottaa riskejä ja investoida uusien liiketoimintojen kehittä-
miseen (vrt. Koiranen & Pohjansaari 1994:75-76, 78, Pinchot 1985:66, 261-266). 
Ulkoinen palkitseminen voi tosin olla tärkeää työyhteisön kannalta, kun työyh-
teisölle osoitetaan, että innovointia ja yrittämistä palkitaan ja kun samalla sisäi-
sistä yrittäjistä tehdään esikuvia organisaatiolle (Koiranen & Pohjansaari 
1994:76, Chambeau de & Mackenzie 1986:40-45, vrt Kansikas 2005:20). 
 Myös Kansikas on sitä mieltä, että sisäisessä yrittäjyydessä aineellisista 
kannustimista rahan motivoiva vaikutus on varsin lyhytaikainen. Usein hyväk-
syntä ja arvostus ovat motivaation lähteinä tärkeämpiä kuin aineellinen hyvin-
vointi (Kansikas 2005:21, Laamanen 1998:75). Kansikas tosin toteaa samassa te-
oksessa hieman ristiriitaisesti, että sisäisille yrittäjille myös aineelliset palkkiot 
olisivat tärkeitä mittareita. Aineellinen palkkio tavoitteiden saavuttamisesta voi 
hänen mukaansa kannustaa uusien projektien käynnistämiseen. Myös into kan-
nustaa muut työntekijät mukaan projektiin on myös sisäiselle yrittäjälle omi-
nainen piirre (Kansikas 2005:96). 
 Chisholmin mukaan palkitsemisjärjestelmät, jotka eivät tarpeeksi erota 
ihmisten suorituksia, eivät ole tehokkaita sisäisen yrittäjän palkitsemiseen. Si-
säiset yrittäjät ovat orientoituneita suorituksiin, joten myös heidän palkitsemi-
sensa on perustuttava yksilöllisiin suorituksiin. (Chisholm 1987:37-38). 
 Kun palkkaus ja palkitsemisjärjestelmät ovat motivoivia, työntekijät ha-
luavat myös suunnitella ja kehittää omaa työtään (Kuratko & Hornsby 1993:32). 
Sisäistä yrittäjyyttä tukevaa palkitsemista ovat autonomisuuden, innovatiivi-
suuden, riskinottokyvyn ja aktiivisuuden kannustaminen työntekijöiden kes-
kuudessa (Chang 2001:167, Covin 1999:49). Autonomisuuden kannustamisella 
tarkoitetaan sitä, että yksilöille annetaan vastuuta tavoitteiden saavuttamisesta. 
Motivaation kannustamista tarvitaan sisäistä yrittäjyyttä kehitettäessä (Kansi-
kas 2005:63). 
  Chungin motivaatioprosessin mallin (kuvio 19) mukaan suorituksen ja tyy-
tyväisyyden välillä on suhde, jossa väliin tuleva muuttuja on palkkio ja sen ha-
vaittu oikeudenmukaisuus (vrt. Kansikas 2005:20, Lockett 1992:215, Lawler 
1990:16). Palkkioiden todellinen määrä on kuitenkin vain yksi tyytyväisyyttä 
määräävä tekijä. Tyytyväisyyteen vaikuttaa myös se, miten hyvin yksilö on 
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omasta mielestään työnsä tehnyt ja onko palkkio oikeudenmukainen siihen 
nähden, mitä yksilöt kokevat eettiseksi, reiluksi ja oikeaksi tilanne sekä olosuh-
teet huomioon ottaen (Kao 1991:201, Kansikas 2005:79). Tyytyväisyys vaikuttaa 
epäsuorasti myös motivaatioon, koska se vahvistaa yksilön käsitystä ponnistus-
ten, suoritusten ja palkkioiden välisistä kytkennöistä (Chungin malli: Peltonen 
& Ruohotie 1992:65).

KUVIO 19 Chungin motivaatioprosessi (Peltonen & Ruohotie 1992:64) 

Yksilötason persoonallisuuden ja älykkyyden vaikutuksista yrittäjyyden syn-
tymiseen Ruohotie ja Koiranen (2001:10) Heikkilän (2005:55) mukaan yhteenve-
tona toteavat, että yrittäjyys on synnynnäisen ja opitun yhteisvaikutusta. Affek-
tiiviset ja konatiiviset valmiudet ovat keskeisessä asemassa, kun on kyse yksi-
lön innostumisesta (motivaatio), halusta (tahto) ja uskalluksesta (tunne) yrittä-
jyyteen. Päähuomio yksilön kasvussa yrittäjyyteen ja sisäiseen yrittäjyyteen on 
yksilön proseduraalisten tietojen ja taitojen ja konseptuaalisen tiedon (asiatie-
don) välittämisessä (Heikkilä 2005:56, Peltonen & Ruohotie 1987:96-97, Paaja-
nen 2001:37). 
 Yksilöä koskevissa piirreteoreettisissa tutkimuksissa esiin tulleina sisäisen 
yrittäjän ominaisuuksina Kansikas (2003:59) summaa taulukon 8 mukaiset piir-
teet.

Tarpeet
(sisäiset ärsykkeet) 

Kannusteet
(ulkoiset  
ärsykkeet)

Havainnot 
- odotusarvo 
- välinearvo 
- yllykearvo 

Valmius

Motivaatio Suoritus

Palkkio 

Tyytyväisyys

Työn
tulokset

ÄRSYKKEET KÄYTTÄYTYMINEN SEURAUKSET 
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TAULUKKO 8 Sisäisen yrittäjän yksilöominaisuuksia (Kansikas 2003:59) 

3.3.2 Sisäinen yrittäjyys ryhmä- ja verkostotasolla 

Sisäisen yrittäjyyden ryhmälähestymistapa pohjautuu ajatukseen, jossa suuret 
yhtiöt pyrkivät luomaan yrittäjyyden osaksi kulttuuriaan pilkkomalla organi-
saatiorakenteita pienemmiksi, yrittäjyyttä suosiviksi, autonomisiksi ja tulosvas-
tuullisiksi osiksi. Rakenteeltaan uudet osat ovat matalia ja verkostomaisia. Pien-
ten yksiköiden ja tiimien toimintaa voidaan edelleen kehittää antamalla niille it-
senäisyyttä työn suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa. (Aaltio-
Marjosola 1997:16, Vesala 1997:248-249). Paljakka (1999:60) puoltaa ryhmiä mm. 
seuraavien seikkojen perusteella: ihmiset ovat tehokkaampia saadessaan määrä-
tä omasta työstään, he ovat tasa-arvoisempia pienessä ryhmässä, pienempiin 

Luovuus
(Gibb 1990, Pearsing 1999) 

Pitkän aikavälin vastuu liiketoiminnasta 
(Pinchot 1985, Amit ym. 1993, Hisrich & Peters 
1984) 

Itsenäisyys 
(Gibb 1990, Amit ym. 1993, Kao 1991, Huusko-
nen 1992, Pinchot 1986) 

Motivoituneisuus 
(Kao 1991, Koiranen & Pohjansaari 1994) 

Muutoshalukkuus 
(Amit ym. 1993) 

Riskinottokyky 
(Hostager 1998, Amit ym. 1993) 

Visiointi 
(Pinchot 1985, Koiranen 1993) 

Innovatiivisuus
(Pinchot 1985) 

Epävarmuuden sietokyky 
 (Amit ym. 1993) 

Aloitekyky 
(Gibb 1990) 

Mahdollisuuksien havainnointi ja niiden  
toteuttaminen 
(Hostager 1998, Pinchot 1986, Kao 1991) 

Sisäinen
yrittäjä 
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yksiköihin syntyy voimakas ja yhtenäinen kulttuuri ja kontrollointi on nope-
ampaa, helpompaa ja edullisempaa. 
 Ryhmälähestymistavan yhteydessä puhutaan usein tiimeistä. Kallio 
(2002:122) on koonnut seuraavat tiimien määritelmät: 

1. Tiimi on kahden tai useamman henkilön ryhmä, jolla on erityinen suoritusky-
kyyn liittyvä ja tunnistettava tavoite saavutettavanaan. Tiimin jäsenten välistä 
koordinaatiota tarvitaan tiimin päämäärän tai muun organisaation tavoitteen 
saavuttamiseksi. 

2. Tiimi on pieni joukko työntekijöitä, joiden taidot täydentävät toisiaan ja jotka 
ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin ja työmenetelmiin sekä vastaavat yhdes-
sä suoritusstandardeista ja tuloksista. 

3. Tiimi on ryhmä työntekijöitä, joita yhdistää erityinen organisaation puolesta 
suoritettava tehtävä tai tarkoitus. 

4. Itseohjautuva tiimi on ryhmä toisistaan riippuvaisia ja korkeasti koulutettuja tai 
hyvin kokeneita työntekijöitä, jotka ovat vastuussa itsensä johtamisesta ja työs-
tään.

5. Tiimi perustuu erilaatuisiin eri yksilöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin, ja 
siten se vaikuttaa sekä organisaation rakenteeseen että kulttuuriin. 

6. Tiimityö tekniikkana voidaan määritellä keinoksi lisätä työntekijöiden sitoutu-
mista ja heidän asiantuntevuutensa käyttöä. 

Tiimi muodostetaan yleensä 1) jonkin tietyn ongelman ratkaisemiseksi, 2) luo-
maan jotakin tai 3) suorittamaan organisaation ennalta määrittelemä tehtävä. 
(Kallio 2002:122). Koska tiimit voivat olla pysyviä tehtävä- ja työryhmiä tai tila-
päisiä kehitys- ja projektiryhmiä, ne ovat joustavia, ja ne kykenevät reagoimaan 
nopeasti tilanteiden ja haasteiden muutoksiin. (Covin & Slevin 1991:10, Pirnes 
1994:17-18, Katzenbach & Smith 1993:30,59).
 Kansikkaan mukaan tiimien ja verkostojen syntymisessä on kyse sisäisen 
yrittäjyyden kulttuuri-ihanteesta, joka liittyy älykkääseen organisaatioon. Täl-
löin organisaatio voi perustua tietotaitoon, mahdollisuuksien arviointiin, inno-
vointiin, ongelmien löytymiseen sekä niiden ratkaisemiseen yhdessä. Toiminta 
koostuu itsenäisistä tiimeistä. Työntekijät kokevat olevansa vastuussa itsestään, 
omasta työstään ja koko yrityksen tuloksesta. Itseohjautuvuus ja oppivat ver-
kostot ovat osa älykästä organisaatiota (Kansikas 2005:66). Jäsenet voivat antaa 
ryhmän käyttöön omat ideansa, joita voidaan prosessoida käyttäen hyödyksi 
ryhmän yhteisiä voimavaroja (Aaltio-Marjosola 1997:23-24, Kansikas 2005:95). 
Näin tiimityö voidaan myös nähdä keinona edistää sisäistä yrittäjyyttä (Koira-
nen & Pohjansaari 1994:45), koska tiimit ovat yksi avaintekijä henkilöstön luo-
vuuden ja innovatiivisuuden vapauttamisessa ja merkittävien uudistusten ai-
kaansaamisessa (Korpealainen & Lampikoski 1997:98, Ruohotie 1998:158). 
 Sisäisten yrittäjien tiimin tulee olla toiminnallisesti sellainen, että se koos-
tuu useista eri tehtäväalueiden ihmisistä. Eri tehtäväalueille ulottuva tiimi rat-
kaisee ongelmat kokonaisvaltaisemmin. Sisäisten yrittäjien tiimeillä tulisi jopa 
korvata organisaation toiminnallisia osia (markkinointi, myynti). Tällöin erilai-
set kehittämisideat ylittäisivät helposti eri asiantuntijuuden rajoja (Pinchot 
1985:184,240-242).
 Ryhmät vaikuttavat siihen, miten yksilö kasvaa sisäiseen yrittäjyyteen. Yk-
silön kasvaa ryhmän jäsenenä sosialisaatioprosessissa (Heikkilä 2005:91). Ryh-
mä muodostaa kontaktisuhteen organisaatioon. Sen avulla sisäinen yrittäjä voi 
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peilata omaa sosiaalisuuttaan ja myös osaamistaan työntekijänä. Yksilö voi ver-
rata itseään toisiin oman toiminnan kautta: ryhmän arvio kertoo, miten yksilö 
suoriutuu tehtävästä. Sosiaalisten suhteiden lisäksi ryhmä on tärkeä yksilölle 
palautteen antajana. Avoimuuden ja kommunikaation merkitys ryhmässä on 
tämän vuoksi keskeistä. Sisäiseksi yrittäjäksi kasvu on osaltaan reflektoinnin 
kautta tapahtuvaa itsensä ja osaamisensa kehittämistä. Tiimityö voi kannustaa 
oman työn parantamiseen, ja se voi olla myös sisäiseen yrittäjyyteen kuuluvan 
luovuuden ja innovatiivisuuden lähde (Heikkilä 2005:93-94).
 Sisäinen yrittäjyys pyrkii murtamaan hierarkkista, yksilön ulkopuolelta 
ohjattua toimintaa (vrt. Kao 1991:62). Kyrö korostaa työryhmien toiminnan va-
pautumista innovatiivisena resurssien yhdistäjänä ja koordinoijana (Kyrö 
1997:225-226). Tällöin tiimityö merkitsee suurta muutosta työyhteisön toiminta-
kulttuurissa, sillä silloin siirrytään yksilöpainotteisesta, resursseja hajottavasta 
toimintatavasta yhteistoiminnalliseen toimintatapaan. Tiimin jäsenet voivat op-
pia toisiltaan ja oppia yhdessä pyrkiessään saavuttamaan tavoitteitaan. Ruoho-
tien mukaan tiimityön rikkaus ja elinvoima perustuvat myös työssä esiintyviin 
ristiriitoihin, joiden yhteistoiminnallinen ratkaiseminen on tiimin voimavara. 
(Ruohotie 1998:157-158). Yhteistyö edellyttää avointa keskustelu- ja väittelyil-
mapiiriä sekä luottamukseen perustuvia vuorovaikutussuhteita. Luottamuksel-
listen suhteiden rakentaminen parantaa ryhmän jäsenten sitoutumista tiimin 
tavoitteisiin ja toimintatapoihin. Tällaisen yhteistyön mahdollistamiseksi tiimin 
tuleekin kyetä tarjoamaan psykologisesti turvattu ilmapiiri ja vapauden koke-
minen. (Heikkilä-Laakso ja Heikkilä 1997:299-301, Pirnes 1994:52,125). 
 Sisäisen yrittäjyyden tutkijat korostavat siis ryhmän sisäisen avoimuuden 
ja kommunikaation merkitystä yrittäjämäisen ilmapiirin, yrittäjyyden ja inno-
voinnin synnyssä ja mahdollistamisessa. Samoin oleellisena pidetään eri henki-
löiden asiantuntemuksen tuomista yhteiseen prosessiin. Tällöin sisäisen yrittä-
jyyden tutkimuksessa korostetaan samoja elementtejä kuin verkostoteoreettisis-
sa tutkimuksissa, ja sisäisen yrittäjyyden ryhmälähestymistavassa sisäiset ver-
kostot voisivat olla tiimeihin verrattava toinen tarkastelukohde. Nykyisin var-
sinkin asiantuntijaorganisaatioissa huomiota kiinnitetään enemmänkin vapaa-
seen ryhmien muotoutumiseen verkostoteorioiden mukaisesti (Rajan & Zinga-
les 2000:221-225, Zingales 2000:1645, Lenoble 2003:26).
 Sisäisen yrittäjyyden verkosto toimii samoin periaattein kuin ulkoinen 
verkosto, jossa oleellista on sosiaalinen interaktio ja jossa uutta yrittäjyyttä luo-
daan sosiaalisilla suhteilla. Huggins (2000:111-135) ehdottaa verkostoteorioiden 
päätuloksiksi mm. vuorovaikutuksesta oppimista, verkostossa toimivien luot-
tamuksen ja vastavuoroisuuden tärkeyttä sekä verkoston kontekstin kiinteyden 
merkitystä. Oppimisen tuloksena syntyy luova miljöö, jossa tiedot, taidot ja 
muut resurssit ovat vuorovaikutuksessa. Yhdessä oppiminen luovassa ympäris-
tössä toimii sosiaalisena ja henkisenä tukena myös uuden liiketoiminnan syn-
nyttämisessä (Puhakka 2002:48, Keeble et al. 1999). Verkostoista saatavaa hyö-
tyä pyritään myös kehittämään niin, että se rohkaisisi innovaatioihin ja sisäi-
seen yrittäjyyteen jo olemassa olevissa organisaatioissa (Goulart, Cozzi & Arru-
la 2003:3,19). 
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 Verkostoteoriat tuovat uutta perspektiiviä sisäisen yrittäjyyden ryhmälä-
hestymistapaan. Szerbin mukaan koko yrittäjyyskeskusteluun on tuotava uusi 
käsite klassisen yrittäjän (entrepreneur) ja sisäisen yrittäjän (intrapreneur) käsit-
teen lisäksi. Hän määrittelee verkostoyrittäjäksi (interpreneur) henkilön, joka 
harjoittaa yrittäjyyttä verkostoympäristössä. (Szerb 2003:82). Verkostoyrittäjään 
liittyy taulukon 9 mukaan piirteitä, jotka erottavat sen klassisesta yrittäjyydestä 
ja sisäisestä yrittäjyydestä, mutta jotka ovat yhdistettävissä ryhmälähestymista-
van kautta sisäisen yrittäjyyden tutkimusperinteeseen varsinkin asiantuntijaor-
ganisaatioissa.
 Organisaation sisäiset verkostot saattavat toimia myös välittäjinä muodol-
lisen organisaation ja työyhteisön asenneilmapiirin ja käyttäytymisen välillä 
(Johanson 2001:17). Johansonin tutkimuksen mukaan (kuvio 20) organisaation 
rakenne, sosiaalinen pääoma ja sosiaalinen vaikutus (social influence) identi-
fioivat organisaation sisäisiä verkostoja (Johanson 2001:15-16). Organisaatiora-
kenteella tarkoitetaan tällöin työssä erikoistumista, käyttäytymisen muodolli-
suutta tai kaavamaisuutta (behavior formalisation), asemien suunnittelua, yksi-
köiden ryhmittelyä ja niiden koon määrittelyä, suunnittelu- sekä kontrollilink-
kien suunnittelemista ja horisontaalisten ja vertikaalisten kysymysten ratkaise-
mista (vrt. Minzberg 1979). Sosiaalinen pääoma taas tarkoittaa niitä sosiaalisen 
rakenteen aspekteja, joita toimijat voivat käyttää resursseinaan intressiensä rea-
lisoinnissa (vrt. Coleman 1990, Waldström 2003:3, Korhonen 2005:203). Sosiaa-
linen vaikutus viittaa prosesseihin, joilla ihmiset mieltävät (agree or disagree) 
toivotun käyttäytymisen. Sillä viitataan myös niihin prosesseihin, joilla muo-
dostetaan, ylläpidetään tai muutetaan sosiaalisia normeja (vrt. Turner 1991). 
Kun työyhteisössä yksilöiden välillä vallitsee useita sosiaalisen vaikutuksen 
prosesseja yhtä aikaa, niiden mekanismit voivat edistää välttämätöntä dyna-
miikkaa muutoksille ja uusille ideoille, jotka ovat sisäisen yrittäjyyden perus-
olemuksen mukaisia. Päällekkäiset sosiaaliset vaikutukset voivat luoda myös 
positiivista jännitettä, jonka tuloksena syntyy innovaatioita (Johanson 2001:18-
24, Poikela 2005:16-17, Korhonen 2005:205). (Vrt. Ruohotie 1998:157-158 myös  
negatiivista jännitettä ja niiden schumpeterilästä vaikutusta.) Korhonen toteaa, 
että tiedon merkitys ja yhteisen kehittelyn ja innovoinnin mahdollisuus koros-
tuvat, mikäli työelämän verkostoja tarkastellaan tietoympäristöinä: organisaati-
on on tuotettava uusia innovaatioita ja luovia ratkaisumalleja, laadukkaampia 
palveluja ja menestyksekkäämpiä strategisia suunnitelmia (Korhonen 2005:208). 
 Verkostot luovat interaktion kautta sosiaalista pääomaa. Sosiaalisella 
pääomalla Nahapiet & Ghoshal tarkoittavat ”the actual and potential resources 
embedded within, available through and derived from the network of relation-
ships possessed by an individual or social unit” (Nahapiet & Ghoshal 1998:243). 
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TAULUKKO 9 Huomattavimmat erot klassisen yrittäjän, sisäisen yrittäjän ja verkosto-
yrittäjän välillä (Szerb 2003:91) 

Classical  
entrepreneur 

Intrapreneur Interpreneur 

Basic role To create something 
new or to make the 
business grow 

To launch new     
business in an  
existing  
organization 

Continuous  
development and 
launch of new  
ventures,
exploiting new
opportunities 

Basic goal Own profit maximi-
sation

Profit maximisation, 
other goals of the 
company should 
also be considered 

Profit
maximisation, but 
considering other 
network member 
goals

Nature of risk 
and
responsibility 

Takes own risk, bears 
all consequences 

The risk lies on the 
owner of the  
company,
responsibility is  
limited 

Shared risk and  
responsibility 
amongst network 
members

Ownership and 
control of 
resources 

Owns or rents and 
controls all the  
resources necessary 
for the business 

Does not own the 
resources for the 
business, just uses 
them, partial control

Owns and controls 
only partially the 
resources necessary 
for the business 

Connection
within the  
organisation or 
network

Frequently informal 
and vague, authority 
based 

Authority based, 
formal, largely  
independent from 
other organisational 
units

Mixed, within the 
business  
hierarchical, 
amongst the  
network members 
associative 

Personal  
attribute 

An individual person 
works alone 

A team person, 
works in a small 
group within a large 
company

A network person, 
works in  
collaboration with 
other
network members 

Entrepreneurial 
and business 
skills possession 

Should possess all  
entrepreneurial and 
business skills 

Possesses basically 
entrepreneurial 
skills, should be 
able to fight for  
resources within the 
company

Specialised,  
possesses only part 
of the entrepreneu-
rial and business 
skills, strong em-
phasis on social 
and communica-
tion skills, the  
ability to co-
operate with other 
network members 
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KUVIO 20 Organisaation sisäinen verkosto ja sen ympäristö (Johanson 2001:15) 

Adler & Kwon puolestaan määrittelevät sosiaalisen pääoman siten, että “social 
capital is a resource for individual and collective actors created by the configu-
ration and content of the network of their more or less durable social relations” 
(Adler & Kwon 2000:93).  
 Sosiaalinen pääoma ei siis tarkkaan ottaen ole yksilön tai jonkin kokonai-
suuden ominaisuus, koska se esiintyy vain yksilöiden välisissä interaktioissa. 
Niinpä ryhmätasolla sosiaalinen pääoma on kollektiivinen ominaisuus. Jos 
kanssakäyminen katkaistaisiin, sosiaalinen pääoma, joka on syntyisin suoraan 
tai epäsuoraan tästä interaktiosta, todennäköisesti häviäisi kokonaan. (Wald-
ström 2003:4). Tosin Tsain ja Ghoshalin hypoteesi on, että sosiaalisessa vuoro-
vaikutuksessa syntyvät sidokset ja verkostossa jaettu visio ja päämäärä luovat 
luottamusta henkilösuhdeulottuvuudella ja rakentavat edelleen verkoston toi-
mintaa. Näin verkoston toiminnan ydin rakentuu resurssien jakamiseen ja yh-
distämiseen, joka perustuu tietämyksen rakentamiseen ja oppimiseen. Kun nä-
mä tuottavat sosiaalista pääomaa verkostossa eri muodoissaan, syntyy osaami-
selle ja asiantuntijuudelle lisäarvoa. (Tsai & Ghoshal 1998:466, Korhonen 
2005:208). Näin siis Tsain ja Ghoshalin hypoteesi on ainakin osittain ristiriidassa 
Waldströmin tulkinnan kanssa, koska verkoston kautta saatu oppimisen ja asi-
antuntijuuden kasvu ei sinänsä häviä yksilöiltä, vaikka verkoston kollektiivi-
seen toimintaan tulisikin katkos.
 Yrittäjyydessä tarvittavien mahdollisuuksien tunnistamista myös verkos-
toista saatavan sosiaalisen pääoman kautta tutkinut Puhakka jakaa sosiaalisen 
pääoman rakenteelliseen, suhteelliseen ja kognitiiviseen dimensioon. Sama jako 
on mielestäni käyttökelpoinen myös sisäisen yrittäjyyden verkostotutkimukses-
sa. Rakenteellinen dimensio viittaa siihen, kuinka paljon yksilöllä on verkos-
tosuhteita, kuinka paljon sosiaalista kanssakäymistä yrittäjällä tai sisäisellä yrit-
täjällä on, kuinka tiivis suhdeverkosto on ja mikä on verkoston hierarkkinen ra-
kenne. Kysymys on siis siitä, kuinka aktiivinen yrittäjä tai sisäinen yrittäjä on 
sosiaalisessa dialogissaan ja kuinka paljon sosiaalista interaktiota hänellä on. 
Suhteellinen dimensio puolestaan viittaa suhteiden tiiviyteen eli siihen, kuinka 

Organisaa-
tiorakenne 

Sosiaalinen  
pääoma 

Sosiaalinen 
vaikutus 

muodollinen 
rakenne 

organisaation si-
säiset verkostot 

asenneseuraukset 

Management

Leadership
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hyvin suhteet tunnetaan, kuinka usein ollaan tekemisissä ja kuinka tärkeitä suh-
teet yrittäjälle tai sisäiselle yrittäjälle ovat. Kognitiivinen dimensio viittaa siihen, 
miten emotionaalisesti suhteeseen on sitouduttu, kuinka paljon osapuolet luot-
tavat toisiinsa ja kuinka paljon osapuolet uskovat toistensa olevan käytettävissä 
ongelmatilanteissa. (Puhakka 2002:76-77, vrt. Nahapiet & Ghoshal 1998, Tsai & 
Ghoshal 1998:465-466, Korhonen 2005:203, Waldström 2003:3). 
 Yrittäjyyden ja sitä kautta myös sisäisen yrittäjyyden yhtenä oleellisena 
piirteenä voidaan pitää mahdollisuuteen tarttumista riippumatta siitä, kenelle 
voimavarojen kontrollointi yleisesti kuuluu (Koiranen & Pohjansaari 1994:32, 
Heinonen 2002:35). Summatessaan verkostojen sosiaalisen pääoman merkitystä 
Puhakka toteaa, että yrittäjyyteen (sisäiseen yrittäjyyteen) liittyvän mahdolli-
suuden tunnistamiseen tarvitaan sosiaalista kanssakäymistä tarvittavan tiedon 
saamiseksi, ja tiedon keräämiseen perustuvaa tulevaisuuden trendien ymmär-
tämistä. Lisäksi verkostossa tehdään kollektiivisia päätöksiä siitä, mitkä tiedot 
ovat relevantteja ja kuinka ala kehittyy. Aktiivisen kanssakäymisen perusteella 
luodaan siten tietoa, yritetään ymmärtää tulevaisuutta ja arvioidaan tiedon ta-
soa. (Puhakka 2002:215). 

3.3.3 Sisäinen yrittäjyys organisaatiotasolla 

Haskinsin ja Williamsin (1987:3-4) kolmas sisäisen yrittäjyyden lähestymistapa 
liittyy organisaatioon. Organisatorinen lähestymistapa tähtää yrittäjähenkisen 
yrityskulttuurin kehittämiseen. Yrittäjyyttä pyritään tukemaan sekä organisaa-
tion rakenteiden että arvojärjestelmien avulla. Yrittäjähenkisyyden avulla halu-
taan rohkaista ideointiin ja uusiin toimintatapoihin. Organisaatiossa kehitetään 
mahdollisuuksia yrittäjäkykyjen vahvistamiseen ja kannustetaan luovuuteen, 
kekseliäisyyteen ja yritteliäisyyden kaupalliseen hyödyntämiseen. 
 Organisaatiokulttuurin, rakenteiden ja arvojärjestelmien kehittämisen li-
säksi organisaatiotason sisäisessä yrittäjyydessä kiinnitetään huomiota organi-
saation prosesseihin sekä johtajuuteen ja organisaation menestymiseen (vrt. 
Guth & Ginsberg 1990:7-8, Heinonen  1999:155-157, 177-195). 

Yrittäjähenkinen organisaatiokulttuuri 
Sisäisen yrittäjyyden organisaatiotason lähestymistavassa tarkastellaan organi-
saation piirteitä (esim. Antoncic & Hisrich 2003:8, Routamaa 1993:16). Yrittä-
jyyttä on organisaatiossa sitä enemmän, mitä enemmän sen kulttuuri sisältää 
yrittäjyydelle suotuisia arvoja, ideaaleja ja perinteitä (Aaltio-Marjosola 1997:13-
15).

Organisaatiokulttuurin käsitteellä ei ole yksiselitteistä määrittelyä, vaan si-
sältö vaihtelee näkökulman mukaan (Heinonen 1999:178, Alvesson 1993:5, 
Smircich 1983, Moran & Volkwein 1992). Organisaatiokulttuurin käsite alkoi 
1980-luvulla jossakin määrin korvata organisaation ilmapiirin käsitettä. Myö-
hemmin ilmapiiri määriteltiinkin uudelleen tarkoittamaan organisaatiokulttuu-
rin näkyvää ilmentymää (Reiman & Oedewald 2002:6). Myös Schneider, Brief ja 
Guzzo (1996) erottavat Bechtoldin mukaan ”ilmapiirin”, eli kuinka organisaatio 
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toimii, ”kulttuurista”, eli mihin organisaatio uskoo ja mitä se arvostaa (Bechtold 
1997:4).
 Schein määrittelee organisaatiokulttuurin jaetuiksi olettamuksiksi, jotka 
jokin ryhmä on oppinut ratkaistuaan ulkoisen sopeutumisen ja sisäisen integ-
raation ongelmat tavalla, joka on toiminut tarpeeksi hyvin, jotta sitä voidaan pi-
tää validina ja sen vuoksi kelvollisena opetettavaksi uusille jäsenille. Sen kautta 
opitaan, mikä on oikea tapa ennakoida, ajatella ja tuntea noiden ongelmien suh-
teen. (Schein 1992:12). Organisaatiokulttuuri on Scheinin mukaan siis ryhmän 
kokemusten opittu tulos ja se on suurelta osin tiedostamatonta (Reiman & Oe-
dewald 2002:6). Wilson yhtyy Scheinin käsitykseen määritellessään organisaa-
tiokulttuuriin liittyviksi asioiksi työntekijöiden yhteiset normit, näkyvät ja nä-
kymättömät, jotka edelleen muokkaavat työtekijöiden käsityksiä siitä, mikä on 
hyväksyttävää ja tarkoituksenmukaista. Myös Wilson toteaa, että uusi työnteki-
jä oppii ne sosiaalisessa prosessissa (Wilson 1997:89, Heinonen 1999:178). Hei-
nonen ja Vento-Vierikko käsittävätkin organisaatiokulttuurin epävirallisten ja 
osin kirjoittamattomien sääntöjen järjestelmäksi, joka määrittelee, miten yksilön 
on kulloinkin sopivaa käyttäytyä. Organisaatiokulttuuri on vuosien saatossa 
organisaatioon muodostunut sosiaalinen rakennelma, joka käsittää organisaati-
on perusoletukset, normit, arvot ja uskomukset. (Heinonen & Vento-Vierikko 
2002:71-72).
 Organisaatiokulttuuri ilmenee Scheinin mukaan kolmella tasolla. Näky-
vissä ovat artefakit, jotka ovat ihmisen luomia ja rakentamia. Näitä ovat esim. 
tilat, rakennukset, rakenteet, värit ja muodot. Artefakit ovat helposti havaitta-
vissa, mutta niiden merkitykset eivät aina avaudu niille, jotka ovat organisaati-
on ulkopuolelta. Organisaation ymmärtämiseksi tarvitaan seuraavaa, pinnan al-
la oleva tasoa, joka muodostuu ilmaistuista arvoista. Vaikka arvot olisivatkin 
selkeitä, niiden ja havaitun käyttäytymisen välillä voi kuitenkin ilmetä ristirii-
taisuuksia. Ristiriidat osoittavat, että ajattelun ja käsitysten ilmaistuja arvoja sy-
vempi taso, eli yrityksen pohjimmaiset perusoletukset, ohjaa näkyvää käyttäy-
tymistä. (Schein 1985:13-21, 2001:32-34). Perusoletuksia ovat ne pinnan alla ole-
vat arvojen, uskomusten ja oletusten lähteet, joista on oppimisen kautta tullut 
yhteisiä ja itsestään selviä (Schein 1992:12, Schein 2001:34-35). Organisaation 
näkyvä osa ilmenee organisaatiorakenteessa ja prosesseissa, näkymätön osa il-
menee arvoina ja normeina (vrt. Heinonen 1999:178). 
 Sisäisesti yritteliään organisaation perusoletuksiin kuuluvat myönteinen, 
kannustava suhtautuminen luovuuteen ja riskien ottamiseen (esim. Heinonen 
1999:181, Kansikas 2003:77). Yritteliään organisaation kulttuuriin kuuluu ha-
vainnoida ympäristöään ja ottaa huomioon sieltä nousevat mahdollisuudet, 
tarttua niihin ja käyttää organisaation resursseja siten, että mahdollisuuksia 
voidaan hyödyntää (Stevenson-Jarillo 1990:23-27, Kotter & Heskett 1992:118, 
Heinonen 1999:180). Mikäli yrityksen arvomaailma on sellainen, että mahdolli-
suuksiin tarttuminen on kannustettua, ei virheitäkään voida välttää. Scheinin 
organisaatiokulttuurin artefakista tunnistettavaa yrittäjämäistä käyttäytymistä 
esiintyy niissä organisaatioissa, joissa virheistä ei kuitenkaan rangaista, sillä or-
ganisaation perusoletukset ja arvot ilmenevät yrittämistä kannustavina ajattelu- 
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ja suhtautumistapoina. Näin organisaatiokulttuuri vaikuttaa yrittäjyyteen, mut-
ta myös toisinpäin eli yrittäjyys muovaa yrityksen arvoja ja kulttuuria. (vrt. Koi-
ranen & Pohjansaari 1994:68, Schein 2001:32-34, Stevenson & Jarillo 1990:24). 
 Yrittäjämäisen organisaation ja perinteisen hierarkkisen organisaation 
kulttuurieroja voidaan tarkastella myös rinnakkain Routamaan (1993:16) esit-
tämällä tavalla, johon on koottu sekä näkyviä artefakeja että näkymättömiä ar-
voja eli perusoletuksia, ks. taulukko 10. 

TAULUKKO 10 Yrittäjämäinen ja byrokraattinen organisaatio (Routamaa 1993:16) 

Yrittäjämäinen organisaatio 

• ottaa riskejä 
• voi olla innovatiivinen 
• keskittyy tuloksiin 
• perustuu ryhmätyöajatteluun 
• tekee tuotannollista työtä 
• pysyy joustavana 
• näkee muutoksen mahdollisuutena 
• sietää virheitä ja oppii niistä 
• uskoo, että johtoa motivoi uuden-

luominen 

Perinteinen byrokraattinen organisaatio 

• välttää riskejä 
• tyytyy luontaiseen rutiinityöhön 
• keskittyy aktiviteetteihin 
• perustuu rakenteeseen 
• tekee hallinnollista työtä 
• harjoittaa tiukkaa kontrollia 
• haluaa säilyttää status quon 
• välttää virheitä ja rankaisee niistä 
• uskoo, että johtoa motivoivat ylen-

nykset

Yrittäjyyttä tukevan organisaation rakenne ja prosessit
Antoncic ja Hisrich toteavat, että organisaatiot voidaan nähdä sisäisen yrittä-
jyyden jatkumossa, jossa yrittäjyyden määrä vaihtelee. Puhtaat muodot, kuten 
täysin yrittäjämäiset organisaatiot tai ei-yrittäjämäiset organisaatiot ovat abst-
raktioita, jotka auttavat meitä ymmärtämään todellisuutta, vaikka puhtaita 
muotoja itseään ei reaalimaailmassa olisikaan. (Antoncic & Hisrich 2003:9). 
Pearsonin tutkimuksen mukaan käytännössäkin voidaan kuitenkin löytää yrit-
täjämäisyyttä tukevia organisaatiorakenteita. Tällaisia ovat yksinkertaiset ra-
kenteet ilman henkilöstö- ja keskijohtoa ja hajautettu, ammattiperusteinen or-
ganisaatio (vrt. Echols & Neck 1998:44), joka sallii asiantuntijoiden suoran osal-
listumisen ja itsenäisyyden tukipalveluita hoitavien henkilöiden avulla. Sisäisen 
yrittäjyyden kehittymistä tukee myös osastojakoon perustuva organisoitumi-
nen, jolloin osastot voivat toimia itsenäisesti. Lisäksi Pearsonin mukaan sisäisen 
yrittäjyyden kehittymistä tukevat myös ad hoc -tyyppiset ratkaisut, jotka anta-
vat mahdollisuuden joustavuuteen, riippumattomuuteen, riskinottoihin ja in-
novointeihin. (Pearson 1989:87-97). Myös Echols & Neck viittaavat samantapai-
seen joustavuuteen, jossa byrokratiaa on minimoitu ja ad-hocratiaa (ad-hocracy) 
maksimoitu (Echols & Neck 1998:45). 
 Organisaatiorakenteen ja prosessien kannalta merkittävää on yhdessä 
työskentely, löyhät tehtäväkuvat ja joustavuus sekä yhdessä sisäiseen kehittä-
miseen varattu aika. Lisäksi sisäiseen yrittäjyyteen kannustaminen on oleellisen 
tärkeää: työn sisältö ja itseohjautuvuus ovat merkittäviä varsinkin silloin, kun 
rahalliset kannusteet ovat vähäisiä. (Heinonen & Vento-Vierikko 2002:67). Hei-
nosen tutkimuksen mukaan työntekijöiden päivittäisten työtehtävien parissa 
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tehtävä luonnollinen yhteistyö koetun tavoitteen saavuttamiseksi parantaa si-
säisen yrittäjyyden toteutumisedellytyksiä. Joustavuus ja löyhät tehtäväkuvat 
mahdollistavat hänen mukaansa päivittäisen yhteistyön. Myös kehittämistyö-
hön varattu yhteinen aika edistää sisäistä yrittäjyyttä. (Heinonen 1999:194). 
 Hierarkkinen toimintojen koordinointi ja integrointi vähentävät tai estävät 
sisäistä yrittäjyyttä (Zahra 1991, Kao 1991:62). Sen vuoksi sisäisesti yritteliäs or-
ganisaatio onkin matala, joustava ja tiimiorientoitunut (vrt. Echols & Neck 
1998:44). Sen projektitiimit ovat pieniä, keveitä ja kyvykkäitä ratkaisemaan on-
gelmia. Tyypillistä on, että ryhmät pyrkivät kunnianhimoisesti ylittämään val-
litsevan suoritustason (Kuratko et al. 1993: 29-39). Kansikkaan mukaan sisäisen 
yrittäjyyden mukaan toimiva organisaatio on resursseiltaan hajautettu, joten si-
tä kuvaavat joustavuus, suvaitsevaisuus ja motivoituneisuus työhön. Tällainen 
organisaatio on siten myös riskinottokykyinen ja tulevaisuussuuntautunut 
(Kansikas 2003:71,77). 
 Bartlett ja Goshal esittävät yrittäjämäisestä organisaatiosta esimerkin, joka 
on hierarkkisesti matala, kolmitasoinen: Etulinjan työntekijät ovat pelaajia ja in-
novaattoreita, keskijohto on valmentajia ja tuen antajia, jotka integroivat tehtä-
viä, kehittävät pelaajien taitoja, edistävät organisaation oppimista ja auttavat 
muita saavuttamaan parhaansa työssä. Ylin johto energisoi ja muokkaa organi-
saation tarkoitusta ja päämääriä. (Bartlett & Goshal 1996:36-42). Kuratkon mu-
kaan samankaltaisella kolmitasolla on onnistuttukin vaikuttamaan organisaati-
on yrittäjämäisen kulttuurin syntymiseen (Kuratko 2001:67). Keskijohdon vas-
taavia tehtäviä korostavat Echolsin & Neckin mukaan (1998:39) myös Geisler 
(1993) ja Strage (1988). 
 Yksilöiden välistä kommunikoinnin tarvetta ja interaktion merkitystä si-
säisessä yrittäjyydessä korostavat Hjorth & Koiranen (1996:223). Keskinäisen 
epämuodollisen ja avoimen kommunikoinnin merkitystä sisäisen yrittäjyyden 
edistämisessä korostavat myös Zahra (1991:266,275), Stevenson & Jarillo 
(1990:25) ja Hjorth & Johannisson (1997:7,13). Antoncic & Hisrichin tutkimuksen 
mukaan mm. kommunikaatio ja organisaation tuki olivat korkeasti, positiivises-
ti ja merkittävästi yhteydessä sisäiseen yrittäjyyteen (Antoncic & Hisrich 
2000:31).

Pearson yhdistää toisiinsa organisaation strategian (fokusoitunut tai hajau-
tunut) ja toimintatavan (perinteinen tai edistyksellinen). Hänen mukaansa in-
novatiivinen ja yritteliäs organisaatio on strategisesti fokusoitunut ja toiminta-
tavaltaan edistyksellinen. Tällainen organisaatio antaa aloitekykyiselle työnteki-
jälle vapautta, itsenäisyyttä ja joustavuutta toimia luovasti, mutta samalla se oh-
jaa innovatiivista toimintaa organisaation strategian mukaisesti kohti visiota. 
(Pearson 1989:91-92, Heinonen 1999:195). Sisäisesti yritteliään organisaation vi-
sio on selkeä ja ilmapiiri tukee vision toteuttamista. Ilmapiiri kannustaa innova-
tiivisuuteen ja riskien ottamiseen (Kuratko et al. 1993:29-39, 2001:61). Kuratkon 
mukaan kaikkien, joita yrittäjämäinen visio koskee, olisi oltava mukana sen ke-
hittämisessä. Tällä tavoin luotu visio sitouttaa johtajat ja työntekijät. Sitoutumi-
nen vision mukaiseen sisäiseen yrittäjyyteen yrityksen suorituskyvyn paranta-
miseksi luo joskus sellaisia lähteitä, jotka palvelevat yritystä hyvin, kun sille tu-
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lee vaikeuksia. Ihmiset ja tiimit, jotka ovat tiukasti sitoutuneet yhteiseen visi-
oon, löytävät myös nopeammin ja tehokkaammin ratkaisuja, joilla visio toteute-
taan. (Kuratko et al. 2001:68). 

Sisäisen yrittäjyyden johtaminen 
Johdon tehtävänä on mahdollistaa ja varmistaa sellainen strateginen käyttäy-
tyminen, joka takaa organisaation menestymisen. Kets de Vriesin mukaan te-
hokkaat johtajat ovat kahdessa roolissa: He ovat karismaatikkoja, jotka varmis-
tavat, että organisaatiolla on selvä ja ymmärrettävä visio ja suunta, ihmisille on 
annettu oikeat toimintavaltuudet ja heidät on energisoitu. Johtajat ovat lisäksi 
arkkitehtejä, joiden on luotava oikea organisaatiorakenne sekä johtamis- ja pal-
kitsemisjärjestelmät. (Kets de Vries 1996 Thompsonin 1999:289 mukaan). Vah-
van leadership-johtajan lisäksi organisaatioilla on oltava Thompsonin mukaan 
myös sisäisen yrittäjyyden managereita, jotka ovat valmiita haastamaan ole-
massa olevat normit ja ottamaan vastuuta toimistaan. Ilman tätä desentralisaa-
tiota ja valtaistamista (empowerment) organisaatiot eivät kykene vastaamaan 
ympäristönsä haasteisiin. (Thompson 1999:290). 
 Mitä kiinteämmin ja konkreettisemmin johto osallistuu yksikön päivittäi-
seen toimintaan työskennellen yksikön muiden työntekijöiden kanssa, sitä pa-
remmat edellytykset sillä on edistää sisäistä yrittäjyyttä (Heinonen 1999:177). 
Päivittäinen työskentely sinänsä ei kuitenkaan ole ratkaisevaa, vaan se, että joh-
tajalla on resursseja työntekijöiden tukemiseen ja kannustamiseen sekä organi-
saation ohjaamiseen oikeaan suuntaan. Tämän tuen ja sitoutumisen on näyttävä 
päivittäisessä työssä (Heinonen & Vento-Vierikko 2002:66-67), ei ainoastaan sa-
noina, vaan myös tekoina (Kuratko 2001:68). 

Sisäisesti yritteliäässä organisaatiossa johdon toiminta perustuu visiolle, 
joka luo pohjan sisäiselle yrittäjyydelle (Heinonen & Vento-Vierikko 2002:42). 
Sisäiseen yrittäjyyteen vaikuttavat johdon ominaisuudet, arvot, uskomukset ja 
visiot (Guth & Ginsberg 1990:8). Verratessaan sisäisesti yritteliästä johtajaa pe-
rinteiseen johtajaan Pearce et al. (1997:157-158) hahmottavat mm. seuraavat 
erot: sisäisesti yritteliäällä johtajalla on kyky vähentää byrokratiaa, hänellä on 
taito energisoida työympäristöä tiimityön kautta yhteiseen tavoitteeseen pyr-
kimisessä, hänellä on taito välittää organisaation strateginen visio kaikille työn-
tekijöille ja hän on muutossuuntautunut ja innovatiivinen. 
 Tämä johdon uudistumishalu ja innovatiivisuus välittyy työntekijöille joh-
don käyttäytymisenä, johtamistyylinä: sisäistä yrittäjyyttä tukeva johtaja on si-
toutunut ja antaa tukea työntekijöille (Pinchot 1985:174-194, Lumpkin & Dess 
1996:157-158, MacMillian 1986:42). Heinosen mukaan johdon pitkäjänteinen si-
toutuminen ja aktiivinen tuki muutoshakuiseen toimintaan sekä avoin ja jous-
tava johtamistyyli edistävät organisaation yrittäjämäistä käyttäytymistä. Johto 
voi omalla käyttäytymisellään siten joko estää tai luoda edellytyksiä sisäiselle 
yrittäjyydelle. (Heinonen 1999:175, Heinonen & Vento-Vierikko 2002:45, Heikki-
lä 2005:49). Zahran ja Covinin mukaan johdon pitäisi ottaa pitkän aikavälin per-
spektiivi sisäisen yrittäjyyden kehittämisessä, johtamisessa ja arvioinnissa. Tut-
kimusten mukaan sisäisen yrittäjyyden kehittymiseen kuluu useita vuosia 
(Zahra & Covin 1995:55). 
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 Ylimmän johdon tuki vaikuttaa olennaisesti sisäisen yrittäjyyden syntymi-
seen ja esiintymiseen organisaatiossa. Sisäinen yrittäjyys ei voi kehittyä ilman 
ylimmän johdon hyväksyntää (Heikkilä 2005:48). Ylimmän johdon mielipiteet ja 
toimintapa ilmenevät kommunikaatiossa (vrt. Echols & Neck 1998:44) ja tiedo-
tuksessa ja ne vaikuttavat kannustamiseen (Kansikas 2003:57,78). Sisäisen yrit-
täjyyden läpivienti koko organisaatiossa edellyttää siten erityisesti johdon si-
toutumista ja onnistumista toimintojen johtamisessa (Koiranen & Pohjansaari 
1994:44). Sisäistä yrittäjyyttä ei voi muodostua ilman johdon vallan ja vastuun 
delegointia (Hornsby et. al. 1990: 53) sekä tarvittavan oppimisen aikaansaamista 
koulutuksen avulla (Thompson 1999:290, Heikkilä 2005:50). 

Sisäisesti yritteliäässä organisaatiossa tehokas palkitseminen vaatii sen, et-
tä toiminnassa otetaan huomioon tavoitteet ja palaute. Toiminnassa on myös 
korostettava vastuuta, ja palkitsemisen on perustuttava tuloksiin (Koiranen & 
Pohjansaari 1994:44). Kuratkon tutkimusten mukaan 1) kompensaatiosysteemin 
tyyppi vaikuttaa enemmän tuloksellisuuteen kuin kompensaation määrä, 2) 
kompensaatio vaikuttaa tuloksellisuuteen vähintään yhtä merkittävästi, jollei 
enemmänkin, kuin kaikki muut human resource -toiminnot ja 3) erilaiset mak-
sujen ja palkkioiden sekoitukset vaikuttavat tuloksellisuuteen enemmän kuin 
mikään yksittäinen kompensaatio (Kuratko et al. 2001:63). 
 Perinteiset palkkiot eivät luonteensa vuoksi oikein riitä sisäiseen yrittäjyy-
teen ja innovointiin, koska tutkimusten mukaan sisäinen yrittäjä arvostaa ja tar-
vitsee ennen kaikkea vapautta luovuutensa käyttämiseen sekä voimavaroja in-
novointiin ja kehittämiseen (Pinchot 1985:261, 264-266, Koiranen & Pohjansaari 
1994:75,76,78). Tosin ulkoinen palkitseminen voi olla tärkeää itse työyhteisön 
kannalta, kun työyhteisölle osoitetaan, että innovointia ja yrittämistä palkitaan 
ja kun samalla sisäisistä yrittäjistä tehdään esikuvia organisaatiolle (Koiranen & 
Pohjansaari 1994:76, Chambeau de & Mackenzie 1986:40-45, vrt. Kansikas 
2005:20). Sisäiseen yrittäjyyteen liitettävä toimintavapaus voi kuitenkin kasvaa 
organisaatiossa myös ylenemisen mukana, joten ylenemistä ei sinänsä voi pitää 
sisäisen yrittäjyyden hengen vastaisena (Heinonen & Vento-Vierikko 2002:60, 
Kuratko et al. 2001:63).  

Yritteliäässä organisaatiossa myös yksilöiden ylläpitämät verkostosuhteet 
ovat laajasti käytettävissä sekä organisaation sisä- että ulkopuolella. Verkostoi-
tumalla lisätään organisaation kollektiivista pätevyyttä. Hierarkkinen organi-
saatio ei voi vastata ympäristön haasteisiin yhtä nopeasti kuin hajautettu yritys, 
jossa on avointa ja tehokasta kommunikaatiota ja verkostot ja jossa palautejär-
jestelmät toimivat. Ihanteen mukaisessa osaamiseen perustuvassa älykkäässä 
organisaatiossa mahdollisuuksia arvioidaan, innovoidaan, ongelmia löydetään 
ja niitä ratkaistaan yhdessä. Tällöin toimitaan itseoppivasti älykkäissä verkos-
toissa (Pinchot & Pinchot 1996:32, Kansikas 2005:66). Koska johtajien ei tarvitse 
olla kiinteästi mukana näissä prosesseissa, johdon tehtäväksi jää poistaa institu-
tionaalisia esteitä ja avata sisäisen ja ulkoisen verkostoitumisen rajoja. Myös 
johdon kyky ja halu osallistua projektien kehittämiseen ja niiden tuloksellisuu-
den seurantaan antavat paremman kuvan organisaation toiminnasta ja näin pa-
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rantavat sisäisen yrittäjyyden toimintaedellytyksiä organisaatiossa. (Heinonen 
&Vento-Vierikko 2002:111-112). 

Menestyminen
Sisäisen yrittäjyyden ja yksikön menestymisen välisen mekanismin arvioiminen 
ei ole yksiselitteistä (Zahra 1991, 1993, Zahra – Covin 1995, Pearce et al. 1997, 
Heinonen 1999:197). Syynä on pidetty mm. sisäisen yrittäjyyden ja menestymi-
sen käsitteiden hahmottumattomuutta (Heinonen 1999:197). Organisaation me-
nestyminen ja sisäinen yrittäjyys liittyvät kuitenkin toisiinsa (Guth & Gingsberg 
1990:7-8, Antoncic & Hisrich 2000:34, Kuratko et al. 2001:61) siten, että sisäinen 
yrittäjyys parantaa organisaation taloudellista ja ei-taloudelliseta suorituskykyä 
absoluuttisesti ja suhteellisesti (Pearce et al. 1997:149, Antoncic & Hisrich 
2000:35). Tuloksia on kuitenkin tarkasteltava pitkän aikavälin mukaisesti, jol-
loin sisäinen yrittäjyys parantaa organisaation tulosta merkittävästi (Zahra – 
Covin 1995:55, Hisrich 1986:78-79). Sen sijaan innovatiivisuus ja muutos saatta-
vat lyhyellä aikavälillä myös laskea suorituskykyä (Guth & Ginsberg 1990:8). 
 Samoin kuin organisaatiokulttuuri on sisäisen yrittäjyyden kannalta kak-
sisuuntainen ilmiö, jossa toisaalta sisäinen yrittäjyys muuttaa ja vahvistaa orga-
nisaatiokulttuuria ja toisaalta yrityskulttuuri vahvistaa sisäistä yrittäjyyttä (Koi-
ranen & Pohjansaari 1994:68), niin myös sisäinen yrittäjyys toisaalta vahvistaa 
organisaation menestymistä mutta toisaalta menestyminen vaikuttaa sisäiseen 
yrittäjyyteen. Menestyvän organisaation on luontevampaa tarttua mahdolli-
suuksiin, kun sillä on hyvät resurssit käytettävissään (Guth & Ginsberg 1990:7-
8, Antoncic & Hisrich 2001:501). Tosin Heinonen varoittaa myös siitä, että liialli-
set resurssit olisivat omiaan myös tuhoamaan luovuutta ja yritteliäisyyttä, kos-
ka mahdollisuuksien hyödyntäminen ja muutos eivät tällöin olisi välttämättö-
miä (Heinonen 1999:198, vrt. Covin & Slevin 1989:82). 
 Schein määritteli organisaatiokulttuurin organisaation oppimisen kautta. 
Sisäinen yrittäjyys osana organisaatiokulttuuria vaikuttaa myös organisaation 
oppimiseen ja tiedon muodostumiseen. Organisaatio saattaa sisäisen yrittäjyy-
den kokemuksista ja aktiviteeteista oppia, miten olla yrittäjämäinen, ja sen seu-
rauksena myös sitoutua sisäiseen yrittäjyyteen tehokkaammin (Antoncic & His-
rich 2003:13). Oppiminen puolestaan luo uutta tietoa ja osaamista, kun organi-
saatio arvioi kriittisesti omaa toimintaansa ja sen tarkoituksenmukaisuutta. 
Tämän prosessin avulla organisaatio voi ylläpitää ja laajentaa aikaisempaa tie-
toa ja rakentaa kokonaan uutta osaamista, joka toisaalta orientoituu tulevaisuu-
teen ja toisaalta tallentuu organisaatioon uusien tilanteiden varalle. (Huusko-
nen 1997:169). Organisaation oppiminen ja uuden tiedon muodostuminen ovat 
siten sekä organisaatiokulttuurin että sisäisen yrittäjyyden tuloksia. Tämän op-
pimisen varaan organisaatio voi rakentaa kilpailukykyänsä (Heinonen & Vento-
Vierikko 2002:19-20). 
 Oppivan organisaation käsitteen istuttaminen sisäiseen yrittäjyyteen ei 
kuitenkaan ole täysin ongelmatonta. Mikäli oppivan organisaation avainsisältö 
on tiedon hallinta, säilyttäminen ja muistaminen (knowledge acquisition and 
retention) ja organisaation rutiinien parantaminen, niin ”organisaation oppimi-
nen voidaan nähdä keinoina, jolla yritys rakentaa, täydentää ja organisoi tietoa 
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ja toimintojensa rutiineja omassa kulttuurissaan ja sopeuttaa ja kehittävää orga-
nisaation tehokkuutta parantamalla työntekijöidensä laajojen taitojen hyväksi-
käyttöä” (Dodgson 1993:377). Samankaltaisuus sisäiseen yrittäjyyteen liittyy 
siihen, että sisäinen yrittäjyys voi luoda häiriöitä, jotka ovat sekä osa oppimis-
prosessia että osa yrittäjyyttä. Sisäisen yrittäjyyden käsitteen pääsisältöä eivät 
kuitenkaan ole tietopohjan rakentaminen, organisaation muisti ja rutiinit, joihin 
puolestaan organisaation oppiminen perustuu. Organisaation oppiminen lähtee 
siitä, mitä jo on, ja yrittää parantaa sitä, kun taas sisäinen yrittäjyys hyppää koh-
ti tuntematonta, se pyrkii luomaan mahdollisuuksia häiritsemällä status quota 
(Thompson 1999:288) huolimatta siitä, että sen lähtökohta on tiedossa, rutiineis-
sa ja resursseissa (Antoncic & Hisrich 2003:12-13).
 Asiakkaan unohtaminen ja sisäisen yrittäjyyden puute synnyttävät byro-
kratiaa, mutta asiakaslähtöisyyden korostaminen ilman sisäistä yrittäjyyttä joh-
taa liialliseen asiakasohjautuvaan toimintaan. Tämän välitön seuraus on kyllä 
tyytyväinen asiakas, mutta tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet saattavat 
jäädä taka-alalle. Liiallinen asiakaslähtöinen toiminta tuottaa adaptiiviseen op-
pimiseen perustuen vain vähäisiä parannuksia palveluihin. Toisaalta yrittäjyys 
ilman asiakaslähtöisyyttä tuottaa oppimis- ja kehittämisorientoituneen työyh-
teisön, joka tyydyttää henkilöstöä, mutta organisaatio saattaa tällöin kääntyä si-
säänpäin. Asiakaslähtöisyyden korostaminen ja sisäinen yrittäjyys yhdessä joh-
tavat asiakaslähtöiseen ja innovatiiviseen toimintaan ja menestykseen. (Heino-
nen & Vento-Vierikko 2002:21-22). 
 Sisäinen yrittäjyys voi vaikuttaa merkittävästi yrityksen kasvuun ja tuot-
tavuuteen sekä absoluuttisesti että suhteellisesti. Yritykset, jotka kasvattavat 
organisaatiorakennettaan ja arvojaan kohti sisäisen yrittäjyyden aktiviteetteja ja 
joilla on sisäisen yrittäjyyden orientaatioita, todennäköisesti kasvavat nopeam-
min ja voitollisemmin kuin organisaatiot, joilla on vähemmän vastaavia omi-
naisuuksia (vrt. Kotter & Heskett 1992:118). Avoin ja laadukas kommunikaatio, 
muodollisen kontrollin puute, intensiivinen ympäristön seuraaminen, johdon 
tuki, organisaation tuki sekä arvot auttavat organisaatiota tulemaan yrittäjä-
mäisemmäksi (intrapreneurial). Menestyminen pohjautuu siihen, että sisäisesti 
yrittäjämäiset organisaatiot ovat innovatiivisia, jatkuvasti uudistuvia ja proak-
tiivisia. (Antoncic & Hisrich 2000:35). 
 Kansikas on tutkimuksessaan koonnut sisäisen yrittäjyyden organisaatio-
tason ominaisuuksia, jotka ovat taulukossa 11 (Kansikas 2003:77). 
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TAULUKKO 11 Organisaatiotason sisäiseen yrittäjyyteen liittyviä ominaisuuksia (Kansi-
kas 2003:77) 

3.4 Ammattikorkeakoulujen sisäisen yrittäjyyden elementit 

Pohjana schumpeteriläinen yrittäjyys: ks. luku 3.1. 
Tässä tutkimuksessa sisäisen yrittäjyyden käsitteen pohjana pidetään schumpe-
teriläistä käsitystä yrittäjyydestä, joka ilmenee innovatiivisena prosessina, jossa 
tutkimuskohteen eli ammattikorkeakoulujen toimintoja yhdistellään uudella 
tavalla uusien tuotteiden, uusien palvelujen ja markkinoiden tai uuden organi-
soinnin synnyttämiseksi. Organisoinnilla ei tällöin tarkoiteta managerin adap-
tiivista, hallinnollista funktiota, vaan leadershipmäistä, innovatiivista funktiota. 
Yrittäjyydessä pyritään sen mukaisesti tunnistamaan tilaisuus, halutaan tarttua 
mahdollisuuteen, ollaan tavoitteellisia ja ryhdytään toimeen (entreprendre). 
Myös muita organisaation jäseniä kannustetaan (sosiaalinen vaikuttaminen, in-

Organisaatiotason sisäinen yrittäjyys

Kommunikaatio 
(Rowley 2000, Shane 2000) 

Riskinottokyky 
(Lumpkin & Dess 1996, Hodgetts & 
Kuratko 1992, Guimras & Liska 1993) 

Ylimmän johdon tuki 
(MacMillan 1986, Kuratko ym. 1993, 
Koiranen&Pohjansaari 1994) 

Vallan ja vastuun jako 
(Hornsby ym.1990) 

Itsenäisyys 
(Lumpkin & Dess 1996) 

Innovatiivisuus
(Lumpkin & Dess 1996) 

Aloitekyky 
(Block & MacMillan 1996, Koiranen & 
Pohjansaari 1994) 

Kilpailunhalu 
(Lumpkin & Dess 1996) 

Kannustaminen 
(Guimares & Liska 1993) 

Harjoittelu & konsultaatio 
(Zahra 1999) 
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tentional influence) rohkeasti riskinottoon. Sisäisen yrittäjyyden määrittely pe-
rustuu siten yrittäjyyskäsitykseen, joka lähtee yksilön ominaisuuksien, ympäris-
tön mahdollisuuksien ja tilanteeseen tarttumisen kokonaisuudesta. 

Sisäisen yrittäjän määritelmä: ks. luku 3.2. 
Sisäisellä yrittäjällä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulun 
palveluksessa olevaa henkilöä, jota arvoihin ja asenteisiin perustuva tunne sekä 
motivaatio ja tahto ajavat toimimaan yrittäjämäisesti. 
 Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa vastaavasti ammattikorkeakouluista löytyvää 
yrittäjämäistä toimintaa, johon työyhteisön jäseniä ajavat arvot ja asenteet sekä 
motivaatio ja tahto. 

Sisäinen yrittäjyys yksilötasolla: ks. luku 3.3.1. 
Sisäisen yrittäjän määritelmässä ensin mainitut arvot ja asenteet ovat affektiivi-
sen alueen käsitteitä. Arvoilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan toiminnan tavoitel-
tuja, toivottuja päämääriä, joilla on sisäiselle yrittäjälle eli arvostajalle vakiintu-
nut merkitys. Asenteella puolestaan tarkoitetaan hitaasti muuttuvaa reaktiovalmi-
utta, taipumusta tuntea, ajatella ja toimia tietyllä tapaa. Asenteet ovat joko posi-
tiivisia tai negatiivisia ajatuksia, ja niillä on aina kohde ja voimakkuus. Yrittä-
jyys heijastuu näissä arvoissa ja asenteissa, joiden suunta on tavoitteissa ja ai-
komuksissa.
 Sisäisen yrittäjän määritelmässä mainitaan seuraavaksi konatiivisen alueen 
tekijät eli motivaatio ja tahto. Motivaatiolla tarkoitetaan sitä saavutusorientaatiota 
(itseen kohdistuvat orientaatiot eli minäkäsitys, omanarvontunto ja tehok-
kuususkomus), joka liittyy kunnianhimoisten ja uusien, eteenpäin vievien ta-
voitteiden asettamiseen ammattikorkeakoulussa. Tahdolla taas tarkoitetaan noi-
den asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tehtäviä ponnisteluita (toimintojen 
kontrollit eli yritys ja sinnikkyys, sitkeys, omien resurssien mitoittaminen ja 
ajoittaminen). Tahdon ja motivaation pohjalta ammattikorkeakoulun sisäinen 
yrittäjä pyrkii saavuttamaan mielenkiintonsa kohteita, eli kysymys on toimin-
nan muutoshalukkuudesta, sen vireydestä, suunnasta ja systeemiorientoitunei-
suudesta.
 Ammattikorkeakoulun sisäisen yrittäjän kannusteena pidetään hypoteetti-
sesti enimmäkseen sisäisiä, henkiseen kasvuun liittyviä motiiveja, tarvetta it-
sensä toteuttamiseen ja mahdollisuutta ja lupaa itsensä kehittämiseen, koska 
koulujen taloudelliset reunaehdot ovat kireitä eivätkä niiden organisaatiot pys-
ty palkitsemaan kaikkea havaittavaa sisäistä yrittäjyyttä esim. urakehityksen 
avulla tai muilla ulkoisilla palkkioilla. Näin ollen ammattikorkeakoulun sisäistä 
yrittäjyyttä teorian mukaan painottaisivat itseohjautuvuus ja pätemisen tunne, 
jolloin palkkiotkin olisivat luonteeltaan sisäisiä ja pitkäaikaisia.  
 Ammattikorkeakoulussa yrittäjyyteen ja sisäiseen yrittäjyyteen liittyy ti-
lanteen tunnistaminen ja mahdollisuuteen tarttuminen. Mahdollisuuteen tart-
tuminen edellyttää uskallusta ja rohkeaa mielenlaatua, jotka ovat affektiivisen 
tunnealueen ominaisuuksia. Myös arvot ja asenteet rakentavat tunnetta ja tem-
peramenttia, joilla sisäisen yrittäjä reagoi tilanteeseen ja päättää ryhtyä toimi-
maan. Yrittäjämäisellä toiminnalla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan siten tilaisuuden 
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tunnistamista ja päätöstä ryhtyä toimimaan muutoksen ja innovaatioiden edis-
tämiseksi, vaikka tilanteeseen liittyisikin epävarmuutta ja riskejä. Yrittäjämäi-
sesti toimimalla mahdollisuuteen tartutaan luovasti, itsenäisesti, aloitteellisesti 
ja visionäärisesti. Ammattikorkeakoulun sisäisessä yrittäjyydessä yrittäjämäisen 
toiminnan palkkiona on hyväksynnästä ja arvostuksesta saatu tyytyväisyyden 
tunne.

Sisäinen yrittäjyys ryhmä- ja verkostotasolla: ks. luku 3.3.2. 
Sisäisen yrittäjyyden ryhmä- ja verkostotasolla tarkoitetaan kahta asiaa. Ryhmä-
tason sisäinen yrittäjyys tarkoittaa perinteistä tiimityöskentelyä. Tiimi on kahden 
tai useamman henkilön ryhmä, jolla on tavoite saavutettavanaan. Tiimin jäsen-
ten taidot täydentävät toisiaan, ja he ovat sitoutuneet antamaan ryhmän käyt-
töön omat ideansa, joita voidaan prosessoida yhteisin voimavaroin. Tiimi kas-
vattaa sisäiseen yrittäjyyteen ryhmän antamalla reflektoinnilla. Tiimissä voivat 
toteutua sisäisen yrittäjyyden ideaalit avoimesta, kommunikoivasta, itseohjau-
tuvasta toiminnasta. Verkostotason sisäinen yrittäjyys puolestaan on idealtaan tii-
miä vastaava, mutta kun tiimi perustuu tai saattaa perustua organisaation päät-
tämään miehitykseen, verkostot ovat vapaampia, tiimejä elastisempia toimin-
tamuotoja. Verkostot syntyvät spontaanimmin ja epävirallisemmin eri asiantun-
tijoiden usein henkilökohtaisten suhteiden varaan. Verkostoissa on tiimejä voi-
makkaampi tarve hallita sosiaaliset ja kommunikatiiviset taidot, jotka synnyttä-
vät yhteisöön sosiaalista pääomaa. Koska verkostoja pidetään erityisesti asian-
tuntijaorganisaatioiden uutena toimintatapana, on oletettavaa, että ammatti-
korkeakoulujen sisäinen yrittäjyys pohjautuu erittäin voimakkaasti verkostoi-
tumisen varaan. 

Sisäinen yrittäjyys organisaatiotasolla: ks. luku 3.3.3. 
Organisaatiotason sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa  

1. yrittäjähenkisen organisaatiokulttuurin ideaa, jossa 
a. Scheinin teorian artefakeissa näkyy yrittäjämäinen käyttäyty-

minen
b. Scheinin teorian mukaiset organisaation arvot kannustavat 

yrittämiseen
c. Scheinin teorian mukaiset perusoletukset ovat oppimisen 

kautta muodostuneet yrittäjyyttä synnyttäviksi; 
2. yrittäjyyttä tukevan organisaation rakennetta ja yrittäjämäisiä proses-

seja, joissa 
a. rakenne on matala, joustava ja joka on resursseiltaan hajautet-

tu ja tiimiorientoitunut 
b. prosesseissa on paljon yhdessä työskentelyä, löyhiä tehtävä-

kuvia, avointa kommunikaatiota, tulevaisuussuuntautunei-
suutta ja sovitunlaista kompensaatiota; 

3. sisäisen yrittäjyyden vaikutusta johtamiseen ja johtamisen vaikutusta 
sisäiseen yrittäjyyteen, jossa 
a. johdon kanssa määritellään visio ja suunta, jonka avuksi johto 

luo yrittäjyyttä tukevan organisaatiorakenteen 
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b. johto sitoutuu pitkäaikaiseen sisäisen yrittäjyyden kehittämi-
seen

c. johto vähentää byrokratiaa, energisoi työympäristöä ja kehittää 
kommunikaatiota ja tiedottamista; 

4. organisaation menestymisen ja sisäisen yrittäjyyden välistä riippu-
vuutta, jossa 
a. sisäinen yrittäjyys parantaa organisaation suorituskykyä 
b. organisaation oppiminen vahvistaa kilpailukykyä 
c. sisäinen yrittäjyys ja asiakaslähtöisyys parantavat innovatiivi-

suutta ja menestystä 
d. menestyminen perustuu innovatiivisuuteen, jatkuvaan itsensä 

uudistamiseen sekä proaktiivisuuteen. 

Ammattikorkeakoulujen sisäisen yrittäjyyden prosessi on koottu kuvioon 21. 
Kuvio lähtee liikkeelle siitä, että organisaation ympäristössä tai omassa toimin-
nassa osana organisaatiota havaitaan tilanne, jossa sisäinen yrittäjä, sisäisen 
yrittäjyyden mukaisesti orientoitunut tiimi tai verkosto tai sisäisen yrittäjyyden 
mukaan toimiva organisaatio havaitsee syntyneen mahdollisuuden. Tilaisuu-
teen reagoidaan tarttumalla yrittäjämäisesti toimeen. Kun on tehty päätös toi-
meen ryhtymisestä, tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan suunnitelma, joka voi 
tilanteesta riippuen olla strategisen asiakirjan tai ad hoc -suunnitelman välillä 
oleva tavoite- ja keinoanalyysi. Analyysissä otetaan huomioon käytettävissä 
olevat resurssit, ja tarvittaessa resursseja hankitaan aktiivisesti lisää. Analyysiin 
liittyy myös yhteinen sparraus, jolla pyritään voittamaan eteen tulevat esteet. 
Kun hanke on toteutettu, organisaatioon on syntynyt uutta tietoa ja osaamista, 
joka mahdollistaa menestymisen ja sitä kautta paremman valmiuden reagoida 
seuraavaan uuteen tilaisuuteen. 
 Ammattikorkeakoulun ohjauksen kolmiossa sisäinen yrittäjyys osana hen-
kilöstöohjausta pyrkii siis aktiivisesti tilaisuuteen tarttumiseen, itseohjautuvuu-
teen ja luovuuteen, kun sisäisten yrittäjien arvoihin ja aseteisiin perustuva tun-
ne sekä motivaatio ja tahto ajavat heitä toimimaan yrittäjämäisesti. Mikäli täl-
löin ulkoapäin tuleva omistajaohjaus pyrkii tavoitteisiin, jotka eivät sisälly sisäi-
sen yrittäjän visioon, saattaa seurauksena olla organisaation jännitetila suhtees-
sa omistajiin (The Triangle of Tension).

Sama ongelma on silloin, jos ministeriön tulosohjauksen tavoitteet ja pal-
kitsemistavat eivät tue sisäisen yrittäjän arvoja eivätkä tarjotut tuloksellisuus-
palkkiot anna sisäisen yrittäjän tarvitsemaa sisäistä tyydytystä. Näiden ristirii-
tojen ja jännitteiden purkamiseen (The Triangle of Coordination) vastaus tun-
tuu sisäisen yrittäjyyden teorian mukaan löytyvän sisäisen yrittäjyyden johta-
misesta. Sitoutunut johto pystyy motivoimaan henkilöstönsä niin, että omistaji-
en ja ministeriön tavoitteet sisäistetään myös osaksi joustavan organisaatiokult-
tuurin perusoletuksia: yksilöt, tiimit ja organisaatio mieltävät ne tilaisuuksiksi, 
joihin tartutaan, sen sijaan että niihin asennoiduttaisiin neutraalisti tai nuivasti.
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4 TAVOITTEELLISUUS JA TULOKSELLISUUS 

4.1 Tavoitteellisuus omistajaohjauksessa 

Omistajuuden analyysin perusteella omistamisen sosiaalinen taso, sen laillinen 
taso, tekojen, vaikutusten ja tulosten taso sekä psykologinen taso selittävät niitä 
tekijöitä, joiden perusteella omistajat pyrkivät asettamaan tavoitteita suhteessa 
omaisuuteen ja omistajuuteen. Vaikuttamisen halu (ympäristön muuttamisen 
tarve, tehokkuuden tarve sekä vaikuttavuuden tarve), minä-identiteetin tarve ja 
kodin (alueen tai tilan) omistamisen tarpeet (Dittmar 1992:86, Pierce & al. 
2001:300) määrittävät sen, millaisia tavoitteita ja odotuksia omistajat asettavat 
suhteessa omaisuuteen (kontrollin halu, kohteen tunteminen ja potentiaaliin in-
vestointi, Pierce & al. 2001:301-302) ja miten sosiaalinen ja kulttuurinen kanssa-
käyminen vaikuttavat omistamisen strategiaan ja tavoitteisiin (Nordqvist 
2005:39, Mattila & Ikävalko 2003:3). 
 Juridisen omistamisen selkeimmät tavoitteet liittyvät omaisuuden tuot-
toon (osuus voitonjaosta ja sen kontrollista) sekä omistamisen mukanaan tuo-
miin oikeuksiin, kuten käyttöoikeus, säätelyoikeus, siirto-oikeus ja myyntioike-
us. Mikäli omaisuus on sijoitettu erilliseen oikeushenkilöön, juridinen omista-
juus mahdollistaa myös vaikuttamisen kyseisen organisaation strategisiin pää-
töksiin, johdon valintaan ja johdon toimintaan. Omistettavan organisaation ta-
voitteita voidaan siten ohjata omistajaohjauksen keinoin. (Vrt. Monks & Minow 
2004:98-119, Kim& Nosfinger 2004:4, Rousseau & Sheperling 2003:556, Kay & 
Silberston 1995:87). 
 Omistajaohjauksen termin suppeassa, anglosaksisessa määritelmässä huo-
miota kiinnitetään joko vain omistajien ja toimivan johdon välisiin suhteisiin tai 
omistajien, hallituksen, toimivan johdon ja tilintarkastajien rooleihin ja roolien 
keskinäisiin suhteisiin tai yrityksen tehokkuuteen. Omistajaohjauksen suppean 
määritelmän takana on ajatus siitä, että yrityksen tavoitteena on hyvä tuotto si-
joitetulle pääomalle. (Vives 2000:1, Allen & Gale 2000:23, Timonen 2000:4, Le-
noble 2003:17, Gugler 2001:3). Tämä perusnäkemys vallitsee myös omistajaläh-
töisessä johtamisessa (value based management, VBM), jonka tavoite on osak-
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keenomistajan varallisuuden kasvattaminen (Saarnio, Puttonen, Eronen 
2000:19, Gugler 2001:3-7, Hirvonen & al. 2003:28). Sama omistajaintressin tavoi-
te, pääoman tuoton maksimointi, on agenttiteorian takana oleva oletus omista-
jien ja yrityksen perimmäisestä, tavoiteltavasta päämäärästä. 
 Laajassa omistajaohjauksen käsitteessä sijaa saavat myös muut sidosryh-
mät kuin omistajat: yrityksen työntekijät, asiakkaat, hankkijat ja naapurusto, joi-
den hyvinvoinnista pitää huolehtia. Sidosryhmäajattelun mukaan ne tahot, jot-
ka investoivat yritykseen fyysistä ja henkistä pääomaa, ottavat samanlaisen, 
jollei suuremmankin riskin kuin ne, jotka sijoittavat rahallista pääomaa. (Wea-
ring 2005:10, Blain 1995:326, Demb et al. 1992:187, Vives 2000:1, Mäntysaari 
2005:9, Mallin 204:43-52). Omistajaohjauksen laajassa, mannereurooppalaisessa 
merkityksessä omistajaohjauksella tarkoitetaankin yritysjohdon, yrityksen halli-
tuksen, sen osakkeenomistajien ja muiden sidosryhmien välisiä suhteita. Se si-
sältää myös rakenteet, joiden kautta asetetaan yrityksen tavoitteet. (Timonen P. 
2000:4, Hirvonen & al 2003:22). Näillä lähtökohdilla tavoitteellisuutta käsittele-
vät mm. osaamispääoman investoinnin teoria, pehtoriteoria ja sidosryhmäteo-
ria.
 Osaamispääoman investoinnin teorian mukaan omistajaohjauksen tavoit-
teena on tuottojen saaminen yrityksistä (Ricart 2000:231) osaamispääoman hal-
linnalla (Rajan & Zingales 2000:202). Tavoitteeseen pyritään etsimällä kilpailue-
tua luovuutta sallivalla empowermentillä, tiimityöskentelyllä, sosiaalisilla ver-
kostoilla ja jaettuilla visioilla (Ricart 2000:231, vrt. Ghoshal ja Moran 1996, Na-
hapiet ja Ghoshal 1998, Tsai ja Ghoshal 1998). Samaan tuottovaatimukseen pyri-
tään pehtoriteoriassa johtajan autonomiaa lisäämällä ja johtajaa valtaistamalla, 
jolloin lisätään korkeamman tason motivaatiota ja pitkäkestoista arvosidonnai-
suutta (Donaldson & Davis 1991:49-64, Davis et al. 1997:26, 37). Sidosryhmäteo-
riassa omistajaohjauksen tavoite nähdään sen sijaan muita teorioita laajemmin. 
Normatiivisen teorian mukaan omistajaohjauksen tavoite on organisaation me-
nestymisen lisäksi legitiimien sidosryhmien hyvinvointi (Blair 1995:13, Donald-
son & Preston 1995:65-91, Phillips 2003:66-67, 124-125).  
 Tässä tutkimuksessa omistajaohjaus määriteltiin ammattikorkeakoulujen 
hallituksen, johdon ja muiden sidosryhmien välisiksi ohjaus- ja valvontasuh-
teiksi, joissa omistajien tavoitteena ei ole pääoman maksimaalinen tuotto, vaan 
vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden maksimaalinen tuotto. Tällöin omistajien si-
joitukselleen haluama tuotto on a) asiakkaan hyöty ja b) korkeakoulun yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus. Omistajaohjauksen toiminnallisina kohteina ovat 
ammattikorkeakoulun strategiat ja operaatiot. Teoreettisesti näiden ammatti-
korkeakouluja koskevien määritelmien taustalla ovat arvosidonnaisuutta, moti-
vaatiota ja sitoutumista korostava pehtoriteoria ja horisontaalista hajautumista 
korostava ja kriittisen resurssin ympärille syntyvien verkostojen merkitystä 
painottava osaamispääoman investoinnin teoria sekä normatiivista, moraalista 
velvoitetta painottava sidosryhmäteoria. 
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4.2 Tavoitteellisuus sisäisessä yrittäjyydessä 

Yrittäjyydessä havaittu yksi yhteinen piirre on tavoitteelliseen toimintaan ryh-
tyminen mahdollisuuteen tarttumalla. Yrittäjät ovat asialleen voimakkaasti 
omistautuvia ja tuloksiin pyrkiviä (mm. Peltonen 1985:36, Koiranen 1993:16, 
Cunningham & Lischeron 1991:48-49, Littunen 2000:296, Alstete 2002:223). Paa-
jasen mukaan yrittäjyys liittyykin yleisesti kaikkeen tavoitteelliseen toimintaan 
riippumatta organisaatiotasosta ja tehtävistä (Paajanen 2001:53). Tosin Schum-
peter huomauttaisi ehkä Paajaselle, että onnistunutta yrittäjämäistä toimintaa 
usein seuraa organisaation rakentaminen ja yrittäjän muuttuminen johtajaksi 
(Schumpeter 1934:78, 83-90). Silloin vaarana on, että organisaation tavoitteita 
pyritään saavuttamaan managerimaisella toiminnalla eli tehokkaalla suunnitte-
lulla, organisoinnilla, miehittämisellä, ohjaamisella ja resurssien kontrolloinnilla 
(Daft 1999:35), pyrkimyksenä ennustettava ja stabiili toiminta (Hodge et al. 
1996:15). Tällöin ainakin ylimmällä organisaatiotasolla yrittäjämäinen tavoit-
teellinen toiminta ja schumpeteriläinen luova tuhoaminen saattavat kyllä olla 
osa johtajan leadershipiä, mutta tuskin managerialismia. (Scumpeter 1934:89-90, 
Lintunen 2000:57, Shionoya 1997:166-167). 
 Sisäiselle yrittäjälle on tyypillistä, että hän asettaa tavoitteita toiminnalleen 
(Heikkilä 2005:53). Yksilötason sisäisessä yrittäjyydessä tavoitteiden valintaan ja 
motivaatioon vaikuttavat itseen kohdistuvat orientaatiot, minäkäsitys, omanar-
vontunto ja tehokkuuskokemukset (Ruohotie 1998b:44-45). Myös määrätietoi-
suus tavoitteiden määrittämisessä sekä siihen liittyvä itseohjautuvuus liittyvät 
sisäisen yrittäjän piirteisiin (Kao 1991:203). Yksilötason sisäinen yrittäjä on ha-
lukas työskentelemään tavoitteidensa saavuttamiseksi, koska motivaatio ja tah-
to sekä orientaation mukainen sitoutuneisuus omaan työhön korostuvat hänen 
ominaisuuksissaan (Heikkilä 2005:53, Koiranen 1993:77, Paajanen 2001:38). 
 Ryhmätason sisäinen yrittäjyys perustuu tiimien ja verkostojen syntymi-
seen, mitä pidetään älykkääseen organisaatioon pyrkivän yrittäjyyden kulttuu-
ri-ihanteena (Kansikas 2005:66). Tällöin oleellista on tiimien jäsenten välinen 
koordinaatio, jota tarvitaan tiimin päämäärän tai muun organisaation tavoitteen 
saavuttamiseksi. Kyse on joukosta työntekijöitä, joiden taidot täydentävät toisi-
aan ja jotka ovat sitoutuneet yrittäjyyden kulttuurimallin mukaisesti yhteisiin 
tavoitteisiin ja työmenetelmiin. Ryhmä yhdessä vastaa myös suoritusstandar-
deista ja tuloksista (Kallio 2002:122, Kansikas 2005:66, Pirnes 1994:17-18, Kat-
zenbach & Smith 1993:30,59, Aaltio-Marjosola 1997:23-24). 
 Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden perustana on yrittäjähenkinen or-
ganisaatiokulttuuri (mm. Heinonen 1999:181, Kansikas 2003:77, Koiranen & 
Pohjansaari 1994:68, Stevenson & Jarillo 1990:24) ja yrittäjyyttä tukeva organi-
saatiorakenne ja prosessit (mm. Ehcols & Neck 1998:44-45, Pearson 1989:87-97, 
Kuratko 2001:67, Antoncic & Hisrich 2000:31). Sisäisen yrittäjyyden johtamien 
vaatii myös johdon oikeanlaista strategista käyttäytymistä: toisaalta karismaat-
tista, selkeää ja visioivaa toiminnan ja ihmisten energian suuntaamista kohti ta-
voitteita ja toisaalta oikean organisaatiorakenteen ja palkitsemisjärjestelmien 
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luomista (vrt. Thompson 1999:289-290, Kets de Vries 1996). Yritteliäs, innovatii-
vinen organisaatio on siten strategisesti fokusoitunut. Aloitekykyisille työnteki-
jöille annetaan vapautta, itsenäisyyttä ja joustavuutta toimia luovasti, mutta 
samalla organisaatio ohjaa toimintaansa strategian mukaista visiota kohti (Pear-
son 1989:91-92, Heinonen 1999:195, Kuratko et al. 1993:29-39, 2001:61, Heinonen 
& Vento-Vierikko 2002:42, Pearce et al. 1997:157-158). 

4.3 Tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden symbioosi 

4.3.1  Tavoite ja tavoitteellisuus 

Tavoitteellisuus on siis sekä omistajaohjauksen että sisäisen yrittäjyyden ele-
mentti. Se ilmenee pyrkimyksenä asettaa toiminnalle tavoitteita, suunnitella 
keinoja niiden saavuttamiseksi sekä ohjata organisaation toimintaa niin, että ta-
voitteet saavutettaisiin.
 Näiden käsitteiden määrittelyä ja systematiikkaa on alun perin kehitetty 
ns. tavoitejohtamisen koulukunnassa. Liikkeenjohdollinen kiinnostus tavoittei-
den asettamiseen ja niiden kautta toiminnan johtamiseen syntyi teollisuuden 
piirissä käytännön liikkeenjohtokokeilujen ja sovellusten sekä ympäristöpainei-
den seurauksena. Tarkkoihin tavoitteisiin pyrkivän johtamisen lähtökohdat ke-
hitettiin IBM:ssä vuodesta 1925 aloitetussa muutosprosessissa. Käskevää ja pas-
siivisesti valvovaa esimiesroolia pyrittiin muuttamaan alaista tukevaksi, hu-
maaniksi ja aktiivisesti työtilanteissa mukana olevaksi esimiesrooliksi. Varsinai-
sena ensimmäisenä tavoitejohtamisohjelmana on kuitenkin pidetty johtamisen 
kehittämisohjelmaa, joka toteutettiin Standard Oil of New Jerseyssä.  Ohjelmal-
la pyrittiin lisäämään organisaation sisäistä koordinaatiota, vastuuntuntoa ja 
tehtäviin sitoutumista. (Ikonen 1984:1-2). 
 Ikonen näkee tavoitejohtamisen kehittymisen taustalla poikkitieteellisyyt-
tä, jossa ovat vaikuttaneet mm. systeemiteoria, kontingenssiteoria, klassinen ja 
moderni liikkeenjohtotiede, ihmissuhdekoulukunta sekä erilaiset motivaatio-
teoriat (Ikonen 1984:5-9). 
 Sekä motivaatioteoreettisesti että liikkeenjohtotieteellisesti tavoitejohtami-
sen käsitteen keskeisin ominaisuus on tavoitteiden määrittely. Tavoitteiden aset-
tamisessa voidaan erottaa organisaatiotason tavoitteiden sekä henkilökohtais-
ten tavoitteiden määrittelyt. Organisaatiotason tavoitteet viittaavat koko orga-
nisaatiota koskeviin tavoitteisiin tai eri organisaatiotasoille määriteltäviin vas-
tuualuetavoitteisiin. Henkilökohtaisilla tavoitteilla puolestaan tarkoitetaan toi-
saalta yksilöille ja toisaalta ryhmille määriteltyjä tavoitteita. Organisaation mo-
niportaisuudesta riippuen tavoiteprosessin rungon muodostaa eripituinen ta-
voitehierarkia (Ikonen 1984:12, Pirnes 1985:2), jossa selvät pitkän aikavälin ta-
voitteet (objectives) muutetaan välittömämpiin päämääriin (goals) ja jossa työn-
tekijöiden annetaan työskennellä päämäärien saavuttamiseksi (Raymond 
2006:25, Drucker 1976:18-19, 1988:33, Stockton 1987:7). 
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 Koska tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan takaa työsuorituksia, voi-
daan tavoitejohtamisen toisena yhteisenä piirteenä pitää toiminnan suunnittelua.
Osassa tavoitejohtamisen prosesseja tavoitemäärittely ja suunnittelu integroi-
daan yhtä aikaa tapahtuviksi prosesseiksi. Osassa prosesseja tavoitteenasettelu 
priorisoi suunnittelua ja osassa suunnittelu priorisoi tavoitteenasettelua. Tavoi-
temäärittelyillä ja toiminnan suunnittelulla luodaan pohjaa toimintojen integ-
roinneille, itseohjautuvuudelle, johtamisen persoonariippumattomuudelle ja 
toimintavapaudelle, jotka muodostavat tavoitejohtamisen kolmannen yhteisen 
piirteen eli suunnitelmien toteutuksen. (Ikonen 1984:13-14, Raymond 2006:25, Pir-
nes 1985:6). 
 Käsitepari ”integration and self-control” lähtee ihmisestä, joka toteuttaa it-
seään myös työn kautta. Kun yksittäisen ihmisen henkilökohtaiset tarpeet ja ta-
voitteet integroituvat organisaation tavoitteisiin, henkilökohtaisten tavoitteiden 
saavuttaminen edistää koko organisaation tavoitteiden saavuttamista. Tällöin 
prosessissa toteutuu tavoitteiden osalta sekä vertikaali-integraatio että horison-
taali-integraatio, mikä mahdollistaa tavoitteisiin pohjaavan toimintavapauden 
ja itsekontrollin. (Ikonen 1984:14). Drucker käytti vuonna 1954 määritellessään 
tavoitejohtamista sekä käsitettä ”management by objectives” että ”management 
by objectives and self-control”. Ensimmäisellä termillä hän painotti tarkkojen 
tavoitteiden merkitystä (Drucker 1954:150,168, Ikonen 984:31,33), ja jälkimmäi-
sessä termissä hän korosti suoritearvioinnin merkitystä, jossa henkilön oma si-
säinen valvontamekanismi kehitetään tulostietoisuudella omavastuisuuteen 
(Drucker 1954:167-168, Ikonen 1984:31). 
 Neljäs tavoitejohtamisen yhteinen vaihe eri teorioissa ovat arviointiproses-
sit. Arvioinnit jakautuvat tiheämmin toistuviin väliarviointeihin ja lopulliseen 
arviointiin. Väliarvioinnit ovat kapea-alaisia ja ne keskittyvät yleensä suoritear-
viointiin ja korjaaviin toimenpiteisiin. Lopullinen arviointi ajoittuu strategisesti 
tärkeisiin aikoihin ja asioihin. (Ikonen 1984:14-15, vrt. Pirnes 1985:6, Rodgers & 
Hunter 1992:1, vrt. Drucker 1976:19). 
 Drucker pitää tavoitejohtamista periaatteena, joka suo täyden liikkumati-
lan yksilölle ja hänen vahvuuksilleen ja vastuuntunnolleen. Samalla se antaa 
yhteisen suunnan eri näkökulmille ja ponnisteluille, luo pohjan ryhmätyösken-
telylle sekä tasapainottaa yksilön tavoitteet yrityksen ja yhteisen hyvän kanssa 
(Drucker 1955:167, Ikonen 1984:31). Druckerin näkemys tavoitejohtamisen yti-
mestä vastaa näin sisällöltään sisäisen yrittäjyyden yksilötason, ryhmätason ja 
organisaatiotason tavoitteiden asettamisen ja niihin pyrkimisen motivaatiope-
rusteita. Pirnes määritteleekin tavoitejohtamisen tekijöillä, jotka ovat hyvin tut-
tuja sisäisen yrittäjyyden määritelmistä: ”Tavoitejohtaminen on yksilötasolla 
omaksuttu tavoitteellinen ja tuloshakuinen ajattelu- ja toimintatapa, joka työyh-
teisössä yleisesti omaksuttuna johtaa tavoitteelliseen ja tuloshakuiseen johta-
miskäytäntöön.”(Pirnes 1985:1). Pohjimmiltaan hänen mukaansa kyse on siitä, 
että ihminen tavoitteellisessa toiminnassa johtaa itseään ja omaa toimintaansa. 
Parhaimmillaan toiminta perustuu siis yksilön omatoimisuuteen ja itseohjautu-
vuuteen. (Pirnes 1985:2). 



96

 Tavoitejohtamisen ytimessä on tavoitteiden tarkka ja kvantitatiivinen mää-
rittely (Ikonen 1984:43). Tehokkuuteen pyritään mm. objektiivisuudella, jossa 
halutaan eliminoida virhearviointeja ja jossa sitoutuminen tehtäviin nousee 
haastavista (difficult goals), tarkoista ja kvantitatiivisista tavoitteista (Ikonen 
1984:45, Matthews & Mitchell & George-Falvy 1994:425, Drucker 1988:33). 
Locke omassa työmotivaatioteoriassaan laajensi tavoitejohtamista suuntaan, 
jossa otetaan huomioon myös erilaiset kannustavat tekijät (mediation proposi-
tion), kuten työntekijän tietoisuus tuloksista, rahalliset palkkiot ja osallistumi-
nen, jotka voivat vaikuttaa suoritustasoon. Locken mukaan ne vaikuttavat kui-
tenkin vain henkilökohtaisten tavoitteiden ja sitoutumisen perusteella (Matt-
hews & al. 1994:425). Kaksi ensimmäistä perusväittämää ovat siis ensisijaisia 
(Ikonen 1984:43-46, Locke 1968:161-169, Locke-Bryan 1967:121): 

1) Hard goals produce a higher level of performance than easy goals. 
2) Specific hard goals produce a higher level of output than a goal of “do your 

best”.
3) Goals act as mediators of performance, feedback, monetary incentives and time 

limits.

Useat tutkimukset ovat päätyneet tukemaan teoriaa vaikeiden ja tarkkojen 
päämäärien positiivisesta vaikutuksesta suoritukseen. Tällaisten tavoitteiden 
hyödyllisyyttä tutkimuskohteina voidaan kuitenkin kyseenalaistaa mm. moni-
mutkaisissa tehtävissä, monitavoitteisissa ympäristöissä ja toisistaan riippuvien 
tehtävissä. Kanfer (1990) on mm. osoittanut, että lähes kaikki tavoiteasetanta-
tutkimukset pyrkivät keskittymään yksinkertaisiin tehtäviin, jotka on helposti 
kyetty muuttamaan toiminnaksi. Arvostelua on noussut myös siitä, että tavoite-
tutkimus on keskittynyt paljolti vain kvantitatiivisiin tuloksiin eikä ole otettu 
huomioon ihmisten pyrkimyksiä, heidän käytöstään, taitotasoaan, yksilö- vs. 
ryhmätulostaan, ei myöskään työstä saatua tyydytystä tai ryhmämoraalia ja or-
ganisaatiotulosta. (Matthews et al. 1994:427, vrt. Koontz 1977:8-12). 
 Tavoitteiden merkityksestä toiminnalle on esitetty seuraavia perusteluja: 
1) tavoitteet antavat toiminnalle tarkoituksen, 2) ne kohdentavat toiminnan ja 
ponnistelun, 3) tavoitteet ohjaavat suunnittelua ja siihen liittyviä päätöksiä ja 4) 
tavoitteisiin vertaamalla voidaan arvioida suorituksia (Saari 2004:104). Jotta ta-
voitteet palvelisivat sitä tarkoitusta, mihin niitä käytetään, vaaditaan tavoitteilta 
lisäksi tiettyjä ominaisuuksia. Saari esittää usein esitettyinä vaatimuksina seu-
raavat seikat: 

1) Tavoitteita on asetettava oleellisille asioille, jotka ratkaisevimmin vaikuttavat 
yrityksen olemassaoloon ja menestykseen. 

2) Tavoitteiden on oltava täsmällisiä ja mitattavia, jotta tavoitteiden saavuttami-
sesta saadaan kohtuullisen luotettavaa tietoa. 

3) Tavoitteiden tulisi olla haastavia mutta realistisia: riittävän vaikeita, mutta 
mahdollisia, jotta niillä olisi kannustava vaikutus. 

4) Tavoitteisiin liittyy määräaika, jonka kuluessa ne on saavutettava. 
5) Tavoitteiden saavuttaminen johtaa palkitsemiseen. 

Lisäksi tavoitteen tulisi olla yksinkertainen mittariltaan ja mittausjärjestelyil-
tään. (Saari 2004:105; vrt. Dinesh & Palmer 1998: 363-371, Paavola 1984:97). 
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 Tavoitejohtamisen prosessi koostuu joidenkin tutkijoiden mukaan kolmes-
ta osasta: toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten arvioinnista (mm. 
Pirnes 1985:6, Paavola 1984:109, Rodgers & Hunter 1992:1). Joidenkin tutkijoi-
den mukaan prosessi koostuu neljästä osasta: tavoitteiden määrittelystä, suun-
nitelmien laadinnasta, suunnitelmien toteutuksesta ja arvioinnista (Ikonen 
1984:16, Muczyk & Reimann 1989:133). Prosessi voi koostua myös seuraavista 
osista:

1) organisaation strategian määrittely 
2) yhteinen tavoitteiden asettaminen 
3) palkkioiden linkittäminen tavoitteisiin 
4) toimintasuunnitelmien kehittäminen 
5) kumulatiivinen suunnitelmien toteutuksen arviointi 
6) aikaansaadun tuloksen arviointi (Dinesh & Palmer 1998: 363-371, vrt. Muczyk 

& Reimann 1989:133, Stockton 1987:65). 

Oleellista tämän tutkimuksen kannalta kuitenkin on, että sekä sisäisen yrittä-
jyyden että omistajaohjauksen tavoitteellisuuden elementit sisältävät suunnitte-
lun, toimeenpanon ja palautteen kolmion, jonka osatekijät tavoitejohtamisen 
(MBO) lisäksi löytyvät myös siitä kehitetyistä myöhemmistä tavoitteellisuutta 
korostavista johtamistavoista, esim. Balanced Scorecard, BSC (Kaplan & Norton 
1996, Dinesh & Palmer 1998:363-371, Denton 2006:34) tai Performance Prism, PP 
(Neely & Adams 2000:3) tai Performance Pyramid System, PPS (Lynch & Cross 
1995:65, Saari 2004:243-246), vaikka tavoitteiden määrittelyprosessit sinänsä oli-
sivat erilaisia (Saari 2004:238-248). 
 Tässä tutkimuksessa tavoite määritellään tutkittavan ilmiön mukaisesti 
sekä sisäisen yrittäjyyden että omistajaohjauksen teoriapohjalta. Tavoitteella
ymmärretään ammattikorkeakoulun sisäisen yrittäjän visiossa ja ammatti-
korkeakoulun omistajaohjauksessa määriteltyä haluttua tulevaisuuden tilaa.
Koulu voi saada tavoitteen annettuna tai se määritellään organisaation sisällä. 
Tavoitteet ilmenevät mm. strategioissa ja tavoite- ja tulosneuvottelujen omissa 
painotuksissa.

Myös ministeriön tulosohjauksen taustalla on haluttu tulevaisuuden ti-
la. Se ilmenee toisaalta koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmissa 
yleisinä tavoitteina ja toisaalta ministeriön, ylläpitäjän ja koulun sopimina, kan-
sallisen korkeakoulupolitiikan kannalta keskeisinä tavoitteina ja kehittämis-
hankkeina (ks. L 351/2003:8§). Nämä tavoitteet sekä ammattikorkeakoulujen 
lakisääteiset tehtävät (ks. L 351/2003:4§) ovat tulosohjauksessa käytettävien tu-
loksellisuusmittareiden implisiittisiä tavoitteita. Vaikka monessa tulokselli-
suusmittarissa ei asetetakaan eksplisiittisiä tavoitteita, jotka kuvaisivat haluttua 
tulevaisuuden tilaa jollakin absoluuttisella tasolla, mittareiden taustalla on kui-
tenkin tavoite halutusta tulevaisuuden tilasta eli koulutuksen tasosta ja laadus-
ta sekä ammattikorkeakoulujen tuloksellisuudesta yleisesti (vrt. OPM 2005/ 
32:27).

Tutkittavassa ilmiössä ammattikorkeakoulun tavoitteita ovat tai saattavat 
olla myös opetusministeriön tuloksellisuuskriteerien täyttämiset, mikäli koulu 
hyväksyy ne halutuiksi tulevaisuuden tiloiksi. 
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 Yksittäisen henkilön tavoitteellisuus on puolestaan yksilön aktiivista, 
yrittäjämäistä pyrkimistä haluttuun tulevaisuuden tilaan sisäisen yrittäjän 
arvoihin ja asenteisiin perustuvan tunteen sekä motivaation ja tahdon aja-
mana. Analogisesti sisäisen yrittäjyyden tiimin ja verkoston tavoitteellisuudella 
tarkoitetaan aktiivista haluttuun tulevaisuuden tilaan pyrkimistä siten, että jä-
senten toisiaan täydentävät taidot annetaan ryhmän käyttöön, sen prosessoita-
vaksi, ja suunnitelmista, toimeenpanosta ja valvonnasta kommunikoidaan 
avoimesti ja itseohjautuvasti. Sisäisen yrittäjyyden organisaatiotason tavoitteel-
lisuudella tarkoitetaan aktiivista haluttuun tilaan pyrkimistä yrittäjämäisen or-
ganisaatiokulttuurin kehittämisellä sekä organisaation rakenteen ja yrittäjä-
mäisten prosessien, johtamistavan ja organisaation suorituskyvyn parantami-
sella. Tässä tutkimuksessa tavoitteellisuuden elementit nousevat tavoitejohta-
misen perustalta tavoitteiden määrittelynä, toiminnan suunnitteluna, suunni-
telmien toteuttamisena sekä tulosten arviointeina. 
 Omistajaohjauksen tavoitteellisuudella tarkoitetaan omistajien aktiivis-
ta pyrkimistä siihen haluttuun tulevaisuuden tilaan, jossa asiakkaan hyöty ja 
korkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus on maksimoitu (vrt. sijoitetun 
pääoman tuoton maksimointi). Tavoitteen saavuttamiseen pyritään tavoitejoh-
tamiseen pohjautuvilla strategioiden ja operaatioiden määrittelyillä, toiminta-
suunnitelmien käsittelyillä ja hyväksymisillä sekä jatkuvalla vaikuttavuuden ja 
tuloksellisuuden arvioinneilla, jotka yhdessä sekä ohjaavat että rajaavat kor-
keakoulun toimintaa. 

Tulosohjauksen tavoitteellisuudella tarkoitetaan opetusministeriön ak-
tiivista pyrkimistä haluttuun tulevaisuuden tilaan, jossa yhteiskunnan tar-
peisiin ja niistä johdettuihin tavoitteisiin olisi mahdollisimman hyvin vastat-
tu. Ministeriön tavoitteellisuus ilmenee mm. tuloksellisuusmittareiden määrit-
tämisenä ja tuloksellisuudesta palkitsemisena.
 Omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja tulosohjauksen ilmiötä yhdis-
täväksi käsitteeksi voidaan siten erittäin perustellusti hahmotella kuvion 22 
mukaista mallia.

KUVIO 22 Omistajaohjausta, sisäistä yrittäjyyttä ja tulosohjausta yhdistävä tavoitteelli-
suus
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4.3.2  Tulos ja tuloksellisuus 

Tavoitteellisuutta korostava tavoitejohtaminen on ilmaisuna vanhempi kuin tu-
loksia korostava tulosjohtaminen. Saari katsoo uudemman termin ”tulosjohta-
minen” vakiintuneen suomalaiseen kielenkäyttöön. Hän pitää tavoite- ja tulos-
johtamista toistensa synonyymeinä sillä tavalla, että tulosjohtaminen on tavoite-
johtamisen suomalainen sovellutus. (Saari 2004:227). Hänen mukaansa tavoite-
johtamisen tärkein perintö on tavoitteiden, tulosten ja tulosvastuun käsitteet se-
kä systemaattinen suunnittelu, joille kaikille on kehittynyt toiminnallinen vasti-
ne (Saari 2004:246). Niinpä Saaren määrittelyn mukaan tulos (performance) tar-
koittaa tekemisen tulosta, työtulosta, suoritusta, aikaansaannosta, aikaansaatua 
tilaa ja tuotosta. Tuloksellisuus (effectiveness) puolestaan määräytyy tavoitteis-
ta siten, että tuloksellisuus on asetettujen tavoitteiden saavuttamisen aste. (Saari 
2004:277-278,  Jarnila 1998:89). 

Vaikka tavoitejohtamisen ja tulosjohtamisen välillä nähdään myös eroja, ja 
tulosjohtamisen katsotaan varsinkin valtionhallinnossa samalla merkinneen 
loppua tavoitejohtamiselle, jota oli sovellettu erityisesti 1970-luvulla (Sarala & 
Sarala 1997:9, Temmes 1990:30,59, Nikki 1993:1-2, vrt. Santalainen & Voutilai-
nen & Porenne 1987:26,35-36), niin tulosjohtaminen sisältää kuitenkin selkeästi 
samat prosessitekijät kuin tavoitejohtaminen: liikkeelle lähdetään visioista, tah-
totilojen täsmentämisestä sekä strategiasta ja edetään vuosisuunnitteluun, päi-
vittäisjohtamiseen sekä lopulta tulosseurantaan ja valvontaan (ks. Santalainen 
& Voutilainen & Porenne 1987, vrt. Nikki 1993:16, Paavola 1984:110, Manninen 
1992:2). Tulosta ja tuloksellisuutta ei tulosohjauksessa määritellä tavoitejohta-
misesta poikkeavalla tavalla, vaan käyttöön otetaan lisäkäsitteitä, jotka laajen-
tavat alkuperäisiä tuloksellisuuden käsitettä ”tulosajatteluksi”. Se on ”organi-
saatioiden ja henkilöstön luonnollinen oppimisprosessin vaihe, johon on kehi-
tetty tai johon voidaan kasvaa hyödyntämällä johtamistyön avulla saatuja ko-
kemuksia ja etsien samalla alati uusia tuloksentekotapoja.” Toinen lisämäärite 
liittyy ”tuloskulttuuriin”, joka ”näkyy erityisesti tulosyksikkötason johtamisjär-
jestelmänä, johtamisprosessin organisointina, kehittämishankkeina sekä päivit-
täisessä kielenkäytössä”. (Santalainen et al. 1987:29). Näin ollen tuloksellisuus 
on myös tulosjohtamisessa tavoitteiden saavuttamista, se viittaa toiminnan on-
nistumiseen (Nikki 1993:23, Taipale 1988:3).

Tulos-käsitteellä sinänsä on erilaisissa toimintaympäristöissä erilaisia mer-
kityksiä. Yksinkertaisimmillaan tulos tarkoittaa aikaansaannosta (Saari 
2004:278). Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää urheilukilpailun pituushypyn tu-
loksia, joissa pelkästään saavutettu taso eli aikaansaannos ratkaisee sen, onko 
tulos hyvä vai huono. Tulosta voidaan verrata yleiseen tulostasoon, kilpailun 
tasoon tai hyppääjän aikaisempiin saavutuksiin. (vrt. Meklin 2002:81). 

Toinen tulos-käsite liittyy yritysten toiminnan mittaamiseen, jolloin tulos 
osoittaa sitä lisäarvoa (kannattavuutta), jonka yritys on toiminnallaan aikaan-
saanut. Absoluuttisena lisäarvona lasketaan suoritteiden (tuotosten) ja tuotan-
nontekijöiden (panosten) arvojen erotusta (Meklin 2002:80). Suhteellisessa lisä-
arvossa tarkastellaan tuotosten suhdetta panoksiin (Saari 2004:253).
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Kolmas tulos-käsitteen merkitys liittyy julkissektoriin, jossa tulosta (kan-
nattavuutta) ei voida laskea yritysten tavoin tuotosten ja panosten arvojen ero-
tuksena, koska maksuttomassa palvelutoiminnassa tuottoja ei saada. Julkisen 
sektorin kielenkäytössä tulos on saanutkin enemmän urheilussa käytetyn mer-
kityksen. Tulos on vakiintunut viittamaan organisaation aikaansaannoksiin eli 
suoritteisiin, mutta myös niiden vaikutuksiin. Keskustelussa panostekijöitä ei 
yleensä oteta huomioon. Tämä on johtanut markkinattomassa toiminnassa kes-
kusteluun tuloksellisuudesta, jossa sitten tarkastellaan tuotosten lisäksi myös 
panoksia ja niiden välisiä suhteita. (Meklin 2002:82). 

Tässä tutkimuksessa käytetään neljättä tulos-käsitteen sisältöä, jonka mu-
kaan tulos (ex post) mittaa sitä, miten tavoite (ex ante) on toteutunut. Tavoite 
on se haluttu tulevaisuuden tila, johon omistajat, henkilöstö ja opetusministeriö 
aktiivisesti pyrkivät. Tavoitteisiin pyrkiminen edellyttää panosten asettamista 
(kustannukset, tuotannontekijät) ja toimintojen ja prosessien ohjaamista niin, et-
tä tuotosten (suoritteiden) määrä, hinta ja laatu edistävät halutun tulevaisuuden 
tilan toteutumista. Mikäli suoritteet ja tuotokset määrältään, hinnaltaan ja laa-
dultaan vastaavat tavoitteita, toiminnan tulokset ovat hyvät. Näin tulos siis 
määritellään tavoitteen kautta. 

Tavoitteet ja tulokset kytkeytyvät myös julkishallinnollisessa tulosohjaus-
keskustelussa. Tulosohjauksen perusideana on, että voimavarat ja tavoitteet se-
kä toiminnan tehokkuus ja laatu ovat mahdollisimman hyvin tasapainossa kes-
kenään ja että toiminnalla saadaan kustannustehokkaasti aikaan halutut vaiku-
tukset (VM 2005/2:9).

Tavoitteet ja tulokset sidotaan tässä tutkimuksessa tuloksellisuuden perin-
teisten pääkäsitteiden tuottavuuden, taloudellisuuden ja vaikuttavuuden rin-
nalle. Tuloksellisen toiminnan lähtökohta on, että toiminnalla on selkeät tavoit-
teet (joiden taustalla ovat tarpeet). Tulokset puolestaan kertovat, miten tavoite 
toteutui eli olivatko toimenpiteiden vaikutukset halutut (vastattiinko tarpei-
siin). Tämän tuloksellisuusketjun tehokkuutta voidaan mitata tuottavuudella ja 
taloudellisuudella ja onnistumista vaikuttavuudella (vrt. Meklin 2002:83, Auvi-
nen 2004:13, Peltonen & Laitinen & Juutti 1992:14). Julkishallinnossa tulokselli-
suuden määritelmään voidaan sisällyttää myös ns. tulosprisman elementtejä: 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus, toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laa-
dunhallinta sekä henkisten voimavarojen hallinta (VM 2005/2:26). Tulokselli-
suuden käsitteiden keskinäinen riippuvuus ja mittaaminen on VM:n tulosohja-
uksen käsikirjassa esitetty kuvion 23 mukaisesti (VM 2005/2:49, vrt. Meklin 
2002:25).

Tuottavuudella tarkoitetaan yleisesti suorituskyvyn mittaa eli tuotoksien 
(suoritteiden) ja panosten (tuotannontekijöiden) välistä suhdetta (Ahonen 
1985:25, Hiironniemi 1992:25, Taipale 1988:1, Nikki 1993:23-24, Saari 2005:280). 
Meklinin mukaan suhdeluku ei sinänsä kerro, onko tuottavuus hyvää vai huo-
noa, vaan se edellyttää vertailua eri ajanjaksojen välillä tai eri yksikköjen tai 
toimintojen välillä (Meklin 2002:87). Kun tuotos jaetaan kokonaiskustannuksil-
la, saadaan kokonaistuottavuus. Jaettaessa tuotos työvoimapanoksen määrällä 
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saadaan työn tuottavuus. Tuottavuus on siten toiminnan tehokkuuden mitta. 
(VM 2005/2:124). 

KUVIO 23 Tuloksellisuuden käsitteet ja mittaaminen (VM 2005/2:49) 

Taloudellisuus ja tuottavuus ovat läheisiä käsitteitä. Taloudellisuudella viitataan 
kustannusten ja suoritteiden väliseen suhteeseen (Meklin 1991:121-147, 2002:88, 
Jarnila 1998:94). Taloudellisuus ilmenee pyrkimyksenä tuottaa samoilla kustan-
nuksilla mahdollisimman paljon suoritteita tai samat suoritteet mahdollisim-
man pienin kustannuksin (Meklin 2002:88). Taloudellisuus on siten kustannus-
ten ja tuotosten välinen suhde, joka mittaa kustannustehokkuutta. Toiminta on 
sitä taloudellisempaa, mitä vähemmillä kustannuksilla suoritteet aikaansaa-
daan (VM 2005/2:120). Ahonen puolestaan tarkoittaa taloudellisuudella rahassa 
ilmaistun tuotoksen suhdetta kappalemääräisenä ilmaistuun panokseen (Aho-
nen 1985:36) ja Jakku-Sihvonen määrittelee taloudellisuuden osuvaksi rahan-
käytöksi (1993a:4). 

Tuottavuus ja taloudellisuus vastaavat kysymykseen, tehdäänkö asioita 
oikein eli tuotetaanko palveluja mahdollisimman pienin yksikkökustannuksin. 
Tuloksellisuuden toinen pääkysymys kuuluu, tehdäänkö oikeita asioita. Toinen 
pääkysymys liittyy toiminnan vaikuttavuuden käsitteeseen. 

Meklin erottelee kolme tapaa vaikuttavuuden määrittämiseksi. Ensinnäkin 
sillä on ilmaistu tavoitteiden saavuttamisen astetta. Tällöin vaikutuksille asete-
taan tavoitteita, jolloin vaikuttavuus on sitä, miten hyvin nämä tavoitteet on 
saavutettu. (Meklin 2002:89). Samaan vaikuttavuuden tulkintaan viittaa Aho-
nen, jonka mukaan vaikuttavuus viittaa vertailuun, jossa suhteutetaan toimen-
piteen vaikutukset ja ne kriteerit, jotka määrittävät, millä vaikutuksilla toimen-
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piteen tulisi toteutua. Toiminta on siis sitä vaikuttavampaa, mitä enemmän 
toiminnan tulos on asetettujen tavoitteiden mukaista (Ahonen 1985:54, Taipale 
1988:2, Nikki 1993:24). Kustannusvaikuttavuus on sitten kustannusten ja vai-
kuttavuuden välinen suhde (Hiironniemi 1992, Nikki 1993:26). Hirven mukaan 
tuloksellisuus tarkoittaakin toivottujen, prosessin aikaisemmassa vaiheessa 
määriteltyjen vaikutusten aikaansaamista (Hirvi 1992:19). Kyse on siis toteutu-
vien vaikutusten ja tavoiteltavien vaikutusten suhteesta (Jarnila 1998:95). 

Toinen vaikuttavuuden määritelmä tarkoittaa palveluprosessien tai koko-
naisten palvelujärjestelmien kykyä saada aikaan haluttuja vaikutuksia. Määrit-
tely on lähellä taloustieteellistä kapasiteetin käsitettä. Kyse on kyvystä saada ai-
kaan vaikutuksia, mutta siinä ei ole vielä kyse itse vaikutuksista. (Meklin 
2002:89). Palvelukyvyllä Hiironniemi tarkoittaa organisaation kykyä tuottaa 
riittävä määrä laadullisesti hyviä palveluja. Ulkoinen palvelukyky on lähellä 
vaikuttavuuden käsitettä ja on ikään kuin lyhyen aikavälin vaikuttavuutta. Si-
säinen palvelukyky puolestaan kuvaa sitä organisaation sisäistä toimintaa, jolla 
panokset muutetaan tuotoksiksi. Se ei Hiironniemen mukaan kuvaa toiminnan 
lopputulosta, vaan tuotosten ja tulosten syntymisen keskeisiä edellytyksiä. (Hii-
ronniemi 1992:112-125, Nikki 1993:25, vrt. Manninen 1992:7). 

Kolmannessa määritelmässä vaikuttavuus samaistetaan vaikutukseen. Täl-
löin vaikutus kuvaa erotusta toimimattomuuden ja toimimisen välillä (with or 
without the inervention). (Meklin 2002:89). Vaikutus kuvaa siten toiminnon tai 
palvelun aikaansaamia välittömiä tai suoria muutoksia esimerkiksi yhden asi-
akkaan kohdalta (VM 2005/2:124). Tosin interventio-tulkinnassakin kyse on lo-
pulta muutoksesta (toiminnan vaikutuksesta) tavoitellun kehityksen eli inter-
vention syyn (tavoitteen) ja toimimattomuus-vaihtoehdon välillä.  

Vaikuttavuuden käsitteen määrittelyä hankaloittaa lisäksi tämän tutki-
muksen mukainen lähestymistapa, jossa ohjaukseen vaikuttavina tekijöinä 
nähdään asiakkaan eli opiskelijan lisäksi myös legitiimien (opiskelijat, OPM, 
työntekijät, työelämä) ja derivatiivisten ryhmien (kilpailijat, media, intressi-
ryhmät) edustajat. Elinkeinoelämän ja muun yhteiskunnan tarpeiden huomi-
oonottaminen laajentaa vaikuttavuuden arviointia mm. silloin, kun tarkastelun 
kohteeksi otetaan kehittäminen siten, että arvioidaan myös tavoitteita ja vaatei-
ta tai vaateisiin reagointia eikä vain toimenpiteitä ja niiden vaikutuksia. (Aho-
nen 1985:54, Nikki 1993:24). Samaa jakoa pyrkii selventämään valtionhallinnon 
tulosprisma, jossa erotellaan aikaansaadut suoritteet ja virastojen palvelukyky 
(=outputs), toiminnan välittömät ja suorat vaikutukset (=outcomes) ja yhteis-
kunnallinen vaikuttavuus (=effectiveness) (VM 2005/2:28). Myös Höltän mu-
kaan koulutuksen ja tutkimuksen vaikuttavuuteen kuuluu se, kuinka tuotokset 
ja vaikutukset vastaavat niille asetettuja tavoitteita ja kuinka tehokkaasti vaiku-
tukset saadaan aikaiseksi. Hänen mukaansa koulutuksen ja tutkimuksen vai-
kuttavuutta on tarkasteltava sekä yhteiskunnan, korkeakoulujen lähiympäris-
tön, koulujen itsensä sekä yksilön näkökulmista, mutta myös työnantajien ja 
yritysten näkökulmista. (Hölttä 1996:54). Jarnila toteaakin Chapmaniin (1991) 
viitaten, että yleisesti hyväksyttävää vaikuttavan koulun (effective school) mää-
ritelmää ei ole olemassa, vaikka vaikuttavuuden (effectiveness) käsite on usein 
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oleellisella sijalla koulujen ja koulutusjärjestelmien kehittämisessä (Jarnila 
1998:90).

Koulutusorganisaatioiden tuloksellisuutta arvioidaan yleisesti järjestelmän 
tehokkuudella, opetuksen vaikuttavuudella ja toiminnan taloudellisuudella 
(Toikka 2002:63). Jakku-Sihvonen määrittelee käsitteet seuraavasti: ”Vaikutta-
vaa koulutus on silloin, kun sen tuottamat kvalifikaatiot laadullisesti ja määräl-
lisesti edistävät yksilön ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä kulttuurin ja työ-
elämän kannalta. Tehokasta koulutus on silloin, kun koulutusjärjestelmän, kou-
lutuksen, hallinnon ja opetusjärjestelyjen toimivuus, joustavuus ja ajoitus ovat 
optimaalisia. Taloudellista koulutus on silloin, kun koulutukseen osoitetut va-
rat käytetään kasvatuksen päämäärän kannalta edullisimmalla mahdollisella 
tavalla”. (Jakku-Sihvonen 1993b:12-13).

Jakku-Sihvosen mukaan koulutus on tuloksellista silloin, kun kansallisella 
ja kansainvälisellä tasolla koulutusjärjestelmän kullekin organisaatiomuodolle, 
oppilaitokselle ja yksilön oppimistoiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu 
(Jakku-Sihvonen 1994:8-21). Jarnila toteaa tähän, että tuloksellisuusvaatimuksen 
täytyy olla laaja-alaisempi kuin oppilaitoksen tuloksellisuusvaatimus. Jälkim-
mäinen on hänen mukaansa välttämätön, mutta ei riittävä ehto edellisen toteu-
tukselle. Yhden oppilaitoksen tuloksellisuus saattaa estää toisen oppilaitoksen 
tuloksellisuuden. Jos siis tavoitteilla tarkoitetaan eri oppilaitosten omia tavoit-
teita, niiden ristiriitaisuus saattaa johtaa siihen, että koulutus ei voi olla tulok-
sellista. (Jarnila 1998:91).  

Terminologia ei kuitenkaan ole vakiintunutta, sillä erilaisissa vaikutta-
vuusarvioinneissa tehokkuudelle, taloudellisuudelle, vaikuttavuudelle, tulok-
sellisuudelle ja laadulle on annettu erilaisia merkityksiä ja sisältöjä (Jarnila 
1998:89-90). Käsitemäärittelyt kuvastavat organisaation toiminnan tavoitteita, 
arvoja, toimintafilosofiaa ja yhteisökulttuureja (Raivola & al. 2000:11-26, Toikka 
2002:63, vrt. Lehtisalo & Raivola 1999:229, Auvinen 2004:11-15). 
 Tässä tutkimuksessa tavoitteella tarkoitetaan haluttua tulevaisuuden tilaa. 
Tavoitteellisuus määriteltiin edellä sisäisen yrittäjyyden, omistajaohjauksen ja 
ministeriön tulosohjauksen ominaisuuksiksi, joilla tarkoitetaan aktiivista pyr-
kimistä haluttuun tulevaisuuden tilaan. Tavoitteellisuus siis edellyttää tavoit-
teen asettamista ja aktiivisuutta. Tulos puolestaan määriteltiin tavoitteen kautta 
siten, että tulos (ex post) mittaa sitä, miten haluttu tulevaisuuden tila eli tavoite 
(ex ante) on todellisuudessa toteutunut. Vaikutuksella tarkoitetaan toimimat-
tomuuden ja toimimisen erotusta eli muutosta. Tällöin tuloksellisuus voidaan 
johtaa tuloksesta. Tuloksellisuuden pohjamääritelmä tässä tutkimuksessa tar-
koittaa tavoitteen saavuttamisen astetta eli tulosta ja tuloksen vaikutuksia 
suhteuttamalla tulos ja vaikutukset käytettäviin resursseihin. Tällöin hanka-
lasti määriteltävä vaikuttavuuden käsite on tuloksellisuuden alakäsite, ja sillä 
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tavoitteiden ja toiminnan vaikutusten 
(muutosten) välistä suhdetta. Tulokset muodostuvat panos-toiminnot-
tuotokset –ketjussa, jossa tuottavuutta, taloudellisuutta ja laatua voidaan mita-
ta. Ammattikorkeakoulun toiminta on siis sitä tuloksellisempaa, mitä tuotta-
vammin ja taloudellisemmin on aikaansaatu tuotokset ja suoritteet, jotka ovat 
asetettujen tavoitteiden mukaisia ja joiden vaikutukset ovat haluttuja. Koulut 
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ovat sitä vaikuttavampia, mitä enemmän toiminnan tulokset ovat asetettujen 
tavoitteiden mukaisia ja mitä enemmän ammattikorkeakoulun toiminta laadul-
lisesti ja määrällisesti edistää yksilön ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä kult-
tuurin ja työelämän kannalta (=kehityksen kautta aikaansaatu uusi tila, muu-
tos).

Näin määritellen tavoitteellisuus ja tuloksellisuus ovat kuvion 24 mukai-
sessa symbioosissa siten, että niitä yhdistävät tavoite ja tulos, jotka puolestaan 
ovat saman asian suunniteltu ja toteutunut ilmiö.

KUVIO 24 Tavoitteellisuuden ja tuloksellisuuden symbioosi 

4.4 Ammattikorkeakoulujen tulosohjaus 

Suomalaisen korkeakoulupolitiikan tuloksellisuusdoktriini alkoi 1980-luvun lo-
pulta samalla kun järjestelmäkeskeinen koulutuspolitiikan kausi alkoi heiketä ja 
vaihtui tuloskeskeiseen suuntaukseen (Lampinen 1998:47-70, Neave & van 
Vught 1991:239-254, Auvinen 2004:11, Ketonen & Nyyssölä 1996:10). Doktriinis-
sa painotetaan korkeakoulujen palveluluonnetta, kykyä reagoida ja vastata yh-
teiskunnan tarpeisiin. Tällöin korkeakouluilla on oma vastuunsa tuloksellisuu-
desta (Raudaskoski 2000:161, Antikainen 2002:10). Tuloksellisuusdoktriinin 
mukaisesti jo väliaikaisten ammattikorkeakoulujen arviointikriteereihin kuului 
mm. tuloksellisuus, joka jaettiin vaikuttavuuteen, tehokkuuteen, taloudellisuu-
teen ja kilpailukykyyn (Hokkanen 2001:22, 213-214). Sittemmin opetusministe-
riö jakoi tuloksellisuuskriteerit yleisiin tuloksellisuuskriteereihin ja huippuyk-
sikkökriteereihin muistiossaan vuonna 1998 (OPM 1998:5). Vuodesta 2004 luki-
en vuoden 2006 loppuun saakka yleiset tuloksellisuuskriteerit koostuivat vii-
destä asiakokonaisuudesta: 1) opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisestä, 
2) koulutuksen vetovoimasta ja opintojen kulusta, 3) työelämäyhteyksistä sekä 
tutkimus- ja kehittämistyöstä, 4) aluevaikuttavuudesta ja 5) ammattikorkeakou-
lun toiminta- ja uusiutumiskyvystä. (OPM 2005:32). 
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 Vuosien 2004 - 2006 yleiset palkitsemiskriteerit sisältävät useita mittareita, 
joilla mitataan kohteen tasoa ja trendiä tai pelkästään trendiä. Kunkin kokonai-
suuden perusteella palkitaan 2-3 ammattikorkeakoulua. Samasta asiakokonai-
suudesta ammattikorkeakoulu voidaan palkita vain kahtena vuonna peräkkäin. 
(www.minedu.fi).  
 Vahvistaessaan korkeakouluille tavoitteita ja tuloksellisuuskriteereitä mi-
nisteriö soveltaa tavoite- ja tulosjohtamisen ideaa toteuttavaa johtamista ja oh-
jausta. Tulosjohtamista ja tulosohjausta käytetään nykyisin myös synonyymeinä 
(Nikki 1993:4)12. Tulosohjauksella tarkoitetaan hallinnonalakohtaisia neuvotte-
lu-, koordinaatio- ja sopimusprosesseja, joilla ohjaava viranomainen pyrkii 
varmistamaan, että sen alaiset virastot ja laitokset toimivat mahdollisimman te-
hokkaasti (Lumijärvi & Jylhäsaari 2000:220-221). Samaa määritelmää voidaan 
käyttää myös ammattikorkeakoulujen tulosohjauksessa. Siinä tulee kuitenkin 
ottaa huomioon, että ammattikorkeakoulut eivät ole opetusministeriön alaisia 
virastoja tai laitoksia, vaan juridisesti itsenäisiä, itsehallinnollisia sopimus-
kumppaneita.
 Ammattikorkeakoulujen kanssa käytävät tavoite- ja tulossopimusneuvot-
telut ovat ammattikorkeakoulujen toiminnan ohjauksen keskeisin väline. Vuo-
desta 2001 lukien on siirrytty kolmen vuoden pituisiin sopimuksiin. Määrära-
hoista ja koulutustarjonnasta sovitaan kuitenkin vuosittain. (HE 206/2002).
 Tavoite- ja tulossopimusneuvotteluihin osallistuvat ja sopimuksen allekir-
joittavat toiselta puolen opetusministeriö sekä toiselta puolelta ammattikorkea-
koulun ylläpitäjän ja ammattikorkeakoulun edustajat. Kolmikantajärjestely on 
välttämätöntä sen vuoksi, että ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on sopimukses-
sa toinen osapuoli, mutta myös ammattikorkeakoulun edustajien mukanaolo on 
välttämätöntä neuvotteluissa käsiteltävien asioiden takia. Tavoite- ja tulosso-
pimusneuvotteluissa sovitaan kaikkien ammattikorkeakoulujen kanssa koko 
ammattikorkeakoulujärjestelmää koskevista yhteisistä tavoitteista. Kunkin 
ammattikorkeakoulun kanssa on viime vuosina sovittu käytössä olleen asialis-
tan mukaan erikseen seuraavista asioista (HE 206/2002, vrt. Toikka 2002:66): 

− ammattikorkeakoulun tehtävästä 
− ammattikorkeakoulun rakenteellisesta kehittämisestä 
− koulutustarjonnasta koulutusaloittain 
− muista kehittämistavoitteista, joita ovat henkilöstön kehittäminen, työelä-

mäsuhteet, tutkimus- ja kehitystyö, kansainvälistäminen ja EU-strategia 
− mahdollisten toimiluvassa asetettujen kehittämisvelvoitteiden aiheuttamista 

toimenpiteistä
− voimavaroista.  

Lisäksi ammattikorkeakoulut analysoivat edellisen vuoden toimintansa tulosta. 
Tulosanalyysissä tarkastellaan muun muassa koulutuksen tasoa, henkilöstön 
kehittämistä, vieraskielisen koulutuksen ja kansainvälisen vaihdon toteutumis-
ta, kirjasto- ja tietopalveluiden kehittämistä, työelämäsuhteita sekä tutkimus- ja 
kehitystyötä. Tavoite- ja tulossopimusneuvotteluja käydään ammattikorkea-

12  Erillisissä merkityksissään tulosohjauksella tarkoitetaan ulkoapäin tulevaa ohjausta ja 
tulosjohtamisella yksikön sisäistä johtamista (Meklin 2002:81). 
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koulujen ja opetusministeriön tuottamien AMKOTA-aineiston ja eräiden tilas-
tokeskuksen aineistojen pohjalta. Ammattikorkeakoulujen itsearviointi on siten 
keskeinen osa tavoite- ja tulossopimusprosessia. (vrt. HE 206/2002).

Ammattikorkeakoulujen ohjausjärjestelmässä ollaan siirtymässä perusta-
misvaiheen yksityiskohtaisesta sopimisesta kohti laajempaa, strategista lähes-
tymistapaa. Ammattikorkeakoulujen strategiset suunnitelmat ja pitkän tähtäi-
men tavoitteet ovat opetusministeriön ja ammattikorkeakoulujen kesken käytä-
vien tavoite- ja tulosneuvottelujen pääasiallisena aiheena. Tähän liittyy myös 
ammattikorkeakoulujen toiminnan analysointi ja arviointi. Tavoite- ja tulosoh-
jaus on kehittymässä vuorovaikutteiseksi, läpi vuoden kestäväksi prosessiksi, 
jonka tuloksena päädytään tulevien vuosien keskeisimpien tavoitteiden määrit-
telyyn. (HE 206/2002).

Ammattikorkeakoulujen toiminnan ohjauksen tarpeellisuutta korostetaan 
valtakunnallisen korkeakoulupolitiikan toimeenpanon yhteensovittamiseksi, 
koulutustarjonnan valtakunnalliseksi ja alueelliseksi sovittamiseksi sekä voi-
mavarojen tarkoituksenmukaiseksi ohjaamiseksi. Myös valtion talousarvion 
kannalta pidetään tärkeänä, että ammattikorkeakoulujen toiminta pysyisi anne-
tuissa puitteissa. Tavoite- ja tulossopimusneuvottelut pidetään tarpeellisina 
myös asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja toiminnan seurannan kannalta. 
(HE 206/2002).

Ministeriön tavoitteellista ohjausta käytetään siis tavoite- ja tulossopimus-
neuvotteluissa. Sen sijaan tuloksellisuus määritellään erikseen tuloksellisuusra-
hoituksen kriteerien yhteydessä. Tuloksellisuusrahoituksen tarkoituksena on 
edistää ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatua ja tasoa sekä parantaa am-
mattikorkeakoulujen tuloksellisuutta yleisesti. Tuloksellisuusrahoituksella ha-
lutaan kannustaa kouluja pitkäjänteiseen ja asetettuihin tavoitteisiin pyrkivään 
kehittämistyöhön, jolloin laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus paranisivat. (OPM 
2005/32:27). Vaikka ammattikorkeakouluista ei laadita virallisia ranking-listoja, 
voidaan mm. tuloksellisuusarviointeja pitää paremmuusjärjestykseen laittami-
sina. Tuloksellisuuskriteereillä on selkeä korkeakoulun toimintaa ohjaava funk-
tio. (Toikka 2002:68). 

Yleistä ammattikorkeakoulujen tuloksellisuutta mitataan kaudella 2004-
2006 kaikkiaan viidellä asiakokonaisuudella ja yhteensä 22 sovitulla mittarilla 
sekä arviolla ammattikorkeakoulun toiminta- ja uusiutumiskyvystä (OPM 
2005:32). Asiakokonaisuudet ja mittarit on määritelty mm. OPM:n julkaisussa 
”Ammattikorkeakoulujen tietohallinto ja tuloksellisuusrahoitus”. (OPM 2005 :32). 

Jarnila konkretisoi ammatillisen oppilaitoksen tuloksellisuuden mittaus-
vaikeudet suoritteisiin, joiden nimeäminen tuottaa ongelmia (Jarnila 1998:92). 
Tämän tutkimuksen määritelmien perusteella ammattikorkeakoulujen tuloksel-
lisuusmittauksen ongelmat eivät niinkään kulminoidu suoritteisiin, vaan ensin-
näkin tavoitteiden implisiittisyyteen. Mittareiden taustalla ovat ammattikor-
keakoululain ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmien tavoit-
teet, mutta tavoitteita ei ole selkeästi konkretisoitu mittaristoon. Mittareilla ei 
ole tulostavoitteita, ellei sellaisena pidetä sinänsä parhaan mittaustuloksen saa-
vuttamista. Ilman selkeää tavoiteasettelua mittarit kyllä saattavat muutamassa 
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tapauksessa mitata tuottavuutta, taloudellisuutta ja laatua, mutta onko tulos ha-
lutun mukainen, kun tavoitetasoa ei ole määritelty? 

Toinen ilmeinen ongelma mittaristossa on, että suurin osa niistä mittaa 
vain yksittäisiä panoksia, yksittäisiä prosesseja tai yksittäisiä suoritteita, mutta 
saatuja lukuja ei suhteuteta toisiinsa. Suoritteiden suhteuttaminen kustannuk-
siin tai tuotannontekijöihin puuttuu. Näin ollen mittarit eivät kerro tulokselli-
suudesta, vaan sen erillisistä, irrallisista komponenteista. 

Kolmas ongelma liittyy vaikuttavuuden mittaamiseen. Tiukan tulkinnan 
mukaan koko mittaristossa ei ole ainuttakaan vaikuttavuuden mittaria. Vaikut-
tavuusmittarin termiä käytetään mittareista, joilla mitataan itse asiassa vain vai-
kutusta. Tämä ongelma johtuu siitä, että vaikutukset tulisi tämän tutkimuksen 
mukaan suhteuttaa tavoitteisiin, jotta voitaisiin arvioida vaikuttavuutta. 

Neljäntenä ongelmana voidaan pitää sitä, että mittaristo painottaa erittäin 
voimakkaasti yksittäisten toimintojen, prosessien, tuotannontekijöiden, suorit-
teiden tai tuotosten määriä. Sen sijaan tuloksellisuuden laatumittareiden luku-
määrä on tulkinnasta riippuen vain 2 - 3 mittaria. 

Viides ongelma liittyy mittariston eräisiin yksittäisiin mittareihin, joiden 
tuloksiin eivät vaikuta ammattikorkeakoulujen omat toimenpiteet. Tällaisia 
mittareita ovat sukupuolten tasa-arvon edistäminen, ammatillinen pohjakoulu-
tus ja opiskelijoiden rekrytointialue. Näillä mittarilla saatu tulos riippuu paljolti 
valtakunnallisesta yhteishausta. Myös koulutuksen vetovoimaan saattaa vai-
kuttaa enemmän alueellinen kysynnän ja tarjonnan laki kuin esimerkiksi koulu-
tuksen laatu.

Yhteenvetona ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusmittaristosta voidaan 
todeta, että oikeampi nimitys niistä voisi olla tulosmittaristo. Tällöinkin monen 
mittarin osalta on huomattava, että ne eivät mittaa tuloksia vaan yksittäisiä pa-
noksia, toimintoja tai suoritteita. Useiden mittareiden osalta tulisikin puhua 
vain suoritemittareista. Koska tässä tutkimuksessa kuitenkin käytetään mittaris-
toa, jota ministeriö kutsuu tuloksellisuusmittareiksi, joudutaan tuloksellisuuden 
lähtökohdiksi ottamaan annettuina elementteinä ne implisiittiset tavoitteet, jot-
ka ministeriö vahvistaa tuloksellisuuskriteerien kautta tavoiteltaviksi. Tavoit-
teiden asettaminen tarkoittaa sitä, että ministeriö pyrkii ammattikorkeakoulu-
lain ja koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmien määrittelemiin 
yleisiin tavoitteisiin ohjaamalla ammattikorkeakoulun omistajia ja henkilöstöä 
tuloksellisuuskriteereillä, joiden kannustimina käytetään tuloksellisuusrahoi-
tusta. Kysymys on siis tulosohjauksen tavoitteellisuudesta. Tuloksellisuus puo-
lestaan määriteltiin luvussa 4.3.2. alustavasti niin, että tuloksellisuus tarkoittaa 
tavoitteen saavuttamisen astetta eli tulosta ja tuloksen vaikutuksia, joissa tulos 
ja vaikutukset suhteutetaan käytettäviin resursseihin. Käytettäessä tulokselli-
suuskriteereinä opetusministeriön vahvistamia mittareita ja ottaen huomioon 
mittareista edellä esitetty kritiikki tämä tutkimus on mielekäs ja tuloksellisuus 
on mitattavissa vain, jos tuloksellisuuden alustavaa määritelmää supistetaan 
ministeriön ehdoilla niin, että tuloksellisuus tarkoittaa opetusministeriön tu-
loksellisuuskriteereiksi asetettujen implisiittisten vaikutuspyrkimysten 
(=asetettujen tavoitteiden) saavuttamisen astetta eli missä määrin tulokselli-
suuskriteerit ovat todellisuudessa täyttyneet. Jotta käsitemäärittely pysyisi yh-
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tenäisenä myös omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden osalta, joudutaan tu-
loksellisuus analogisesti määrittelemän sellaisten tavoitteiden saavuttamisen 
asteeksi, joiden taustalla ovat implisiittiset vaikutuspyrkimykset (vrt. Saari 
2004:277-278,  Jarnila 1998:89, Nikki 1993:23, Taipale 1988:3 ).  Näin määriteltyä 
tuloksellisuuden käsitettä varten voidaan piirtää kuvio 25, joka tähdentää tu-
losohjauksen vaikutusta tuloksellisuuden käsitteeseen. 

KUVIO 25 Ministeriön tulosohjauksen ja tuloksellisuuden keskinäinen riippuvuus 

Tulosohjaus 
ilmenee tuloksel-
lisuuskriteereinä 
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na.

ilmenee ak-
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5 KÄSITETEOREETTINEN SYNTEESIMALLI 

Ammattikorkeakoulun tutkimuskontekstia varten on luvuissa 2 – 4 analysoitu 
kirjallisuuteen nojautuvien omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden sekä tavoit-
teellisuuden ja tuloksellisuuden pääkäsitteiden yleisiä sisällöllisiä ulottuvuuksia. 
Käsitteiden analyysien perusteella on määritelty, mitä vastaavat käsitteet voisi-
vat teorioiden ehtojen mukaisesti olla ammattikorkeakouluympäristössä. Näin 
johdettujen käsitteiden implementointi tutkimuskontekstiin on tehty luvuissa 
2.4. (Ammattikorkeakoulujen omistajaohjauksen elementit), 3.4. (Ammattikor-
keakoulujen sisäisen yrittäjyyden elementit) ja 4.3.1. (Tavoite ja tavoitteellisuus) 
sekä 4.3.2. (Tulos ja tuloksellisuus). Luvussa 4.4. on lisäksi analysoitu ja määri-
telty opetusministeriön tulosohjaus. 

Tehtyjen analyysien ja määritelmien perusteella voidaan luoda teoreetti-
nen viitekehys, joka sisältää omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja tulosoh-
jauksen välisen keskinäisen käsitteellisen riippuvuuden kuvion 26 mukaisesti. 
Kuvion pääkäsitteet on määritelty seuraavasti: 

• Omistajaohjauksella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun omistajista läh-
teviä ylläpitäjän ja koulun sisäisen hallituksen, johdon ja muiden si-
dosryhmien välisiä ohjaus- ja valvontasuhteita, joiden tavoitteena on 
maksimoida opiskelija-asiakkaan hyöty ja korkeakoulun yhteiskun-
nallinen vaikuttavuus. 

• Sisäisellä yrittäjällä tarkoitetaan ammattikorkeakoulun palveluksessa 
olevaa henkilöä, jota arvoihin ja asenteisiin perustuva tunne sekä mo-
tivaatio ja tahto ajavat toimimaan yrittäjämäisesti. 

• Tuloksellisuus määritellään tavoitteen, tavoitteellisuuden ja tuloksen 
kautta. Tavoitteella tarkoitetaan haluttua tulevaisuuden tilaa, ja tässä 
kontekstissa ammattikorkeakoulun sisäisen yrittäjän visiossa ja am-
mattikorkeakoulun omistajaohjauksessa sekä opetusministeriön tu-
losohjauksessa implisiittisesti määriteltyä haluttua tulevaisuuden ti-
laa. Tavoitteellisuus on aktiivista pyrkimistä tavoitteeseen. Tuloksella 
tarkoitetaan sitä, miten jokin tavoite todellisuudessa on toteutunut. 
Tuloksellisuus on opetusministeriön tuloksellisuuskriteereiksi asetet-
tujen implisiittisten vaikutuspyrkimysten saavuttamisen aste eli mis-
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sä määrin tuloksellisuuskriteeristö on todellisuudessa täytetty. Tu-
losohjaus on ammattikorkeakoulujen ohjausta kohti ministeriön aset-
tamien kriteereiden mahdollisimman hyvää (tuloksellista) täyttämis-
tä.

Omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja tulosohjauksen tarkemmat määritte-
lyt tutkimuskontekstin eri näkökulmissa sekä pääkäsitteistä johdettujen alakä-
sitteiden määrittelyt on kuvattu tutkimuksen yllä mainituissa analyysiluvuissa. 
 Kuviosta 26 ilmenee, että tutkittavan ilmiön kolmea pääkäsitettä eli omis-
tajaohjausta, sisäistä yrittäjyyttä ja tulosohjausta yhdistävät alakäsitetasolla 
termit tavoite, tavoitteellisuus, tulos ja tuloksellisuus. Kaikissa kolmessa pää-
käsitteessä nämä neljä alakäsitettä voidaan määritellä samoin loogisin perustein 
lisäämällä vain kuhunkin määritelmään asianomaisen teoriataustan omat piir-
teet. Näillä neljällä alakäsitteellä on siten perustavaa laatua oleva merkitys kai-
kissa tutkittavan ilmiön kolmessa pääkäsitteessä.  
 Tavoitteet ja tavoitteellisuus ovat suoraan omistajaohjauksen, sisäisen yrit-
täjyyden ja tulosohjauksen teorioista todettavissa olevia, julkilausuttuja pää-
käsitteiden elementtejä. Analyysiosassa tehdyissä teorioiden implementoinneis-
sa ammattikorkeakoulukontekstiin havaittiin, että pääkäsitteitä ei voi määritellä 
ilman tavoitteellisuuden huomioon ottamista. Omistajat asettavat sekä omai-
suuteen että sen tuottoon ja omistajuuteen ja sen ilmenemistapoihin liittyviä ta-
voitteita, joita pyritään toteuttamaan omistajaohjauksella. Sisäisen yrittäjän mo-
tivaatio on päämääräsuuntautunutta, hän omistautuu asialleen ja pyrkii tavoit-
teisiin. Tavoitteelliseen toimintaan ryhdytään tilaisuuteen tarttumalla. Tulosoh-
jaus kokonaisuutena perustuu tavoitteiden asettamiseen ja niiden tavoittelemi-
sesta ja saavuttamisesta palkitsemiseen. Koska tavoitteellisuus nousee voimak-
kaasti kaikista pääkäsitteistä ja koska tutkimuksen analyysiosassa on havaittu, 
että eri toimijoiden tavoitteet saattavat kuitenkin olla keskenään myös ristirii-
taisia, joudutaan synteesimallissa tavoitteiden ja tavoitteellisuuden taustalla pi-
tämään mielessä The Triangle of Coordination ja The Triangle of Tension (ks. 
kuvio 5). 
 Tulos ja tuloksellisuus ovat myös pääkäsitteitä yhdistäviä alakäsitteitä, 
koska tulos perustuu tavoitteen käsitteeseen. Yleisellä tasolla kaikkien pääkäsit-
teiden toimijoiden aikaansaamia tuloksia voidaan verrata asetettuihin tavoittei-
siin ja näin tutkia tuloksellisuutta. Kun omistajaohjaus, sisäinen yrittäjyys ja tu-
losohjaus ammattikorkeakoulukontekstissakin viittaavat tavoitteisiin, täytyy 
silloin kaikkien pääkäsitteiden sisältöönkin liittyä pyrkimys mahdollisimman 
suureen tuloksellisuuteen. Tässä tutkimuksessa ammattikorkeakoulun tuloksel-
lisuus täsmennettiin niin, että sillä tarkoitetaan opetusministeriön tulokselli-
suuskriteereiksi asetettujen implisiittisten vaikutuspyrkimysten saavuttamisen 
astetta. Vaikka määritelmä onkin sidottu opetusministeriön tuloksellisuuden si-
sältömäärittelyyn, sen kautta myös tuloksellisuus on pääkäsitteitä yhdistävä 
alakäsite, koska sekä omistajaohjauksen että sisäisen yrittäjyyden tulokselli-
suutta voidaan peilata myös annettuihin kriteereihin. Tuloksellisuus näin ym-
märrettynä tarkoittaa synteesimallissa toiminnallista tuloksellisuutta. 
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 Tulosohjaus ei mallissa suoraan viittaa tuloksellisuuteen, vaan välissä ole-
vina muuttujina pidetään ohjauksen mallin mukaisesti aktiivista tavoitteisiin 
pyrkimistä eli tavoitteellisuutta ja tavoitteiden ja tulosten keskinäistä riippu-
vuutta, joilla vasta voidaan käsitellä tuloksellisuutta. 
 Vaikuttavuuden käsite on tuloksellisuuden lähikäsite. Tässä tutkimukses-
sa sillä tarkoitetaan tavoitteiden ja toiminnan vaikutusten välistä suhdetta, joka 
ilmenee muutoksena. Toiminta on siis sitä vaikuttavampaa, mitä enemmän 
toiminnan tulos eli muutoksena aikaansaatu uusi tila on asetettujen tavoitteiden 
mukaista. Ammattikorkeakoulussa vaikuttavuutta voidaan arvioida sen pohjal-
ta, miten ammattikorkeakoulu laadullisesti ja määrällisesti edistää tavoitteena 
olevaa yksilön ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä kulttuurissa ja työelämäs-
sä. Tällainen vaikuttavuus on tämän tutkimuksen analyysiosassa selkeän eks-
plisiittisesti omistajaohjausta ja tulosohjausta yhdistävä alakäsite, koska sitä on 
jo analysoitu kummankin pääkäsitteen analyysin yhteydessä. Mutta myös sisäi-
sen yrittäjyyden kannalta vaikuttavuus on hyvin keskeinen elementti, joka il-
menee yksilötasolla konatiivisen (motivaatio ja tahto) muutoshalukkuuden to-
teuttamisena eli yrittäjämäisen toiminnan aikaansaannoksina ja niiden seurauk-
sina. Vaikuttavuus liittyy myös sisäisen yrittäjyyden verkostotason toimintaan 
sosiaalisen pääoman kasvuna, joka heijastuu sekä organisaation sisään että or-
ganisaatiosta ulos. Vaikuttavuus organisaatiotason sisäisessä yrittäjyydessä to-
teutuu yrittäjähenkisen organisaation ideassa (yrittäjähenkinen organisaatio 
synnyttää yrittäjyyttä = vaikuttavuus organisaatiossa). Käsite liittyy myös joh-
don byrokratiaa vähentävään toimintaan, työympäristön energisointiin, kehit-
tyneemmän kommunikoinnin ja tiedottamisen syntymiseen sekä koulua ja yh-
teiskuntaa hyödyntävän proaktiivisen toiminnan, asiakaslähtöisyyden ja suori-
tuskyvyn paranemiseen. Nämä tekijät vaikuttavat selkeästi sekä organisaation 
omaan toimintaan että ammattikorkeakoulun toiminnan heijastuksena yhteis-
kunnallisen ympäristön kehittymiseen (muutokseen). 
 Synteesimallissa toimijoina ovat omistajat, henkilöstö ja opetusministeriö. 
Toimijoita yhdistää tavoitteellisuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden kä-
sitteet, jotka kaikki perustuvat tavoitteen ja tuloksen määrittelyihin. Näiden kä-
sitteiden välinen keskinäinen riippuvuus on synteesimallin ydin. Mallissa toi-
minnan kohteina puolestaan ovat asiakas, joksi opiskelija tutkimuksen johdan-
toluvussa määriteltiin, sekä normatiivisen velvoitteen mukaiset legitiimit ja de-
rivatiiviset ryhmät. 
 Mielenkiintoinen synteesimallin laajennus analysoitujen teorioiden pohjal-
ta liittyy vastuullisuuden käsitteeseen. Omistajuuden käsitteen analysoinnissa 
todettiin, että omistaja on velvollinen/vastuullinen (responsible for) huolehti-
maan mm. omaisuuden käytön eettisistä rajoista. Täten omistajat ovat analyysin 
mukaan vastuullisia suhteessa ”sosiaaliseen ja kulttuuriseen” tai ”muita” koh-
taan. Henkisen omistajuuden kasvun mukana omistaja lisäksi sitoutuu vastuul-
lisuuteen, mikä ilmenee asenteissa, käytöksessä ja muutosvalmiudessa. Omista-
jaohjauksessa analysoidaankin sen vuoksi omistajan vastuullisuutta, ei ainoas-
taan suhteessa omistajaan ja suhteessa yritykseen, vaan myös suhteessa yrityk-
sen sidosryhmiin. Sisäisen yrittäjyyden vastuullisuus puolestaan nousee sisäi-
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sen yrittäjän sitoutumisen piirteestä. Sitoutuneisuus synnyttää itseohjautuvuut-
ta ja halua työskennellä tavoitteidensa saavuttamiseksi enemmän kuin standar-
ditaso vaatisi. Myös ryhmätasolla ilmenevän sisäisen yrittäjyyden yksi perus-
piirre on tiimin sitoutuminen tavoitteisiin ja siitä seuraava vastuullisuus. Tu-
losohjauksessa vastuullisuus ilmenee tavoitteiden asettamiseen liittyvänä vas-
tuuna, toiminnan suunnitteluna ja tavoitteiden saavuttamisen seurantana sekä 
tulosten arviointina, jotta seuraava tavoitteen asettelu olisi entistä parempaa. 
Vastuullisuus kohdistuu siten koko tulosohjauksen ohjausprosessiin, vaikka 
yleisesti viitataankin vain tulosvastuuseen. 
 Synteesimallissa omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja tulosohjauk-
sen vastuullisuuskäsite liitetään sitoutumiseksi tavoitteisiin, vastuuksi tuloksis-
ta ja tuloksellisuudesta sekä vastuuksi vaikuttavuudesta eli vastuuna asiakas-
kysyntään vastaamisesta ja vastuuna sidosryhmien tarpeiden huomioon otta-
misesta. Sen vuoksi mallin nuoli noudattaa synteesimallin ytimen (tavoitteelli-
suus-vaikuttavuus -käsiteketju) muotoa. 
 Toinen laajennus synteesimallin ytimen viereen nousee menestymisen kä-
sitteestä. Omistajaohjauksen peruskäsitteen tavoitteena on menestyminen eli 
mahdollisimman hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle. Ammattikorkeakouluym-
päristössä tavoitteena pidettiin asiakashyötyä ja yhteiskunnallista vaikuttavuut-
ta. Asiakashyöty sisältää ajatuksen asiakkaan menestymisestä, samoin kuin 
analyysiosassa käsitelty yhteiskunnallinen vaikuttavuus ajatuksen yhteiskun-
nan myönteisestä kehityksestä. Yrittäjää sinänsä motivoi tarve menestyä. Sisäi-
sellä yrittäjyydellä ja organisaation menestyksellä todettiin lisäksi olevan mer-
kittävä keskinäinen, pitkän aikavälin riippuvuus, joka perustuu organisaation 
oppimisesta saatuun kilpailukykyyn, parantuneeseen asiakaslähtöisyyteen ja 
innovatiivisuuteen, itsensä uudistamiseen ja proaktiivisuuteen. Myös kolman-
teen pääkäsitteeseen liittyy menestyminen. Tulosohjauksessa palkitaan menes-
tyneet koulut. Tulosohjauksen ja palkitsemisen taustalla on ajatus siitä, että ase-
tettujen tuloksellisuuskriteereiden mahdollisimman hyvä toteutuminen koulu-
tasolla auttaa opiskelijaa menestymään ja työelämää kehittymään. 
 Synteesimallissa menestymisen nuoli on kaksisuuntainen sen vuoksi, että 
ammattikorkeakoulun menestyminen generoi myös omistajien, henkilöstön ja 
ministeriön menestymistä. Ministeriön menestymisellä tarkoitetaan annettujen 
yhteiskunta- ja koulutuspoliittisten tavoitteiden (esim. koulutuksen ja tutki-
muksen kehittämissuunnitelmien) parempaa toteutumista. 
 Synteesimallin ydin on tavoitteellisuus-vaikuttavuus -käsiteketju. Ydintä 
on laajennettu kahdella käsitteellä eli vastuullisuudella ja menestyksellä. Kol-
mas synteesimallin lisäpiirre ei laajenna ydintä, vaan syventää ytimen ketjun si-
sältöä. Tavoitteiden asettaminen, tulosten seuranta, aktiivinen tavoitteellisuus, 
saavutettu tuloksellisuus ja aikaansaatu vaikuttavuus sisältävät käsitteitä yhdis-
tävänä tekijänä tehokkuuden. Tehokkuus on tavoitteellisuus-vaikuttavuus 
-ketjuun liittyvien käsitteiden prosessien ominaisuus. Tehokkuuteen viitattiin 
käsiteltäessä tuloksellisuutta, koska tehokkuus käsitteenä viittaa tuottavuuteen, 
taloudellisuuteen ja kustannusvaikuttavuuteen, mutta myös ulkoiseen ja sisäi-
seen palvelukykyyn. Analyysiosassa todettiin, että toiminta on tehokasta sil-
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loin, kun koulutusjärjestelmän, koulutuksen, hallinnon ja opetusjärjestelmien 
toimivuus, joustavuus ja ajoitus ovat optimaalisia. Tehokas toiminta ilmenee si-
ten siinä, että asetetaan selkeät tavoitteet, pyritään asetettuihin tavoitteisiin ja 
hyviin tuloksiin niin, että toiminnan tulosten vaikutuksena mahdollisimman 
pienin panoskulutuksin synnytetään haluttu, uusi tila.  
 Synteesimallissa tehokkuuskäsitteen nuoli sisältyy tavoitteellisuus-
vaikuttavuus -käsiteketjuun. Nuolella on kuitenkin kaksi suuntaa siten, että se 
toisaalta viittaa takaisin mallin pääkäsitteisiin omistajaohjaukseen, sisäiseen 
yrittäjyyteen ja tulosohjaukseen ja toisaalta se näyttää suunnan tavoitteellisuu-
desta vaikuttavuuteen. Loogisen päättelyketjun perusteella voidaan todeta, että 
koska alakäsitteet tavoitteellisuus-vaikuttavuus -käsiteketjussa on johdettu 
kolmesta pääkäsitteestä, täytyy alakäsitteiden sisällä olevan tehokkuuskäsit-
teenkin johtua pääkäsitteistä tai muuten premissit ovat virheelliset. Virheelliset 
premissit puolestaan johtaisivat siihen, että omistajaohjauksella pyrittäisiin te-
hottomuuteen, sisäinen yrittäjyys johtaisi tehottomuuteen ja tulosohjauksen ta-
voitteena olisi tehottomuus. Koska analyysiosion perusteella tällaista ei voi pää-
tellä, täytyy myös pääkäsitteisiin vähintäänkin implisiittisesti sisältyä tehok-
kuuden käsite. 
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6 EMPIIRISEN OSAN TOTEUTTAMINEN 

6.1 Tutkimusongelma ja empiirisen osan viitekehys 

Tämä tutkimus perustuu kahteen teoriataustaan eli omistajaohjauksen teorioi-
hin ja sisäisen yrittäjyyden teorioihin. Työn teoreettisessa osassa näitä yritys-
maailmasta peräisin olevia teorioita pyrittiin tuomaan uuteen tutkimuskonteks-
tiin, jolloin teorioiden ehdoilla määriteltiin niiden keskeiset käsitteet ja johdet-
tiin niistä uudessa kontekstissa käytettävä käsiteteoreettinen synteesimalli.  
 Käsiteanalyyttisessä osiossa havaittiin, että ammattikorkeakoulun omista-
jaohjauksen tavoite on koulun vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden maksimointi 
niin, että sekä opiskelija että yhteiskunta hyötyvät. Omistajaohjauksen elimelli-
siä kohteita ovat hallitus, rehtori ja muu organisaatio ja toiminnallisia kohteita 
ovat koulun strategiat ja operaatiot. Omistajaohjaus toteutuu juridisena, sosiaa-
lisena, vallankäytöllisenä ja psykologisena aspektina. Omistajaohjauksen teorioi-
den mukaisesti hyvä omistajaohjaus johtaa menestykseen. 
 Ammattikorkeakouluissa sisäinen yrittäjyys puolestaan on organisaation 
ominaisuus, jota ilmentävät mm. organisaation sisäinen riskinottokyky ja halu 
kilpailla, itsenäisyys, innovatiivisuus, tavoitteiden asettaminen ja kannustami-
nen. Sisäinen yrittäjyys on myös yksilöominaisuus. Sisäisellä yrittäjällä tarkoite-
taan tällöin koulussa työskentelevää henkilöä, jota arvoihin ja asenteisiin perus-
tuva tunne sekä motivaatio ja tahto ajavat toimimaan yrittäjämäisesti. Organi-
saatio- ja yksilötason väliin sijoittuu koulujen ryhmä- ja verkostotason sisäinen 
yrittäjyys, joka perustuu yhteisten voimavarojen käyttöön ja jossa avoin, kom-
munikoiva, itseohjautuva toiminta synnyttää myös sosiaalista pääomaa. Sisäisen
yrittäjyyden teorioiden mukaan sisäinen yrittäjyys auttaa organisaatiota menestymään. 
 Omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden teorioiden perusteella voidaan 
siis hypoteettisesti olettaa, että ammattikorkeakoulu, jonka 

(1)  ylläpitäjällä on selkeät tavoitteet ja toimiva omistajaohjaus ja  
(2)  henkilöstöllä ja organisaatiolla on sisäistä yrittäjyyttä, 
(3)  on tavoitteellisempi ja tuloksellisempi kuin kilpailijansa. 
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Näistä olettamuksista nousee tutkimuksen empiirisen osan pääongelmaksi seu-
raava kysymys: 

Missä määrin omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät vaikutta-
vat ammattikorkeakoulujen tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen? 

Tutkimuksen pääkysymys jaetaan alakysymyksiksi kuviossa 27 esitetyn empii-
risen viitekehyksen mukaisesti

a) omistajuutta ja omistajaohjausta koskevassa luvussa 7.1  
b) sisäistä yrittäjyyttä koskevassa luvussa 7.2  
c) tuloksellisuutta koskevassa luvussa 7.3
d) koordinaatiota/jännitettä koskevassa luvussa 7.4. 

6.2 Operationalisointi ja muuttujat 

Omistajaohjauksen teoriat sekä sisäisen yrittäjyyden teoriat on redusoitu kah-
deksi erilliseksi kyselylomakkeeksi, joista toinen on suunnattu omistajille ja toi-
nen henkilöstölle. Lomakkeiden kysymykset perustuvat tutkimuksen teo-
riaosuuteen, jossa on analysoitu kummankin teoriakokonaisuuden keskeiset 
käsitteet ammattikorkeakoulun tutkimusympäristössä. Lisäksi on hyödynnetty 
aikaisempien tutkimusten lomakkeita, mikäli niiden teemoja ja kysymyk-
senasetteluja on pidetty valideina tämän tutkimuksen kannalta. 
 Kysymysten yhteydet teoriaan on taulukoitu liitteissä 1 (omistajakysely) ja 
2 (henkilöstökysely). Taulukon eri osioista (esim. henkinen ja juridinen omista-
juus) selviävät teorian pääkomponentit (esim. henkinen omistajuus, juridinen 
omistajuus ja omistajaohjauksen elementit) sekä näiden alakomponentit. Kom-
ponenttien yhteydet yksittäisiin kysymyksiin sekä kysymyksistä nimetyt muut-
tujat ovat audit trail -periaatteella nähtävissä liitteissä 1 ja 2 oheisen taulukon 12 
mallin mukaisesti.

Kysymykset ovat pääosin viisiportaisia, strukturoituja Likert-tyyppisiä 
väittämiä. Kysymysten vastausvaihtoehdot on samansuuntaistettu siten, että 
vaihtoehdossa 1 ollaan täysin samaa mieltä tai asialla on erittäin suuri merkitys 
tai asiat ovat täysin yhdensuuntaisia ja vaihtoehdossa 5 vastaaja on täysin eri 
mieltä tai asialla on erittäin pieni merkitys tai asiat ovat täysin erisuuntaisia. It-
se väittämät saattavat asiasisällöltään olla joko negatiivisia tai positiivisia, taus-
tateoriaa tukevia tai sitä vastustavia. Näin on pyritty saamaan vastausasteikon 
käyttöön elävyyttä. Vastausvaihtoehtoja on dataa syötettäessä koodattu uudel-
leen niin, että muuttujien arvot kyselyn eri osioissa voidaan kuitenkin tulkita 
samansuuntaisesti. 
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 VIITEKEHYS 

OMISTAJAT   HENKILÖSTÖ 

OPETUSMINISTERIÖ

OPETUSMINISTERIÖ

KUVIO 27 Tutkimuksen empiirisen osan viitekehys 
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Tukipalvelu- ja hallintohenkilöstö 

Tutkimusteema:
Sisäisen yrittäjyys 
1) yksilötasolla 
2) ryhmä ja verkostotasolla 
3) organisaatiotasolla 
4) henkilöstön tavoitteet ja toiminnan ta-
voitteellisuus 
Tutkimuksen toteuttaminen:
Sisäisen yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toi-
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Henkilöstön tavoitteellisuuden määrän 
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Tuloksellisuuden kriteerit 

Tuloksellisuuden mittaus

Tutkimuskohteet:
Omistajat eli ylläpitäjien hallitukset tai vas-
taavat elimet 

Tutkimusteema:
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1) omistajuus, sen ulottuvuudet ja määrät  
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TAULUKKO 12 Esimerkki omistajaohjauksen teorian operationalisoinnista 

KYSELYN OSIO    
Osio 1: Henkinen ja juri-
dinen omistajuus

Komponentti Kysy-
mys 

Muuttuja

     Henkinen omistajuus Vaikuttamisen tarve 7 vaiktarve 
 Minä-identiteetti 6 minäident 
 Kodin tarve 4 kodintarve 
 Kontrollin halu ja tehokkuus 14 kontroteho 
 Kohteen tunteminen 1  

5
33

tunttoiminta
tuntinfo
tuntkanssak 

 Potentiaalin investointi 3 potentiaali 
 Sosiaalinen ja kulttuurinen kanssakäyminen 2  

34
sosedust 
sosasiam 

 Vastuullisuuteen sitoutuminen: 
tavoitteet, voimavarat, toiminta, tulokset 

15
17
19
21

vasttavoite 
vastvoimav
vasttoiminta
vasttulos

     Juridinen omistajuus Oikeus tehdä strategisia päätöksiä 9 oikstr 
 Oikeus johdon valintaan 10 oiknim 
 Oikeus organisointiin 11 oikorg 
 Säätelyoikeus: budjetti ja toimintasuunnitelma 12  

8
oikbudj
oiktoimohj

 Oikeus tiedonsaantiin 13 oikinfo 
 Oikeus johdon ohjaamiseen 25 oikjohnohj 
 Oikeus delegointiin, tehokkuus 23 oikdeleg 
 Kontrollioikeus 24 oikkontrl 
 Myyntioikeus ja velvollisuus 36  

37
oikomistm 
velvomistm 

     Omistajaohjauksen ele-
mentit 

Vaikuttaminen strategiaan 29 vaikstr 

 Vaikuttaminen organisaatiorakenteeseen 30 vaikorg 
 Vaikuttaminen tavoitteisiin  16 vaiktavoite 
 Vaikuttamien voimavaroihin 18  

31
vaikvoimav
vaikbudj

 Vaikuttamien operaatioihin 20 vaiktoiminta 
 Vaikuttaminen tuloksiin 22 vaiktulos 
 Vaikuttaminen johdon valintaan 27 vaiknim 
 Johdon ohjaaminen 28 vaikjohnohj 
 Delegointi 32 vaikdeleg 
 Tiedon saanti: arvioinnit ja raportit 26 vaikinfo 
 Vaikuttaminen voitonjakoon 35 vaikvoitonj 

Tavanomaisen viisiasteikon lisäksi lomakkeissa kysytään erilaisten tavoitteiden 
tärkeysjärjestyksiä asteikolla 1 – 3 sekä opetusministeriön mittareiden paino-
tuksia asteikoilla 1 – 8, 1 – 6 ja 1 - 4, jolloin vastaaja on valinnut vaihtoehdon 
kaavalla: 1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein jne. Ennen analyysejä tärkeysjärjestystä 
mittaavien muuttujien arvoja on myös näissä kysymyksissä koodattu uudelleen 
niin, että tärkeimmäksi valittu vaihtoehto on saanut suurimman numeerisen 
arvon. Tulosten tulkinta on siten samansuuntainen lomakkeiden kaikissa vas-
taavissa kysymyksissä. 
 Kolmannessa kysymystyypissä vastausvaihtoehtoina ovat 1 = kyllä, 2 = en 
osaa sanoa ja 3 = ei. Koodausvaiheessa näiden muuttujien arvot on muutettu si-
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ten, että kyllä = 1, ei osaa sanoa = 0 ja ei = -1. Tällöin muuttujista voidaan suo-
raan laskea keskiarvo, jonka tulkinta on loogista. 
 Kunkin kyselyn osion jälkeen on liitteissä 1 ja 2 tiivis kuvaus siitä, miten 
osion muuttujien arvoja on käsitelty. 
 Kohdejoukon edustajat testasivat henkilöstön kyselylomakkeita ennen ky-
selyjen toteuttamista. Omistajakyselylomaketta testattiin henkilöillä, jotka ovat 
seuranneet läheltä hallitusten työskentelyä. Joitakin kysymyksiä muokattiin 
saadun palautteen perusteella. Omistajaohjauksen kyselylomake on liitteenä 3 
ja henkilöstökyselyn lomake on liitteenä 4.

6.3 Tutkimusaineiston hankinta 

6.3.1 Omistajien kohdejoukot ja otokset sekä datan kerääminen 

Empiirinen tutkimus aloitettiin siten, että huhtikuun alussa 2007 lähetettiin pos-
titse omistajakyselylomake kaikkien ammattikorkeakoulujen omistajien eli yl-
läpitäjien päättäville elimille. Omistajakysely uusittiin huhtikuun puolivälissä. 
 Omistajakyselyn kohdejoukkona olleiden koulujen omistajayhteisöjen vi-
ralliset nimet, koulujen nimet ja ammattikorkeakoululain mukaista ylläpitäjän 
valtaa käyttävän toimielinten edustajat on eritelty liitteessä 5. Liitteen mukai-
sesti omistajakyselyssä kaikkien lomakkeiden saajien lukumäärä (N) oli 318, 
josta ensimmäisellä kyselyn kierroksella vastaus saatiin 83 henkilöltä (vastaus-
prosentti 26,1 %). Toisella kyselykierroksella vastaajia oli 40 ja vastausprosentti 
alkuperäisestä otoksesta oli 12,6 %. Kaikkiaan omistajakyselyyn vastasi siten 
123 henkilöä ja kokonaisvastausprosentiksi tuli 38,7 %. 
 Heikoimmin kyselyihin vastasivat kaupunkien suoraan omistamien kou-
lujen ylläpitäjät. Kaupunkiylläpitäjien kokonaisvastausprosentti oli 23,2 %. Hel-
singin kaupunginhallituksesta, joka edustaa Helsingin amk Stadiaa, ei saatu yh-
tään vastausta. Ammattikorkeakouluja ylläpitävien kuntayhtymien yhtymähal-
litusten kokonaisvastausprosentti 42,2 % oli lähes kaksi kertaa parempi kuin 
kaupunkiylläpitäjillä. Osakeyhtiötaustaisten omistajien vastausprosentti oli 44,0 
% ja säätiötaustaisten prosentti nousi 51,7 %:iin. Koulukohtainen ja omistus-
tyyppikohtainen yhteenveto eri omistajien vastaajamääristä kummallakin kyse-
lykierroksella on liitteessä 5. 
 Kaikkien omistajien yhteenlaskettu vastausprosentti jäi hieman odotettua 
heikommaksi. Suoraan palautetta tutkija sai siitä, että lomaketta ei ollut kään-
netty ruotsiksi. Kaikkien ruotsinkielisten koulujen vastausprosentit jäivätkin al-
le vastauskeskiarvon. Kaupunkiomistajien vastausten jääminen alle keskiarvon 
voi selittyä sillä, että kaupunginhallitukset ovat yleistoimielimiä, joilla on erit-
täin laajat vastuualueet. Tällöin intressi vastata yhden toimialueen yhtä sektoria 
koskevaan kyselyyn saattaa olla alhaisempi kuin niillä omistajilla, jotka ovat 
selkeästi omistuksellisesti ja toiminnallisesti rajautuneet. Myös koulujen jo 
suunnitellut yhdistymiset tai tulevat omistusmuutokset saattavat vaikuttaa vas-
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tausaktiivisuuteen: sekä Stadian että EVTEKin  vastausprosentit ovat selkeästi 
alhaiset. Myös yksittäisen koulun ennen kyselyä jostakin syystä saama negatii-
vinen julkisuus saattaa alentaa vastaushaluja. Lisäksi vastausaktiivisuuteen 
saattoi vaikuttaa kyselyn postittaminen kotiosoitteisiin, koska vastausten pa-
lauttaminen postitse saattaa tuntua työläältä. Työpaikoille lähetettyjen vastaus-
ten palautusprosentit olivatkin parempia. Kyselylomakkeessa oli kaikkiaan 80 
numeroitua kysymystä, ja viimeisessä kysymyksessä oli useampia asiakokonai-
suuksia, joten myös lomakkeen pituus saattoi olla joillekin esteenä vastaamisel-
le, vaikka tutkija ei siitä suoranaista näyttöä saanutkaan. 
 Huhtikuun lopussa omistajakyselyjen perusteella mukaan lopulliseen tut-
kimukseen valittiin ne ammattikorkeakoulut, joissa vastaajina oli vähintään 
kolmannes omistajan edustajista. Näin kaikkiaan 15 koulua tuli mukaan itse 
tutkimukseen. Myöhemmin toukokuussa joidenkin koulujen vastausprosentit 
vielä nousivat yli valintakriteerin, mutta aikataulusyistä kouluja ei enää voitu 
ottaa mukaan henkilöstökyselyyn. Tutkimukseen otetut 15 koulua edustavat yli 
puolta (52 %) kaikista 29:sta ammattikorkeakoulusta. Mukaan otettavien koulu-
jen omistajien N on 151 ja vastaajia on 78, jolloin valittujen koulujen kokonais-
vastausprosentti on 51,7 %. Tutkimukseen valikoituneiden kolmen kaupun-
kiomisteisen koulun vastausprosentti on 38,2 %, kuuden kuntayhtymäomistei-
sen 50,8 %, neljän osakeyhtiöomisteisen 61,8 % ja kahden säätiötaustaisen 59,1 
%, ks. taulukko 13.

6.3.2  Henkilöstöjen kohdejoukot ja otokset sekä datan kerääminen 

Tutkimukseen valittujen 15 koulun henkilöstöjen kokonaismäärät (N) on lasket-
tu opetusministeriön julkaisemasta Ammattikorkeakoulut 2005 –tilastokirjasta. 
Henkilölukumäärältään pienin koulu oli tilastokirjan mukaan Humanistinen 
ammattikorkeakoulu (Humak), jossa päätoimisen henkilökunnan määrä oli 126. 
Kun kaikkien 15 koulun yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli 5 030, on Humakin 
osuus kokonaismäärästä 2,5 %. Pienimmän koulun otoskooksi suunniteltiin 60 
henkilöä, jolloin 50 %:n kadolla tutkimukseen mukaan saataisiin analysoinnin 
kannalta vaadittava vähimmäismäärä eli 30 henkilöä. Muiden koulujen otos-
koot suhteutettiin koulujen henkilöstömäärien suhteessa pienimmän koulun 
otoskokoon. Näin jokaisella koululla olisi otoskoon perusteella oikea painoarvo 
otoksissa, ks. taulukko 14. 
 Kunkin koulun sisällä henkilökunta ryhmiteltiin kolmeen osaan seuraa-
vasti:

1) päätoimiset opettajat (lehtorit ja tuntiopettajat) 
2) t&k-henkilöstö, yliopettajat, projektien henkilöstö ja liiketoiminnan 

henkilöstö 
3) tukipalvelut ja hallinto (kirjasto, tietopalvelu, it, muu opetuksen tuki-

toiminta, opetushallinto, yleishallinto, taloushallinto, henkilöstöhal-
linto).



TAULUKKO 13 Tutkittavat koulut, ylläpitäjät, ylläpitäjien edustajat ja omistajien vastausprosentit 

OMISTAJAKYSELY

Omistajataho (=ylläpitäjä) Koulun nimi Ylläpitäjän edustaja Perus- Vast. Vast. Vast. Vast.
joukko 1n 2n yht. %

Kuntayhtymät N
Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä Etelä-Karjalan amk (EKAMK) yhtymähallitus 10 1 4 5 50,0 %
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ky Kemi-Tornion amk (KTAMK) yhtymähallitus 7 3 1 4 57,1 %
Päijät-Hämeen koulutuskonserni Lahden amk (LAMK) yhtymähallitus 11 2 3 5 45,5 %
Mikkelin ammattikorkeakouluky Mikkelin amk (MAMK) yhtymähallitus 11 5 1 6 54,5 %
Oulun seudun ammatillisen koulutuksen ky Oulun seudun amk (OAMK) yhtymähallitus 10 5 1 6 60,0 %
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen amk (RAMK) yhtymähallitus 12 5 0 5 41,7 %

61 21 10 31 50,8 %
Kunta/kaupunki

Kajaanin kaupunki Kajaanin amk (KAMK) liikelaitoksen johtokunta 12 2 2 4 33,3 %
Tampereen kaupunki Tampereen amk (TAMK) osaamis- ja elinkeinoltk 11 4 1 5 45,5 %
Turun kaupunki Turun amk (TUAMK) kaupunginhallitus 11 3 1 4 36,4 %

34 9 4 13 38,2 %
Osakeyhtiö

Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy Diakonia-amk (DIAK) yhtiön hallitus 9 5 0 5 55,6 %
Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy Humanistinen amk (HUMAK) yhtiön hallitus 12 6 1 7 58,3 %
Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson amk (KYAMK) yhtiön hallitus 6 2 3 5 83,3 %
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Laurea (LAUREA) yhtiön hallitus 7 3 1 4 57,1 %

34 16 5 21 61,8 %
Säätiö

Haaga Instituutti -säätiö HAAGA amk (HAAGA) säätiön hallitus 11 6 2 8 72,7 %
Helia-ammattikorkeakoulun säätiö Helia amk (HELIA) säätiön hallitus 11 4 1 5 45,5 %

22 10 3 13 59,1 %

Kaikki yhteensä 151 56 22 78 51,7 %

Vastaus% 37,1 % 14,6 % 51,7 %

OTOSTUTKIMUS
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Jokaisen henkilöstöryhmän osio määräytyi samassa suhteessa koulun koko 
otoskoosta kuin mikä henkilöstöryhmällä oli koko koulun henkilökunnasta. 
Koulukohtaisella ositetulla otoksella pyrittiin varmistamaan eri henkilöstöryh-
mien oikeat painoarvot otoksissa. 

TAULUKKO 14 Tutkittavien koulujen henkilöstöjen otoskoot 

Perusjoukko Otoskoon määräytyminen, kato 50%
T&K, yliopet, Päät. Tukipalv. T&K, yliopet, Päät. Tukipalv.

Koulu liiket., pr opet. Hallinto Yht. % liiket., pr opet. Hallinto Yht.
HUMAK 15 83 28 126 2,50 % 7 40 13 60
KAMK 32 71 41 144 2,86 % 15 34 20 69
HAAGA 26 90 54 170 3,38 % 12 43 26 81
KTAMK 51 105 63 219 4,35 % 24 50 30 104
EKAMK 53 118 56 227 4,51 % 25 56 27 108
RAMK 58 118 55 231 4,59 % 28 56 26 110
DIAK 41 147 79 267 5,31 % 20 70 38 127
HELIA 50 198 94 342 6,80 % 24 94 45 163
KYAMK 106 169 95 370 7,36 % 50 80 45 176
LAUREA 50 234 111 395 7,85 % 24 111 53 188
TAMK 82 174 139 395 7,85 % 39 83 66 188
MAMK 135 137 127 399 7,93 % 64 65 60 190
LAMK 104 198 140 442 8,79 % 50 94 67 210
OAMK 112 306 163 581 11,55 % 53 146 78 277
TUAMK 138 395 189 722 14,35 % 66 188 90 344

1 053 2 543 1 434 5 030 100,00 % 501 1 211 683 2 395

Suht.osuus

Koulun kokonaisotoksen ja ositusten kokojen määrittelyjen jälkeen varsinaiset 
otokset tehtiin kussakin osiossa systemaattisella satunnaisotoksella. Otokseen 
mukaan tulleille tehtiin Webropol-ohjelmiston avulla webbikysely ja sen uusin-
ta toukokuussa 2007.
 Kyselyn ensimmäisellä kierroksella toukokuun alkupuolella henkilöstön 
vastauksia saatiin 487 ja vastausprosentti oli 21,6. Kysely uusittiin toukokuun 
puolivälissä. Toisella kierroksella vastauksia saatiin 401 ja vastausosuus alkupe-
räisestä otoksesta oli 17,8 %. Näin lopullinen vastaajamäärä oli 888 ja lopullinen 
vastausprosentti 39,4, ks. taulukko 15. 
 Kouluilta saadut henkilöstöjen nimiluettelot eivät olleet sähköpostiosoit-
teita. Osoitteet kirjoitettiin Webropol-ohjelmaan manuaalisesti saatujen nimitie-
tojen perusteella. Lisäksi nimitietoihin sisältyi henkilöitä, jotka eivät enää olleet 
koulujen palveluksessa. Näiden syiden vuoksi lopullinen otoskoko jäi kaikki-
aan 139 henkilöä pienemmäksi kuin suunniteltu otoskoko. Eri henkilöstöryh-
mät vastasivat kyselyyn tasaisesti: opettajien vastauksia saatiin 449 (37,1 % al-
kuperäisestä otoskoosta, n=1.211 kpl), t&k-henkilöstön, muun kehittämistyötä 
tekevän henkilöstön ja liiketoimintahenkilöstön vastauksia tuli 191 (38,1 %, 
n=501) ja tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön vastauksia kertyi 248 (36,3 %, 
n=683). Henkilöstöryhmien vastausprosentit kouluittain ovat kuviossa 28. 
 Henkilöstön vastausprosentit jäivät suhteellisen alhaisiksi. Vastauprosent-
tia pienentävät jossakin määrin sairauslomat, äitiyslomat tai muut vastaavat 
perhevapaat, joiden osuutta otoksista ei ole erikseen laskettu. Yleisin syy vasta-
usprosentin alhaisuuteen voi kuitenkin olla se, että ammattikorkeakoulujen 
henkilöstöt ovat vuosittain useiden kyselyjen kohteena. Kyselyt tulevat sekä 
koulun omilta opiskelijoilta että ulkopuolisten opinnäytetöistä. Vaikka kysely-
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jen määrää on pyritty eräissä kouluissa rajoittamaan sillä, että tutkijat tarvitse-
vat kouluilta virallisen tutkimusluvan, useiden koulujen henkilöiltä tuli palau-
tetta, että kouluissa on juuri ennen tämän tutkimuksen kyselyä ollut muita laa-
joja kyselyjä tekeillä. Vastausväsymyksen lisäksi palautetta tuli myös kysely-
ajankohdasta. Toukokuu on monelle työntekijäryhmälle kiireistä lukuvuoden 
loppumisen aikaa. Varsinkin toukokuun puolivälin jälkeen saaduissa palaut-
teissa viitattiin esim. tenttikausien kiireisiin. Tämä ongelma oli tutkijankin tie-
dossa etukäteen, mutta koulujen valikoituminen tutkimukseen voitiin tehdä 
vasta omistajakyselyjen jälkeen huhtikuussa ja lisäksi nimitietojen saantiin eri 
kouluista kului useita viikkoja. Tutkimuskohteena olevien koulujen omistajien 
ja henkilöstön vastausprosentit ovat kuviossa 29 ja vastaajamäärät ryhmittäin 
kuviossa 30. 

TAULUKKO 15 Tutkimukseen mukaan valikoituneiden koulujen henkilöstöjen vastaus-
prosentit

Suunniteltu Lopullinen Vast. lkm Vast.% Vast. lkm Vast.% Vast.lkm Vast.%
otos otos 1. kierros 1. kierros 2. kierros 2. kierros yhteensä yht.

HUMAK 60 55 24 43,6 % 16 29,1 % 40 72,7 %
KAMK 69 69 10 14,5 % 17 24,6 % 27 39,1 %
HAAGA 81 80 28 35,0 % 14 17,5 % 42 52,5 %
KTAMK 104 97 16 16,5 % 17 17,5 % 33 34,0 %
EKAMK 108 108 27 25,0 % 21 19,4 % 48 44,4 %
RAMK 110 110 21 19,1 % 24 21,8 % 45 40,9 %
DIAK 127 121 30 24,8 % 22 18,2 % 52 43,0 %
HELIA 163 151 27 17,9 % 15 9,9 % 42 27,8 %
KYAMK 176 169 38 22,5 % 23 13,6 % 61 36,1 %
LAUREA 188 177 36 20,3 % 32 18,1 % 68 38,4 %
TAMK 188 181 28 15,5 % 34 18,8 % 62 34,3 %
MAMK 190 187 35 18,7 % 34 18,2 % 69 36,9 %
LAMK 210 179 35 19,6 % 37 20,7 % 72 40,2 %
OAMK 277 277 67 24,2 % 53 19,1 % 120 43,3 %
TUAMK 344 295 65 22,0 % 42 14,2 % 107 36,3 %

2 395 2 256 487 21,6 % 401 17,8 % 888 39,4 %
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Henkilöstöryhmien vastausprosentit kouluittain
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KUVIO 28 Henkilöstöryhmien vastausprosentit kouluittain 
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KUVIO 29 Omistajien ja henkilöstön vastausprosentit eri kouluissa 
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Henkilöstön vastaajalukumäärät ryhmittäin ja kouluittain
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KUVIO 30 Henkilöstön vastaajamäärät ryhmittäin ja kouluittain 

6.4 Tilastolliset analyysit 

Tutkimuksen ilmiöitä on mitattu pääosin 5-portaisella Likert-tyyppisillä as-
teikoilla, jota voidaan periaatteessa pitää järjestysasteikollisuudestaan huoli-
matta välimatka-asteikollisena (vrt. Metsämuuronen 2002:17-18, 2001:56; 59). 
Tällöin asteikon luokkien tulkitaan olevan yhtä kaukana toisistaan. Myös ta-
voitteiden selkeyttä ja tavoitteisiin pyrkimisen aktiivisuutta mittaavia muuttujia 
(omtavselkeys1 ja -2, omtavaktiivi1 ja -2, henktavselkeys1 ja -2 sekä henktavak-
tiivi1 ja -2), jotka voivat saada arvot 1, 0, tai -1, pidetään vastaavalla tavalla vä-
limatka-asteikollisina. Niin ikään tavoitteiden tärkeysjärjestystä mittaavat 
muuttujat (omtavtärk1 ja -2, henktavtärk1 ja -2 sekä opmtavtärk1 ja -2) tulkitaan 
välimatka-asteikollisiksi. Tuloksellisuuden painottamista mittaavien muuttujien 
(mitt-alkuiset muuttujat) saamista arvoista muodostetaan painokertoimet, joilla 
painotetaan OPM:n tuloksellisuusmittareiden antamia arvoja, joten painoker-
toimiin ei sinänsä käytetä varsinaisia analyysivälineitä. 
 Aineiston kuvaus on aloitettu frekvenssi (f)- ja prosenttijakaumilla (%). Ja-
kaumien tarkastelua on syvennetty keskiluvuilla, joissa on käytetty aritmeettis-
ta keskiarvoa (mean = M) ja mediaania (median). Hajontaa on tutkittu keskiha-
jonnan kautta (std.deviation = s), ja jakauman muotoa on analysoitu jakauman 
vinoudella (skewness = v).
 Muuttujien jakaumat ovat pääosin joko negatiivisesti (vasemmalle) tai po-
sitiivisesti (oikealle) vinoja. Hajonnat vaihtelevat. Tiukasti tulkiten tällöin voi-
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taisiin käyttää lähinnä ei-parametrisia testejä (Metsämuuronen 2004:14). Käy-
tännössä näistä vaatimuksista voidaan kohtuullisesti poiketa ilman vakavia 
seurauksia johtopäätöksiin (Nummenmaa ym. 1997:77). Tässä tutkimuksessa on 
omistajaohjauksen tulosten analyyseissä käytetyn parametrisen varianssiana-
lyysin tuloksia varmistettu vielä ei-parametrisella testillä, jotta tuloksiin ei jäisi 
testausmenetelmästä johtuvaa systemaattista virheellisyyttä. 
 Keskiarvojen eroja (useamman riippumattoman ryhmän vertailu) on tut-
kittu yksisuuntaisilla varianssianalyyseilla (ANOVA) (vrt. Metsämuuronen 
2004:20). Merkitsevyyden taso on ilmaistu lyhenteellä sig. tai p-lukuna, jolloin 
lukija voi itse päätellä merkitsevyyden. Pääsääntöisesti merkitsevyyden riski-
tasona on pidetty 5 prosenttia (p<0,05 tai sig<0,05). Omistajaohjauksen aineis-
ton pienuuden ja vinouden vuoksi varianssianalyysin tuloksia on tarkistettu 
Kruskalin-Wallisin testillä, jota pidetään varianssianalyysin parametrittomana 
vastineena (Metsämuuronen 2004:194). 

Teoriatausta on liitteiden 1 ja 2 mukaisesti ryhmitelty osioihin siten, että 
kukin osio muodostuu yhdestä tai useammasta komponentista (komponenttei-
na esim. henkinen omistajuus, juridinen omistajuus ja omistajaohjauksen ele-
mentit). Komponentit puolestaan koostuvat alakomponenteista, joita mitataan 
joukolla muuttujia. Muuttujien lukumäärän supistaminen on tehty faktoriana-
lyysillä käyttäen Maximum likelihood -menetelmää tai Principal Axis Factoring 
-menetelmää. Faktoroinneissa on pyritty siihen, että kommunaliteetin (faktori-
analyysin selitysosuus yksittäisen muuttujan vaihtelusta) olisi oltava yli 0,2:n, 
ominaisarvon (faktorin muuttujien selitysarvo) tulisi olla yli yhden, suhteellisen 
ominaisarvon (kunkin faktorin selitysosuus) tulisi olla yli 5 %, suhteellisen ku-
mulatiivisen ominaisarvon (selitysosuus muuttujien kokonaisvarianssista) tulisi 
olla yli 50 % ja latauksen (muuttujan ja faktorin välinen korrelaatio) vähintään 
0,4, (vrt. Paajanen 2001:160). Näitä matemaattisia tavoitteita on kuitenkin pidet-
ty alisteisena sille, että muuttujien latauksille tulee looginen selitys. Faktoroin-
nissa on yleisesti käytetty promax-rotaatiota, jonka lähtötilanne on varimax, 
mutta jota promax pyrkii parantamaan luopumalla faktoreiden korreloimatto-
muuden vaatimuksesta (Karma & Komulainen 2002:56). 

Kahden muuttujan välistä yhteyttä on pääsääntöisesti testattu parametri-
sella Pearsonin korrelaatiolla. Omistajaohjuksen aineistossa riippuvuutta ja sen 
merkitsevyyttä on lisäksi varmistettu ei-parametrisella Spearmanin rholla. (Vrt. 
Metsämuuronen 2004:20). 
 Summamuuttujien keskinäinen yhtenäisyys (konsistenssi) on testattu 
Cronbachin alfa-kertoimella. Tulkinnassa kertoimia 0,90 – 0,99 pidetään kor-
keana reliabiliteettina, 0,80 -0,89 hyvänä, 0,70 – 0,79 tyydyttävänä ja 0,60 - 0,69 
kohtalaisena.  Metsämuurosen (2002:52) mukaan yleensä on todettu, että alfan 
arvoja, jotka jäävät alle 0,60, ei tulisi hyväksyä, mutta tästä säännöstä ollaan luo-
pumassa. Teknisesti reliabiliteettia saataisiin parannetuksi, kun jätettäisiin alfa-
kertoimen arvoa alentavia muuttujia pois. Tällöin voi kuitenkin mittarin validi-
teetti kärsiä eli mittari ei enää olekaan alkuperäisellä tavalla kattava. Sen vuoksi 
muuttujien poisjättäminen harkitaan tapauskohtaisesti. 
 Aineisto on analysoitu SPSS for Windows 13.0 –ohjelmistolla.  
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6.5 Tutkimuksen luotettavuus 

6.5.1  Validiteetti 

Tässä tutkimuksessa validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata sitä, mitä 
halutaan mitata. Sen lisäksi validiteetilla tarkoitetaan laajemmin ”niiden pää-
telmien sopivuutta, mielekkyyttä ja käyttökelpoisuutta, joita mittaustuloksista 
tehdään” (Standard for Educational and Psychological Testing, 1985, Num-
menmaa et al. 1997:203). Kyse on siis myös päätelmistä eikä pelkästään mitta-
reista. Toisekseen kyse on myös tulosten käyttökelpoisuudesta13. Validiteetin 
osoittamisessa tulee korostua enemmänkin argumentointi kuin laskeminen tai 
todistaminen; kysymme, millä perusteella mittauksemme on asiallinen ja luotet-
tava (Metsämuuronen 2002:38). Tässä työssä validiteettia tutkitaan neljällä ta-
paa. Kyse ei kuitenkaan ole monenlaisesta validiudesta, vaan siitä, että samaa 
asiaa tarkastellaan eri näkökulmista (Alkula 1994:91). 

Näköis- eli ilmivaliditeetti (face validity) 
Näköisvaliditeetin näkökulmasta voidaan arvioida, tuntuuko testi uskottavalta, 
ovatko käsitteet vakiintuneita, onko käsitteistä olemassa yhteiset sopimukset ja 
kuinka käytettyjä käsitteet ovat. Sen perusteella tutkija voi tehdä intuitiivisen 
arvion testin sisällöstä, siitä, näyttääkö testi uskottavalta14. Face-validiteetti viit-
taa siten tutkijan subjektiiviseen arvioon mittarin relevanssista, jolloin objektii-
visuus puuttuu15.
 Tämän tutkimuksen mittaristo perustuu omistajaohjauksen ja sisäisen yrit-
täjyyden teorioihin. Henkisen ja juridisen omistajuuden pääkomponentit perus-
tuvat pitkälti tieteellisestä kirjallisuudesta löytyviin käsitteisiin. Samoin omista-
jaohjauksen pääsisältö noudattaa yleistä, laajaa tulkintaa omistajaohjauksesta. 
Agentti- ja pehtoriteorian sekä sidosryhmäteorian asema on vakiintunutta. Ta-
voitteellisuuden osiot on johdettu tavoitejohtamisen käsitemaailmasta, jossa nii-
tä on suhteellisen vakiintuneesti käytetty jo pitkään. Omistajuuden ja omistaja-
ohjauksen yksittäisten kysymysten validiteetti on kuitenkin ongelmallista, sillä 
tieteellistä vertailukohtaa kysymysten relevanttiudesta ei löydy. Kriittisesti voi-
daan kysyä, mittaavatko kysymykset yleensäkään oikeiden omistajien käsityk-
siä eli ovatko kaupunkien ja kuntayhtymien sekä säätiöiden ja osakeyhtiöiden 
nimetyt päätöksentekijät todellisia omistajia. Ammattikorkeakoulujen lainsää-
dännössä näin kuitenkin oletetaan, ja nämä henkilöt joka tapauksessa tekevät 
omistajille kuuluvia juridisia päätöksiä. Yksittäisten mittareiden validiteettia 
tältä osin voidaan arvioida vasta tutkimuksen kokonaisuutta vastaan pohtimal-
la, ovatko omistajia koskevat tutkimuksen päätelmät mielekkäitä ja käyttökel-
poisia. Sinänsä omistajuuden ja omistajaohjauksen mittaristo on kuitenkin niin 
tiukasti teoriasta johdettua, että face-validiteetti täyttyy tutkimuksessa hyvin. 

13  https://www.edu.helsinki.fi/svy/kvanti/osioanalyysi/mat/validiteetti/validiteet-
ti.htm

14  Jyväskylän yliopisto, kielitieteen sanasto http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi.   
15  http://www.mm.helsinki.fi/users/niskanen/kotu/mitta.htm
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 Sisäistä yrittäjyyttä on tutkittu paljon, joten käsitteet ja niiden määrittelyt 
ovat vakiintuneita. Vaikka tässä tutkimuksessa määritelläänkin käsitteitä hie-
man totutusta poikkeavalla tavalla, niiden johtaminen perustuu laajaan tutki-
musmateriaaliin ja hyväksyttyihin komponentteihin. Intuitiivisesti kysely ja sen 
mittarit näyttäisivät sen perusteella myös sisäisen yrittäjyyden kannalta vali-
deilta.

Sisällöllinen validiteetti (content validity)
Sisällön validiudessa arvioidaan sitä, kuvaako mittari tutkittavaa käsitettä tar-
peeksi laaja-alaisesti eikä kuvaa muita käsitteitä ja onko mittarin sisältö järkevä 
ja perusteltu, eli sen voidaan sanoa mittaavan juuri tarkoitettua asiaa (Alkula & 
al. 1994:92). Jotta testi olisi sisällöltään validi, tarvitaan tarpeeksi arvioita kuta-
kin osa-aluetta kohden16. Sisällön validiteetin tarkastelussa tutkitaan, ovatko 
mittarissa tai ylipäänsä tutkimuksessa käytetyt käsitteet teorian mukaiset ja oi-
kein operationalisoidut (Metsämuuronen 2002:33)eli kysymys on siitä, kuinka 
holistisesti mittarit mittaavat. Arvion tulee perustua kirjallisuuteen ja siihen, 
kuinka muut ovat käyttäneet käsitteitä. Sisällön tulisi keskittyä oleellisimpiin 
ilmiöihin ja metodi tulisi esitestata (Yli-Renko 1999 teoksessa Puhakka 2002). 
 Tämän tutkimuksen mittaristo perustuu laajoihin käsiteanalyyseihin, jois-
sa on tutkittu, mitä sisällöllisiä ulottuvuuksia on käsitteillä omistajuus ja omis-
tajaohjaus, sisäinen yrittäjyys ja tavoitteellisuus ja tuloksellisuus. Analyyseistä 
on erikseen johdettu keskeisten käsitteiden soveltamistavat erityisesti ammatti-
korkeakoulun kontekstiin. Lisäksi on kirjallisuuteen tukeutuen mallinnettu yh-
teyksiä keskeisten käsitteiden välille. Tieteelliseen kirjallisuuteen viitaten vai-
kuttaisi siltä, että käsitteiden keskeiset piirteet tulevat kartoitetuiksi omistajille 
ja henkilöstöille tehdyissä kyselyissä. Validiteettia on lisäksi varmistettu sillä, 
että kysymysten määrä on suhteellisen suuri, jotta yksittäisen kysymyksen 
merkitys ei ylikorostuisi, ja mikäli yksittäinen kysymys vastausten perusteella 
osoittautuisi epävalidiksi, tutkimuksen osio voitaisiin kuitenkin analysoida. 
Mittauksen holistisuutta on pyritty varmistamaan sillä, että mittarit on syste-
maattisesti ryhmitelty teoriakokonaisuuksien perusteella. Tällöin voidaan arvi-
oida kokonaisuuden rakentumista muuttujista teoriakomponenteiksi ja edelleen 
komponenttien kautta teoriafragmenteiksi ja lopulta koko teorioiden vastaa-
vuuksiksi. Lisäksi sisällön validiutta parannettiin muutamalla esitestillä, joiden 
perusteella kyselylomakkeita vielä hiottiin. 
 Tutkimuksen suurin validiteettinen ongelma liittyy tuloksellisuuden käsit-
teeseen. Sinänsä tuloksellisuus on tutkimuksessa määritelty perusteellisesti ja 
johdettu tavoitteiden ja tulosten kautta sekä omistajaohjauksen että sisäisen 
yrittäjyyden teorioista. Tutkimus toteutettiin kuitenkin siten, että tuloksellisuus 
operationalisoitiin opetusministeriön kriteerien avulla. Validiteettiongelma 
nousee kriittisestä kysymyksestä, mittaako näin määritelty tuloksellisuus eri 
ammattikorkeakoulujen tuloksellista toimintaa sinänsä ja erityisesti, voidaanko 
omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden tuloksellisuutta mitata ministeriön 
tuloksellisuuskriteereillä. Mitä piirteitä ministeriön tuloksellisuusmittarit sisäl-

16  Jyväskylän yliopisto, kielitieteen sanasto http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi 



129

löltään mittaavat: opetuksen onnistumista, markkinoinnin toimivuutta, opinto-
jen toteutustapojen monipuolisuutta, opetustoimen tehokkuutta ja/vai nuorten 
työllistymistä? Koska näin mitatun tuloksellisuuden ja taustateorioiden suhtee-
seen voidaan suhtautua skeptisesti, tutkimuksen hypoteeseja ei olekaan voitu 
validiussyistä rakentaa oletukselle sisäisen yrittäjyyden ja omistajaohjauksen 
määrien suorasta korrelaatiosta ministeriön mittaaman tuloksellisuuden kans-
sa, vaan tämä riippuvuus itsessään on kriittisen analyysin kohteena. Sisäisen 
yrittäjyyden ja omistajaohjauksen tuloksellisuuden ulkoista mittausta ei siis ole 
tehty. Tutkimus paneutuukin kysymykseen, korreloivatko eri mittareilla mita-
tut omistajaohjauksen määrä ja sisäisen yrittäjyyden määrä koulujen mielletyn 
tuloksellisuuden kanssa ja siihen, löytyykö näiden ilmiöiden ja ministeriön mit-
taamien asiakokonaisuuksien väliltä mitään korrelaatiota. 

Käsite- eli rakennevaliditeetti (construct validity)  
Rakennevaliditeetin näkökulmasta tutkitaan, toimiiko mittari siten kuin sen 
teoriasta johdettujen hypoteesien mukaan pitäisi toimia. Mittarin rakennevali-
dius on hyvä, jos tutkimuksen tulokset ovat sopusoinnussa odotusten kanssa eli 
jos mittari tutkimusprosessin kokonaisuudessa toimii niin kuin pitäisi. (Alkula 
& al. 1994:92). Käsite- eli rakennevaliditeetti liittyy teoreettisen käsitteen (kon-
struktion) mittaamiseen. Kun teoreettisen käsitteen operationalisointi on onnis-
tunut, mittari on käsitevaliditeetiltaan hyvä.

Tämän tutkimuksen rakennevaliditeetti on pääosin hyvä. Mittareiden tu-
lokset antavat yleensä teorioiden perusteella odotettavissa olevia tuloksia. Tosin 
esimerkiksi korrelaatioiden voimakkuudet jäävät systemaattisesti oletettua pie-
nemmiksi. Tutkimuksen loppuvaiheessa, tutkittaessa sisäisen yrittäjyyden ja 
omistajaohjauksen vaikutusta mitattuun tuloksellisuuteen, tulokset olivat osin 
epäloogisia ja odottamattomia. Tämä seikka ei kuitenkaan liity niinkään raken-
nevaliditeettiongelmaan kuin edellä käsiteltyyn opetusministeriön tulokselli-
suusmittareiden sisällölliseen validiteettiongelmaan tässä tutkimuskontekstissa.  
 Tutkimuksessa on vastausten jakaumien perusteella poistettu analyysistä 
luvussa 7.2.1 kaksi sisäisen yrittäjyyden yksilötason mittaria, joihin saatuja vas-
tauksia pidettiin kysymysten tulkinnanvaraisuuden vuoksi lopulta epävalideina.  

Ennuste- eli kriteerivaliditeetti (predictive validity) 
Kriteerivaliditeetin näkökulmasta arvioidaan, korreloiko mittari kriteeriin. Täl-
löin verrataan mittarilla saatua arvoa johonkin arvoon, joka toimii validiuden 
kriteerinä (Metsämuuronen 2002:37). Ennustevaliditeetin tarkastelu edellyttää-
kin ulkoista kriteeriä, johon mittaustuloksia voidaan verrata17.
 Tässä tutkimuksessa opetusministeriön tuloksellisuusmittausta ei varsi-
naisesti voida pitää sisäisen yrittäjyyden ja omistajaohjauksen tuloksellisuutta 
mittaavana ulkoisena kriteerinä, koska kriteerin toimivuus sinänsä on tutki-
muksen kohde. Kriteerivalidiutta tämäntyyppisessä, pääasiassa asenteita tutki-
vassa analyysissä ei yleensäkään ole (teoreettisten käsitteiden indikaattoreista 
vrt. Timonen R. 2000:76).

17  http://www.mm.helsinki.fi/users/niskanen/kotu/mitta.htm 



130

6.5.2  Reliabiliteetti 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan mittarin ja mittauksen kykyä antaa ei-sattuman-
varaisia, tarkkoja ja pysyviä mittaustuloksia. Reliabiliteetti on siten mitatun ja 
todellisen arvon keskinäinen vastaavuus. Mittauksen luotettavuutta voidaan 
periaatteessa arvioida kolmen keinon avulla: uudelleenmittaus, rinnakkaismit-
taus tai sisäisen konsistenssin laskeminen (Alkula 1994:95, Metsämuuronen 
2002:40).
 Tässä tutkimuksessa mittauksen reliabiliteettia pyrittiin parantamaan laa-
timalla kyselylomakkeen kysymykset mahdollisimman selviksi ja yksiselittei-
siksi. Lomakkeet olikin täytetty muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta asialli-
sen tuntuisesti. Omistajakyselyn vastauksista hylättiin yhden vastauslomak-
keen yksi osio, jossa tietojen tallennusvaiheessa havaittiin ristiriitaisuutta. Hen-
kilöstön vastauslomakkeeseen kuuluneessa vapaamuotoisessa kysymyksessä 
ammattikorkeakoulujen kolmesta tärkeimmästä tehtävästä jouduttiin muuta-
mia vastauksia hylkäämään epäasiallisina. 
 Lomakkeet testattiin kysymysten sisällöllisen yksinkertaisuuden varmis-
tamiseksi. Testaamisen jälkeen lomakkeiden sanamuotoja hiottiin ja varmistet-
tiin, että kukin kysymys sisältää vain yhden kysyttävän asian. Eri kysymysosiot 
rakennettiin samanlaisiksi, jolloin vastausten luotettavuus paranee. Käytetty 
webbiohjelmisto mahdollisti kysymysten vastausaikojen seurannan. Analyysin 
perusteella voidaan todeta, että nopeimmatkin vastaajat käyttivät lomakkeen 
läpikäymiseen aikaa niin paljon, että heidän voidaan olettaa lukeneen kysy-
mykset kunnolla ja niihin on todennäköisesti vastattu niin luotettavasti kuin 
asennekyselyihin yleensä vastataan. 
 Tutkimuksen vastausten tarkkuutta ja satunnaisuutta saattaa jonkin ver-
ran laskea kaksi asiaa. Ensinnäkin ammattikorkeakoulun henkilöstöt ovat vuo-
sittain useitten kyselyiden kohteena, joten yleinen vastausväsymys saattaa hei-
kentää motivaatiota huolelliseen vastaamiseen. Toinen kriittinen tekijä on kyse-
lyajankohta, joka osin tutkijasta riippumattomista syistä venyi liian pitkälle kii-
reiseen kevääseen ja saattoi näin vaikuttaa siihen, että vastausten tarkkuus kärsi. 
 Reliabiliteetin matemaattinen arviointi (sisäinen konsistenssi) on summa-
muuttujien osalta tehty Cronbachin alfa-kertoimella. Taulukkoon 16 on koottu 
tutkimuksessa luotujen summamuuttujien alfa-kertoimet.
 Sisäistä konsistenssia arvioitaessa kerrointa 0,90 – 0,99 pidetään korkeana 
reliabiliteettina, 0,80 – 0,89 hyvänä, 0,70 – 0,79 tyydyttävänä ja 0,60 - 0,69 kohta-
laisena.  Alfakertoimen teknistä parantamista ei ole pidetty itsetarkoituksena. 
Juridisen omistajuuden määrän mittarista yksi muuttuja jätettiin pois, koska al-
kuperäinen muuttuja korreloi negatiivisesti muiden muuttujien kanssa. Yksilö-
tason sisäisen yrittäjyyden määrästä jätettiin pois kaksi muuttujaa, koska kysy-
mysten validiteetti osoittautui huonoksi. Opetusministeriön tuloksellisuusmit-
tareiden asiakokonaisuuksien yhteenlaskua ei pidetä varsinaisena summa-
muuttujien rakentamisena, koska niissä on kyse ”paremmuusjärjestyksen” kou-
lukohtaisesta laskemisesta. Muilta osin summamuuttujien reliabiliteetit ovat 
pääosin hyvää tai korkeaa tasoa (15 kpl), 7:n taso on tyydyttävä ja 3:n taso koh-
talainen. Kaikkien mittareiden reliabiliteetti on yli 0,60:n. 
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TAULUKKO 16 Summamuuttujien reliabiliteetit 

Tarkoitus Summamuuttuja Mitta-
reiden 
määrä 

Cron-
bachin 

alfa
Omistajuuden määrä Sumhenkjajuridom 24 0,830
Henkisen omistajuuden määrä Sumhenkom 14 0,841
Sosiaalisen asiantuntijan ulottuvuus Sosastunt F1 5 0,821
Vaikuttajaomistajan ulottuvuus Vaikuttomist F2 5 0,750
Vastuunkantajaomistajan ulottuvuus Vastuunkantaja F3 4 0,727
Juridisen omistajuuden määrä Sumjuridom 10 0,694
Linjausomistajuuden ulottuvuus Linjausomist F4 4 0,773
Valvontaomistajuuden ulottuvuus Valvontaomist F5 4 0,758
Pehtoriteorian voimakkuus Pehtori 6 0,903
Legitiimien ryhmien merkitys Legitintressi 8 0,806
Omistajaohjauksen määrä Sumomistohjaus 12 0,881
Yksilötason sisäisen yrittäjyyden määrä Sumyksilotaso 25 0,926
Rohkean innovaattorin ulottuvuus Rohkeainnovaattori F6 14 0,909
Sitkeän, itsenäisen tahtojan ulottuvuus Sitkeätahtoja F7 8 0,866
Ryhmätoiminnan määrä Sumryhmätoiminta 10 0,631
Organisaatiokulttuurin yritysmyönteisyys Sumorgkultturi 9 0,809
Rakenteiden ja prosessien yritysmäisyys Sumrakenteet 6 0,685
Yrittäjyyttä tukeva johtamistapa Sumjohtaminen 11 0,914
Organisaation oppiminen ja menestys Summenestyminen 4 0,971
Organisaatiotason sisäisen yritt. määrä Sumorgtaso 30 0,938
Omistajat: tuloksellisuuden aste Sumtuloksellisuus1 5 0,842
Omistajat: vaikuttavuuden määrä Vaikuttavuus1 2 0,801
Henkilöstö: tuloksellisuuden aste Sumtuloksellisuus2 5 0,757
Henkilöstö: vaikuttavuuden aste Vaikuttavuus2 2 0,809
Omistajaohjauksen tuloksellisuus Tulosmittomistohj 4 0,733
Sisäisen yrittäjyyden tuloksellisuus Tulosmittsisyritt 4 0,714

6.6 Tutkimusaineiston kuvailu 

Tutkimukseen valikoituneiden koulujen omistajatahot, koulujen nimet sekä yl-
läpitäjien edustajat löytyvät taulukosta 13. Tutkmuskohteina olevien koulujen 
henkilökunnan koot ja jakaumat 1) päätoimisiin opettajiin, 2) t&k-henkilöstöön, 
yliopettajiin, projektien henkilöstöihin ja liiketoiminnan henkilöstöihin sekä 3) 
tuki- ja hallintopalveluiden henkilöstöön löytyvät kuviosta 30. Henkilöstön lo-
pulliset vastaajamäärät ja vastausprosentit ovat taulukossa 15.
 Kuvioissa 31 - 34 on esitetty tutkimusaineistoa henkilöstön otoskoon, 
omistajatyyppien ja -jakaumien sekä koulujen alueellisen kohdentumisen kautta. 
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KUVIO 31 Henkilöstöjen koot tutkimukseen valikoituneissa kouluissa 

Otoksen koko ja otoksen edustavuus omistajittain
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KUVIO 32 Koulujen määrät omistajatyypeittäin ja koulujen osuus omistajatyyppien 
kouluista 
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Julkisomisteiset ja yksityisomisteiset koulut
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KUVIO 33 Koulujen jako julkisyhteisöjen omistamiin ja yksityisten yhteisöjen omista-
miin kouluihin 

Otoksen koko ja otoksen edustavuus alueittain
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KUVIO 34 Koulujen lukumäärät alueittain ja koulujen osuus kaikista alueen ammatti-
korkeakouluista



7 TUTKIMUSANALYYSIT JA KESKEISET TULOKSET 

7.1 Omistajuus ja omistajaohjaus 

Empiirisen osan pääongelma on luvun 6.1 mukaan seuraava kysymys: 

Missä määrin omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät vaikutta-
vat ammattikorkeakoulujen tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen? 

Pääongelmaa puretaan luvun 7.1 alaluvuissa seuraaviksi omistajuutta koske-
viksi kysymyksiksi: 

1. Kuinka paljon tutkimuksen kohteena olevista ammattikorkeakouluis-
ta löytyy omistajuutta ja sen eri ulottuvuuksia? (luku 7.1.1)

2. Miten omistajaohjauksen teoriat painottuvat ammattikorkeakouluis-
sa? (luku 7.1.2) 

3. Kuinka paljon ammattikorkeakouluissa on omistajaohjausta? (luku
7.1.3)

4. Mitkä ovat omistajien tavoitteet, ja kuinka tavoitteellista toiminta hei-
dän mielestään on? (luku 7.1.4)

7.1.1 Omistajuus, omistajuuden määrä ja ulottuvuudet 

Tässä tutkimuksessa henkisellä omistajuudella tarkoitetaan omistajan (subjekti) 
ja omaisuuden (objekti) välille syntyvää, ihmisen motivaatioihin (vaikuttamisen 
tarve, minä-identiteetti ja kodin tarve) perustuvaa ja kontrollin halun, kohteen 
tuntemisen ja potentiaalin investoinnin kautta syntyvää henkistä suhdetta, jossa 
objekti liitetään subjektiin, omaisuus koetaan (tunnetasolla) omaksi. Henkinen 
omistajuus ilmenee vastuullisuuteen sitoutumisena sekä sosiaalisena ja kulttuu-
risena kanssakäymisenä yhteiskunnan kanssa. Juridisella omistajuudella puo-
lestaan tarkoitetaan subjektin ja objektin välistä suhdetta, joka perustuu lakiin ja 
jossa omistajille annetaan tiettyjä oikeuksia, joita ei ole ei-omistajilla (käyttöoi-
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keus, päätösoikeus, säätelyoikeus, kontrollioikeus, siirto-oikeus ja myyntioike-
us). Juridisen omistajuuden tulisi ilmetä myös velvollisuuksina ja vastuina yh-
teiskuntaa kohtaan. 

Omistajuuden yksittäiset elementit 
Henkisen ja juridisen omistajuuden tutkimiseksi laaditun 25 muuttujan asteikot 
on muutettu siten, että korkeat arvot kuvaavat ilmiön paljoutta ja alhaiset arvot 
ilmiön vähyyttä, ks. liite 1. Mitä korkeampi on muuttujien keskiarvo, sitä voi-
makkaampaa on henkinen omistajuus ja sitä vahvempaa on juridinen omista-
juus. Vastausten jakaumista taulukosta 17 ilmenee, että muuttujien keskiarvot 
ovat välillä 2,99 – 4,61 ja mediaanit välillä 3 – 5. Jakaumat ovat yhtä lukuun ot-
tamatta kaikilla muuttujilla negatiivisesti vasemmalle vinoja. Tutkimuksessa 
mukana olevien ammattikorkeakoulujen omistajien henkinen ja juridinen omis-
tajuus ei siis noudata normaalijakaumaa, vaan painottuu asteikolla 1 – 5 selke-
ästi asteikon yläpäähän. Yleisesti ottaen jakaumien muodot voidaan tulkita si-
ten, että tutkimuksessa mukana olleiden koulujen omistajat edustavat melko 
voimakasta tai voimakasta omistajuutta. 
 Ammattikorkeakouluissa vahvin henkisen omistajuuden motivaatio (vas-
tauksena kysymykseen, miksi psykologista omistajuutta esiintyy) on yleinen 
yhteiskunnallinen vaikuttamisen tarve, joka purkautuu osallistumisena myös 
ammattikorkeakoulujen omistajahallintoon. Vaikuttamisen tarpeen keskiarvo 
(M) on 4,25, keskihajonta (s) 0,768 ja vinous (v) -1,19 (N=76). Ammattikorkea-
koulun omistajuutta käytetään selkeästi myös psykologisen omistajuuden syn-
tymisen teorian mukaisesti itsensä määrittelyyn, itsensä ilmaisemiseen suhtees-
sa toiseen (M 4,06, s 0,958; v -1,31, N=78). Sen sijaan läheisyyden/kotoisuuden 
hakemisen tarve on ammattikorkeakoulun omistajilla vähäisin motivaatio (M 
3,50, s 0,908, v -0,53, N=78).
 Psykologisen omistajuuden syntymistä kartoittavista muuttujista (vasta-
uksena kysymykseen miten omistajuus syntyy) korkein keskiarvo omistajilla oli 
kohteen kontrollin ja tehokkuuden halulla (M 4,60, s 0,79, v -2,97, N=78). Taus-
taltaan samaa kontrollin tarvetta mitattiin myös oikeudella toiminnan ohjauk-
seen (M 4,22, s 0,89, v -1,24, N=78) ja toiminnan valvomiseen (oikkontrl M 4,14, 
s 0,738, v -1,24, N=77). Kaikkien näiden kontrollin haluun liittyvien tekijöiden 
keskiarvot ovat korkeammat kuin toisella henkisen omistajuuden syntyyn vai-
kuttavalla tekijällä eli toiminnan hyvällä tuntemisella (M 4,03, s 0,953, v -1,07, 
N=78). Omistajat kokivat myös saavansa ammattikorkeakouluasioista tarpeeksi 
tietoa (M 3,85, s 1,094, v -1,152, N=78) ja olevansa amk-asioiden kanssa tekemi-
sissä myös muulloin kuin kokouksissa. Nämä molemmat seikat vaikuttavat po-
sitiivisesti psykologisen omistajuuden syntyyn. Sen sijaan ”itsen” samaistumi-
nen ammattikorkeakouluun potentiaalin (ajan ja energian) investointina ei tut-
kimuksen mukaan toteudu kouluissa kovin hyvin (M 2,99, s 1,038, v 0,10 sic!: 
oikealle vino jakauma, N=78).
 Henkinen omistajuus heijastuu sosiaaliseen ja kulttuuriseen kanssakäymi-
seen siten, että koulujen omistajat tuntevat olevansa koulujen edustajia myös 
koulun ulkopuolisissa sosiaalisissa suhteissa (M 3,58, s 1,051, v -0,52, N=78). 
Mutta vielä merkittävämpää on se, että he pelkän edustamisen lisäksi pyrkivät 
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myös edistämään erilaisissa yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä ammat-
tikorkeakoulujensa asiaa (M 4,03, s 0,993, v -1,359, N=78).
 Psykologinen omistajuus ilmenee tutkimuksen mukaan omistajien vas-
tuullisuutena ennen kaikkea tavoitteiden asettamisesta (M 4,04, s 0,999, v -1,20, 
N=78) ja voimavarojen myöntämisestä (M 3,82, s 1,016, v -0,848, N=78). Myös 
koulun toiminnasta koetaan vastuullisuutta (M 3,57, s 1,044, v -0,69, N=77). Al-
haisimman keskiarvon saa vastuun kokeminen koulun tuloksista (M 3,35, v 
1,042, v -0,390, N=78), mikä voitaneen tulkita niin, että varsinainen tulosvastuu 
annettujen tavoitteiden ja myönnettyjen resurssien jälkeen kuuluu omistajien 
mielestä koulun henkilöstölle. 
 Ammattikorkeakoulujen juridinen omistajuus tuo mukanaan oikeuksia, 
mutta myös velvollisuuksia ja vastuita. Velvollisuudet ja vastuu liittyvät toi-
saalta ympäröivään yhteiskuntaan ja toisaalta siihen, että omistajaoikeuksia 
käytetään. Laillisen omistajan oikeuksista ammattikorkeakoulujen omistajat pi-
tivät tärkeimpinä ammattikorkeakoulun toimintojen oikeaa organisointia (M 
4,61, s 0,710, v -2,67 sic!: jakauman vinous, N=77) ja oikeutta ohjata koulun stra-
tegisia valintoja (M 4,53, s 0,804, v -2,37 sic!:jakauman vinous, N=77). Oikeus 
organisointiin ja oikeus strategisiin päätöksiin olivat omistajien mielestä yksise-
litteisimpiä omistajan oikeuksia koko aineistossa korkeimpien keskiarvojen ja 
jakaumien voimakkaimpien negatiivisten vinouksien perusteella. 
 Tehokasta omistajaoikeuksien käyttöä on myös toimintasuunnitelman ja 
budjetin käsittely (M 4,36, s 0,805, v -1,52, N=78), ammattikorkeakoulun sisäisen 
hallituksen ja rehtorin nimittäminen (M 4,26, s 0,932, v -1,23, N=78), tiedonsaan-
tioikeuden vaatiminen (M 4,23, s 0,836, v -1,42, N=78) sekä oikeus toisaalta kou-
lun toimintojen ohjaukseen (M 4,22, s 0,892, v -1,24, N=78) mutta toisaalta myös 
toimintojen valvomiseen (M 4,14, s 0,738, v -1,24, N=77). Sen sijaan oikeutta 
johdon ohjaamiseen (M 3,73, s 1,04, v -0,783, N=78) ja oikeutta päätösvallan de-
legointiin mahdollisimman alas (M 3,35, s 0,978, v -0,41, N=78) ei pidetty yhtä 
tärkeänä juridisen omistajaoikeuden kannalta. 
 Teorian mukaan omistajuuden kokeminen saattaa vaikuttaa myös muu-
toshalukkuuteen joko positiivisesti (itse vireille pantuna vaihtoehtona tai kehi-
tyksen tuloksena syntyvänä vaihtoehtona taikka omaisuutta lisäävänä vaihto-
ehtona) tai negatiivisesti (annettuna määräyksenä tai käänteentekevänä muu-
toksena taikka omaisuutta vähentävänä vaihtoehtona).  Tutkimuksessa muu-
toshalukkuutta kysyttiin toisaalta omistajaoikeuteen kuuluvana valmiutena 
ammattikorkeakoulun omaehtoisten omistajamuutosten tekemiseen ja toisaalta 
velvollisuutena koulun omistajamuutoksiin, mikäli valtion viranomaiset sitä 
edellyttävät. Tulokset olivat sinänsä odotusten suuntaiset, mutta jakaumien vi-
noudet olivat pieniä ja hajonnat suuria eli mielipiteet hajaantuivat selkeästi. 
Valmius sellaisiin oman koulun omistajamuutoksiin, jotka omistajat itse voivat 
panna vireille, oli keskiarvoltaan 3,73, s 1,047 ja v -0,63, N=77. Suurin osa vas-
taajista oli omaehtoisesta muutoshalukkuudesta täysin tai melko samaa mieltä 
(n=50, 65,0 %, N=77), 16 vastaajaa (20,8 %) ei ottanut kantaa ja 11 vastaajaa 
(14,3%) oli omaehtoisesta muutosvalmiudesta melko tai täysin eri mieltä.   



TAULUKKO 17 Henkisen ja juridisen omistajuuden frekvenssit, keskiluvut, hajonnat ja muoto 

Muuttuja N Keski- Medi- Keski- Vinous
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 arvo aani hajonta

HENKINEN OMISTAJUUS
Vaikuttamisen tarve 76 0 4 3 39 30 0,0 5,3 3,9 51,3 39,5 4,25 4,00 0,768 -1,190
Minä-identiteetin tarve 78 2 5 6 38 27 2,6 6,4 7,7 48,7 34,6 4,06 4,00 0,958 -1,313
Kodin tarve 78 1 12 19 39 7 1,3 15,4 24,4 50,0 9,0 3,50 4,00 0,908 -0,534
Kontrolloinnin ja tehokkuuden halu 78 2 1 0 20 55 2,6 1,3 0,0 25,6 70,5 4,60 5,00 0,795 -2,971
Toiminnan tunteminen 78 1 7 7 37 26 1,3 9,0 9,0 47,4 33,3 4,03 4,00 0,953 -1,068
Informaation tunteminen 78 4 8 5 40 21 5,1 10,3 6,4 51,3 26,9 3,85 4,00 1,094 -1,152
Kanssakäyntitunteminen 77 4 16 5 28 24 5,2 20,8 6,5 36,4 31,2 3,68 4,00 1,261 -0,651
Potentiaalin investointi 78 3 29 16 26 4 3,8 37,2 20,5 33,3 5,1 2,99 3,00 1,038 0,098
Sosiaalinen edustaja 78 2 13 15 34 14 2,6 16,7 19,2 43,6 17,9 3,58 4,00 1,051 -0,519
Sosiaalinen asiamies 78 3 4 7 38 26 3,8 5,1 9,0 48,7 33,3 4,03 4,00 0,993 -1,359
Vastuullinen tavoitteista 78 2 6 7 35 28 2,6 7,7 9,0 44,9 35,9 4,04 4,00 0,999 -1,201
Vastuullinen voimavaroista 78 2 8 12 36 20 2,6 10,3 15,4 46,2 25,6 3,82 4,00 1,016 -0,848
Vastuullinen toiminnasta 77 3 11 14 37 12 3,9 14,3 18,2 48,1 15,6 3,57 4,00 1,044 -0,693
Vastuullinen tuloksista 78 3 16 18 33 8 3,8 20,5 23,1 42,3 10,3 3,35 4,00 1,042 -0,390
JURIDINEN OMISTAJUUS
Oikeus strategisiin päätöksiin 77 1 3 0 23 50 1,3 3,9 0,0 29,9 64,9 4,53 5,00 0,804 -2,367
Oikeus johdon valintaan 78 0 7 5 27 39 0,0 9,0 6,4 34,6 50,0 4,26 4,50 0,932 -1,231
Oikeus organisointiin 77 1 1 1 21 53 1,3 1,3 1,3 27,3 68,8 4,61 5,00 0,710 -2,667
Oikeus budjetointiin 78 0 5 1 33 39 0,0 6,4 1,3 42,3 50,0 4,36 4,50 0,805 -1,515
Oikeus toiminnan ohjaukseen 78 0 7 3 34 34 0,0 9,0 3,8 43,6 43,6 4,22 4,00 0,892 -1,236
Oikeus tiedonsaanttiin 78 1 3 5 37 32 1,3 3,8 6,4 47,4 41,0 4,23 4,00 0,836 -1,419
Oikeus johdon ohjaamiseen 78 2 11 10 38 17 2,6 14,1 12,8 48,7 21,8 3,73 4,00 1,040 -0,783
Oikeus delegointiin (tehokkuus) 78 1 20 13 39 5 1,3 25,6 16,7 50,0 6,4 3,35 4,00 0,978 -0,409
Oikeus kontrollointiin 77 0 5 1 49 22 0,0 6,5 1,3 63,6 28,6 4,14 4,00 0,738 -1,241
Oikeus omistajamuutoksiin (myynti) 77 2 9 16 31 19 2,6 11,7 20,8 40,3 24,7 3,73 4,00 1,047 -0,628
Velvollisuus omistajamuutoksiin 77 12 20 8 28 9 15,6 26,0 10,4 36,4 11,7 3,03 3,00 1,318 -0,155

Frekvenssi Prosenttia
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Valtion viranomaisten vaatimiin omistajamuutoksiin oli täysin valmiita 9 vas-
taajaa (11,7 %, N=77) ja melko valmiita oli 28 omistajaa (36,4 %). Kannan sano-
minen oli vaikeaa 8 omistajalle (10,4 %). Melko eri mieltä tai täysin eri mieltä 
valmiudesta vaadittuihin omistajamuutoksiin oli yhteensä 32 vastaajaa (41,6 %). 
Valtionkin vaatimiin omistajamuutoksiin oli siis valmiita tai melko valmiita 
kaikkiaan 48,1 % omistajista, mikä on enemmän kuin valtion vaatimaa muutos-
ta vastustavien osuus 41,6 %. Jakauman vinous on -0,16. Hajonta mielipiteiden 
välillä oli tässä kysymyksessä koko aineiston suurin (1,318). 

Omistajuuden määrät 
Ennen tarkempia analyyseja henkisen ja juridisen omistajuuden muuttujista 
tehtiin summamuuttuja, jotta voitaisiin kuvata eri kouluissa omistajuuden ko-
kemisen tasoja. Summamuuttuja ”sumhenkjajuridom” laskettiin kaikkien hen-
kistä ja juridista omistajuutta mittaavien 25 muuttujan keskiarvona. Näin mää-
ritellyn omistajuuden voimakkuuden keskiarvoksi tuli 3,90, keskihajonnaksi 
0,497 ja vinoudeksi -1,543. Summamuuttujan sisäisen yhtenäisyyden alfa on 
hyvä 0,830.  Kuvio 35 ilmentää omistajuuden voimakkuutta eri kouluissa sum-
mamuuttujalla mitattuna. Taulukosta 18 löytyvät vastaavat numeeriset arvot. 
 Omistajuuden tasot eroavat tilastollisesti eri omistajatahojen omistamissa 
kouluissa (p=0,013)18. Kaupunkien omistamissa kouluissa omistajuuden kes-
kiarvo (M) on matalin eli 3,55 (s 0,713, n=13). Kuntayhtymien omistamissa kou-
luissa omistajuuden taso nousee (M 3,91, s 0,430, n=31) ja osakeyhtiöiden ja sää-
tiöiden omistamissa kouluissa keskiarvolla mitattuna omistajuus on kaikkein 
korkein (M 4,01, s 0,403, n=34). Keskiarvojen erot on esitetty kuviossa 36.
 Seuraavassa tutkimusvaiheessa omistajuus on purettu henkiseksi ja juridi-
seksi omistajuudeksi. Henkisen omistajuuden summamuuttuja ”sumhenkom” 
laskettiin keskiarvona seuraavasti: sumhenkom = mean(vaiktarve, minäident, 
kodintarve, kontroteho, tunttoiminta, tuntinfo, tuntkanssak, potentiaali, sose-
dust, sosasiam, vasttavoite, vastvoimav, vasttoiminta, vasttulos). Juridisen 
omistajuuden summamuuttujakeskiarvo ”sumjuridom” laskettiin seuraavasti: 
mean(oikstr, oioknim, oikorg, oikbudj, oiktoimohj, oikinfo, oikjohnohj, oikde-
leg, oikkontrl, oikomistm, velvomistm). Summamuuttujien sisäinen yhtenäisyys 
testattiin Cronbachin alfa-kertoimella. Sumhenkom-muuttujan alfa on 0,841 ja 
sumjuridom-muuttujan alfa on 0,624. Viimeksi mainitussa muuttujassa alfaa 
laskee kysymys valmiudesta valtion vaatimiin omistajamuutoksiin (korrelaatio 
muiden muuttujien summan kanssa -0,029). Jättämällä tämä kysymys summa-
muuttujasta pois alfa nousi 0,694:ään. Henkisen ja juridisen omistajuuden välil-
lä on positiivista korrelaatiota (Pearson r 0,552, sig. 0,000, N=78)19. Henkisen 
omistajuuden keskiarvo on 3,81, hajonta 0,634 ja vinous -1,122 (N=78). Juridisen 
omistajuuden keskiarvo on 4,11, hajonta 0,512 ja vinous -1,770 (N=78). Koulu-
kohtaiset keskiarvot ilmenevät kuviosta 37 ja sen taulukosta 19. 

18  Kruskalin - Wallisin sig. 0,036 
19  Spearmanin rho  0,454, sig. 0,000
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Omistajuuden vahvuus kouluittain
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KUVIO 35 Omistajuuden vahvuus kouluittain (M=3,90) 

TAULUKKO 18 Omistajuuden vahvuus kouluittain 

AMK Mean N Std. Deviation
KAMK 3,30 4 1,241
TUAMK 3,52 4 0,388
TAMK 3,77 5 0,365
RAMK 3,79 5 0,281
EKAMK 3,82 5 0,173
MAMK 3,86 6 0,412
OAMK 3,86 6 0,405
HUMAK 3,87 7 0,628
LAMK 3,90 5 0,650
HAAGA 3,93 8 0,203
DIAK 3,95 5 0,342
LAUREA 3,98 4 0,473
KYAMK 4,22 5 0,353
HELIA 4,24 5 0,314
KTAMK 4,36 4 0,513
Total 3,90 78 0,498



140

Oy/säätiöKuntayhtymäKunta/kaupunki

AMK omist 3-jako

4,2

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

95
%

 C
I s

um
he

nk
om

KUVIO 36 Koetut omistajuuden tasot koulujen omistajatyyppien mukaan (p=0,013) 

Henkinen ja juridinen omistajuus eri kouluissa
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KUVIO 37 Henkinen (M=3,81) ja juridinen (M=4,11) omistajuus eri kouluissa 



141

TAULUKKO 19 Henkinen ja juridinen omistajuus eri kouluissa 

sumhenkom keskihajonta sumjuridom keskihajonta
M s M s N

DIAK 4,06 0,566 3,84 0,152 5
EKAMK 3,96 0,130 3,70 0,495 5
HAAGA 3,79 0,327 4,30 0,262 8
HELIA 4,20 0,548 4,42 0,239 5
HUMAK 3,72 0,890 4,23 0,373 7
KAMK 3,23 1,478 3,44 1,146 4
KTAMK 4,39 0,621 4,55 0,370 4
KYAMK 4,07 0,319 4,46 0,416 5
LAMK 3,86 0,662 3,96 0,713 5
LAUREA 4,18 0,596 3,88 0,780 4
MAMK 3,79 0,456 4,02 0,376 6
OAMK 3,57 0,578 4,30 0,176 6
RAMK 3,51 0,383 4,18 0,409 5
TAMK 3,56 0,430 4,20 0,255 5
TUAMK 3,29 0,553 3,83 0,450 4

Varianssianalyysi ei erotellut juridisen omistajuuden määrää koulujen omistus-
tyypin perusteella (p=0,098)20. Henkisen omistajuuden taso omistustyypeittäin 
erosi samalla tapaa kuin koko omistajuuden voimakkuus  (p=0,016)21. Henki-
nen omistajuus on matalinta kaupunkien omistamien koulujen yhteydessä (M 
3,37 ja s 0,841). Kuntayhtymissä henkistä omistajuutta koetaan kaupunkiomis-
teisia kouluja enemmän (M 3,82 ja s 0,534). Eniten henkistä omistajuutta löytyy 
osakeyhtiöiden ja säätiöiden omistajien joukosta (M 3,96 ja s 0,569).  Koulun ko-
ko tai alueellinen sijainti eivät vaikuttaneet omistajuuden voimakkuuteen ei-
vätkä henkisen tai juridisen omistajuuden kokemiseen, joten ainoa erotteleva 
tekijä on koulun omistusmuoto. 

Henkisen omistajuuden ulottuvuudet 
Omistajuutta mittaavien muuttujien ryhmittelyä varten henkisen ja juridisen 
omistajuuden aineistoista ajettiin faktorianalyysit.  Henkisen omistajuuden fak-
toroinnissa päädyttiin Maximum Likelihood –menetelmään. Juridinen omista-
juus faktoroitiin Pricipal Axic Factoring –menetelmällä. Näin muodostettujen 
faktoreiden selitykset olivat loogisimpia. Rotaatiot tehtiin promax-rotaatiolla, 
koska se luopuu faktoreiden korreloimattomuuden vaatimuksesta. 
 Henkisen omistajuuden muuttujien kommunaliteetit ja ominaisarvot ovat 
taulukossa 20 ja lataukset taulukossa 21. Analyysin selitysosuus ”vastuullisuus 
voimavaroista” –muuttujan vaihtelusta jää alhaiseksi (kommunaliteetti), mutta 
se pidetään kuitenkin mukana analyysissä, koska muuttuja latautuu myöhem-
min hyvin ja loogisesti.  
 Lopullisiksi ammattikorkeakoulujen henkisen omistajuuden faktoreiksi 
valittiin 3 faktoria 2-4 mahdollisesta ryhmittelystä sekä kumulatiivisen seli-
tysosuuden että loogisen sisällön perusteella. 

20  Kruskal - Wallis p=0,163 
21  Kruskal - Wallis p=0,025
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Faktori 1 (ominaisarvo 34,8 %) muodostuu ns. pehmeistä, sosiaalisista 
omistajuuden piirteistä: kärkimuuttuja liittyy koulun edustamiseen koulun ul-
kopuolisissa sosiaalisissa suhteissa. Hyvän latauksen saavat myös koulun toi-
minnan tunteminen, ajan ja energian käyttäminen koulun asioiden hoitamiseen 
(myös muulloin kuin kokouksissa). Koulu kaikkiaan tuntuu läheiseltä ja ko-
toisalta. Tämän faktorin nimeksi sopii sosiaalinen asiantuntijuus.

Faktori 2 (ominaisarvo 13,5 %) painottuu vahvaan yhteiskunnalliseen vai-
kuttamisen tarpeeseen, jota vielä korostaa kontrollin ja tehokkuuden vaatimi-
nen. Omistaja kokee edustavansa selkeästi ”omistajan näkökulmaa”. Kun fakto-
rissa 1 sosiaalinen asiantuntija edustaa koulua sosiaalisissa suhteissa, faktorin 2 
mukainen vaikuttamishaluinen omistaja pyrkii erilaisissa yhteiskunnallisissa 
toimintaympäristöissä nimenomaan edistämään koulun asiaa. Ulottuvuus viit-
taa myös siihen, että koulun asioista saadaan tietoa tarpeeksi. Tämä faktori on 
nimetty sisältöä kuvaavalla vaikuttajaomistajuuden käsitteellä.

Faktorin 3 (ominaisarvo 9,5 %) yleisominaisuus on vastuullisuuden ko-
keminen: omistaja tuntee nimenomaisesti olevansa vastuullinen koulun tulok-
sista, toiminnasta, tavoitteista ja voimavaroista. Faktori on nimetty vastuunkan-
tajuudeksi.
 Henkisen omistajuuden faktorien perusteella aineistosta muodostettiin 
summamuuttujat sosiaaliselle asiantuntijuudelle (=mean[kodintarve + tunttoi-
minta + tuntkanssak + potentiaali + sosedust]), M 3,55, s 0,810, vaikuttajaomis-
tajuudelle (=mean[vaiktarve + minäident + kontroteho + tuntinfo + sosasiam]), 
M 4,15, s 0,711 ja vastuunkantajuudelle (=mean[vasttavoite + vastvoimav + 
vasttoiminta + vasttulos]), M 3,70, s 0,768, ks. taulukko 22. Summamuuttujien 
sisäistä yhtenäisyyttä testattiin Cronbachin alfa-kertoimella. Sosiaalisen asian-
tuntijan reliabliteetti saa alfan 0,821, vaikuttajaomistajalla kerroin on 0,750 ja 
vastuunkantajalla 0,727. 
 Tutkimuksen kohteena olevien yksittäisten koulujen vastaajamäärät olivat 
niin pieniä, ettei ollut mielekästä tarkastella henkisen omistajuuden yksittäisten 
koulujen välisiä eroja. Analyysia varten koulut jaettiinkin kolmeen omistus-
tyyppiryhmään: ryhmässä 1 olivat kaupunkikoulujen omistajat (n = 13), ryh-
mässä 2 kuntayhtymien omistajat (n = 31) ja ryhmässä 3 olivat yksityiset omis-
tajat (n = 34). Vastausten keskiarvoja eri omistajaluokissa on tutkittu yksisuun-
taisella varianssianalyysilla.

Varianssianalyysin mukaan psykologisen omistajuuden sosiaalinen ulot-
tuvuus (F1) eroaa merkitsevästi eri omistustyyppisten koulujen omistajien välil-
lä (ANOVA sig = 0,000, ks. myös kuvio 3822. Osakeyhtiöiden ja säätiöiden omis-
tajilla on tutkimuksen mukaan eniten pehmeitä, sosiaalisen edustamisen piirtei-
tä, jotka korostuvat koulun ulkopuolisissa sosiaalisissa suhteissa. Tulkinnan 
mukaan he myös panostavat eniten aikaansa ja energiaansa koulun asioiden 
hoitamiseen. Vaikka vaikuttajaomistajuuden (F2) keskiarvo elääkin samansuun-
taisesti sosiaalisen asiantuntijuuden kanssa, ANOVAN mukaan muutos ei

22  Kruskal - Wallis p=0,002 
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TAULUKKO 20 Henkisen omistajuuden kommunaliteetit ja ominaisarvot 

  Communalities 

Initial 
Vaikuttamisen tarve ,590
Minä-identiteetin tarve ,458
Kodin tarve ,517
Kontrolloinnin ja te-
hokkuuden halu ,282

Toiminnan tunteminen ,540
Informaation tuntemi-
nen ,427

Kanssakäyntituntemi-
nen ,418

Potentiaalin investointi ,605
Sosiaalinen edustaja ,473
Sosiaalinen asiamies ,476
Vastuullinen tavoitteis-
ta ,524

Vastuullinen voimava-
roista ,186

Vastuullinen toimin-
nasta ,340

Vastuullinen tuloksista ,408
Extraction Method: Maximum Likelihood. 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 

Rotation 
Sums of 
Squared 

Load-
ings(a) 

Fac-
tor Total

% of 
Vari-
ance

Cumula-
tive % Total

1 4,873 34,808 34,808 3,729
2 1,893 13,520 48,328 3,527
3 1,327 9,482 57,810 
4 1,083 7,732 65,543 
5 ,830 5,926 71,469 
6 ,694 4,957 76,426 
7 ,612 4,375 80,801 
8 ,535 3,820 84,621 
9 ,506 3,611 88,232 
10 ,409 2,920 91,152 
11 ,389 2,779 93,930 
12 ,319 2,280 96,210 
13 ,281 2,006 98,216 
14 ,250 1,784 100,000 

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
a  When factors are correlated, sums of 
squared loadings cannot be added to obtain a 
total variance. 

TAULUKKO 21 Henkisen omistajuuden faktoreiden lataukset 

Faktori  Muuttuja Lataus 
Sosiaalinen asiantun-
tijuus 

Sosiaalinen edustaja ,870 

(faktori 1) Potentiaalin investointi ,848 
 Kanssakäyntitunteminen ,644 
 Toiminnan tunteminen ,604 
 Kodin tarve ,427 
Vaikuttajaomistajuus Vaikuttamisen tarve ,880 
(faktori 2) Kontrolloinnin ja tehokkuuden tarve ,635 
 Minä-identiteetin tarve ,418 
 Informaation tunteminen ,374 
 Sosiaalinen asiamies ,362 
Vastuunkantajuus Vastuullinen tuloksista ,909 
(faktori 3) Vastuullinen toiminnasta ,493 
 Vastuullinen tavoitteista ,446 
 Vastuullinen voimavaroista ,428 



144

TAULUKKO 22 Henkisen omistajuuden faktoreiden keskiarvot ja luottamusvälit omista-
jatyypeittäin

  N Mean 95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound Upper Bound

Sosiaalinen asiantuntija F1 Kunta/kaupunki 13 2,86 2,33 3,40
Kuntayhtymä 31 3,49 3,21 3,77
Oy/säätiö 34 3,86 3,64 4,09
Total 78 3,55 3,37 3,73

Vaikuttajaomistaja F2 Kunta/kaupunki 13 3,75 3,18 4,32
Kuntayhtymä 31 4,16 3,93 4,40
Oy/säätiö 34 4,29 4,07 4,51
Total 78 4,15 3,99 4,31

Vastuunkantaja F3 Kunta/kaupunki 13 3,54 2,93 4,15
Kuntayhtymä 31 3,79 3,58 4,00
Oy/säätiö 34 3,68 3,39 3,96
Total 78 3,70 3,53 3,87

kuitenkaan riitä tilastollisesti merkitseväksi (sig = 0,067)23 eli ”kovemmat” hen-
kisen omistajuuden ulottuvuudet eivät riitä erottelemaan omistajia koulun 
omistustyypin perustalla. Tulos on mielenkiintoinen, koska tilanne olisi voinut 
olla juuri päinvastainen: yksityisiä kouluja on perinteisesti ajateltu johdettavan 
julkisomisteisia kouluja suuremman kontrollin ja tehokkuuden vaatimuksilla. 
Vastuunkantajuuden (F3) ominaisuudet puolestaan jakautuvat tasaisesti eri 
omistajatyyppien kesken, joten sitä voidaan pitää koulutyypistä riippumatto-
mana omistajien yleisominaisuutena. Koulun alueellinen sijainti tai koulun ko-
ko eivät aiheuttaneet tilastollisesti merkitseviä eroja henkisen omistajuuden eri 
ulottuvuuksiin. 

Oy/säätiöKuntayhtymäKunta/kaupunki
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KUVIO 38 Sosiaalisen asiantuntijuuden ja koulun omistustyypin välinen riippuvuus 
(p<0,001)

23  Kruskal - Wallis p=0,069 



145

Juridisen omistajuuden ulottuvuudet 
Juridisen omistajuuden muuttujien kommunaliteetit ja ominaisarvot ovat tau-
lukossa 23 ja faktoreiden lataukset taulukossa 24. Faktorointi tehtiin paf:lla, 
koska ML ei kyennyt iteroimaan muuttujia luotettavasti: ML:ssä yhden muuttu-
jan lataukseksi tuli yli yhden oleva arvo. Kolme heikoimmin selittävää muuttu-
jaa (oikeus delegointiin, oikeus omistajamuutoksiin ja velvollisuus omistaja-
muutoksiin) jäävät faktoroinnista pois, kun latauksille asetettiin kynnysarvoksi 
,30 (Suppress absolute values less than 0,30).

TAULUKKO 23 Juridisen omistajuuden kommunaliteetit ja ominaisarvot 

Communalities
 Initial
Oikeus strategisiin päätöksiin 0,637
Oikeus johdon valintaan 0,514
Oikeus organisointiin 0,593
Oikeus budjetointiin 0,544
Oikeus toiminnan ohjaukseen 0,525
Oikeus tiedonsaanttiin 0,416
Oikeus johdon ohjaamiseen 0,408
Oikeus delegointiin (tehokkuus) 0,183
Oikeus kontrollointiin 0,560
Oikeus omistajamuutoksiin (myynti) 0,108
Velvollisuus omistajamuutoksiin 0,122
Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Total Variance Explained
Factor Initial Eigenvalues

Total % of Variance Cumulative %
1 3,639 33,081 33,081
2 1,509 13,717 46,797
3 1,340 12,178 58,976
4 1,075 9,770 68,745
5 0,850 7,723 76,468
6 0,758 6,887 83,355
7 0,589 5,352 88,708
8 0,402 3,654 92,362
9 0,368 3,343 95,705

10 0,275 2,501 98,206
11 0,197 1,794 100,000

Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Ammattikorkeakoulujen juridisen omistajuuden faktoreiksi valittiin 2 faktoria 
loogisen sisällön perusteella.  

Faktori 4 (ominaisarvo 33,1 %) muodostuu omistajuuden ulottuvuudesta, 
jossa toimintoja linjataan. Linjauksia tehdään vuosittaisissa toimintasuunnitel-
mien ja budjettien käsittelyissä, oikeanlaisessa toimintojen organisoinneissa ja 
pidempiaikaisten strategisten päätösten kautta. Linjausta tukee erilaisten arvi-
ointien ja raporttien saaminen ammattikorkeakoulun asioista. Faktorin nimeksi 
sopii linjausomistajuus.

Faktori 5 (ominaisarvo 13,7 %) latautuu luonteeltaan kovemmista ohjaus- 
ja valvontatoimista. Suurimman latauksen saa sisäisen hallituksen ja rehtorin 
ohjaaminen. Toiseksi korkeimmin latautuu ajatus siitä, että omistajien on myös 
valvottava koulun toimintoja. Tässä ulottuvuudessa omistajilla on myös vahva 
näkemys siitä, että koulun toimintoja on ohjattava ja sisäisen hallituksen ja reh-
torin nimeämistilanteet ovat merkittäviä vaikuttamiskeinoja. Faktori nimetään 
valvontaomistajuudeksi.

Juridiselle omistajuudelle muodostettiin summamuuttujat siten, että 
muuttujien keskiarvoihin laskettiin taulukon 24 muuttujat. Linjausomistajuu-
den keskiarvoksi tuli 4,45 ja hajonnaksi 0,556. Valvontaomistajuuden keskiarvo 
puolestaan oli 4,11 ja hajonta 0,774. Cronbachin alfa eli sisäinen yhtenäisyys lin-
jaomistajuudessa oli 0,773 ja valvontaomistajuudessa 0,758. 
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TAULUKKO 24 Juridisen omistajuuden faktoreiden lataukset 

Faktori  Muuttuja Lataus 
Linjausomistajuus Oikeus budjetointiin ,807 
(faktori 4) Oikeus organisointiin ,714 
 Oikeus tiedonsaantiin ,713 
 Oikeus strategisiin päätöksiin ,582 
Valvontaomistajuus Oikeus johdon ohjaamiseen ,822 
(faktori 5) Oikeus kontrollointiin ,735 
 Oikeus toiminnan ohjaukseen ,577 
 Oikeus johdon valintaan ,559 

Myös näitä summamuuttujien keskiarvoja vertailtiin koulujen eri omistustyyp-
peihin, ks. taulukko 25.

TAULUKKO 25 Juridisen omistajuuden faktoreiden keskiarvot ja luottamusvälit omistus-
tyypeittäin

 N Mean 95% Confidence Interval for Mean
Lower Bound Upper Bound

Linjausomist F4 Kunta/kaupunki 13 4,03 3,51 4,56
Kuntayhtymä 31 4,43 4,17 4,70
Oy/säätiö 34 4,57 4,43 4,70
Total 78 4,42 4,28 4,57

Valvontaomist F5 Kunta/kaupunki 13 3,88 3,29 4,46
Kuntayhtymä 31 4,09 3,86 4,32
Oy/säätiö 34 4,15 3,90 4,39
Total 78 4,08 3,92 4,24

Varianssianalyysin perusteella havaittiin, että juridisen omistajuuden toinen 
ulottuvuus eli linjausomistajuus (F4) erottelee omistajia koulun omistustyypin 
perusteella (p=0,04)24, ks. myös kuvio 39. Tutkimuksen mukaan osakeyhtiöiden 
ja säätiöiden omistamissa kouluissa linjausomistajuus eli panostaminen strate-
gisiin kysymyksiin ja toiminnan ohjaaminen toimintasuunnitelmilla ja budje-
teilla on omistajille luonteenomaisempaa kuin kuntayhtymissä ja kaupunkien 
omistamissa kouluissa. Sen sijaan valvontaomistajuuden (F5) ja koulun omista-
jatyypin välillä vastaavaa riippuvuutta ei löydy. Kumpikaan omistajaulottu-
vuus ei tutkimuksen mukaan riipu myöskään koulun koosta eikä sijainnista. 
Ainoa juridisen omistajuuden määrää erotteleva tekijä tulee siten linjausomista-
juuden (F4) ulottuvuudesta ja koulun omistustyypistä. 

24  Tosin Kruskalin –Wallisin testin merkitsevyystaso, p=0,061, ei riitä, vaikka senkin 
mukaan lievää riippuvuutta on. 
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KUVIO 39 Linjausomistajuus ja koulun omistustyyppi (p=0,04) 

7.1.2  Omistajaohjauksen teorioiden painottuminen 

Omistajaohjauksen taustateorioiden sopivuutta ammattikorkeakouluihin testat-
tiin kysymällä omistajien käsityksiä koulujen operatiivisen johdon toiminnasta. 
Operatiivisella johdolla on viitattu koulun rehtoriin ja johtoryhmään. Kysely-
lomakkeen kysymykset olivat agenttiteoreettisia väittämiä. Vastausasteikko 
vastasi agenttiteoriaa siten, että pienet arvot (1=olen täysin samaa mieltä ja 
2=olen melko samaa mieltä) tukevat agenttiteoriaa ja suuret arvot (5=olen täy-
sin eri mieltä ja 4=olen melko eri mieltä) tukevat pehtoriteoriaa tai osaamispää-
oman investoinnin teoriaa. Sidosryhmäteoriaa testattiin suoraan legitiimien ja 
derivatiivisten ryhmien merkityksillä. Asteikon kääntämisen jälkeen suuret vas-
tausarvot kertovat intressiryhmän erittäin suuresta (5) tai melko suuresta (4) 
merkityksestä, pienet taas erittäin pienestä (1) tai melko pienestä (2) merkityk-
sestä.

Pehtoriteoria 
Agenttiteorian ja pehtoriteorian välisiä painotuseroja mitattiin muuttujilla ih-
miskäsitys, käyttäytyminen, valtakäsitys, johtajuusfilosofia, aikafilosofia, kult-
tuuriero ja motivaatio. Omistajaohjauksen muuttujien keskiarvot ovat taulukos-
sa 26. Taulukosta näkyy, että motivaatioksi nimetty mittari antaa muihin näh-
den poikkeavan jakauman sekä keskiarvossa että vinoudessa. Muuttujan sana-
muoto kuului: ”Amk:n johtoa tulisi palkita tulosperusteisesti, jotta sillä riittäisi 
motivaatiota tehtäväänsä.” Vastaukset osoittavat, että mittarin validiteetti ei ole 
hyvä. Se ei itse asiassa erottele agentti – pehtoriteoreettista motivaatiota, koska



TAULUKKO 26 Omistajaohjauksen teorioiden ja sidosryhmien aseman frekvenssit, keskiluvut, hajonnat ja vinoudet 

Muuttuja N Keski- Medi- Keski- Vinous
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 arvo aani hajonta

TEORIAMUUTTUJAT
Ihmiskäsitys 78 1 4 12 45 16 1,3 5,1 15,4 57,7 20,5 3,91 4,0 0,825 -0,971
Käyttäytyminen 78 6 10 19 35 8 7,7 12,8 24,4 44,9 10,3 3,37 4,0 1,082 -0,669
Valtakäsitys 78 1 13 13 38 13 1,3 16,7 16,7 48,7 16,7 3,63 4,0 0,995 -0,568
Johtajuusfilosofia 78 3 6 10 48 11 3,8 7,7 12,8 61,5 14,1 3,74 4,0 0,932 -1,239
Aikafilosofia 78 3 7 8 45 15 3,8 9,0 10,3 57,7 19,2 3,79 4,0 0,985 -1,162
Kulttuuriero 78 1 6 9 39 23 1,3 7,7 11,5 50,0 29,5 3,99 4,0 0,919 -1,006
Motivaatio 78 5 27 16 27 3 6,4 34,6 20,5 34,6 3,8 2,95 3,0 1,056 -0,032
Menestyminen 78 1 11 18 39 9 1,3 14,1 23,1 50,0 11,5 3,56 4,0 0,920 -0,553
Kriittinen tieto 78 6 24 15 29 4 7,7 30,8 19,2 37,2 5,1 3,01 3,0 1,099 -0,146
SIDOSRYHMÄMUUTTUJAT
Opiskelijaintressi 78 2 1 7 28 40 2,6 1,3 9,0 35,9 51,3 4,32 5,0 0,890 -1,706
Työntekijäintressi 78 2 9 8 38 21 2,6 11,5 10,3 48,7 26,9 3,86 4,0 1,028 -0,960
Yritysasiakkaiden intressi 78 2 3 12 45 16 2,6 3,8 15,4 57,7 20,5 3,90 4,0 0,862 -1,173
Työmarkkinoiden intressi 78 2 2 3 33 38 2,6 2,6 3,8 42,3 48,7 4,32 4,0 0,875 -1,874
Tavarantoimittajien intressi 78 14 39 18 7 0 17,9 50,0 23,1 9,0 0,0 2,23 2,0 0,852 0,440
Kuntien ja seudun intressi 78 4 3 7 41 23 5,1 3,8 9,0 52,6 29,5 3,97 4,0 1,006 -1,440
Opetusministeriön intressi 78 2 7 6 42 21 2,6 9,0 7,7 53,8 26,9 3,94 4,0 0,972 -1,177
Muiden ministeriöiden intressit 78 3 23 26 21 5 3,8 29,5 33,3 26,9 6,4 3,03 3,0 0,993 0,111
Rahoittajien intressi 78 3 16 27 28 4 3,8 20,5 34,6 35,9 5,1 3,18 3,0 0,950 -0,278
Kilpailijakoulujen intressi 78 9 31 21 14 3 11,5 39,7 26,9 17,9 3,8 2,63 2,0 1,033 0,371
Tiedotusvälineiden intressi 78 6 36 18 13 5 7,7 46,2 23,1 16,7 6,4 2,68 2,0 1,051 0,613
Aktivisti/painostusryhmäintres 78 20 36 12 8 2 25,6 46,2 15,4 10,3 2,6 2,18 2,0 1,016 0,848

Frekvenssi Prosenttia

148
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teorioiden selkeä vastakkainasettelu puuttuu kysymyksestä. Mittarin sisällölli-
nen ajatus voidaan korvata ihmiskäsityskysymyksellä, jonka sisältö kuuluu: 
”Amk:n johtoa motivoivat enemmän taloudelliset palkkiot kuin mahdollisuus 
itsensä toteuttamiseen.” Validiteetin lisäksi kysymysryhmän konsistenssi (alfa) 
paranee 0,810:sta 0,903:een, kun epäonnistuneen kysymyksen miinusmerkkinen 
korrelaatio -0,173 poistetaan kysymyspatteristosta. 
 Pehtoriteoria painottuu omistajaohjausta kartoittavissa vastauksissa. Mit-
tareiden keskiarvot ovat välillä 3,37 – 3,99, mediaanit ovat kaikilla mittareilla 
4,0 ja hajonnat ovat yhtä muuttujaa lukuun ottamatta alle 1:n. Jakaumat ovat 
negatiivisesti vasemmalle vinoja, mikä myös kertoo frekvenssien painottumi-
sesta pehtoriteorian suuntaan. 
 Ammattikorkeakoulun omistajien käsityksen mukaan koulun operatiivi-
nen johto on ihmiskäsitykseltään pehtoriteoreettinen itseään toteuttava ihminen 
(M 3,91, s 0,825 ja v -0,971, n=78). Vastakohtana olisi ollut agenttiteoreettinen ta-
loudellinen ihminen, jota motivoisivat enemmän taloudelliset palkkiot kuin it-
sensä toteuttaminen. Vaikka omistajien mielestä operatiivinen johto onkin ih-
miskäsitykseltään selkeästi pehtoritaustainen, mielenkiintoista on, että omistaji-
en mielipiteet hajoavat arvioitaessa johdon käyttäytymistä tilanteessa, jossa 
koulun etu ja operatiivisen johdon etu eivät olisikaan samansuuntaisia. Pehto-
rimaisesta kollektiivisesta palvelusta ristiriitatilanteessakin on melko tai täysin 
samaa mieltä 55,2 % vastaajista (N=78), mutta vajaa neljäsosa ei osaa sanoa kan-
taansa (24,4 %) ja enemmän agenttiteoreettisen itsekeskeisen edun ajamisen 
kannalla on noin viidesosa omistajista (20,5 %). Tämän muuttujan kohdalla mie-
lipiteet operatiivisen johdon motiiveista hajoavat eniten (s 1,082). 
 Valtakäsityksen perustetta mitattiin akselilla institutionaalinen valta (legi-
tiimiys) – henkilökohtainen valta (eksperttiys). Omistajien mukaan ammatti-
korkeakoulun operatiivisen johdon todellinen valta perustuu enemmän henki-
lökohtaiseen osaamiseen kuin organisaatioasemaan (M 3,63, s 0,995, v -0,568, 
N=78). Käsitys tukee pehtoriteoriaa ammattikorkeakoulun todellisen vallan pe-
rustana. Omistajien mielipidettä valtakysymyksestä tukee myös heidän käsi-
tyksensä koulun johtajuusfilosofiasta, joka omistajien käsityksen mukaan on 
enemmän sitoutumisorientoitunutta kuin kontrolliin perustuvaa (M 3,74, s 
0,932, v -1,239, N=78). Yhtä selvästi operatiivisella johdolla on omistajien mu-
kaan pehtorimainen aikakäsitys, jossa resursseja panostetaan enemmän pitkä-
kestoisiin tavoitteisiin kuin lähitavoitteisiin (M 3,79, s 0,985 v -1,162, N=78). 
Myös kulttuurisesti operatiivisen johdon katsotaan pyrkivän enemmän kollek-
tiivisuuteen, jossa ollaan kiinnostuneita amk:n menestyksestä, eikä niinkään in-
dividualistisesta hyödystä (M 3,99, s 0,919, v -1,006, N=78). 
 Koulu- ja omistustyyppikohtaista tarkastelua varten pehtoriteorian muut-
tujista rakennettiin summamuuttuja ”pehtori”, joka on keskiarvo muuttujista 
ihmiskäsitys, käyttäytyminen, valtakäsitys, johtajuusfilosofia, aikafilosofia ja 
kulttuurinen ero. Jo aiemmin poistettua motivaatio-muuttujaa ei epävalidina 
otettu mukaan pehtoriin. Summamuuttujan keskiarvo on 3,74, hajonta 0,788 ja 
vinous -1,190. Cronbachin alfa on 0,903 eli reliabiliteetti on korkea. 
 Summamuuttujalla mitattu pehtorijohtajuuden voimakkuus eri kouluissa 
on esitetty kuviossa 40. Taulukosta 27 löytyvät tarkemmat tiedot. Mitä korke-
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ampi on kuvion pylväs, sitä enemmän omistajien mielestä heidän koulunsa 
operatiivisella johdolla on pehtorimaisia piirteitä. Mitä alhaisempi on pylväs, si-
tä enemmän omistajat ovat tunnistaneet koulunsa operatiivisessa johdossa 
agenttiteoreettisia piirteitä. 

Pehtoriteorian voimakkuus kouluittain
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KUVIO 40 Pehtorijohtamisen voimakkuus kouluittain (M=3,74) 

TAULUKKO 27 Pehtorijohtamisen voimakkuus kouluittain 

AMK Mean N Std. Deviation
TUAMK 2,88 4 0,346
HUMAK 2,98 7 0,532
OAMK 3,08 6 0,251
KAMK 3,21 4 0,361
KYAMK 3,63 5 1,260
HAAGA 3,90 8 1,075
RAMK 3,90 5 1,022
MAMK 3,94 6 0,767
KTAMK 3,96 4 0,456
HELIA 4,03 5 0,907
LAUREA 4,04 4 0,360
TAMK 4,07 5 0,801
LAMK 4,17 5 0,325
EKAMK 4,20 5 0,673
DIAK 4,23 5 0,629
Total 3,74 78 0,788

Omistajien vastaukset eivät eronneet merkitsevästi koulun omistuspohjan tai 
alueellisen sijainnin perusteella. Sen sijaan koulun koko erotteli vastausten kes-
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kiarvoja (sig. 0,008)25. Pehtoriteoria on heikointa yli 400 työntekijän kouluissa 
(M 3,39, s 0,879, n=15), se kasvaa kokoluokassa 250 - 399 työntekijää (M 3,99, s 
0,566, n=30), mutta heikkenee taas pienimpien eli 100 – 249 työntekijöiden kou-
lussa (M 3,67, s 0,840, n=33). 
 Mitä korkeampi omistajien henkisen omistajuuden taso on, sitä voimak-
kaammin he mieltävät koulun operatiivisen johdon toimivan pehtorimaisesti (r 
0,514, sig. 0,000, N=78)26. Erityisesti ammattikorkeakoulujen omistajien käsitys 
operatiivisen johdon pehtorimaisesta käyttäytymisestä korreloi omistajien 
oman vastuunkantajaulottuvuuden (F3) kanssa (r 0,489, sig. 0,000)27. Koska vas-
tuunkantajuus on myös pehtoriteoriassa keskeistä, voisi kriittisesti ajatella, hei-
jastavatko omistajat omaa vastuunkantajuuttaan operatiiviseen johtoon, jolloin 
muuttujien riippuvuus selittyy sillä. Välttämättä näin ei ole, koska myös silloin, 
kun omistajalla on henkisessä omistajuudessaan vaikuttajaulottuvuutta (F2), 
hänen käsityksensä operatiivisesta johdosta on pehtorimainen (r 0,487, sig. 
0,000)28. Vaikuttajaulottuvuudessa korostuu pehtoriteorialle vastakkaisia piir-
teitä (kontrollin halu, kova vaikuttamisen tarve), joten niiden heijastaminen 
operatiiviseen johtoon ei välttämättä synnyttäisi riippuvuutta pehtoriteoriaan. 
Riippuvuus omistajien juridisen omistajuuden määrän ja operatiivisen johdon 
pehtoriksi kokemisen välillä on Pearsonin korrelaation mukaan paljon vähäi-
sempää (r 0,228, sig. 0,045). Spearmanin rhon korrelaatio 0,203 ei juridisen omis-
tajuuden ja pehtorijohtajuuden välillä yllä tilastollisesti merkitseväksi (sig. 
0,074).

Osaamispääoman investoinnin teoria 
Agenttiteorian ja osaamispääoman investoinnin teorian välistä suhdetta mitat-
tiin kahdella kysymyksellä. Toisessa kysyttiin menestymisen perustasta: riip-
puuko menestyminen enemmän johdon kyvystä kuin henkilöstön osaamisesta? 
Toinen kysymys asetti vastakkain tavoitteiden asettamisessa tarvittavaa kriitti-
sen tiedon lähteet: onko sitä enemmän organisaation huipulla vai erilaisissa 
henkilöstön verkostoissa? Osaamispääoman investoinnin teoria painottaa hen-
kilöstön osaamista ja verkostoja ja agenttiteoria puolestaan johtoa ja johdon ky-
kyjä. Omistajien käsityksen mukaan koulun menestyminen on enemmän kiinni 
henkilöstön osaamispääomasta kuin johdon kyvyistä (M 3,56, s 0,920, v -0,553, 
N=78). Sen sijaan koulun tavoitteiden asettamisen kannalta tarpeellista kriittistä 
tietoa on lähes yhtä paljon kummallakin osapuolella: johdon kannalla oli 30 
omistajaa (38,5 %, N=78) ja henkilöstön verkostojen kannalla oli 31 vastaajaa 
(42,3 %). Kriittisen tiedon muuttujan keskiarvo oli 3,01, s 1,099 ja v -0,146, N=78. 
Tämän muuttujan jakauman muoto edusti lisäksi ns. kaksikyttyräistä kamelia, 
jossa melko samaa ja melko eri mieltä olevat muodostivat jakauman huiput. 
Tämä tarkoittaa, että vastaukset kriittisen tiedon hallinnasta hajosivat lähes ta-
san, ja lisäksi koko asiasta oltiin hieman epävarmoja. 

25  Kruskalin – Wallisin testi: sig. 0,014 
26  Spearmanin rho: 0,466, sig. 0,000 
27  Spearmanin rho: 0,386, sig. 0,000 
28  Spearmanin rho: 0,406, sig. 0,000
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 Omistajien käsityksiä henkilöstön osaamispääoman merkityksestä menes-
tymiselle ja henkilöstön verkostojen merkityksestä kriittisen tiedon saannille on 
kuvattu kouluittain kuviossa 41 ja taulukossa 28. Mitä korkeampi on pylvään 
pituus kuviossa, sitä suuremman painon omistajat ovat panneet henkilöstön 
osaamiselle koulun menetyksen perustana, ja sitä enemmän kriittistä tietoa he 
uskovat löytyvän työntekijöiden verkostoista. Mitä lyhyemmät pylväät ovat, si-
tä johtajakeskeisemmäksi ja agenttiteoreettisemmaksi omistajat mieltävät kou-
lunsa. Kuten kuviostakin voi päätellä, osaamispääoman ja verkostojen merki-
tyksen korostaminen ei varianssianalyysin perusteella eroa koulun koon mu-
kaisesti. Eroja ei synny myöskään omistuspohjasta eikä sijainnista, vaan kysy-
mys on koulukohtaisesta tulkinnasta. Varianssianalyysit eivät merkitsevästi 
erottele näitä muuttujia myöskään esim. omistajuuden eri ulottuvuuksissa. 

Osaamispääoman ja verkostojen merkitys omistajien mukaan
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KUVIO 41 Omistajien käsitys osaamispääoman (M=3,56) ja verkostojen (M=3,01) mer-
kityksestä
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TAULUKKO 28 Omistajien käsitys koulun osaamispääoman ja verkostojen merkityksestä 

Osaamispääoma Verkostot
M s M s n

HELIA 2,40 0,894 2,60 1,140 5
KAMK 3,00 1,154 3,25 0,957 4
DIAK 3,20 0,447 2,60 1,140 5
TUAMK 3,25 0,957 3,75 0,500 4
MAMK 3,33 1,211 3,17 0,983 6
HAAGA 3,50 0,926 2,88 1,246 8
KYAMK 3,60 1,140 2,60 1,517 5
EKAMK 3,60 0,894 3,00 1,000 5
OAMK 3,67 1,034 3,00 1,265 6
LAMK 3,80 1,095 3,60 0,894 5
HUMAK 3,86 0,900 3,14 1,574 7
LAUREA 4,00 0,000 2,50 1,000 4
TAMK 4,00 0,707 2,80 1,095 5
RAMK 4,00 0,000 3,00 1,000 5
KTAMK 4,25 0,500 3,50 1,000 4

Sidosryhmäteoria
Legitiimit ryhmät, joita kohtaan koululla on normatiivinen (moraalinen) velvoi-
te tavoitteiden asettamisessa, voidaan omistajien vastausten mukaan (N=78) ja-
kaa kolmeen ryhmään: 1) erittäin merkittävät sidosryhmät, 2) melko merkittä-
vät sidosryhmät ja 3) ei kovin merkittävät ryhmät. Erittäin merkittäviin sidos-
ryhmiin kuuluvat opiskelijat ja työmarkkinat. Opiskelijaintressi ja työmarkki-
naintressi ovat omistajien mukaan käytännössä yhtä tärkeitä (opiskintressi M 
4,32, s 0,890, v -1,706 ja työmarkintr M 4,32, s 0,875, v -1,874). Tulos on hyvin 
looginen ja vastaa suoraan ammattikorkeakoulujen perustehtävää.  
 Melko merkittäviä intressiryhmiä koulun tavoitteiden asettamisen kannal-
ta ovat koulun alueen kunnat/seutu (M 3,97, s 1,006, v -1,440), opetusministeriö 
(M 3,94, s 0,972, v -1,177), koulun yritysasiakkaat (M 3,90, s 0,862, v-1,173) ja 
koulun työntekijöiden intressit (M 3,86, s 1,028, v -0,960). 
 Kovin merkittävinä tavoitteiden asettamisen kannalta sen sijaan ei pidetä 
koulun rahoittajien intressiä (M 3,18, s 0,950, v -0,278), muita ministeriöitä kuin 
opetusministeriötä (M 3,03, s 0,993, v 0,111 sic!) eikä tavarantoimittajia (M 2,23, 
s 0,852, v 0,440 sic!). Muiden ministeriöiden intresseistä omistajat eivät olleet oi-
kein tietoisia, koska jakauma menee lähes tasan melko suuren merkityksen 
(26,9 %, n=21, N=78) ja melko pienen merkityksen välillä (29,5 %, n=23). Lisäksi 
jakauma huippu on ”vaikea sanoa” –vaihtoehdossa (33,3 %, n=26, N=78). Erit-
täin suuren merkityksen muille ministeriöille antoi kuitenkin vain 5 vastaajaa 
(6,4 %). Tavarantoimittajien intressiä piti erittäin tai melko pienenä 67,9 % 
(n=53, N=78) omistajista. Kahden viimeksi mainitun ryhmän omistajien vasta-
usten jakaumat ovat jopa positiivisesti oikealle vinoja eli vastaukset ovat selke-
ästi keskittyneet pienen merkityksen suuntaan. 

Derivatiivisia ryhmiä omistajat pitävät vain pienimerkityksisinä koulun 
tavoitteiden asettamisen kannalta. Tiedotusvälineet (M 2,68, s 1,051, v 0,613), 
kilpailijakoulut (M 2,63, s 1,033, v 0,371) ja aktivisti/painostusryhmät (M 2,18, s 
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1,016 ja v 0,848) voivat kyllä hankaloittaa tai hyödyttää koulun toimintaa, mutta 
niitä kohtaan kouluilla ei omistajien mielestä ole suoraa moraalista velvoitetta.
 Omistajien mielestä opiskelijat olivat työmarkkinoiden ohella koulujen 
tärkein intressiryhmä. Mielipide ei varianssianalyysin mukaan riippunut kou-
lun koosta tai alueellisesta sijainnista. Opiskelijaintressin korostamisen ja henki-
sen omistajuuden (sumhekom) välinen korrelaatio on 0,480 (sig. 0,000)29 eli mitä 
voimakkaampi omistajien henkisen omistajuuden taso on, sitä suurempana pi-
detään opiskelijoiden intressiä. Henkisen omistajuuden ulottuvuuksista opiske-
lijaintressin kanssa korreloi voimakkaimmin sosiaalisen asiantuntijuuden ulot-
tuvuus (F1) korrelaatiolla 0,42330 (sig. 0,000), mikä ulospäin suuntautuvana so-
siaalisena ulottuvuutena onkin luonnollista. Juridisen omistajuuden ja opiskeli-
jaintressin korrelaatio on 0,34631 (sig. 0,002), joten myös juridisen omistajuuden 
vahvistuminen lisää opiskelijaintressin korostamista. Juridisessa omistajuudes-
sa voimakkaammin korostui linjausomistajuuden faktorin (F4) korrelaatio 
0,30632 (sig. 0,006). 
 Legitiimien ryhmien merkityksen laskemiseksi niistä tehtiin summamuut-
tuja ”legitintressi”, joka on keskiarvo muuttujista henkintressi, yritysintressi, 
työmarkintr, toimittintressi, kuntaintressi, opmintressi, muuminintr ja rahoit-
tintr. Muuttujan keskiarvo on 3,55 ja varianssi on 0,470. Reliabiliteetti on hyvä 
0,806. Legitiimien ryhmien huomioon ottaminen kouluittain ja suhde keskiar-
voon on esitetty kuviossa 42 ja taulukossa 29. 
 Legitiimien sidosryhmien huomioon ottaminen ei tutkimuksen mukaan 
merkitsevästi vaihtele koulun omistustyypin perusteella. Sen sijaan koulun ko-
ko erottelee legitiimien ryhmien huomioon ottamista (ANOVA sig.=0,003)33.
Mitä suuremmasta koulusta on kysymys, sitä vähemmän sidosryhmät otetaan 
huomioon lukuun ottamatta pienimpiä kouluja, joissa sidosryhmien noteeraa-
minen on vähäisintä. Mielenkiintoista on, että legitiimit ryhmät otetaan sitä 
enemmän huomioon, mitä vahvempana koulun omistajuus koetaan (r 0,518, 
sig. 0,000)34. Tilannetta selittää ehkä se, että korrelaatiota muodostuu henkisen 
omistajuuden vaikuttajaulottuvuudesta (F2) (r 0,497, sig. 0,000)35. Tämä tarkoit-
taa, että ne omistajat, joilla itselläänkin on vaikuttamisen ulottuvuus osana 
omistajuutta, noteeraavat paremmin myös legitiimit vaikuttajaryhmät. Myös ju-
ridinen omistajuus korreloi legitiimien ryhmien huomioon ottamisen kanssa (r 
0,407, sig. 0,000)36, mutta heikommin kuin henkinen omistajuus. 

29  Spearmanin rho: 0,480, sig. 0,000 
30  Spearmanin rho: 0,291, sig. 0,010 
31  Spearmanin rho: 0,260, sig. 0,022 
32  Spearmanin rho: 0,283, sig. 0,012 
33  Kruskalin - Wallisin sig. 0,010 
34  Spearmanin rho: 0,378, sig. 0,001 
35  Spearmanin rho: 0,345, sig. 0,002 
36  Spearmanin rho: 0,276, sig. 0,014
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Legitiimien sidosryhmien huomioon ottaminen kouluittain
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KUVIO 42 Legitiimien sidosryhmien huomioon ottaminen kouluittain 

TAULUKKO 29 Legitiimien sidosryhmien huomioon ottaminen kouluittain 

AMK no Mean N Std. Deviation
TUAMK 3,13 4 0,930
HAAGA 3,16 8 0,503
HUMAK 3,16 7 0,620
KAMK 3,22 4 1,252
OAMK 3,38 6 0,447
EKAMK 3,55 5 0,520
HELIA 3,58 5 0,473
LAUREA 3,59 4 0,598
DIAK 3,68 5 0,112
TAMK 3,68 5 0,456
LAMK 3,75 5 0,538
MAMK 3,75 6 0,316
KYAMK 3,88 5 0,702
RAMK 4,00 5 0,643
KTAMK 4,19 4 0,239
Total 3,55 78 0,616

7.1.3  Omistajaohjauksen elementit ja ohjauksen määrä 

Omistajaohjauksen lähtökohta tässä tutkimuksessa on omistajuus, jonka motii-
veja, ulottuvuuksia ja teoreettista taustaa on analysoitu edellisissä luvuissa. 
Omistajuus ilmenee psykologisena, sosiaalisena, vallankäytöllisenä ja juridisena 
suhteena, jonka perusteella omistaja muodostaa kuvan itsestään (subjektina), 
koulustaan (objektina) ja oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan (subjektin suh-
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teesta objektiin). Omistajaohjauksella puolestaan tarkoitetaan niitä omistajista 
lähteviä ohjaus- ja valvontasuhteita, joiden tavoitteena on maksimoida opiskeli-
ja-asiakkaan hyöty ja korkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Omistaja-
ohjauksen elimellisiä kohteita ovat johto eli sisäinen hallitus ja rehtori (vaiknim, 
vaijjohnohj) sekä muu organisaatio (vaikorg). 
 Omistajaohjaus muodostuu kahdesta linjasta. Toiminnallisen ohjauksen 
linjalla vaikutetaan strategioihin (vaikstr) sekä toimintasuunnitelmaan ja bud-
jettiin (vaikbudj). Arvioinnin linjalla taas hyödynnetään toimintakertomuksen,
tilinpäätöksen ja muiden raporttien antamaa tietoa (vaikinfo). Ohjauksen vapa-
usasteita voi mitata delegoinnin määrällä (vaikdelg) ja mahdollisuudella itse-
näiseen tuloksen käyttämiseen (vaikvoitonj). 
 Omistajuuden oleellinen asia on vastuullisuus. Omistajuuden yhteydessä 
mitattiin omistajan kokemaa vastuullisuutta koulun tavoitteiden asettamisesta, 
voimavarojen myöntämisestä, toiminnasta ja tuloksista. Omistajaohjauksen yh-
teydessä tutkitaan, voivatko omistajat käsityksensä mukaan vaikuttaa siihen, 
mistä ovat mielestään vastuullisia, eli tavoitteiden asettamiseen (vaiktavoite), 
voimavarojen myöntämiseen (vaikvoimav), toiminnan ohjaamiseen (vasttoi-
minta) ja koulun tuloksiin (vaiktulos). 
 Edellä suluissa mainittujen omistajaohjauksen elementtien 12 muuttujaa 
on samansuuntaistettu siten, että asteikolla 1 – 5 saadut korkeat keskiarvot ker-
tovat elementtien aktiivisesta käytöstä eli vahvasta omistajaohjauksesta ja alhai-
set keskiarvot elementtien passiivisesta käytöstä eli heikosta omistajaohjaukses-
ta. Kyselyn vastauksista taulukosta 30 ilmenee, että muuttujien keskiarvot ovat 
välillä 3,00 – 4,29 ja mediaanit välillä 3 – 5. Jakaumat ovat yhtä lukuun ottamat-
ta kaikilla muuttujilla negatiivisesti vasemmalle vinoja. Hajonnat ovat keskitty-
neet hyvin lähelle 1:tä. Omistajaohjauksen elementtien käyttö vaihtelee yleisesti 
laajemmalla skaalalla kuin itse omistajuuden kokeminen, joka oli pääosin mel-
ko voimakasta tai voimakasta. 
 Omistajaohjauksen elimellisiä kohteita ovat koulun johto eli sisäinen halli-
tus ja rehtori sekä koulun muu organisaatio. Elimellisten kohteiden omistajaoh-
jaus aloitetaan voimakkaimmin ottamalla kantaa johdon valintaan (M 3,86, s 
1,041, v -0,703, N=78).  Toiseksi korkeimman keskiarvon on saanut vaikuttami-
nen koulun organisaation rakentumiseen (M 3,74, s 1,145, v -0,810, N=78). Pää-
asialliset vaikuttamiskeinot sekä keskiarvojen että jakaumien vinouden perus-
teella ovat tämän tutkimuksen mukaan juuri näissä johdon valintatilanteissa ja 
organisaation rakentumiseen vaikuttamisessa. Käytännössä omistajat ohjaavat 
ja tarvittaessa puuttuvat koulun hallituksen ja johdon varsinaiseen toimintaan 
paljon vähemmän (M 3,31, s 1,241, v -0,361, N=78). 
 Koulujen eri omistustyypeissä omistajaohjauksen elimelliset kohteet eroa-
vat siten, että kuntayhtymien (M 3,90, s 1,012, n=31) ja osakeyhtiöiden/sää-
tiöiden omistajat (M 4,03, s 0,937, n=34) ottavat kaupunkikoulujen omistajia 
(M2,62, s 1,325, n=13) vahvemmin kantaa koulun organisaation rakentumiseen, 
ks. kuvio 43. Varianssianalyysin mukaan ero on erittäin merkitsevä (sig. 
0,000)37.

37  Kruskalin - Wallisin testi: sig. 0,003 



TAULUKKO 30 Omistajaohjauksen elementtien frekvenssit, keskiluvut, hajonnat ja vinoudet 

Muuttuja N Keski- Medi- Keski- Vinous
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 arvo aani hajonta

Vaikuttaminen strategiaan 78 2 3 10 38 25 2,6 3,8 12,8 48,7 32,1 4,04 4,00 0,918 -1,215
Vaikuttaminen organisaatiorakent. 78 4 9 12 31 22 5,1 11,5 15,4 39,7 28,2 3,74 4,00 1,145 -0,810
Vaikuttaminen tavoitteisiin 78 2 10 8 42 16 2,6 12,8 10,3 53,8 20,5 3,77 4,00 1,005 -0,933
Vaikuttaminen voimavaroihin 77 2 14 9 36 16 2,6 18,2 11,7 46,8 20,8 3,65 4,00 1,085 -0,650
Vaikuttaminen ts:aan ja budj:iin 78 1 13 15 33 16 1,3 16,7 19,2 42,3 20,5 3,64 4,00 1,032 -0,463
Vaikuttaminen toimintaan 76 2 14 11 39 10 2,6 18,4 14,5 51,3 13,2 3,54 4,00 1,026 -0,642
Vaikuttaminen tuloksiin 76 4 24 22 20 6 5,3 31,6 28,9 26,3 7,9 3,00 3,00 1,058 0,139
Vaikuttaminen johdon valintaan 78 1 10 12 31 24 1,3 12,8 15,4 39,7 30,8 3,86 4,00 1,041 -0,703
Vaikuttaminen johdon toimintaan 78 7 17 12 29 13 9,0 21,8 15,4 37,2 16,7 3,31 4,00 1,241 -0,361
Vaikuttaminen delegoinneilla 78 3 22 23 25 5 3,8 28,2 29,5 32,1 6,4 3,09 3,00 1,009 -0,028
Vaikuttaminen raporttien perusteella 77 1 7 7 41 21 1,3 9,1 9,1 53,2 27,3 3,96 4,00 0,924 -1,052
Vaikuttaminen voitonjakoon 78 1 5 1 34 37 1,3 6,4 1,3 43,6 47,4 4,29 4,00 0,884 -1,663

Frekvenssi Prosenttia

157
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KUVIO 43 Vaikuttaminen koulujen organisaation rakentumiseen eri omistustyypeissä 
(M=3,74).

Elimellisissä kohteissa myös akseli yksityisomisteiset – julkisomisteiset erottelee 
omistajaohjauksen tasoa (ANOVA sig 0,011)38. Yksityisten koulujen omistajat 
(M 4,15, s 0,875, n=39) ottavat voimakkaammin kantaa sisäisen hallituksen ja 
rehtorin nimeämiseen kuin julkisten koulujen omistajat (M 3,56, s 1,119, n=39). 
Varianssianalyysin mukaan sama omistajuuden juridisen muodon pääjako jul-
kisiin ja yksityisiin kouluihin vaikuttaa myös siihen, kuinka vahvasti käytän-
nössä otetaan kantaa ammattikorkeakoulun organisaation rakentumiseen. Pa-
rametrisen mittauksen mukaan yksityisten koulujen omistajien keskiarvo (M 
4,0, s 0,973, n=39) on korkeampi (ANOVA sig. 0,047) kuin julkisyhteisöjen suo-
raan omistamien koulujen keskiarvo (M 3,49, s 1,254, n=39). Kruskalin – Walli-
sin ei-parametrinen testi ei kuitenkaan pidä tätä eroa merkitsevänä (0,072).
 Omistajaohjauksen toiminnallisista linjauksista selkeästi tärkein on vaikut-
taminen ammattikorkeakoulujen strategisiin valintoihin (M 4,04 s 0,918 v -1,215, 
N=78). Korkean keskiarvon lisäksi vastausten jakauma tässä muuttujassa on 
voimakkaasti vasemmalle vino eli vastaukset ovat myös keskittyneet suurim-
mille arvoille. Myös vuosittainen toimintasuunnitelman ja budjetin sisältöihin 
vaikuttaminen koetaan tärkeäksi (M 3,64 s 1,032 v -0,463, N=78), mutta omista-
jien mielestä vuosittaisilla päätöksillä on käytännössä selkeästi pienempi merki-
tys kuin strategiaan vaikuttamisella. Omistajat ovat myös sangen yksimielisiä 
siitä, että arvioinnin linjaa hyödynnetään, ja he käyttävät aktiivisesti hyväkseen 
erilaisia arviointeja ja raportteja ohjatessaan koulunsa toimintoja (M 3,96 s 0,924 
v -1,052, N=77).
 Käytännössä eniten koulujensa strategisiin valintoihin vaikuttavat osake-
yhtiöiden/säätiöiden omistajat (M 4,32, s 0,806, n=34). Kuntayhtymäkoulujen 
omistajat ovat toiseksi aktiivisempia (M 4,03, s 0,836, n=31), ja vähiten strategi-
oihin käytännössä vaikuttavat kaupunkiomistajat (M 3,31, s 1,032, n=15). Erot 

38  Kruskalin - Wallisin testi: sig. 0,017 
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ovat ANOVAn mukaan merkitseviä (sig. 0,002)39, ks. kuvio 44. Myös arvioin-
tien ja raporttien hyödyntäminen korkeakoulun toimintojen ohjauksessa eroaa 
omistajatyypeittäin (ANOVA sig. 0,001)40. Aktiivisimpia raporttien hyödyntäjiä 
ovat kuntayhtymien omistajat (M 4,19, s 0,543, n=31), seuraavaksi tulevat osa-
keyhtiöiden/säätiöiden omistajat (M 4,06, s 0,864, n=34) ja alhaisin keskiarvo 
arviointien ja raporttien hyödyntämisessä tulee kaupunkiomistajille (M 3,15, s 
1,345, n=13). Sen sijaan toimintasuunnitelmiin ja budjetteihin vaikuttaminen ei 
eroa koulun omistuspohjan, koon tai sijainnin perusteella, vaan sen merkitys on 
samantasoinen kaikissa ammattikorkeakouluissa. 
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KUVIO 44 Vaikuttaminen strategisiin valintoihin omistajatyypeittäin (M=4,04) 

Ammattikorkeakoulujen toimintojen tehostamista siten, että asioita delegoitai-
siin kouluille, ei tutkimuksen mukaan käytännössä paljoa harrasteta (M 3,09, s 
1,009, v-0,028, N=78). Delegoinnin käyttämisestä ollaan tutkimuksessa monta 
mieltä: suurin osa vastaajista (32,1 %, N= 78) oli sitä mieltä, että he tehostavat 
koulunsa toimintaa erilaisilla delegoinneilla, mutta lähes yhtä suuri osa vastaa-
jista oli asiasta melko eri mieltä (28,2 %). Myös niiden osuus, jotka eivät ota asi-
aan lainkaan kantaa, on suuri (29,5 %). Delegoinnin käyttämisestä koulun toi-
mintojen tehostamiseen ollaan siis suhteellisen erimielisiä tai epävarmoja. Tätä 
taustaa vasten on mielenkiinoista havaita, että omistajat ovat kuitenkin hyvin 
valmiita siihen, että koulu saa käyttää mahdollisen hyvän taloudellisen tulok-
sensa oman toimintansa kehittämiseen (M 4,29 s 0,884, v -1,663, N=78). Tätä asi-
aa mittaava muuttuja saa kaikista korkeimman keskiarvon omistajaohjauksen 
elementeissä.
 Delegoinnin käyttäminen tai käyttämättömyys ei eronnut koulujen omis-
tuspohjan, koulujen koon tai sijainnin perusteella. Sen sijaan mahdollisuus hy-

39  Kruskalin - Wallisin testi: sig. 0,002 
40  Kruskalin - Wallisin testi: sig. 0,042
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vän tuloksen käyttämiseen koulun hyväksi erosi koulujen koon mukaisesti 
(ANOVA sig. 0,030)41. Tiukinta omistajaohjausta harrastetaan hieman yllättäen 
pienissä kouluissa (työntekijämäärä 100-199), joiden omistajien vastausten kes-
kiarvo jää 3,89:een; tosin keskihajontakin on suurin (1,243, n=19). Muiden kou-
lujen ryhmässä vähiten vapausasteita annetaan isoissa kouluissa (yli 400 työn-
tekijää) (M 4,07, s 0,704, n=15). Koulun koon pienentyessä omistajat antavat li-
sää mahdollisuuksia taloudellisen tuloksen käyttämiseen koulun oman toimin-
nan kehittämiseksi (300-399 työntekijän koulun M 4,48, s 0,770, n=25, 200-299 
työntekijän koulun M 4,63, s 0,496, n=19). 
 Omistajuuden analysoinnin yhteydessä luvussa 7.1.1 todettiin, että psyko-
loginen omistajuus ilmenee omistajien vastuullisuutena ennen kaikkea tavoit-
teiden asettamisesta ja voimavarojen myöntämisestä. Vastuullisuuden kokemi-
nen liitettiin koulun toimintaan yleisesti. Koulun varsinaisista tuloksista omista-
jat kokivat alhaisinta vastuuta. Vastuullisuuden kokeminen on kuitenkin niin 
vahva omistajan ominaisuus, että henkisen omistajuuden taustalle tässä tutki-
muksessa latautui oma faktorinsa (F3), joka sisältönsä perusteella nimettiin vas-
tuunkantajuudeksi.
 Omistajaohjauksen yhteydessä puolestaan tutkitaan nyt sitä, kokevatko 
omistajat myös voivansa vaikuttaa asioihin, josta he tuntevat olevansa vastuus-
sa eli koulun tavoitteista, voimavaroista, toiminnasta ja tuloksista. 
 Oheiseen taulukkoon 31 on koottu vastuullisuuden kokemisen ja vaikut-
tamismahdollisuuden keskiarvot.  

TAULUKKO 31 Omistajien kokemat vastuullisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien 
määrät 

 Vastuullisuus  
(M)

Vaikuttamis-
mahdollisuus (M) 

Tavoitteiden asettaminen 4,04 3,77 
Voimavarat 3,82 3,65 
Toiminta 3,57 3,54 
Tulos 3,35 3,00 

Vastuullisuus koetaan keskiarvojen perusteella voimakkaampana kuin omista-
jaohjauksellinen vaikuttamismahdollisuus samoihin asioihin. Ainoastaan vai-
kuttamismahdollisuus toimintaan on lähes samalla tasolla kuin vastuullisuuden 
kokeminen. Muilta osin tulokset ovat yhtäpitäviä, eli omistajat kokevat voivan-
sa vaikuttaa asioihin niiden tärkeysjärjestyksen mukaisesti, vaikkakaan ei riit-
tävästi. Vaikuttamismahdollisuuden kokeminen seuraa loogisesti omistajaohja-
uksen eri vaiheita, eli tavoitteiden asettaminen on omistajan kannalta tärkeintä 
ja siitä myös kannetaan suurinta vastuuta. Voimavarojen ja toiminnan ohjaami-
nen seuraavat tavoitteiden asettamista, ja vähiten omistajat voivat vaikuttaa oh-
jauksellaan koulun tuloksiin, koska ne ovat enemmänkin seurausta operatiivi-
sesta toiminnasta kuin omistajaohjauksesta. 

41  Kruskalin – Wallisin ei-parametrinen testi: sig. 0,031 
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 Varianssianalyysi löysi koulun koosta johtuvia eroja sekä vaikuttamis-
mahdollisuuksissa tavoitteiden asettamiseen (0,028) että toimintaan vaikuttami-
sessa (0,036). Koska tutkittavien osioiden koot jäivät alhaisiksi, asiaa varmen-
nettiin Kruskalin – Wallisin testillä, joiden mukaan tilastolliset erot eivät kui-
tenkaan olleet riittäviä (tavoitteet 0,114 ja toiminta 0,061). 
 Omistajaohjauksen määrän tutkimiseksi ohjauksen elementeistä tehtiin 
osion 12 muuttujan summamuuttuja ”sumomistohjaus”. Muuttujan keskiarvo 
on 3,66, hajonta 0,689 ja vinous -0,547. Muuttujan reliabiliteetti (alfa) on hyvä 
0,881.
 Omistajaohjauksen määrä eri kouluissa summamuuttujalla mitattuna on 
esitetty kuviossa 45. Tarkemmat tiedot löytyvät taulukosta 32.

Omistajaohjauksen määrä kouluittain
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KUVIO 45 Omistajaohjauksen määrä kouluittain (M=3,66) 

Varianssianalyysin (ANOVA) perusteella omistajaohjauksen määrä eroaa kou-
lujen omistustyyppien mukaan (sig. 0,007)42. Kaupunkien omistamissa kouluis-
sa omistajaohjauksen määrä on selkeästi pienempää (M 3,12, s 0,741, n=13) kuin 
kuntayhtymien (M 3,76, s 0,588, n=31) ja osakeyhtiöiden/säätiöiden omistamis-
sa kouluissa (M 3,77, s 0,677, n=34). Myös koulun koko erottelee omistajaohja-
uksen voimakkuutta (sig. 0,028), mutta koska parametrittomassa Kruskalin – 
Wallisin testissä merkitsevyystaso ei riitä (sig. 0,056), asiaa ei esitellä tarkem-
min. Koulujen jaottelu yksityisiin ja julkisiin tai koulun sijainti eivät vaikutta-
neet omistajaohjauksen määrään. 

42  Ei-parametrinen Kruskalin – Wallisin testi: sig. 0,021 
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TAULUKKO 32 Omistajaohjauksen määrä kouluittain 

Mean N Std. Deviation
TUAMK 2,48 4 0,492
KAMK 2,94 4 0,583
HUMAK 3,46 7 0,980
MAMK 3,57 6 0,278
HAAGA 3,63 8 0,525
OAMK 3,67 6 0,711
LAMK 3,70 5 0,558
RAMK 3,72 5 0,867
DIAK 3,73 5 0,616
TAMK 3,78 5 0,466
EKAMK 3,83 5 0,527
HELIA 3,85 5 0,538
LAUREA 3,87 4 0,708
KTAMK 4,21 4 0,563
KYAMK 4,33 5 0,449
Total 3,66 78 0,689

Taulukossa 33 ovat omistajaohjauksen määrän korrelaatiot omistajuuden muut-
tujien kanssa. Taulukossa esitetään sekä parametrinen Pearsonin korrelaatio et-
tä ei-paramterinen Spearmanin korrelaatio. Riippuvuuksien merkitsevyystasot 
on merkitty tähdillä ja sig.-merkinnällä. 

Omistajaohjauksen voimakkuudella ja omistajuuden tasolla on selkeä po-
sitiivinen riippuvuus (0,661): mitä korkeammalla tasolla on yleinen omistajuu-
den kokeminen, sitä voimakkaampaa on myös yleinen omistajaohjaus, ks. ku-
vio 46. Henkisen omistajuuden kokeminen vaikuttaa omistajaohjaukseen 
enemmän (0,645) kuin juridinen omistajuus (0,478). Mitä korkeampaa on henki-
sen omistajuuden vastuunkantaja-ulottuvuus (F3), sitä voimakkaampaa on 
omistajaohjaus (0,705). Mielenkiintoista on, että yhteiskunnallisen vaikuttami-
sen tarpeesta ja kontrollin ja tehokkuuden vaatimisesta latautuvalla psykologi-
sen omistajuuden vaikuttaja-ulottuvuudella (F2) on pienempi korrelaatio omis-
tajaohjauksen määrän kanssa (0,564) kuin vastuunkantajalla (F3). Tämän voisi 
ehkä tulkita siten, että luonteeltaan ”kova” vaikuttamisen tarve ja ”omistajan 
näkökulman” edustaminen ei lopulta olekaan selvin tae omistajaohjauksen 
määrästä. Omistajaohjauksen psykologinen tausta onkin enemmän vastuunkan-
tamisen tunteessa. Sosiaalisen asiantuntijuuden (F1) ja omistajaohjauksen välillä 
on heikoin korrelaatio (0,385), mikä tuntuu luontevalta, koska faktori latautuu 
pehmeistä, sosiaalisista omistajuuden piirteistä ja suuntautuu osittain ulospäin 
itse koulusta. 
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TAULUKKO 33 Omistajaohjauksen määrän korrelaatiot omistajuuden kokemisen ja 
omistajaohjausteorioiden kanssa 

Muuttuja Pearson Correlation Spearman's rho
  Sumomistohjaus Sumomistohjaus
Sumomistohjaus Pearson Correlation 1,000 Correlation Coefficient 1,000

Sig. (2-tailed) Sig. (2-tailed) .
N 78 N 78 

Sosiaalinen asiantuntija (F1) Pearson Correlation 0,385 ** Correlation Coefficient 0,316 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,005
N 78 N 78 

Vaikuttajaomistaja (F2) Pearson Correlation 0,564 ** Correlation Coefficient 0,471 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,000
N 78 N 78 

Vastuunkantaja (F3) Pearson Correlation 0,705 ** Correlation Coefficient 0,668 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,000
N 78 N 78 

Sumhenkom Pearson Correlation 0,645 ** Correlation Coefficient 0,555 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,000
N 78 N 78 

Sumjuridom Pearson Correlation 0,478 ** Correlation Coefficient 0,516 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,000
N 78 N 78 

Linjausomistaja (F4) Pearson Correlation 0,420 ** Correlation Coefficient 0,422 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,000
N 78 N 78 

Valvontaomistaja (F5) Pearson Correlation 0,332 ** Correlation Coefficient 0,345 **
Sig. (2-tailed) 0,003 Sig. (2-tailed) 0,002
N 78 N 78 

Sumhenkjajuridom Pearson Correlation 0,661 ** Correlation Coefficient 0,628 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,000
N 78 N 78 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Juridisen omistajuuden linjausulottuvuus (F4) korreloi omistajaohjauksen mää-
rän kanssa (0,422) positiivisesti ja paremmin kuin valvontaulottuvuus (F5) 
0,332. Linjausulottuvuus kertoo jo sananakin sen, että omistajuudessa koetaan 
tärkeäksi toimintojen linjaaminen pidempiaikaisten strategioiden ja vuosittais-
ten toimintasuunnitelmien kautta. Linjaukset perustuvat saaduille raporteille ja 
arvioinneille. Valvontaomistajuuden takana olevat muuttujat viittaavat jyrkem-
pään omistajuuden mieltämiseen. Tällaisella valvovalla ja kontrolloivalla omis-
tajuudella ei ammattikorkeakouluissa tämän tutkimuksen mukaan ole niin suo-
raa yhteyttä omistajaohjaukseen kuin linjausulottuvuudella. 
 Ammattikorkeakoulujen omistajaohjaukseen vaikuttavat teorian mukaan 
myös sidosryhmät. Muuttujien keskiarvojen perusteella kaksi tärkeintä intressi-
ryhmää omistajien mielestä ovat opiskelijat ja työmarkkinat. Melko merkittäviä 
ryhmiä koulun tavoitteiden asettamisen kanalta ovat myös koulun alueen kun-
nat/seutu, opetusministeriö, koulun yritysasiakkaat ja koulun työntekijöiden 
intressit. Onko näiden ryhmien intresseillä ja omistajaohjauksella keskinäistä 
riippuvuutta? Taulukossa 34 esitetään omistajaohjauksen määrän ja sidostyh-
mien huomioon ottamisen väliset korrelaatiot. Kaiken kaikkiaan sidosryhmien 
ja omistajaohjauksen väliset riippuvuudet ovat pienemmät kuin omistajuuden 
ja omistajaohjauksen väliset korrelaatiot.  
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KUVIO 46 Omistajaohjauksen voimakkuuden ja omistajuuden kokemisen välinen riip-
puvuus (r 0,661) 

Suurin korrelaatio omistajaohjauksen tason ja sidosryhmien merkityksen välillä 
liittyy koulun kuntien ja seudun intressien huomioon ottamiseen (0,427). Tä-
män voisi tulkita niin, että vaikka omistajat periaatteessa tunnustavatkin opis-
kelijoiden ja työmarkkinoiden merkityksen, niin he pyrkivät omistajaohjaukses-
saan ottamaan huomioon ennen kaikkea alueellisen edun. Mitä voimakkaam-
paa on omistajaohjaus, sitä enemmän se pyrkii alueen intressien huomioon ot-
tamiseen. Eri alueiden välillä ei ole tilastollista eroa alueintressin huomioon ot-
tamisessa, mutta selkeästi korkeimman painon kunta-/seutuintressi saa Lapin 
omistajilta.
 Omistajaohjauksen määrän kasvu lisää opiskelijaintressin (0,361) ja työn-
tekijöiden merkityksen (0,361) huomioon ottamista. Lähes yhtä voimakas on 
yhteys omistajaohjauksen tasolla ja opetusministeriön intressillä (0,350). Erikoi-
nen tulos tutkimuksessa on se, että omistajaohjauksella ja työmarkkinoiden in-
tressillä ei ole merkitsevää tilastollista yhteyttä. Työmarkkinoiden intressi tun-
nustettiin opiskelijaintressin kanssa kaikista merkittävimmäksi intressitahoksi, 
mutta omistajaohjauksen voimakkuuden kasvaessa työmarkkinoiden huomi-
oon ottaminen ei kasva. Näin ollen voisi ajatella, että työmarkkinoiden intressi 
otetaan joka tapauksessa huomioon aina eivätkä omistajaohjauksen voimak-
kuuden muutokset vaikuta siihen. 
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 Muiden legislatiivisten ryhmien ja minkään derivatiivisen ryhmän ja omis-
tajaohjauksen tason välillä ei tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta tutkimuk-
sen mukaan löydy.   

TAULUKKO 34 Omistajaohjauksen määrän korrelaatiot sidosryhmien huomioon ottami-
sen kanssa 

Correlations Pearson Correlation Spearman's rho
  sumomistohjaus sumomistohjaus
Sumomistohjaus Pearson Correlation 1 Correlation Coefficient 1

Sig. (2-tailed) Sig. (2-tailed) .
N 78 N 78

Opiskelijaintressi Pearson Correlation 0,361 ** Correlation Coefficient 0,359 **
Sig. (2-tailed) 0,001 Sig. (2-tailed) 0,001
N 78 N 78

Työntekijäintressi Pearson Correlation 0,388 ** Correlation Coefficient 0,371 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,001
N 78 N 78

Yritysasiakkaiden intressi Pearson Correlation 0,290 * Correlation Coefficient 0,248 *
Sig. (2-tailed) 0,010 Sig. (2-tailed) 0,029
N 78 N 78

Työmarkkinoiden intressi Pearson Correlation 0,158 Correlation Coefficient 0,090
Sig. (2-tailed) 0,168 Sig. (2-tailed) 0,434
N 78 N 78

Tavarantoimittajien intessi Pearson Correlation 0,097 Correlation Coefficient 0,057
Sig. (2-tailed) 0,398 Sig. (2-tailed) 0,622
N 78 N 78

Kuntien ja seudun intressi Pearson Correlation 0,427 ** Correlation Coefficient 0,414 **
Sig. (2-tailed) 0,000 Sig. (2-tailed) 0,000
N 78 N 78

Opetusministeriön intressi Pearson Correlation 0,350 ** Correlation Coefficient 0,268 *
Sig. (2-tailed) 0,002 Sig. (2-tailed) 0,018
N 78 N 78

Muiden ministeriöiden intressi Pearson Correlation 0,274 * Correlation Coefficient 0,221
Sig. (2-tailed) 0,015 Sig. (2-tailed) 0,052
N 78 N 78

Rahoitajien intressi Pearson Correlation 0,265 * Correlation Coefficient 0,181
Sig. (2-tailed) 0,019 Sig. (2-tailed) 0,113
N 78 N 78

Kilpailijakoulujen intressi Pearson Correlation 0,152 Correlation Coefficient 0,090
Sig. (2-tailed) 0,184 Sig. (2-tailed) 0,433
N 78 N 78

Tiedotusvälineiden intressi Pearson Correlation 0,207 Correlation Coefficient 0,134
Sig. (2-tailed) 0,069 Sig. (2-tailed) 0,243
N 78 N 78

Aktivisti/painostusryhmäintressi Pearson Correlation 0,162 Correlation Coefficient 0,106
Sig. (2-tailed) 0,156 Sig. (2-tailed) 0,356
N 78 N 78

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

7.1.4  Omistajien tavoitteet ja toiminnan tavoitteellisuus 

Tässä tutkimuksessa tavoitteella tarkoitetaan haluttua tulevaisuuden tilaa.  Ta-
voitteellisuudella puolestaan tarkoitetaan aktiivista pyrkimystä haluttuun tule-
vaisuuden tilaan. Jotta toiminta voisi olla tavoitteellista, tulee tavoitteiden olla 
selkeästi määriteltyjä ja tavoitteita on pyrittävä saavuttamaan aktiivisesti. 
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Omistajien määrittelemät tavoitteet 
Ammattikorkeakoulun omistajia pyydettiin nimeämään koulunsa kolme tär-
keintä tavoitetta. Vastauksia saatiin 221, ja ne luokiteltiin 9 ryhmään seuraavas-
ti:

1. Koulun tulee antaa korkealaatuista ja tasokasta opetusta. 
2. Koulun tulee vastata työelämän tarpeisiin ja rakentaa hyvät työelä-

mäsuhteet. 
3. Koulun tulee tukea alueensa vahvistumista. 
4. Koulun tulee harjoittaa t&k-toimintaa ja ottaa osaa kehityshankkei-

siin sekä kotimaassa että ulkomailla. 
5. Koulun tulee tukea yksilön ammatillista kasvua ja osaamista. 
6. Koulun tulee vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. 
7. Koulun tulee olla tehokas ja taloudellinen, edelläkävijä, hyvä, paras, 

vetovoimaisin.
8. Koulun tulee edistää yrittäjyyttä ja tuottaa yrittäjiä. 
9. Muut tavoitteet.

Tavoiteryhmien frekvenssit ja prosenttiosuudet kaikista tavoitteista on esitetty 
kuviossa 47. Vastausmäärien perusteella omistajien tärkein tavoite (f 41, 18,6 %, 
N=221) liittyy koulun sisäiseen ja ulkoiseen tehokkuuteen ja taloudellisuuteen. 
Omistajien mielestä koulun tulee olla edelläkävijä ja vetovoimainen, hyvä ja pa-
ras. Kaikki nämä ominaisuudet liittyvät koulun toimintaan organisaationa ja 
yrityksenä. Kysymys on koulun olemassaolon ja sen toiminnan jatkuvuuden 
varmistamisesta sekä ulkoisesta brändistä ja statuksesta.  

Koulun tärkeimmät tavoitteet omistajien mukaan
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KUVIO 47 Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät tavoitteet omistajien mukaan 
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Seuraavat kolme tavoitetta ovat keskenään omistajille lähes yhtä tärkeitä: kor-
kealaatuinen ja tasokas opetus (f 38, 17,2 %), alueellisuuden korostaminen (f 38, 
17,3 %) ja työelämän tarpeisiin vastaaminen (f 36, 16,3 %). Tulokset vahvistavat 
sitä havaintoa, joka saatiin omistajaohjauksen taustateorioiden tutkimuksesta. 
Siellä todettiin, että omistajat koulun tavoitteita asettaessaan mieltävät työ-
markkinan intressin erittäin korkeaksi, samalle tasolle kuin opiskelijoiden in-
tressi. Mielenkiintoista oli myös se, että vaikka opiskelijoiden ja työmarkkinoi-
den intressi tunnustettiin suureksi, niin omistajaohjauksessa pyrittiin ennen 
kaikkea ottamaan huomioon alueen edut. Mitä voimakkaampaa oli omistajaoh-
jaus, sitä paremmin se pyrki ottamaan huomioon alueen intressin. Myös tässä 
osiossa alueen intressi on siis nostettu keskeisimpien tavoitteiden joukkoon. 
 Yksilön oppimista ja osaamista sekä ammatillista kasvua korostetaan 24 
vastauksessa (10,9 %). Toinen lähes samalle tasolle yltävä vastaus liittyy t&k-
toiminnan ja erilaisten kehityshankkeiden tärkeyteen (f 21, 9,5 %). 
 Yhteiskunnalliseen kehitykseen vaikuttaminen (f 8, 3,6 %) sekä yrittäjyy-
den tukeminen ja yrittäjäksi ryhtymisen kannustaminen (f 5, 2,3 %) tulivat esiin 
muutamissa vastauksissa.

Omistajat: koulun tärkeimmät tavoitteet (omistustyypin mukaisesti)
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KUVIO 48 Omistajat: ammattikorkeakoulujen tärkeimmät tavoitteet koulujen omistus-
tyypin mukaan 

Kaupunkiomisteisten koulujen omistajien kolme tärkeintä tavoitetta ovat kuvi-
on 48 mukaisesti työelämän tarpeet (f 11, 28,9 %, n=38), alueellisuus (f 8, 21,1 %, 
n=38) ja korkealaatuinen opetus (f 6, 15,8 %, n=38). Kuntayhtymien edustajien 
vastauksissa painottuvat koulun tehokkuus ja taloudellisuus (f 21, 23,6 %, 
n=89), alueellisuus (f 20, 22,5 %, n=89) ja opetuksen taso (f 16, 18,0 %, n=89). 
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Osakeyhtiöiden ja säätiöiden omistajat puolestaan korostavat yhtä voimakkaas-
ti koulun tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä opetuksen korkeaa tasoa (kum-
massakin f 16, 17,0 %, n=94) sekä työelämän tarpeita ja yksilön ammatillista ke-
hitystä (kummassakin f 15, 16,0 %, n=94). 

Kuviosta 49 havaitaan, että koulun koosta riippumatta oleellisia tavoitteita 
ovat koulun tehokkuus ja taloudellisuus (ryhmä 7), alueellisuus (ryhmä 3) ja 
korkealaatuinen opetus (ryhmä 1). Pienimpien koulujen omistajien profiili hie-
man poikkeaa kaavasta, sillä siellä omistajat painottavat lisäksi yksilön amma-
tillista kasvua (f 8, 16,0 %, n=50). Kahden pienimmän kouluryhmän edustajat 
korostavat myös työelämätarpeisiin vastaamista (luokassa 100-199: f 11, 22,0 %, 
n=50 ja luokassa 200-299: f 9, 16,7 %, n=54). 

Kuvion 50 yksi pitkä pylväs tulee Mikkelin ammattikorkeakoulusta, jossa 
lähes puolet vastaajista oli sitä mieltä, että koulun tulee ennen muuta olla teho-
kas, taloudellinen, edelläkävijä ja vetovoimainen (f 7, 41,2 %, n=17). Toinen Itä-
Suomessa painottuva tavoite on alueellisuus (f 5, 29,4 %, n=17). Voimakkaita 
tavoitekeskittymiä löytyy myös Lapista, jossa tärkeimmiksi tavoitteiksi nouse-
vat alueelliset tavoitteet (f 7, 29,2 %, n=24) korkealaatuisen opetuksen lisäksi     
(f 6, 25,0 %, n=24). Muutoin kuvio osoittaa, että Etelä-Suomen ulkopuolella jo-
kaisella alueella aluetavoitteet ovat joko tärkein tai toiseksi tärkein tavoiteryh-
mä.

Omistajat: koulun tärkeimmät tavoitteet koulun koon mukaan
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KUVIO 49 Omistajat: koulujen tärkeimmät tavoitteet koulujen koon mukaan 
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Omistajat: koulun tavoitteet aluejaon mukaisesti
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KUVIO 50 Omistajat: koulujen tärkeimmät tavoitteet alueellisen sijainnin mukaan 

Tavoitteellisuus
Tavoitteellisuus edellyttää, että tavoitteet on asetettu selkeästi ja että niihin py-
ritään aktiivisesti. Omistajien tavoitteellisuutta tutkittiin kahdella kysymyksel-
lä: oletteko omistajina mielestänne asettaneet koulunne toiminnalle selkeät ta-
voitteet (omtavselkeys1) ja pyrittekö aktiivisesti ohjaamaan toimintaa asetta-
miinne tavoitteisiin (omtavaktiivi1)? Vastausten frekvenssit, keskiarvot, hajon-
nat ja vinoudet esitetään taulukossa 35. Mitä lähempänä keskiarvot ovat lukua 
1, sitä selkeämmin omistajat ovat asettaneet koululleen tavoitteita ja sitä aktiivi-
semmin he ohjaavat toimintaa kohti asettamiaan tavoitteita. 
 Vastaajat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että he omistajina ovat asettaneet 
koulullensa tavoitteet selkeästi (M 0,86, s 0,386, v -2,775, N=78). Omistajista  
87,2 % vastasi asiaan myönteisesti, 11,5 % ei osannut sanoa ja vain 1,3 % (1 vas-
taaja) vastasi, että tavoitteiden asettaminen ei olisi selkeää. Jakauma on erittäin 
vino vasemmalle ja hajonta on pieni.  

Mielenkiintoista on, että tavoitteellisuuden toinen dimensio eli omistajien 
aktiivisuus toiminnan ohjaamisessa kohti asetettuja tavoitteita ei olekaan yhtä 
vahvaa (M 0,65, s 0,554, v – 1,347, N=78). Aktiivisuuden keskiarvo on alhaisem-
pi, hajonta suurempaa ja vinous pienempää kuin tavoitteiden asettamisessa. Yli 
neljäsosa (26,9 %, N=78) vastaajista ei osannut sanoa, pyrkivätkö he aktiivisesti 
ohjaamaan toimintaa niin, että tavoitteet saavutettaisiin. Kuvio 51 kertoo tavoit-
teiden asettamisen selkeydestä ja ohjauksen aktiivisuudesta kouluittain.
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Omistajien tavoitteiden selkeys ja omistajien aktiivisuus
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KUVIO 51 Omistajien tavoitteiden selkeys ja ohjauksen aktiivisuus kouluittain 

Omistajien tavoitteiden asettamisen selkeys ja toiminnan aktiivinen ohjaaminen 
kohti tavoitteita eivät eroa koulun omistustyypin, ei sen koon eikä alueellisen 
sijainnin perusteella. Tavoitteiden asettamisen selkeys ja aktiivinen ohjaus kor-
reloivat odotusten mukaan keskenään, mutta eivät kovin voimakkaasti (r 0,255, 
sig. 0,024, n=78)43. Erikoista sen sijaan on, että omistajien omien tavoitteiden 
asettamisen selkeys ei merkitsevästi korreloi omistajuuden kokemisen vahvuu-
den eikä omistajaohjauksen voimakkuuden kanssa. Myöskään varianssianalyy-
sissä ei löytynyt tilastollisesti merkitseviä eroja. Tavoitteellisuuden toinen ele-
mentti eli toiminnan aktiivinen ohjaus kohti asetettuja tavoitteita sen sijaan kor-
reloi (r 0,276, sig. 0,015, n=78)44 henkisen omistajuuden vastuunkantajan (F3) 
ulottuvuuden kanssa. Omistajaohjauksen voimakkuudessa aktiivisuus kohdis-
tui vaikuttamiseen koulun voimavaroihin (r 0,238, sig. 0,037, n=77), koulun tu-
loksiin (r 0,274, sig. 0,016, n=76) ja johdon valintaan (r 0,231, sig. 0,042, n=78)45.

Omistajilta kysyttiin samoilla kysymyksillä myös henkilöstön tavoitteelli-
suutta. Vastausten frekvenssit ja jakaumat ovat taulukossa 35. Omistajien mie-
lestä henkilöstö (organisaatio) on itse asettanut toiminnalleen selkeitä tavoitteita 
lähes yhtä hyvin (M 0,76, s 0,514, v -2,055, n=78) kuin omistajat itse (M 0,86). 
Sen sijaan vastausjakaumien perusteella henkilöstö omistajien mielestä  

43  Spearmanin rho 0,251, sig. 0,027 
44  Ei-parametrisesti (Spearmanin rho) testattuna 
45  Kaikki luvut ei-parametrisesti (Spearmanin rho) testattuna



TAULUKKO 35 Omistajat: tavoitteiden yhdensuuntaisuuden tai ristiriitaisuuden, tavoitteellisuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden ja-
kaumat

Muuttuja N Frekvenssi Prosenttia Keski- Medi- Keski- Vinous
-1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 arvo aani hajonta

Tavoitteen 1 yhdensuuntaisuus opm:n kanssa 75 48 20 6 0 1 64,0 26,7 8,0 0,0 1,3 1,48 1,00 0,76 1,968
Tavoitteen 2 yhdensuuntaisuus opm:n kanssa 75 39 23 8 4 1 52,0 30,7 10,7 5,3 1,3 1,73 1,00 0,94 1,344
Tavoitteen 3 yhdensuuntaisuus opm:n kanssa 73 34 23 13 3 0 46,6 31,5 17,8 4,1 0,0 1,79 2,00 0,88 0,795
Tavoitteen 1 yhdensuuntaisuus henk:n kanssa 75 40 27 5 3 0 53,3 36,0 6,7 4,0 0,0 1,61 1,00 0,79 1,325
Tavoitteen 2 yhdensuuntaisuus henk:n kanssa 75 32 34 7 2 0 42,7 45,3 9,3 2,7 0,0 1,72 2,00 0,75 0,911
Tavoitteen 3 yhdensuuntaisuus henk:n kanssa 73 28 32 9 4 0 38,4 43,8 12,3 5,5 0,0 1,85 2,00 0,84 0,865
Ristiriita opm:n ja omistajien välillä 77 3 47 12 14 1 3,9 61,0 15,6 18,2 1,3 2,52 2,00 0,833 0,882
Ristiriita henkilöstön ja omistajien välillä 77 3 53 11 6 4 3,9 68,8 14,3 7,8 5,2 2,42 2,00 0,894 1,567
Omistajien tavoitteiden selkeys 78 1 9 68 1,3 11,5 87,2 0,86 1,00 0,386 -2,775
Omistajien aktiivisuus 78 3 21 54 3,8 26,9 69,2 0,65 1,00 0,554 -1,347
Henkilöstön tavoitteiden selkeys 78 3 13 62 3,8 16,7 79,5 0,76 1,00 0,514 -2,055
Henkilöstön aktiivisuus 78 2 12 64 2,6 15,4 82,1 0,79 1,00 0,466 -2,245
Omistajan tavoitteiden tärkeysjärjestys 78 9 10 15 44 11,5 12,8 19,2 56,4 2,21 3,00 1,061 -1,026
Henkilöstön tavoitteiden tärkeysjärjestys 78 9 19 36 14 11,5 24,4 46,2 17,9 2,00 2,00 0,899 -0,366
Opetusministeriön tavoitteiden tärkeysjärj. 78 9 33 22 14 11,5 42,3 28,2 17,9 1,53 1,00 0,922 0,178
Omistajien tavoitteet saavutettu 77 1 2 4 58 12 1,3 2,6 5,2 75,3 15,6 4,01 4,00 0,659 -1,714
Henkilöstön tavoitteet saavutettu 77 1 2 6 58 10 1,3 2,6 7,8 75,3 13,0 3,96 4,00 0,658 -1,669
Opetusministeriön tavoitteet saavutettu 77 1 8 51 17 1,3 0,0 10,4 66,2 22,1 4,08 4,00 0,664 -1,193
Sidosryhmien tavoitteet saavutettu 77 1 4 12 47 13 1,3 5,2 15,6 61,0 16,9 3,87 4,00 0,801 -1,023
Opiskelijoiden tavoitteet saavutettu 77 1 4 8 55 9 1,3 5,2 10,4 71,4 11,7 3,87 4,00 0,732 -1,447
Opiskelijamenestys 77 1 15 37 24 1,3 0,0 19,5 48,1 31,2 4,08 4,00 0,791 -0,796
Myönteinen yhteiskuntakehitys 77 1 2 10 46 18 1,3 2,6 13,0 59,7 23,4 4,01 4,00 0,769 -1,09

171



172

pyrkii aktiivisemmin itse asettamiinsa (M 0,79, s 0,466, v -2,245) tavoitteisiin 
kuin omistajat omiin tavoitteisiinsa (M 0,65). Henkilöstön tavoitteiden selkeys ja 
aktiivisuus ei eroa omistustyypeittäin, alueittain eikä koulujen koon perusteella. 
 Jos omistajien mielestä organisaatio on asettanut toiminnalleen selkeät ta-
voitteet, se myös aktiivisesti pyrkii niihin (r 0,764, sig. 0,000, n=78)46. Tulos ero-
aa mielenkiintoisesti omistajien omien tavoitteiden asettamisesta ja niihin pyr-
kimisestä, joissa korrelaatio oli paljon alhaisempi (0,255).  
 Omistajaohjauksen määrä ja henkilöstön asettamien tavoitteiden selkeys 
korreloivat positiivisesti keskenään (r 0,324, sig. 0,000, n=78)47. Henkilöstön ak-
tiivinen pyrkiminen kohti asetettuja tavoitteita korreloi puolestaan koulun joh-
don pehtorimaisen toimintatavan kanssa (r 0,501, sig. 0,000, n=78)48. Luonnolli-
selta tuntuu myös tulos, jonka mukaan omistajat kokevat henkilöstön sitä aktii-
visempana, mitä enemmän painoa he ovat asettaneet legitiimien ryhmien in-
tressien huomioon ottamiselle (r 0,225, sig. 0,048, n=78)49. Näin ollen tämän tut-
kimuksen mukaan omistajat kokevat henkilöstön sitä tavoitteellisemmaksi, mi-
tä enemmän kouluissa on omistajaohjausta, mitä enemmän koulua johdetaan 
pehtorimaisesti ja mitä paremmin legitiimit sidosryhmät otetaan huomioon.  
 Omistajien koulukohtainen käsitys henkilöstön tavoitteiden selkeydestä ja 
henkilöstön aktiivisesta pyrkimisestä tavoitteiden saavuttamiseen on esitetty 
kuviossa 52. 
 Omistajien käsitykset itsestään ja henkilöstöstä tavoitteiden asettajana ja 
aktiivisena tavoitteisiin pyrkijänä on kouluittain vielä koottu yhteenvetona 
oheiseen kuvioon 53.  Kuvio toistaa sen mielenkiintoisen havainnon, että tavoit-
teellisuus ei lainkaan ole yksiselitteinen asia eikä sitä kannata supistaa yksiulot-
teiseksi muuttujaksi. Monessa koulussa omistajien käsitykset oman tavoitteelli-
suutensa elementeistä menevät ristiin: tavoitteita kyllä asetetaan heidän mieles-
tään selkeästi, mutta toimintaa ei kuitenkaan aktiivisesti pyritä ohjaamaan kohti 
asetettuja tavoitteita. Käsitykset henkilöstön tavoitteellisuudesta ovat paljon yh-
teneväisemmät.

46  Spearmanin rho: 0,695, sig. 0,000 
47  Spearmanin rho: 0,246, sig. 0,030 
48  Spearmanin rho: 0,362, sig. 0,001 
49  Spearmanin rho: 0,235, sig. 0,038
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Omistat: henkilöstön tavoitteiden selkeys ja henkilöstön aktiivisuus
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KUVIO 52 Omistajat: henkilöstön tavoitteiden selkeys ja aktiivisuus kouluittain 

Omistajien käsitys tavoitteellisuudesta
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KUVIO 53 Omistajien käsitys omasta ja henkilöstön tavoitteellisuudesta 
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7.1.5 Keskeiset tulokset 

1. Kuinka paljon tutkimuksen kohteena olevista ammattikorkeakouluista löytyy 
omistajuutta ja sen eri ulottuvuuksia? 

Ammattikorkeakoulujen henkisen omistajuuden synnyn suurimpana motiivina 
on halu vaikuttaa yhteiskuntaan osallistumalla ammattikorkeakoulujen omista-
jahallintoon (vrt. Beggan 1991, Furby 1978 a,b 1980). Motiivina on osittain myös 
psykologinen itsensä määrittelyn tarve, itsensä ilmaiseminen suhteessa toiseen 
(vrt. Dittmar 1992:86). Sen sijaan läheisyyden/kotoisuuden hakemisen tarve on 
selkeästi vähäisin motivaatio (vrt. Pierce et al. 2001:300). Ammattikorkeakou-
luissa psykologinen omistajuus syntyy ja vahvistuu ennen kaikkea toiminnan 
ohjaamisen ja kontrollin halusta, tahdosta valvoa jotakin, jossa on mukana. 
Omistajuuden tunnetta vahvistaa edelleen se, että koulun toimintaa tunnetaan 
hyvin, siitä saadaan tarpeeksi tietoa (vrt. Beggan & Brown 1994). Koulun asioi-
den kanssa ollaan tekemisissä muulloinkin kuin vain kokouksissa, vaikka ylei-
sesti ottaen oman ajan ja energian investointi (vrt. Pierce et a. 2001: 301-302) 
ammattikorkeakoulun asioiden hoitamiseen ei omistajilla olekaan kovin vah-
vaa.
 Tutkimuksen mukaan psykologinen omistajuus heijastuu sosiaalisessa ja 
kulttuurisessa kanssakäymisessä siten, että omistajat tuntevat olevansa koulun-
sa edustajia myös koulun ulkopuolisissa sosiaalisissa suhteissa (vrt. Nordqvist 
2005:39). Näissä suhteissa he myös pyrkivät edistämään koulujensa asiaa. Hen-
kinen omistajuus ilmenee myös vastuullisuutena koulun tavoitteiden asettami-
sesta ja voimavarojen myöntämisestä koululle. Sen sijaan omistajat jättävät sel-
keästi vastuun koulun tuloksista koulun henkilöstölle. 
 Juridisen omistajuuden tärkeimpänä oikeutena pidetään vaikuttamista 
koulun organisointiin ja strategisten valintojen tekemiseen. Myös oikeutta vai-
kuttaa toimintasuunnitelmien ja budjettien sisältöön ja koulun sisäisen hallituk-
sen ja rehtorin nimittämiseen (vrt. Glete 1987, Collin 1995) sekä tiedonsaantioi-
keutta koulun asioista pidettiin tärkeinä. Oleellisia juridisen omistajuuden ele-
menttejä olivat myös koulun yleinen ohjaus ja toimintojen valvonta. Sen sijaan 
päätösvallan delegointia ja oikeutta sisäisen hallituksen ja rehtorin ohjaamiseen 
ei pidetty erityisen tärkeänä (vrt. Rousseau & Sheperling 2003:556). Mielenkiin-
toinen erityiskysymys valmiudesta koulun omistajamuutoksiin jakoi vastaajat 
selkeästi. Omaehtoisiin omistajamuutoksiin oltiin valmiita, mutta mikäli vaati-
mus tulisi valtiolta, valmiutta edelleen olisi, mutta omistajamuutosten vastusta-
jien osuus kasvaisi lähes puoleen omistajista (vrt. Jussila et a. 2005:8, Dirks & 
Cummings & Pierce 1996:1-23). 
 Henkisen omistajuuden taustalta löytyy kolmenlaista omistajuuden ulot-
tuvuutta.

1) Ensinnäkin sosiaalinen asiantuntijuus muodostuu pehmeistä, sosiaa-
lisista omistajuuden piirteistä: kärkimuuttuja liittyy koulun edusta-
miseen koulun ulkopuolisissa sosiaalisissa suhteissa. Hyvän latauk-
sen saavat myös koulun toiminnan tunteminen, ajan ja energian käyt-
täminen koulun asioiden hoitamiseen (myös muulloin kuin kokouk-
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sissa). Koulu tuntuu kaikkiaan läheiseltä ja kotoisalta. (Vrt. Nordqvist 
2005:39).

2) Toinen ulottuvuus eli vaikuttajaomistajuus puolestaan merkitsee vah-
vaa yhteiskunnallista vaikuttamisen tarvetta, jossa korostuvat kont-
rollin, tehokkuuden ja ”omistajan” näkökulma. Faktorin mukainen 
vaikuttamishaluinen omistaja pyrkii erilaisissa yhteiskunnallisissa 
toimintaympäristöissä nimenomaan edistämään koulun asiaa. Ulot-
tuvuus viittaa myös siihen, että koulun asioista saadaan tietoa tar-
peeksi. (Vrt. Kim & Nofsinger 2004:4). 

3) Kolmas ulottuvuus on vastuunkantajuus, jonka yleisominaisuus on 
vastuullisuuden kokeminen: omistaja tuntee nimenomaan olevansa 
vastuullinen koulun tuloksista, toiminnasta, tavoitteista ja voimava-
roista. (Vrt. Mones & Minow 2004:98-99).

Sosiaalista asiantuntijuutta on eniten osakeyhtiöissä ja säätiöissä ja vähiten 
kaupunkien omistamissa kouluissa. Sen sijaan vaikuttajaomistajuus ja vastuun-
kantajuus ovat yleisominaisuuksia kaikilla omistajilla, eivätkä ne riipu koulun 
ylläpitäjän juridisesta muodosta. 
 Juridisen omistajuuden ulottuvuudet jakautuvat kahtia: linjausomistajuu-
teen ja valvontaomistajuuteen.

1) Linjausomistajuudella tarkoitetaan ulottuvuutta, jossa strategisten 
päätösten tekeminen sekä toimintasuunnitelmien ja budjettien käsit-
tely koetaan tärkeäksi eli asioita linjataan sekä strategisesti pidem-
mällä aikajänteellä että toiminnallisesti lyhyemmällä jänteellä vuosit-
tain (vrt. Clete 1987, Collin 1995).

2) Valvontaomistajuudessa puolestaan oleellista on sisäisen hallituksen 
ja rehtorin ohjaaminen ja toiminnan valvominen.  

Linjausomistajuuden määrä eroaa koulun omistustyypin mukaisesti. Sen taso 
on korkeinta osakeyhtiöissä ja säätiöissä, hieman alhaisempaa kuntayhtymissä 
ja kaikista vähäisintä kaupunkien omistamissa kouluissa. Valvontaomistajuu-
den tasot eivät vaihdelleet omistajatyypeittäin. 
 Selkeimmät profiilit löytyvät Oulun amk:sta, Rovaniemen amk:sta, Tam-
pereen amk:sta ja Turun amk:sta. Näissä kaikissa kouluissa painotus oli voi-
makkaan juridista. Muissa kouluissa profiilit eivät olleet näin teräviä. Henkisen 
omistajuuden määrä ylitti juridisen omistajuuden tason vain kolmessa koulus-
sa: Etelä-Karjalan amk:ssa, Diakonia-amk:ssa ja Laureassa. 

Omistajuuden kokonaismäärää mitattiin henkisen ja juridisen omistajuu-
den summalla. Tutkitut ammattikorkeakoulut muodostivat omistajuuden mää-
rältään kolme keskiarvon suhteen erilaista ryhmää. Voimakkainta omistajuus 
oli Kemi-Tornion, Helian ja Kymenlaakson ammattikorkeakouluissa. Keskikas-
tiin omistajuuden voimakkuudessa sijoittuivat Etelä-Karjala, Mikkeli, Oulun 
seutu, Humanistinen, Lahti, Haaga, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Laurea. 
Vähäisintä omistajuus oli Tampereen, Turun ja Kajaanin ammattikorkeakou-
luissa.
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Omistajuuden tuntemisen taso kaikissa tutkimuksessa mukana olleissa 
ammattikorkeakouluissa on korkea. Omistajuuden tunne on korkeinta osakeyh-
tiöiden ja säätiöiden omistajien joukossa; kuntayhtymien kouluissa omistajuu-
den tunnetta on hieman vähemmän. Alhaisinta omistajuuden kokeminen on 
kaupunkien omistamissa kouluissa. Tämä vaihtelu tulee henkisen omistajuu-
den ulottuvuudesta, jota kutsutaan sosiaaliseksi asiantuntijuudeksi, sekä juridi-
sen omistajuuden ulottuvuudesta, jota kutsutaan linjausomistajuudeksi.  Omis-
tajuuden määrän kokeminen eroaa ainoastaan koulun omistustyypin mukaises-
ti. Koulun koko tai alueellinen sijainti eivät erottele omistajuuden määrän ko-
kemista.

2. Kuinka omistajaohjauksen teoriat painottuvat ammattikorkeakouluissa? 

Ammattikorkeakoulujen omistajaohjauksen teoreettinen pohja akselilla agentti-
teoria – pehtoriteoria painottuu selkeästi pehtoriteoreettiseen suuntaan. Omista-
jat kokevat, että koulujen operatiivinen johto on ihmiskäsitykseltään itseään to-
teuttava pehtori eikä taloudellisten palkkioiden motivoima agentti. Tosin sil-
loin, kun koulun edut ja johdon omat edut ovat selkeästi erisuuntaisia, joutuu 
pehtorien kollektiivisen palvelun idea joidenkin omistajien mielestä koetuksel-
le. Viidesosa omistajista katsookin, että johdolla olisi tällöin enemmän halu ta-
voitella itsekeskeisesti omaa etuaan.  
 Omistajat katsovat koulun operatiivisen johdon todellisen vallan perustu-
van organisaatioaseman sijasta henkilökohtaiseen osaamiseen. Myös tämä nä-
kemys tukee pehtoriteoriaa agenttiteorian kustannuksella.  Samoin pehtoriteo-
riaa tukevat omistajien käsitykset koulujen johdon sitoutumisorientaatiosta sen 
sijaan että johtajuus olisi kontrolliin perustuvaa. Johto panostaa myös lyhytkes-
toisten tavoitteiden sijasta pitkäkestoisiin tavoitteisiin ja pyrkii koko toiminnas-
saan individualismin sijasta kollektiivisuuteen (vrt. Davis et al. 1997:37). 
 Pehtoriteorian toteutuminen eri kouluissa ei tutkimuksen mukaan riipu 
koulun omistustyypistä, alueellisesta sijainnista tai lineaarisesti koulun koosta. 
Tosin erikokoisten koulujen välillä löytyy eroja, joiden mukaan pehtorimainen 
toiminta olisi heikointa suurissa kouluissa ja lisääntyisi koulun koon pienene-
misen myötä. Poikkeuksen tekevät kuitenkin pienimmät koulut, joissa pehtori-
käytös taas kääntyy laskuun. Sen sijaan mielenkiintoista riippuvuutta löytyy 
siinä, että mitä voimakkaampaa on omistajan käsitys itsestään vastuunkantaja-
na, sitä enemmän omistaja myös mieltää koulujen operatiivisen johdon pehto-
rimaiseksi. Toisaalta myös psykologisen omistajuuden vaikuttajaulottuvuus 
korreloi positiivisesti pehtorikäsityksen kanssa. Samaa henkisen omistajuuden 
kaltaista riippuvuutta ei löydy omistajuuden juridisesta aspektista. 
 Osaamispääoman investoinnin teoria painottaa henkilöstön osaamista se-
kä verkostoja ja agenttiteoria puolestaan johtoa sekä johdon kykyjä. Myös näillä 
dikotomioilla mitattuna ammattikorkeakoulujen omistajat painottavat enem-
män henkilöstön osaamispääoman merkitystä menestymiselle kuin agenttiteo-
reettista johdon kykyä (vrt. Matutes 2000:227). Sen sijaan tavoitteiden asettami-
sessa tarvittavaa kriittistä tietoa katsotaan olevan lähes yhtä paljon sekä henki-
löstön verkostoissa että johdolla (vrt. Rajan & Zingales 2000:21-225, Zingales 
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2000:1645, Lenoble 2003:26). Osaamispääoman ja verkostojen merkityksen ko-
rostaminen ei riipu siitä, kuka koulun omistaa, ei koulun koosta eikä alueelli-
sesta sijainnista, joten osaamispääoman investoinnin teoria mielletään kaikissa 
koulutyypeissä samalla tavalla, aste-erot ovat vain koulukohtaisia. 
 Tämän tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen ohjausteorioita tulee 
vielä laajentaa sidosryhmäteorialla. Tärkein sidosryhmä, jonka omistajat tutki-
muksen mukaan ottavat huomioon, ovat opiskelija-asiakkaat. Samaa mieltä 
ovat kaikki omistajat riippumatta koulun omistuspohjasta, koulun koosta tai 
alueellisesta sijainnista. Mitä voimakkaampaa on omistajien kokema henkisen 
omistajuuden taso, sitä tärkeämpänä pidetään kuitenkin opiskelijoiden intres-
siä. Tällöin korostui erityisesti omistajien sosiaalisen asiantuntijuuden ulottu-
vuus. Myös juridisen omistajuuden vahvistuminen lisäsi opiskelijaintressin 
huomioon ottamista, joskin henkistä omistajuutta pienemmällä korrelaatiolla. 
 Merkittäviksi intressiedustajaksi koulujen omistajat katsoivat legitiimeistä 
ryhmistä myös työmarkkinoiden intressin. Se on omistajien mielestä yhtä tär-
keää kuin opiskelijoiden intressi. Myös muut legitiimit, normatiiviset ryhmät 
otetaan huomioon, kun omistajat asettavat koulujensa tavoitteita. Koulun alu-
een kunnilla/seudulla, opetusministeriöllä, koulun yritysasiakkailla sekä kou-
lun työntekijöillä katsotaan olevan oikeutettu intressi koulun toimintaan. Sen si-
jaan rahoittajien, muiden ministeriöiden ja tavarantoimittajien merkitystä ei pi-
detä kovinkaan suurena. Derivatiivisia ryhmiä omistajat eivät pitäneet lainkaan 
merkityksellisinä. Mielenkiintoista on, että legitiimit ryhmät otetaan sitä 
enemmän huomioon, mitä vahvempana koulujen omistajuus koetaan. Ilmiötä 
selittää ehkä se, että henkisen omistajuuden toisen ulottuvuuden eli vaikutta-
jaulottuvuuden ja sidosryhmien välillä on korrelaatiota. Tämä tarkoittaa, että ne 
omistajat, joilla itselläänkin on vaikuttamisen ulottuvuus vahvana, noteeraavat 
paremmin myös legitiimit sidosryhmät. 
 Ammattikorkeakoulujen omistajaohjauksen teoreettinen pohja lepää tut-
kimuksen mukaan pehtoriteoriassa, osaamispääoman investoinnin teoriassa se-
kä sidosryhmäteoriassa. Omistajien käsitykset riippuvat oman omistajuuden 
mieltämisestä. Sidosryhmien merkitystä korostavat ne omistajat, joiden omista-
juuden ulottuvuudessa korostuu vaikuttaminen. Pehtoriteoreettista painotusta 
on puolestaan niillä omistajilla, joiden henkisen omistajuuden ulottuvuuksissa 
korostuvat sekä vastuunkanto että vaikuttaminen. Opiskelija-asiakkaiden tär-
keyteen viittaavat omistajat, joiden omistajuus perustuu henkisen omistajuuden 
sosiaaliselle, ulospäin suuntautuvalle ulottuvuudelle ja juridisen omistajuuden 
linjausulottuvuudelle. Tulokset tuntuvat erittäin loogisilta ja kertovat riippu-
vuudesta, jonka mukaan lähinnä omistajan henkisen omistajuuden kokemisen 
eri ulottuvuudet heijastuvat omistajaohjauksen sisällön mieltämiseen. 

3. Kuinka paljon ammattikorkeakouluissa on omistajaohjausta? 

Ammattikorkeakoulujen omistajaohjauksen eri elementtien käyttö vaihtelee 
suuremmalla skaalalla kuin taustalla olevan omistajuuden kokemisen aste. Ko-
ko aineisto osoittaa, että omistajaohjauksen yleinen taso on melko hyvä (as-
teikolla 1-5 keskiarvo on 3,7), joskin mielipiteiden hajonta on suurempaa kuin 
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omistajuuden osalta oli. Kannanotot myös noudattavat vähemmän vinoa ja-
kaumaa kuin omistajuuden vastaukset eli vastausten jakaumat ovat hieman 
enemmän normaalijakauman kaltaisia. 
 Omistajaohjauksen elimellisinä kohteina voidaan erottaa toisaalta ammat-
tikorkeakoulun johto eli sisäinen hallitus ja rehtori sekä toisaalta muu organi-
saatio. Koulujen omistajat kokevat voimakkaimmaksi elimelliseksi ohjauskei-
nokseen johdon valinnan (vrt. Monks & Minow 2004:115-122, Wearing 2005:6). 
Erityisesti yksityisten koulujen omistajat ottavat voimakkaasti kantaa sisäisen 
hallituksen ja rehtorin nimeämisen tärkeyteen verrattuna julkisten koulujen 
omistajiin. Toinen keskeinen ohjauksen keino on vaikuttaa organisaation raken-
tumiseen (vrt. Wearing 2005:6, Timonen P. 2000:3; Lenoble 2003:29). Organisoi-
tumisohjausta käyttävät erityisesti osakeyhtiöiden/säätiöiden ja kuntayhtymien 
omistajat. Käytännössä kaikkien koulujen omistajat ohjaavat ja tarvittaessa 
myös puuttuvat koulun sisäisen hallituksen ja rehtorin toimintaan suhteellisen 
vähän.

Omistajaohjauksen toiminnallisen ohjauksen kohteena ovat koulujen stra-
tegiat sekä toimintasuunnitelmat ja budjetit (vrt. Clete 1987, Collin 1995). Kou-
lujen strategisiin valintoihin vaikuttavat selkeimmin osakeyhtiöiden/säätiöiden 
omistajat. Toiseksi aktiivisimpia ovat kuntayhtymissä omistajanvaltaa käyttävät 
ja vähiten koulujen strategioihin käytännössä vaikuttavat kaupunkiomistajat. 
Toiminnallisessa ohjauksessa hyödynnetään myös koulun toiminnasta saatavia 
arviointeja ja raportteja (vrt. Rousseau & Sheperling 2003:556). Niitä käyttävät 
hyväkseen varsinkin kuntayhtymien, mutta myös osakeyhtiöiden/säätiöiden 
omistajat ohjatessaan ammattikorkeakoulun toimintoja. Vähiten arviointeja ja 
raportteja hyödyntävät kaupunkiomistajat. 
 Koulujen toiminnan vapausasteita voitaisiin mitata delegointien määrällä 
ja mahdollisuudella käyttää saatu taloudellinen tulos oman toiminnan kehittä-
miseen (vrt. Rousseau & Sheperling 2003:556). Delegointien käyttäminen am-
mattikorkeakoulujen toimintojen tehostamiseen on käytännössä aika vähäistä. 
Asiasta myös ollaan monta mieltä tai omistajat eivät oikein osaa ottaa kantaa 
asiaan. Tämä epävarmuus oli samanlaista riippumatta siitä, kuka koulun omis-
ti, mikä oli sen koko ja missä koulu sijaitsi. Sen sijaan taloudellisen tuloksen hy-
väksikäyttömahdollisuus kertoisi, että tiukinta omistajaohjaus taloudellisen va-
pauden mielessä on pienimmissä, alle 200 työntekijän kouluissa. Kun tämä 
pienten koulujen poikkeus poistettiin kaavasta, vapausasteita ilmeni sitä vä-
hemmän, mitä isompi koulu on kooltaan. Koulun omistuspohja ei erottele kou-
luja tässä suhteessa. 
 Suurin korrelaatio omistajaohjauksen tason ja sidosryhmien merkityksen 
välillä liittyy koulun vaikutusalueen kuntien ja seudun intressien huomioon ot-
tamiseen. Tämän voisi tulkita niin, että vaikka omistajat periaatteessa tunnusta-
vatkin opiskelijoiden ja työmarkkinoiden intressin koulun tavoitteiden asetta-
misessa kaikista suurimmaksi, he kuitenkin pyrkivät omistajaohjauksessaan ot-
tamaan huomioon ennen kaikkea alueellisen edun. Mitä voimakkaampaa on 
omistajaohjaus, sitä paremmin se pyrkii oman alueen intressien huomioon ot-
tamiseen. Muiden legislatiivisten ryhmien ja minkään derivatiivisen ryhmän ja 
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omistajaohjauksen tason välillä ei tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta tut-
kimuksen mukaan löydy. 
 Yleinen omistajaohjaukseen kuuluva vastuullisuuden tunne koetaan suu-
remmaksi kuin omistajaohjauksellinen vaikuttamismahdollisuus samoihin asi-
oihin. Omistajat kokevat kyllä voivansa vaikuttaa asioihin niiden tärkeysjärjes-
tyksen mukaisesti, mutta eivät riittävästi. Ohjausmahdollisuudet ovat suurim-
mat, kun vaikutetaan koulun tavoitteisiin, sitten voimavaroihin ja toimintaan. 
Vähiten omistajilla on vaikutusmahdollisuuksia koulun saamiin tuloksiin. 
 Koulukohtaiset tulokset omistajaohjauksen määrässä voidaan luokitella 
kolmeen tasoon: voimakasta omistajaohjaus tutkimuksen mukaan on Kymen-
laakson amk:ssa ja Kemi-Tornion amk:ssa. Pienintä omistajaohjaus puolestaan 
on Turun ja Kajaanin ammattikorkeakouluissa. Muissa kouluissa omistajaohja-
uksen määrä on suhteellisen lähellä keskiarvoa. 

Omistajaohjauksen kokonaismäärä eroaa koulujen omistustyyppien mu-
kaisesti. Kaupunkien omistamissa kouluissa omistajaohjausta on vähemmän 
kuin kuntayhtymien omistamissa kouluissa. Eniten omistajaohjausta on osake-
yhtiöiden/säätiöiden kouluissa. Omistajaohjauksen voimakkuudella ja omista-
juuden kokemisen tasolla on selkeä positiivinen riippuvuus: mitä korkeammal-
la tasolla on omistajuuden kokeminen, sitä voimakkaampaa on myös yleinen 
omistajaohjaus. Henkisen omistajuuden kokeminen vaikuttaa omistajaohjauk-
seen enemmän kuin juridinen omistajuus. Omistajaohjauksen määrään vaikut-
taa positiivisesti erityisesti henkisen omistajuuden vastuunkantaja-ulottuvuus. 
Sen sijaan yhteiskunnallisella vaikuttamisen tarpeella ja kontrollin ja tehokkuu-
den vaatimuksella on vastuunkantoa pienempi riippuvuus omistajaohjauksen 
tason kanssa. Luonteeltaan kova vaikuttamisen tarve ja ”omistajan näkökulma” 
ei ole selvin tae omistajaohjauksen määrästä, vaan kyse on tämän tutkimuksen 
mukaan enemmänkin vastuullisuuden tunteesta. Samaa asiaa tukee havainto, 
että juridisen omistajuuden valvontaulottuvuus korreloi heikommin omistaja-
ohjauksen määrään kuin linjausomistajuus. 

4.  Mitkä ovat omistajien tavoitteet ja kuinka tavoitteellista toiminta heidän mieles-
tään on? 

Ammattikorkeakoulujen omistajien tärkein tavoite liittyy koulun toimintaan 
organisaationa ja yrityksenä. Oleellisinta omistajille on koulun sisäinen ja ul-
koinen tehokkuus ja taloudellisuus. Sen mukaisesti koulun tulee olla edelläkä-
vijä, vetovoimainen, hyvä ja alallaan paras. Seuraavat kolme tavoitetta ovat 
keskenään omistajille lähes yhtä tärkeitä: korkealaatuinen ja tasokas opetus, 
alueellisuuden korostaminen ja työelämän tarpeisiin vastaaminen. Mielenkiin-
toista on se, että vaikka opiskelijoiden ja työmarkkinoiden intressit koettiin kou-
lun tavoitteina tärkeiksi, omistajaohjauksessa pyritään ennen kaikkea ottamaan 
huomioon alueelliset ja kunnalliset edut. Mitä voimakkaampaa on omistajaoh-
jaus, sitä vahvemmin se pyrkii alueen intressin huomioon ottamiseen. 
 Selkeästi alhaisemmalla tavoitetasolla omistajien näkökulmasta olivat yk-
silön ammatillinen kehittyminen sekä koulun tutkimus- ja kehitystoiminta. 
Muutamia mainintoja koulujen tavoitteiksi saivat myös yhteiskunnalliseen ke-
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hitykseen vaikuttaminen sekä yrittäjyyden tukeminen ja yrittäjäksi ryhtymisen 
kannustaminen.
 Tavoitteellinen toiminta edellyttää, että tavoitteet on asetettu selkeästi ja 
niihin pyritään aktiivisesti. Omistajat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että he 
omistajina ovat asettaneet koulullensa selkeät tavoitteet. Sen sijaan heidän ak-
tiivisuutensa toimintojen ohjaamisessa kohti asetettuja tavoitteita ei yllä yhtä 
korkealle tasolle. Tavoitteiden asettamisen selkeys ja toiminnan aktiivinen oh-
jaaminen eivät eroa omistajien välillä koulun omistuspohjan, koon tai alueelli-
sen sijainnin perusteella. Toimintaa kuitenkin ohjataan sitä aktiivisemmin, mitä 
voimakkaampaa on henkisen omistajuuden vastuunkantajaulottuvuus. 
 Omistajien käsityksen mukaan henkilöstö asettaa toiminnalle lähes yhtä 
selkeät tavoitteet kuin he tekevät omistajina. Sen lisäksi omistajat mieltävät 
henkilöstön pyrkivän asettamiinsa tavoitteisiin aktiivisemmin kuin miten he it-
se pyrkivät omiin tavoitteisiinsa. Tämän tutkimuksen mukaan omistajat notee-
raavat myös henkilöstön sitä tavoitteellisemmaksi, mitä enemmän kouluissa on 
omistajien omaa ohjausta, mitä enemmän koulua johdetaan pehtorimaisesti ja 
mitä paremmin legitiimit sidosryhmät otetaan huomioon. 

7.2 Sisäinen yrittäjyys 

Tutkimuksen empiirisen osan pääongelma on luvun 6.1 mukaan seuraava ky-
symys:

Missä määrin omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät vaikuttavat 
ammattikorkeakoulujen tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen? 

Pääongelmaa puretaan tutkimuksen luvun 7.2 eri alaluvuissa seuraaviksi hen-
kilöstöä koskeviksi kysymyksiksi: 

5. Kuinka paljon tutkimuksen kohteena olevien ammattikorkeakou-
lujen henkilökunnista löytyy sisäisen yrittäjyyden yksilöominai-
suuksia? (luku 7.2.1)

6. Kuinka voimakasta on henkilöstön tiimi- ja verkostotoiminta? (lu-
ku 7.2.2) 

7. Kuinka paljon ammattikorkeakouluissa on organisaatiotason si-
säistä yrittäjyyttä? (luku 7.2.3)

8. Mitkä ovat henkilöstön tavoitteet ja kuinka tavoitteellista toiminta 
heidän mielestään on? (luku 7.2.4)

7.2.1 Sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuudet 

Tutkimuksen teoreettisen osan mukaisesti sisäisellä yrittäjällä tarkoitetaan am-
mattikorkeakoulun palveluksessa olevaa henkilöä, jota hänen arvoihinsa ja 
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asenteisiinsa perustuva tunne sekä motivaatio ja tahto ajavat toimimaan yrittä-
jämäisesti. Yksilön arvoja ja asenteita analysoidaan hitaasti muuttuvien reak-
tiovalmiuksien kautta eli taipumuksena tuntea (taiptuntea), ajatella (taipajatel-
la) ja toimia (taiptoimia) tietyllä tapaa. Motivaatiota ja tahtoa puolestaan käsitel-
lään a) saavutusorientaation/tavoitteiden asettamisen pohjalta eli tulevaisuu-
denuskona (tulevusko), itseluottamuksena (minäkäsitys), omanarvontuntona 
(itsetunto) ja tehokkuususkomuksena/omana pätevyytenä (tehokkuususko) se-
kä b) toiminnan kontrollien/tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien ponniste-
lujen pohjalta eli yrityksenä ja sinnikkyytenä (yrittjasinn), sitkeytenä (sitkeys), 
tarmokkuutena (tarmokkuus), sitoutuneisuutena (sitoutuminen), vastuullisuu-
tena (vastuullisuus) ja omien resurssien mitoittamisena ja ajoittamisena (resmi-
toitus) sekä c) kannusteiden pohjalta eli ulkoisina palkkioina ja palkkana (palk-
kiot), henkisenä kasvuna ja itsensä toteuttamisena (henkkasvu) ja itseohjautu-
vuutena ja autonomiana (autonomia). 
 Yrittäjämäisellä toiminnalla puolestaan tarkoitetaan tilaisuuden tunnista-
mista (tilannetunnist) ja päätöstä ryhtyä toimimaan (mahdtarttum) muutoksen 
(muutoshalu) ja innovaatioiden edistämiseksi (innovatiivisuus), vaikka tilantee-
seen liittyisi epävarmuutta ja riskejä (rohkeus). Yrittäjämäisesti toimimalla 
mahdollisuuteen tartutaan luovasti (luovuus), itsenäisesti (itsenäisyys), aloit-
teellisesti (aloitteellisuus) ja visionäärisesti (visionskenaariot ja visiontavoitteet).  
 Edellä suluissa mainittujen 26 muuttujan asteikot on muutettu siten, että 
korkeat arvot kuvaavat ilmiön paljoutta ja alhaiset arvot ilmiön vähyyttä, ks. lii-
te 2. Mitä korkeampia ovat muuttujien keskiarvot, sitä vahvempia ovat sisäisen 
yrittäjyyden yksilöominaisuudet. Henkilöstölle tehdyn kyselyn muuttujien ar-
vot ovat taulukossa 36.

Sisäisen yrittäjyyden yksilötason elementit 
Arvot ja asenteet vaikuttavat henkilön reaktiovalmiuteen. Halu kyseenalaistaa 
totuttuja menettelytapoja kertoo taipumuksesta tuntea mielenkiintoa uutta koh-
taan ja halusta muuttaa vanhoja käytäntöjä. Ammattikorkeakoulujen koko hen-
kilöstössä totuttujen menettelytapojen kyseenalaistamisen halu on melko kor-
kea (M 3,95, s 1,033, v -1,052, N=884). Henkilöstö on myös melko hyvin tietoi-
nen oman alansa uusista virtauksista ja kehityksestä (M 3,93, s 0,855, v-1,017, 
N=884), mikä vaikuttaa sisäisen yrittäjän taipumukseen ajatella ja hahmottaa ym-
päristöä. Uusia virtauksia ja kehitystä seuraavat erityisesti tutkimuksen ja liike-
toiminnan parissa työskentelevät henkilöt (M 4,05, s 0,850, n=190) verrattuna 
opettajiin (M 3,96, s 0,826, n=447) ja tukipalvelujen ja hallinnon henkilökuntaan 
(M 3,79, s 0,894, n=247). Erot ovat tilastollisesti merkitseviä (ANOVA sig. 0,005). 
Taipumukset tuntea ja ajatella vaikuttavat myös taipumukseen toimia siten, että 
mielellään kokeilee kaikkea uutta (M 3,99, s 0,943, v -1,097, N=883). Uuden ko-
keilemisessa yliopettajat ja tutkimushenkilöstö ovat odotusten mukaan kaikkein 
innokkaimpia (M 4,14, s 0,916, n=190), kun taas opettajat (M 3,91, s 0,969, 
n=447) ovat tukipalveluja ja hallintoakin (M 4,02, s 0,903, n=246) haluttomampia 
kokeilemaan uusia asioita (ANOVA sig. 0,022). Ammattikorkeakoulujen henki-
löstön sisäistä yrittäjyyttä pohjustava reaktiovalmius arvo- ja asennetasolla on 
siten melko korkea, mutta siinä on merkitseviä eroja eri henkilöstöryhmien vä-
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lillä. Reaktiovalmius kulminoituu tunteen ja ajattelun kautta ennen kaikkea tai-
pumukseksi toimia eli kokeilla kaikkea uutta, ks. kuvio 54. Tämän tutkimuksen 
mukaan lehtoreilla ja päätoimisilla tuntiopettajilla on vähiten arvo- ja asenneta-
solla heijastuvaa valmiutta sisäiseen yrittäjyyteen.
 Motivaatio ja tahto ilmenevät tavoitteiden asettamisena. Tavoitteiden aset-
tamiseksi henkilöllä tulee olla tulevaisuudenuskoa. Ammattikorkeakoulun ko-
ko henkilöstön tulevaisuudenusko on kyllä positiivista, muta ei erityisen korke-
aa (M 3,68, s 1,150, v -0,793, n=884). Tavoitteiden asettaminen vaatii myös posi-
tiivista minäkäsitystä eli luottamusta itseensä ja omiin kykyihinsä (M 4,15, s 
0,807, v -1,245, N=884), omanarvontuntoa vastaanottaa ongelmallisiakin tehtä-
viä (M 3,87, s 0,988, v -1,047, N=884) ja uskomusta omaan tehokkuuteen ja päte-
vyyteen, jotta voi asettaa itselleen haastavia tavoitteita (M 4,00, s 0,923, v -0,933, 
N=885). Varianssianalyysin mukaan tulevaisuudenusko ja itseluottamus eivät 
eri henkilöstöryhmien välillä eroa, mutta omanarvontunto on suurinta tutki-
mushenkilöillä ja yliopettajilla (M 4,05, s 0,953, n=190) verrattuna keskenään lä-
hes samantasoisiin opettajiin (M 3,81, s 0,956, n=447) sekä tukipalvelu- ja hallin-
tohenkilöstöön (M 3,83, s 1,056, n=247) (ANOVA sig. 0,013). Usko omaan päte-
vyyteen ja rohkeus asettaa itselleen haastavia tavoitteita on selkeästi suurinta 
(ANOVA sig. 0,002) t&k-henkilöillä ja liiketoiminnan ja projektien henkilöillä 
(M 4,15, s 0,896, n=190) ja toiseksi suurinta lehtoreilla ja päätoimisilla tuntiopet-
tajilla (M 4,03, s 0,889, n=448). Vähiten näitä ominaisuuksia löytyy tuki- ja hal-
lintohenkilökunnalta (M 3,84, s 0,891, n=247). Ammattikorkeakoulujen koko 
henkilöstön sisäisen yrittäjyyden yksilötason saavutusorientaatioissa painottu-
vat siten kuvion 55 mukaisesti vahva itseluottamus ja hyvä tehokkuususkomus. 
Sen sijaan omanarvontunto osoittaa, että ongelmallisiin tehtäviin suhtaudutaan 
kuitenkin pienellä varauksella ja luottamus tulevaisuuteen on selkeästi tavoit-
teiden asettamisen heikoin lenkki. Saavutusorientaatioon liittyvät seikat eroavat 
kuitenkin eri henkilöstöryhmien välillä. 

Motiivi ja tahto auttavat ihmistä ponnistelemaan tavoitteidensa saavutta-
miseksi. Halu yrittää uudelleen, jos epäonnistuu tavoitteen saavuttamisessa, 
kuvastaa tahtomiseen liittyvää sinnikkyyttä (M 4,00, s 0,830, v -0,993, N=884) ja 
päätös, että minulta eivät työt jää kesken, kuvastaa sitkeyttä (M 3,89, s 0,992, v -
0,764, N=884). Tavoitteiden saavuttaminen vaatii myös tarmokkuutta ja toi-
meen tarttumista (M 4,03, s 0,863, v -0,962, N=883) sekä sitoutumista (M 4,27, s
0,870, v -1,635, N=882). Toiminnan kontrolleihin liittyvät tekijät eli yrittäminen 
ja sinnikkyys, sitkeys, tarmokkuus ja sitoutuminen ovat ammattikorkeakouluis-
sa melko hyvällä tasolla, sitoutuminen keskiarvonsa ja jakaumansa perusteella 
jopa hyvää tasoa, ks. kuvio 56.  Sinnikkyys, sitkeys, tarmokkuus ja sitoutumi-
nen eivät eronneet eri henkilöstöryhmien välillä. 
 Vastuullisuutta puolestaan tutkittiin seuraavalla väittämällä: ”En koe tar-
vetta kantaa työstä vastuuta enää vapaa-aikanani.” Kysymys oli ilmeisen han-
kala. Todennäköisesti kysymyksen validiteetti on myös huono, koska työssään 
vastuullinen, motivoitunut ihminen saattaa silti ajatella, että vapaa-aikaa tulisi 
kuitenkin kunnioittaa. Luultavasti sisäisen yrittäjyyden vastuullisuutta olisikin 
tullut kysyä jollakin toisella tavalla. Tämän muuttujan keskiarvo on tähän asti 
käsiteltyjen muuttujien alhaisin (M 3,59, N=884) ja keskihajonta selkeästi suurin 
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(s 1,241). Jatkoanalyyseissä vastuullisuus-muuttujan käytössä tulee olla hyvin 
kriittinen. Teoreettisen osion mukaan omien resurssien mitoittaminen ja ajoit-
taminen on merkki hyvästä toiminnan kontrollista. Tässä tutkimuksessa asiaa 
kysyttiin negaation kautta: ”Minulla on usein aikatauluongelmia.” Vastausten 
keskiarvo (M 2,91, N=885) on koko yksilötason sisäisen yrittäjyyden heikoin, 
hajonta toiseksi suurinta (s 1,223) ja vinous pienintä (- 0,078). Myös tämän 
muuttujan käyttöön tulee kiinnittää kriittistä huomiota. Mittaako muuttuja 
yleistä työn paljoutta vai huonoa suunnittelua taikka kenties laimeaa tavoiteo-
rientaatiota ja huonoa kontrollia?

Motivaation ja tahdon kannusteena saattavat olla ulkoiset palkkiot ja palk-
ka (M 3,51, s 1,150, v -0,460, N=882). Sisäisessä yrittäjyydessä pitkäaikaisempa-
na ja palkitsevampana pidetään kuitenkin mahdollisuutta itsensä kehittämiseen 
työssä, mahdollisuutta henkiseen kasvuun ja itsensä toteuttamiseen (M 4,20, s 
0,900, v -1,406, N=885) sekä työssä koettavaan itseohjautuvuuteen ja autonomi-
aan (M 4,20, s 1,069, v -1,654 sic!, N=883), ks. kuvio 57. Itsensä toteuttamisen 
tarve motivoi erityisesti yliopettajia sekä tutkimus- ja kehittämistoimessa mu-
kana olevia henkilöitä (M 4,32, s 0,865, n=190). Opettajien osalta muuttujan kes-
kiarvo oli pienempi (M 4,21, s 0,908, n=448), ja alhaisin se oli hallinto- ja tuki-
palveluissa (M 4,10, s 0,905, n=247). Eroilla on tilastollista merkitsevyyttä 
(ANOVA sig. 0,035). Tämä tutkimus osoittaa selkeästi todeksi sen, että ammat-
tikorkeakoulun henkilöstön kannusteet vastaavat hyvin voimakkaasti sisäisen 
yrittäjyyden mallia: palkkojen ja palkkioiden keskiarvo on koko yksilötason 
motivaatio- ja tahtotekijöiden toiseksi alhaisin, kun taas mahdollisuudet itsensä 
toteuttamiseen ja autonomisuuteen nousevat keskiarvoltaan kaikista korkeim-
miksi yksilötason motivaatiomuuttujiksi. Korkean kokonaiskeskiarvon lisäksi 
tarve itsensä toteuttamiseen erottelee vielä eri henkilöstöryhmiä. 

Ammattikorkeakoulussa yrittäjämäinen toiminta perustuu sellaisen tilan-
teen tunnistamiseen, jossa koulu voisi hyödyntää osaamistaan. Muuttujan al-
hainen keskiarvo (M 3,52, s 0,903, v -0,340, N=884) kuitenkin osoittaa, että kovin 
herkästi tällaista tunnistamista ei ammattikorkeakouluympäristössä tapahdu. 
Vaikka henkilöstöryhmät eroavat tilastollisesti erittäin merkitsevästi (ANOVA 
sig. 0,000), niin myös parhaiten tilaisuuden tunnistavien t&k- henkilöiden ja 
yliopettajien osaltakin keskiarvo jää melko alhaiseksi (M 3,78, s 0,942, n=189). 
Kun tilanne sitten tunnistetaan, mahdollisuuteen kyllä tartutaan innokkaasti (M 
4,04, s 0,930, v -1,073, N=884). Mahdollisuuteen tarttumisen keskiarvo on yrittä-
jämäisen toiminnan muuttujien korkein. T&k-henkilöstö ja projektien työnteki-
jät ovat innokkaimpia (M 4,19, s 0,919, n=190), mutta myös hallinto- ja tukipal-
velut (M 4,00, s 0,956, n=247) sekä opettajat (M 3,99, s 0,914, n=447) tarttuvat 
mahdollisuuteen melko innokkaasti. Henkilöstöryhmien väliset erot ovat kui-
tenkin melko merkitseviä (ANOVA sig. 0,030).



TAULUKKO 36 Yksilötason sisäisen yrittäjyyden muuttujien frekvenssit, keskiluvut, hajonnat ja jakaumien muodot  

Muuttuja N Keski- Medi- Keski- Vinous
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 arvo aani hajonta

SAAVUTUSORIENTAATIO
Tulevaisuudenusko 884 49 126 99 395 215 5,5 14,3 11,2 44,7 24,3 3,68 4,00 1,150 -0,793
Minäkäsitys (itseluottamus) 884 9 38 62 474 301 1,0 4,3 7,0 53,6 34,0 4,15 4,00 0,807 -1,245
Omanarvontunto (itsetunto) 884 28 74 107 453 222 3,2 8,4 12,1 51,2 25,1 3,87 4,00 0,988 -1,047
Tehokkuususkomus (oma pätevyys) 885 12 59 126 405 283 1,4 6,7 14,2 45,8 32,0 4,00 4,00 0,923 -0,933
TOIMINNAN KONTROLLIT
Yrittäminen ja sinnikkyys 884 6 60 90 504 224 0,7 6,8 10,2 57,0 25,3 4,00 4,00 0,830 -0,993
Sitkeys 884 11 96 132 381 264 1,2 10,9 14,9 43,1 29,9 3,89 4,00 0,992 -0,764
Tarmokkuus 883 9 49 114 444 267 1,0 5,5 12,9 50,3 30,2 4,03 4,00 0,863 -0,962
Sitoutuminen 882 16 40 30 398 398 1,8 4,5 3,4 45,1 45,1 4,27 4,00 0,870 -1,635
Vastuullisuus 884 70 143 83 368 220 7,9 16,2 9,4 41,6 24,9 3,59 4,00 1,241 -0,702
Omien resurssien mitoitus ja ajoitus 885 130 251 135 306 63 14,7 28,4 15,3 34,6 7,1 2,91 3,00 1,223 -0,078
KANNUSTEET
Ulkoiset palkkiot ja palkka 882 47 143 190 314 188 5,3 16,2 21,5 35,6 21,3 3,51 4,00 1,150 -0,460
Henkinen kasvu ja itsensä toteuttaminen 885 16 43 62 389 375 1,8 4,9 7,0 44,0 42,4 4,20 4,00 0,900 -1,406
Itseohjautuvuus ja autonomisuus 883 45 42 36 324 436 5,1 4,8 4,1 36,7 49,4 4,20 4,00 1,069 -1,654
ARVOT JA ASENTEET
Taipumus tuntea 884 26 83 90 397 288 2,9 9,4 10,2 44,9 32,6 3,95 4,00 1,033 -1,052
Taipumus ajatella 884 12 57 111 502 202 1,4 6,4 12,6 56,8 22,9 3,93 4,00 0,855 -1,017
Taipumus toimia 883 18 65 93 438 269 2,0 7,4 10,5 49,6 30,5 3,99 4,00 0,943 -1,097
YRITTÄJÄMÄINEN TOIMINTA
Tilanteen tunnistaminen 884 17 88 310 358 111 1,9 10,0 35,1 40,5 12,6 3,52 4,00 0,903 -0,340
Mahdollisuuteen tarttuminen 884 14 62 96 417 295 1,6 7,0 10,9 47,2 33,4 4,04 4,00 0,930 -1,073
Rohkea mielenlaatu ja riskinottokyky 884 30 137 167 386 164 3,4 15,5 18,9 43,7 18,6 3,58 4,00 1,062 -0,572
Muutoshalukkuus 884 15 136 205 405 123 1,7 15,4 23,2 45,8 13,9 3,55 4,00 0,968 -0,468
Luovuus 881 12 77 228 399 165 1,4 8,7 25,9 45,3 18,7 3,71 4,00 0,915 -0,517
Itsenäinen toiminta 882 8 69 167 435 203 0,9 7,8 18,9 49,3 23,0 3,86 4,00 0,891 -0,690
Aloitteellisuus 881 12 44 309 356 160 1,4 5,0 35,1 40,4 18,2 3,69 4,00 0,872 -0,305
Visionäärisyys: skenaariot 885 32 95 141 370 247 3,6 10,7 15,9 41,8 27,9 3,80 4,00 1,074 -0,814
Visionäärisyys: tavoitteet 884 17 81 98 465 223 1,9 9,2 11,1 52,6 25,2 3,90 4,00 0,945 -1,001
Innovatiivisuus 884 21 82 172 372 237 2,4 9,3 19,5 42,1 26,8 3,82 4,00 1,008 -0,732

Frekvenssi Prosenttia
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KUVIO 54 Henkilöstön arvoihin ja asenteisiin perustuvat reaktiovalmiudet 
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KUVIO 55 Henkilöstön saavutusorientaatiot 
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KUVIO 56 Henkilöstön toiminnan kontrollit 

Toiminnan kannusteet
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KUVIO 57 Henkilöstön toiminnan kannusteet 

Rohkealla mielenlaadulla ja riskinottokyvyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa hen-
kilö lähtisi mukaan uusiin hankkeisiin, vaikka niiden onnistuminen ei olisikaan 
varmaa. Tämän muuttujan keskiarvo (M 3,58, s 1,062, v -0,572, N=884) yhdessä 
aktiivisen oman toiminnan uudistamishalun kanssa (M 3,55, s 0,968, v -0,468, 
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N=884) on melko alhaisella tasolla. Yleistä uudistushalua henkilöstöstä kyllä 
löytyi (”kokeilen mielelläni kaikkea uutta”, M 3,99), mutta konkreettisempi 
oman työn uudistaminen (”uudistan joka vuosi toimintatapojani työssäni”, M 
3,55) on hieman vähäisempää. Riskinottokykyä on eniten tutkimuksen ja kehit-
tämisen parissa työskentelevillä (M 3,84, s 1,047, n=190), kun taas opetushenki-
löstön (M 3,56, s 1,022, n=447) ja tukipalveluiden ja hallinnon (M 3,43, s 1,113, 
n=247) keskiarvot ovat lähempänä toisiaan ja keskipoikkeama-alueet ovat osit-
tain päällekkäisiä (ANOVA sig. 0,000). Mielenkiintoista on se, että varianssiana-
lyysin mukaan (ANOVA sig. 0,000) omaan työhön liittyvä muutoshalukkuus on 
suurinta opettajilla (M 3,68, s 0,964, n=447) verrattuna tutkimus- ja kehitystyös-
sä mukana oleviin (M 3,46, s 0,935, n=190) ja tukipalveluluihin ja hallintoon (M 
3,37, s 0,968, n=347). Tässä vastauksiin saattaa ilmeisesti vaikuttaa se, että tut-
kimuksen ja kehityksen piirissä on paljon määräaikaisissa kehitysprojekteissa 
mukana olevia, joilla ei ole samanlaista uudistamistarvetta työssään kuin pitkä-
aikaisissa työsuhteissa olevilla lehtoreilla. 
 Luovuutta (M 3,71, s 0,915, v -0,517, N=881), itsenäistä toimintaa (M 3,86, s 
0,891, v -0,690, N=882) ja aloitteellisuutta (M 3,69, s 0,872, v -0,305, N=881) am-
mattikorkeakoulujen henkilökunnista löytyy tyydyttävästi. Varianssianalyysi 
erottelee henkilöstöä niin, että varsinkin tutkimuksen ja erilaisten kehityshank-
keiden piirissä toimivat kokevat tämän tutkimuksen mukaan olevansa luovia 
(M 3,93, s 0,942, n=189; ANOVA sig. 0,001) ja melko aloitteellisia (M 3,83, s 
0,846, n=190; ANOVA sig. 0,045) verrattuna opettajiin (M 3,67, s 0,904, n=446), 
jotka puolestaan ovat hieman luovempia (M 3,67, s 0,904, n=446) ja aloitteelli-
sempia (M 3,67, s 0,873, n=446) kuin tukipalvelujen ja hallinnon henkilöstö 
(luovuus: M 3,62, s 0,890, n=246 ja aloitteellisuus M 3,63, s 0,881, n=245). Itsenäi-
sen toiminnan osalta eroja henkilöstöryhmien väliltä ei löytynyt. 
 Visionäärisyys jaetaan tässä tutkimuksessa toisaalta aktiiviseen tulevai-
suusskenaarioiden pohdintaan (M 3,80, s 1,074, v -0,814, N=885) ja toisaalta 
osallistumisaktiivisuuteen työyhteisön uusien tavoitteiden kehittämisessä       
(M 3,90, s 0,945, v -1,001, N=884). Kummankin muuttujan keskiarvo on melko 
hyvä, joten ammattikorkeakoulun henkilöstö arvioi kohtuullisen paljon tulevai-
suutta ja haluaa myös osallistua tulevaisuuden tekemiseen ottamalla osaa tavoi-
tekeskusteluihin. Mielenkiintoista on, että yleinen tulevaisuudenusko on kui-
tenkin saavutusorientaation heikoin osa-alue (vrt. kuvio 56). Tavoitteiden kehit-
telyn osalta henkilöstö on yhtenäistä, mutta erilaisten tulevaisuuskuvien poh-
dintaan ottavat osaa eniten tutkimus- ja kehityshankkeissa mukana olevat      
(M 4,06, s 1,027, n=190). Opettajien sekä tukipalvelujen ja hallinnon henkilöstön 
osalta keskiarvot ovat selkeästi alempana (M 3,76 – 3,66) ja hajonnat menevät 
päällekkäin (ANOVA sig. 0,000). Innovatiivisuutta puolestaan mitattiin suhtau-
tumisella väittämään ”ideoin mielelläni uusia tuotteita tai projekteja työssäni”.  
Koko henkilöstöltä mitattu innovatiivisuus oli tyydyttävällä tasolla (M 3,82, s 
1,008, v -0,732, N=884). Odotusten mukaan kehittämistoiminnan piirissä työs-
kentelevillä innovatiivisuutta on eniten (M 4,04, s 1,028, n=190), opettajat (M 
3,79, s 0,956, N0447) ja tukipalvelu ja hallintohenkilöstö (M 3,70, s 1,059, n=247) 
ovat lähes samalla tasolla (ANOVA sig. 0,001). 
 Yrittäjämäisen toiminnan graafinen esitys on kuviossa 58.
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KUVIO 58 Henkilöstön yrittäjämäisen toiminnan osa-alueet 

Sisäisen yrittäjyyden määrät 
Sisäisen yrittäjyyden määrän mittaamiseksi muodostettiin arvojen ja asentei-
den, motivaation ja tahdon sekä yrittäjämäisen toiminnan summamuuttuja 
(sumyksilotaso). Alustavassa tarkastelussa havaittiin, että jo aiemmin kritiikkiä 
saanut omien resurssien mitoittamiseen liittyvä muuttuja korreloi kaikkien 
muiden summamuuttujaan tulevien muuttujien kanssa negatiivisesti (r -0,123), 
vaikka uuden muuttujan reliabiliteetti olikin todella hyvä (alfa 0,915). Kun yksi-
lötason summauksesta poistettiin epävalidiksi jo aiemmin arvioitu resurssi-
muuttuja, summamuuttujan reliabiliteetti (konsistenssi) nousi 0,926:ksi. Näin 
lasketun 25 sisäisen yrittäjyyden yksilötason ominaisuuden summamuuttujan 
keskiarvoksi tuli 3,87 ja hajonnaksi 0,578 (N=885). 
 Yksilötason sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain ovat taulukossa 37 ja 
kuviossa 59. Henkilöstön sisäisen yrittäjyyden määrät eivät merkitsevästi eroa 
koulun omistuspohjan, koon eikä alueellisen sijainnin perusteella.
 Niin kuin edellä olleista yksilötason sisäisen yrittäjyyden elementeistäkin 
voi päätellä, eri henkilöstöryhmät eroavat toisistaan merkitsevästi (ANOVA sig. 
0,002) yrittäjäominaisuuksien määrässä. Eniten sisäisen yrittäjyyden elementtejä 
tämän tutkimuksen mukaan on tutkimus- ja kehitystoiminnassa sekä erilaisissa 
projekteissa, kehityshankkeissa ja maksullisessa palvelutoiminnassa mukana 
olevilla henkilöillä (M 3,98, s 0,612, n=190). Tulos tuntuu loogiselta senkin pe-
rusteella, että tämä henkilöstöryhmä on ehkä yritysmäisemmässä toimintaym-
päristössä kuin muu henkilöstö: lähes aina kysymys on kaupallisista projekteis-
ta, kovasta tulosvastuusta, kilpailluista markkinoista ja uusien tuotteiden kehit-
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tämispaineista. Toiseksi eniten yrittäjyyttä löytyy opettajista eli lehtoreista ja 
päätoimisista tuntiopettajista (M 3,87, s 0,543, n=448). Tämän tutkimuksen teo-
riaosan pohdintaa yrittäjyyden ja hallinnon peruseroista vahvistavat tulokset, 
joiden mukaan tukipalveluissa ja hallinnossa sisäistä yrittäjyyttä on toiminnan 
luonteen vuoksi vähiten (M 3,78, s 0,601, n=247).  

TAULUKKO 37 Yksilötason sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain 

Amk N Mean Std. Deviation
LAUREA 68 3,71 0,840
HUMAK 40 3,82 0,467
TAMK 62 3,83 0,599
TUAMK 106 3,84 0,663
DIAK 52 3,84 0,477
RAMK 44 3,84 0,602
LAMK 72 3,86 0,685
KAMK 27 3,87 0,558
KTAMK 33 3,87 0,500
HELIA 42 3,87 0,554
EKAMK 48 3,88 0,569
OAMK 119 3,90 0,527
HAAGA 42 3,98 0,466
KYAMK 61 3,98 0,421
MAMK 69 3,98 0,400
Total 885 3,87 0,578
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KUVIO 59 Yksilötason sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain (M=3,87) 
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Sisäisen yrittäjyyden yksilötason ulottuvuudet 
Ammattikorkeakoulujen henkilöstön yksilötason yrittäjyysominaisuuksien tyy-
pittelyä varten aineistosta ajettiin faktorianalyysit. Analyysissä päädyttiin Ma-
ximum Likelihood –menetelmään. Ensimmäisten ajojen perusteella faktoroin-
nista jättiin pois kommunaliteetiltaan alle 0,2:n olevat muuttujat (vastuullisuus, 
omien resurssien mitoitus, ulkoiset palkkiot ja tulevaisuudenusko). Lopulliseen 
ajoon otettiin mukaan taulukon 38 mukaiset muuttujat, joiden kommunaliteetit 
täyttävät kriteerin. Ominaisarvon (> 1) ja suhteellisen ominaisarvon (> 5 %) pe-
rusteella päädyttiin kahteen faktoriin, joiden sisällöt ovat erittäin selkeät. Näi-
den faktoreiden lataukset ovat taulukossa 39. 

Faktori 6 (ominaisarvo 43,5 %) koostuu sisäisen yrittäjyyden ominaisuuk-
sista, joiden pohjana on yksilön kyky luovuuteen, innovatiivisuuteen ja visioin-
tiin (kognitiivinen alue). Tältä pohjalta hän tunnistaa tilanteen (proseduraalinen 
tieto), tarttuu rohkeasti mahdollisuuteen ja on aloitteellinen. Myönteiset arvot ja 
asenteet (affektiivinen alue) heijastuvat valmiuksina ajatella, tuntea ja toimia. 
Muutoshalukkuuteen viittaavat puolestaan tehokkuususkomus ja omanarvon-
tunto (konatiivinen alue). Tässä tutkimuksessa faktori nimetään rohkeaksi 
innovaattoriksi.

Faktorissa 7 (ominaisarvo 7,2 %) puolestaan korostuvat selkeät toiminnan 
kontrollit, jotka auttavat tavoitteiden toteuttamisessa: sitkeys, sinnikkyys, tar-
mokkuus ja sitoutuminen (konatiivinen alue). Motivaatiota ja tahtoa vahvista-
vat myös itseen kohdistuvina orientaatioina itseluottamus ja halu henkiseen 
kasvuun ja itsensä toteuttamiseen. Tässä faktorissa kontrollit ja hallinta sekä it-
seen kohdistuvat orientaatiot ilmenevät myös haluna olla oman itsensä herra, 
itsenäinen ja päättäväinen. Faktori nimetään sitkeäksi, itsenäiseksi tahtojaksi. 

Faktoriin 6 latautuneista muuttujista laadittiin summamuuttuja 
”F6rohkeainnovaattori”, jonka keskiarvoksi tuli 3,82, hajonnaksi 0,648 ja vinou-
deksi -0,932. Cronbergin alfa-kerroin on 0,909. Vastaavasti faktoriin 7 latautu-
neiden muuttujien summamuuttujan ”F7sitkeatahtoja” keskiarvo on 4,07, ha-
jonta 0,650 ja vinous -1,651. Reliabiliteetin alfa-kerroin on 0,866. 

Halu määrätietoiseen, sitkeään ja itsenäiseen toimintaan tavoitteiden saa-
vuttamiseksi (F7) ei eroa koulujen henkilöstöryhmien välillä, joten sitä voita-
neen pitää ammattikorkeakoulujen sisäisten yrittäjien yleisominaisuutena. Sen
sijaan kyky luovuuteen, innovatiivisuuteen ja visionäärisyyteen sekä aktiivinen 
aloitteellisuus erottelee erittäin merkitsevästi (ANOVA sig. 0,000) koulujen 
henkilöstöä. Tutkimus- ja kehitystyössä sekä liiketoiminnan parissa olevilla on 
tällä faktorilla mitattuna eniten sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksia (M 3,96, s 
0,678, n=190). Seuraavaksi yrittäjämäisimpiä ovat opettajat (M 3,80, s 0,607, 
n=448), ja vähiten ominaisuuksia löytyy tukipalvelu- ja hallintohenkilöiltä (M 
3,71, s 0,677, n=247), ks. kuvio 60.  Kun faktori 7 kuvastaa yleisominaisuutta, 
faktori 6 on selkeästi erityisominaisuus. Faktorit eivät erotelleet koulujen henki-
löstöä omistuspohjan, koon eikä alueellisen sijainnin perusteella, joten tulokset 
ovat sinänsä yleistettävissä. 
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TAULUKKO 38 Yksilötason sisäisen yrittäjyyden kommunaliteetit ja ominaisarvot 

Communalities 

Initial 
Minäkäsitys ,533
Omanarvontunto ,311
Tehokkuususkomus ,634
Yritys ja sinnikkyys ,384
Sitkeys ,355
Tarmokkuus ,652
Sitoutuminen ,665
Henk.kasvu/itsensä tot. ,559
Autonomisuus ,306
Taipumus tuntea ,339
Taipumus ajatella ,375
Taipumus toimia ,539
Tilanteen tunnistaminen ,412
Mahdollisuuteen tarttu-
minen ,582

Rohkeus ja riskinottokyky ,422
Muutoshalukkuus ,344
Luovuus ,508
Itsenäinen toiminta ,432
Aloitteellisuus ,480
Visionäärisyys/skenaariot ,426
Visionäärisyys/tavoitteet ,474
Innovatiivisuus

,570

Extraction Method: Maximum Likeli-
hood.

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues 

Total
% of 

Variance 
Cumulative 

%
1 9,569 43,495 43,495
2 1,585 7,206 50,701
3 ,946 4,301 55,002
4 ,900 4,091 59,093
5 ,818 3,718 62,811
6 ,796 3,620 66,430
7 ,705 3,203 69,633
8 ,668 3,035 72,668
9 ,651 2,958 75,626
10 ,574 2,608 78,235
11 ,551 2,504 80,738
12 ,537 2,440 83,179
13 ,480 2,180 85,359
14 ,458 2,083 87,442
15 ,421 1,913 89,355
16 ,403 1,834 91,189
17 ,389 1,769 92,958
18 ,361 1,640 94,598
19 ,332 1,508 96,107
20 ,316 1,437 97,544
21 ,299 1,358 98,902
22 ,242 1,098 100,000

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
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TAULUKKO 39 Yksilötason sisäisen yrittäjyyden faktorien lataukset 

Faktori Muuttuja Lataus 
Rohkea innovaattori Rohkeus ja riskinottokyky 0,785 
Faktori 6 (F6) Innovatiivisuus 0,770 
 Luovuus 0,731 
 Visionäärisyys/skenaariot 0,707 
 Tilanteen tunnistaminen 0,691 
 Mahdollisuuteen tarttuminen 0,652 
 Taipumus toimia 0,614 
 Aloitteellisuus 0,600 
 Visionäärisyys/tavoitteet 0,597 
 Tehokkuususkomus 0,501 
 Taipumus ajatella 0,498 
 Taipumus tuntea 0,474 
 Muutoshalukkuus 0,340 
 Omanarvontunto 0,340 
Sitkeä, itsenäinen tahtoja Sitkeys 0,875 
Faktori 7 (F7) Tarmokkuus 0,835 
 Sitoutuminen 0,795 
 Minäkäsitys/itseluottamus 0,587 
 Henkinen kasvu/itsensä toteuttaminen 0,547 
 Itsenäinen toiminta 0,432 
 Yritys ja sinnikkyys 0,428 
 Autonomisuus 0,406 

Tukipalvelut ja hallintoTutkimus ja liiketoimintaOpettajat

Henkilöstöryhmä

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

95
%
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KUVIO 60 Rohkean innovaattorin (F6) keskiarvot ja hajonnat henkilöstöryhmittäin 
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7.2.2  Henkilöstön tiimi- ja verkostotoiminta 

Teoriaosan mukaan yrittäjämäinen mahdollisuuden tunnistaminen edellyttää 
usein sosiaalista kanssakäymistä tarvittavan tiedon saamiseksi. Lisäksi tarvi-
taan tiedon keräämistä tulevaisuuden trendien ymmärtämiseksi. Tiimeissä ja 
verkostoissa tehdään kollektiivisia päätöksiä tiedon relevanttiudesta ja alan ke-
hityksestä. Aktiivisen kanssakäymisen perusteella luodaan siten tietoa, yrite-
tään ymmärtää tulevaisuutta ja arvioidaan tiedon tasoa. Tältä kannalta katsot-
tuna tiimien ja verkostojen toiminnan perusta on sosiaalinen kanssakäyminen. 
Kanssakäymisen tutkimiseksi tiimi- ja verkostotoiminta on jaettu kolmeen di-
mensioon: 1) tiimien ja verkostojen rakenteellinen dimensio eli ryhmäsuhteiden 
määrä (tiimisuhtmaar ja verkostsuhtmaar), 2) tiimien ja verkostojen suhteelli-
nen dimensio eli ryhmäkokoontumisten aktiivisuus (tiimiaktiivis ja verkostoak-
tiivis), ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen (tiimituntem ja verkostotun-
tem) ja ryhmän tärkeys tavoitteiden saavuttamisessa (tiimitärk, verkostotärk) 
sekä 3) tiimien ja verkostojen kognitiivinen dimensio eli ryhmän keskinäinen 
luottamus (tiimiluottamus ja verkostoluottam). Suluissa olevat muuttujat on 
määritelty siten, että korkea keskiarvo kuvaa tiimi- ja verkostosuhteiden paljo-
utta ja pieni keskiarvo suhteiden vähäisyyttä, ks. liite 2. Muuttujien saamat ar-
vot ovat taulukossa 40. 
 Rakenteellisen dimension tulosten mukaan ammattikorkeakoulujen hen-
kilöstö (N=882) toimii pääosin 1-3 tiimin (58,6 % vastaajista, n=517) tai 4-6 tii-
min (28,7 %, n=253) jäsenenä. Jakauma on positiivisesti oikealle vino siten, että 
7-9 tiimiin kuuluu 4,9 % (n=43) ja vähintään 10 tiimiin 1,9 % (n=17) vastaajista. 
Yhteenkään tiimiin ei kuulu 5,9 % (n=52) työtekijöistä. Jakauman keskiarvo on 
2,38, hajonta 0,754 ja vinous 1,007. Mielenkiintoista on, että tiimisuhteiden mää-
rässä mitattuna tukipalvelujen ja hallinnon työntekijät (M 2,45, s 0,906, n=246) 
ovat yhtä aktiivisia kuin tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä maksullisen palve-
lutoiminnan ihmiset (M 2,45, s 0,731, n=190). Sen sijaan opettajien tiimiytymi-
nen koulun sisällä näyttäisi olevan vähäisempää (M2,32, s 0,661, n=446). Va-
rianssianalyysin (ANOVA) mukainen tilastollinen merkitsevyystaso on 0,028. 
 Verkostosuhteiden määrä noudattaa hyvin pitkälti tiimisuhteiden ja-
kaumaa. Suurin osa henkilöstöstä (N=846) kuuluu 1-3 verkostoon (57,4 %, 
n=486) tai 4-6 verkostoon (20,8 %, n=176). Myös tässä jakauma on positiivisesti 
oikealle vino. Vajaat neljä prosenttia vastaajista (3,7 %, n=31) kuuluu 7-9 verkos-
toon ja 3,3 % (n=28) vähintään kymmeneen verkostoon. Jakauman keskiarvo on 
2,23, hajonta 0,864 ja vinous 1,109. Verkostojen lukumäärän perusteella henki-
löstöstä löytyy kuitenkin tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja (ANOVA sig. 
0,000) siten, että spontaanien, epävirallisten ja elastisten verkostojen kautta in-
formaatiota vaihtavat eniten t&k-henkilöt (M 2,54, s 0,946, n=184) ja toiseksi eni-
ten tukipalvelujen ja hallinnon työntekijät (M 2,18, s 0,985, n=235). Samoin kuin 
tiimien osalta, myös verkostojen osalta opettajat ehkä hieman yllättäenkin kuu-
luvat vähiten verkostoituneeseen henkilöstöryhmään (M 2,13, s 0,715, n=427). 

   



TAULUKKO 40 Tiimi- ja verkostosuhteiden dimensioiden jakaumat 

Muuttuja N Keski- Medi- Keski- Vinous
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 arvo aani hajonta

RAKENTEELLINEN DIMENSIO
Tiimisuhteiden määrä 882 52 517 253 43 17 5,9 58,6 28,7 4,9 1,9 2,38 2,00 0,754 1,007
Verkostosuhteiden määrä 846 125 486 176 31 28 14,8 57,4 20,8 3,7 3,3 2,23 2,00 0,864 1,109
SUHTEELLINEN DIMENSIO
Tiimikokoontumisten aktiivisuus 831 62 251 191 145 182 7,5 30,2 23,0 17,4 21,9 3,16 3,00 1,276 0,115
Verkostokokoontumisten aktiivisuus 734 286 284 101 43 20 39,0 38,7 13,8 5,9 2,7 1,95 2,00 1,003 1,108
Tiimin jäsenten keskinäinen tunteminen 840 4 19 26 413 378 0,5 2,3 3,1 49,2 45,0 4,36 4,00 0,697 -1,364
Verkoston jäsenten keskinäinen tunteminen 742 13 83 165 421 60 1,8 11,2 22,2 56,7 8,1 3,58 4,00 0,857 -0,824
Tiimin tärkeys tavoitteiden saavuttamisessa 841 8 16 55 292 470 1,0 1,9 6,5 34,7 55,9 4,43 5,00 0,777 -1,637
Verkoston tärkeys tavoitteiden saavuttamisessa 750 8 28 132 342 240 1,1 3,7 17,6 45,6 32,0 4,04 4,00 0,861 -0,827
KOGNITIIVINEN DIMENSIO
Tiimin keskinäinen luottamus 842 10 38 71 426 297 1,2 4,5 8,4 50,6 35,3 4,14 4,00 0,840 -1,216
Verkoston keskinäinen luottamus 746 13 58 208 352 115 1,7 7,8 27,9 47,2 15,4 3,67 4,00 0,890 -0,559

Frekvenssi Prosenttia

194
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Tiimi- ja verkostosuhteiden määrät eivät ammattikorkeakouluissa eron-
neet koulun koon, omistuspohjan (kaupunki-kuntayhtymä-osakeyhtiö) eivätkä  
sijainnin perusteella. Sen sijaan jako yksityisiin ja julkisiin kouluihin erotteli 
(ANOVA sig. 0,025) vastaajia siten, että yksityisten omistamissa kouluissa ver-
kostoituminen on yleisempää (M 2,32, s 0,864, n=293) kuin julkisyhteisöjen 
omistamissa kouluissa (M 2,18, s 0,861, n=553). 
 Teorian mukaan sisäisen yrittäjyyden määrän tulisi vaikuttaa tiimi- ja ver-
kostotoiminnan määrään. Asiaa mitattiin yksilön sisäisen yrittäjän voimakkuut-
ta mittaavalla muuttujalla, joka summaa yksilön arvoja ja asenteita, motivaatio-
ta ja tahtoa sekä yrittäjämäistä toimintaa (sumyksilotaso). Tutkimuksen tulokset 
vahvistavat teoriaa tiimi- ja verkostotoiminnan merkityksestä yrittäjyydelle, sil-
lä yksilötason sisäisen yrittäjän voimakkuus korreloi tilastollisesti erittäin mer-
kitsevästi (sig. 0,000) tiimisuhteiden (r 0,179, N=881) ja verkostosuhteiden (r 
0,249, N=846) määrän kanssa. Myös sisäisen yrittäjän rohkea innovaattori-
ulottuvuus (F6) korreloi erittäin merkitsevästi sekä tiimisuhteiden (r 0,227, N= 
881) että verkostosuhteiden (r 0,299) määrään (sig. 0,000). Tämän perusteella in-
novaattoreiden voidaan sanoa tämän tutkimuksen mukaan olevan ryhmä-
työsuuntautuneita. Sen sijaan sisäisen yrittäjän sitkeän tahtojan (F7) toiminnan 
ja tiimitoiminnan määrän välillä ei ole selkeää riippuvuutta. Tätä selittää osit-
tain ehkä se, että sitkeän tahtojan ulottuvuudessa kontrollit ja hallinta sekä it-
seen kohdistuvat orientaatiot ilmenevät myös haluna olla oman itsensä herra, 
itsenäinen ja päättäväinen, sekä haluna henkiseen kasvuun ja itsensä toteutta-
miseen. Sitkeän tahtojan ominaisuuden kasvaessa (sig. 0,002) ulkoisten verkos-
tosuhteiden määrä kuitenkin korostuu. 

Suhteellinen dimensio mittaa ryhmätoiminnan aktiivisuutta, ryhmän jä-
senten keskinäistä tuntemista sekä ryhmien tärkeyttä sen jäsenille. Henkilöstön 
kesken (N=831) pidetään erilaisia tiimipalavereja enimmäkseen 4-6 kertaa vuo-
dessa (30,2 %, n=251). Myös 7-9 kertaa vuodessa kokoontuvat tiimit ovat kui-
tenkin hyvin yleisiä (23 %, n=191), samoin 10-12 kertaa vuodessa kokoontuvat 
ryhmät (17,4%, n=145). Yli 12 kertaa vuodessa tiimeihin kokoontuvia työnteki-
jöitä vastaajista löytyy 21,9 % (n=182). Tiimien aktiivisuus ei eroa eri henkilös-
töryhmien välillä. Myöskään koulun koko tai koulun omistuspohja ei erotellut 
vastaajia. Sen sijaan alueellisia eroja (ANOVA sig. 0,031) löytyi sillä tavoin, että 
lappilaiset (M 3,44, s 1,178, n=73) ovat aktiivisimpia tiimikokousten pitäjiä. Seu-
raavaksi tyypillisintä tiimikokousten pitäminen on Länsi-Suomessa (M 3,32, s 
1,264, n=155), Etelä-Suomessa (M 3,14, s 1,319, n=401) ja Oulun läänissä (M 2,99, 
s 1,214, n=138). Vähiten aktiivisia tiimit ovat Itä-Suomessa (M 2,94, s 1,194, 
n=64).

Verkostotoiminta (M 1,95, s 1,003, v 1,108, N=734) on selkeästi tiimitoimin-
taa (M 3,16, s 1,276, v 0,115, N=831) vähäisempää. Verkostot kokoontuvat 
enimmäkseen noin 1-3 kertaa vuodessa (39,0 %, n=286) tai 4-6 kertaa vuodessa 
(30,2 %, n=251). Sitä useammin verkostojen kokouksiin osallistuu 22,4 % 
(n=164) vastaajaa. Verkostotoiminta ei merkitsevästi eronnut eri henkilöstö-
ryhmien välillä eikä myöskään koulun koon, sijainnin tai omistuspohjan mu-
kaan.
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Tiimien jäsenet tuntevat toisensa hyvin (M 4,36, s 0,697, v -1,364, N=840). 
Jakauma on voimakkaasti negatiivisesti vasemmalle vino (v 1,364). Melko hyvin 
tiimissä toisensa tuntee 49,2 % (n=413) osallistujista, todella hyvä tuntemus on 
45 %:lla (n=378). Erittäin huonosti tiimin muut jäsenet tuntee 0,5 % (n=4) ja 
melko huonosti 2,3 % (n=19) tiimeihin osallistuvista. Kantaansa ei osannut sa-
noa 26 (3,1 %) vastaajaa. Tulokset eivät eronneet eri henkilöstöryhmissä tai eri-
kokoisissa kouluissa. 
 Verkostojen jäsenten keskinäinen tunteminen on luonnollisestikin huo-
nompaa kuin tiimien jäsenten keskinäinen tunteminen (M 3,58, s 0,857, v -0,824, 
N=742). Melko hyvin verkoston muut jäsenet tuntee 421 osallistujaa (56,7%). 
Toiseksi suurin frekvenssi on kuitenkin niitä vastaajia, jotka eivät osaa sanoa 
kantaansa (n=165, 22,2 %). Erittäin hyvä tuntemus on 8,1 %:lla vastaajista 
(n=60), kun taas 13,0 % (n=96) vastaajista on sitä mieltä, että he tuntevat verkos-
tojensa jäseniä melko huonosti tai erittäin huonosti. Myöskään verkostojen jä-
senten keskinäinen tunteminen ei eronnut minkään taustamuuttujan mukaan. 
 Yli puolet (55,9 %, n=470) henkilökunnasta (N=841) pitää tiimejä erittäin 
tärkeinä koulun tavoitteiden saavuttamisessa (M 4,43, s 0,777, v -1,637). Ja-
kauman mediaani on jopa 5,0. Melko tärkeinä ryhmät näkee 34,7 % (n=292) vas-
taajista. Jakauma on erittäin voimakkaasti vasemmalle vino (v -1,637), joten vain 
harvat ovat asiasta toista mieltä. Tiimien tärkeyttä painottavat erityisesti 
(ANOVA sig. 0,038) tutkimus- ja kehityshenkilöt sekä projektityöhön osallistu-
vat (M 4,55, s 0,660, n=182). Opettajien kannalta tiimityön merkitys on hieman 
vähäisempää (M 4,40, s 0,759, n=430) ja henkilöstöryhmistä vähiten tiimien tär-
keyttä tavoitteiden saavuttamisessa painottavat tukipalvelujen ja hallinnon 
henkilöt (M 4,37, s 0,882, n=229). Tiimien tärkeyden korostaminen on yleistä 
koko ammattikorkeakoulukentässä, sillä muut taustamuuttujat eivät erotelleet 
vastaajia.

Verkostojen tärkeyttä koulun tavoitteiden saavuttamisessa (M 4,04, s 0,861, 
v -0,827, N=750) pidetään hieman pienempänä kuin sisäisten tiimien merkitys-
tä. Keskiarvo on silti myös verkostojen osalta hyvä, ja erittäin tärkeäksi verkos-
tot kokeekin 32,0 % (n=240) vastaajaa ja melko tärkeiksi 45,6 % (n=342). Kantaa 
ei osaa sanoa 132 vastaajaa (17,6 %). Melko vähämerkityksisinä tai erittäin tar-
peettomina verkostoja pitää 36 vastaajaa (4,8 %). Tulokset eivät merkitsevästi 
eronneet koulujen koon tai alueellisen sijainnin, omistuspohjan tai henkilöstö-
ryhmän perusteella. 
 Sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuuksien määrän kasvaessa tiimi- ja 
verkostotoiminnan suhteellinen dimensio eli toiminnan aktiivisuus, keskinäi-
nen tunteminen ja ryhmän merkityksen kokeminen tärkeäksi vastaavasti lisään-
tyvät. Korrelaatiot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (sig. 0,000) muuten 
paitsi verkostokokoontumisen aktiivisuudessa, jossa kuitenkin riippuvuus on 
myös melkein merkitsevää (sig. 0,021). Myös rohkean innovaattorin (F6) osalta 
riippuvuudet ovat erittäin merkitseviä tai merkitseviä. Sitkeä tahtoja –ulottu-
vuudessa (F7) riippuvuutta ei löydy verkostotoiminnan aktiivisuuden kanssa. 
Muiden ryhmätoiminnan suhteellisten dimensioiden kanssa riippuvuus kui-
tenkin on erittäin merkitsevää tai merkitsevää.
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Kognitiivinen dimensio mittaa tiimi- ja verkostosuhteiden keskinäistä luotta-
musta. Tiimitoimintaan osallistuvat (N=842) luottavat ongelmatilanteissa ryh-
mänsä jäseniin melko paljon (50,6 %, n=426) tai hyvinkin paljon (35,3 %, n=297). 
Kantaansa ei osannut sanoa 71 vastaajaa (8,4%). Melko vähän tiimin jäseniin 
luottaa 4,5 % (n=38) ja erittäin vähän 1,2 % (n=10) vastaajista. Tästä voidaan 
päätellä, että tiimien keskinäinen luottamus ammattikorkeakouluissa on hyväl-
lä tasolla myös ongelmatilanteissa (M 4,14, s 0,840, v -1,216). Mitä useammassa 
tiimissä henkilö on mukana, mitä aktiivisemmin hän tiimien kokoontumiseen 
osallistuu, mitä paremmin hän tuntee ryhmän muut jäsenet ja mitä tärkeäm-
mäksi hän tavoitteiden saavuttamisen kannalta tiimin kokee, sitä enemmän hän 
luottaa tiimin jäseniin myös ongelmatilanteiden edessä. Riippuvuus on kaikki-
en tiimidimensioiden välillä tilastollisesti merkitsevää (sig.<0,01). Keskinäinen 
luottamus ei eroa eri henkilöstöryhmissä eikä erikokoisissa kouluissa tai mui-
denkaan taustamuuttujien perusteella. Myös yksilötason sisäisen yrittäjyyden 
kasvaessa, olkoon kyse innovaattorista (F6) tai sitkeästä tahtojasta (F7), kasvaa 
merkitsevästi (sig.<0,01) myös ryhmän jäsenten keskinäinen luottamus. 
 Verkostojen jäsenten keskinäinen luottamus on selkeästi alhaisempaa kuin 
tiimien jäsenten välillä (M 3,67, s 0,890, v-0,559, N=746). Melko hyvänä luotta-
musta pitää 47,2 % (n=352). Yli neljännes vastaajista (27,9 %, n=208) ei kuiten-
kaan osannut sanoa kantaansa. Erittäin paljon verkostojen jäseniin ongelmati-
lanteissa luottavia on 15,4 % (n=115) vastaajista, mutta toisessa ääripäässä ole-
via on kuitenkin selkeästi vähemmän: melko vähän verkostoonsa luottaa 7,8 %, 
(n=58) ja erittäin vähän vain 1,7 % (n=13). Myös verkostojen keskinäistä luotta-
musta syventää verkostosuhteiden määrä, aktiivisuus, keskinäinen tunteminen 
ja verkoston tärkeyden mieltäminen (sig<0,01). Yksilötason sisäisen yrittäjän 
ominaisuuksien kasvaessa lisääntyy myös luottamus verkoston muihin jäseniin 
(sig. 0,000). Sama ilmiö löytyy innovaattoritoiminnan ja sitkeän tahtojan sekä 
verkoston jäsenten luottamuksen väliltä (sig. 0,000). 
 Yhteenveto ammattikorkeakoulujen henkilöstön tiimi- ja verkostotoimin-
nan vahvuudesta sosiaalisen kanssakäymisen näkökulmasta on kuviossa 61. 
Ryhmätoiminnan määrän mittaamiseksi muodostettiin summamuuttuja sum-
ryhmatoiminta, johon sisällytettiin kaikki tiimi- ja verkostotoiminnan mittarit. 
Mittarin keskiarvoksi eli keskimääräisen ryhmätoiminnan vahvuudeksi tuli 
3,32, hajonnaksi 0,619 ja vinoudeksi -1,680. Mittarin konsistenssi on kohtalainen 
0,631.
 Ryhmätoiminnan määrä korreloi positiivisesti yksilötason sisäisen yrittä-
jyyden määrän kanssa (r 0,293, sig. 0,000), innovaattorin ulottuvuuden kanssa   
(r 0,329, sig. 0,000) sekä sitkeän tahtojan ulottuvuuden kanssa (r 0,164, sig. 
0,000). Tulos vahvistaa sisäisen yrittäjyyden ja ryhmätoiminnan välisen suh-
teen.

Varianssianalyysin mukaan tiimi- ja verkostotoiminnan määrässä on kou-
lukohtaista tilastollista eroa (ANOVA sig. 0,031). Ryhmätoiminnan voimakkuus 
kouluittain on eritelty taulukossa 41 ja esitetty kuviossa 62. 
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Ryhmätoiminnan sosiaalisen kanssakäymisen dimensiot
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KUVIO 61 Ryhmätoiminnan sosiaalisen kanssakäymisen dimensiot 

TAULUKKO 41 Ryhmätoiminnan voimakkuus kouluittain 

Amk N Mean Std. Deviation
LAUREA 67 3,50 0,595
HAAGA 42 3,48 0,399
HUMAK 40 3,46 0,412
DIAK 52 3,41 0,506
TAMK 62 3,37 0,629
OAMK 119 3,37 0,529
RAMK 45 3,34 0,565
LAMK 72 3,33 0,492
HELIA 42 3,28 0,628
TUAMK 106 3,27 0,745
KAMK 27 3,25 0,748
KYAMK 61 3,23 0,709
KTAMK 33 3,21 0,781
EKAMK 48 3,18 0,760
MAMK 69 3,13 0,613
Total 885 3,32 0,619
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Tiimi- ja verkostotoiminnan voimakkuus kouluittain
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KUVIO 62 Ryhmätoiminnan voimakkuus kouluittain (M=3,32) 

7.2.3 Organisaatiotason sisäinen yrittäjyys 

Organisaatiotason sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan teoriaosan mukaisesti 
yrittäjähenkisen organisaatiokulttuurin ideaa, yrittäjyyttä tukevan organisaati-
on rakennetta ja yrittäjämäisiä prosesseja, sisäisen yrittäjyyden vaikutusta joh-
tamiseen ja johtamisen vaikutusta sisäiseen yrittäjyyteen sekä organisaation 
menestymisen ja sisäisen yrittäjyyden välistä riippuvuutta. 
 Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden muuttujien jakaumat ovat taulu-
kossa 42. Jakaumien keskiarvot ovat lähellä teoreettista keskiarvoa 3, mediaanit 
ovat pääosin teoreettisen keskiarvon mukaisia, hajonnat ovat tasaisia ja vinou-
det ovat pieniä. Näin ollen jakaumien muodot ovat lähellä normaalijakaumia. 

Organisaatiokulttuurin yrittäjähenkisyys
Teoriaosan perusteella yrittäjähenkisessä organisaatiokulttuurissa vallitsevat 
yrittämiseen kannustavat arvot (okyrittajaarvot), siellä annetaan vapautta luo-
vuuden käyttämiseen (okvapaus), muutos nähdään mahdollisuutena (okmuu-
tosmahd), mahdollisuuteen tarttuminen on yleinen menettelytapa (okmahdtart-
tum), riskien ottaminen on sallittua (okriskimahd), kontrollin sijasta toimintaa 
ohjataan joustavasti (okjoustavuus), organisaatiossa siedetään virheitä (okvirh-
sieto), tekemisen sijasta keskitytään tuloksiin (oktuloskeskeis) ja toimintatapa 
on muutoinkin edistyksellistä perinteisen tavan vastapainona (okedistyksell). 
 Organisaatiokulttuurin yhdeksän muuttujan keskiarvo on 3,06 ja varianssi 
0,046. Kaikkiaan ammattikorkeakoulujen organisaatiokulttuuri ei siten sisällä 
erityisen paljon sisäiselle yrittäjyydelle suotuisia elementtejä – tosin myöskään 
päinvastaiset piirteet eivät korostu.  
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 Yrittäjähenkisimmät piirteet liittyvät siihen, että kouluissa annetaan melko 
hyvin vapautta luovuuden käyttämiseen (M 3,39, s 1,070, v -0,246, N=885) ja 
paineiden edessä koulut pyrkivät selkeästi muuttumaan sen sijaan, että pyrki-
sivät säilyttämään entiset toimintamallinsa (M 3,36, s 1,203, v - 0,388, N=886), eli 
muutos nähdään mahdollisuutena. Vapautta luovuuteen annetaan eniten osa-
keyhtiöiden ja säätiöiden ylläpitämissä kouluissa (M3,47, s 1,147, n=305), toi-
seksi eniten luovuutta sallitaan kuntayhtymien kouluissa (M 3,43, s 1,105, 
n=385) ja vähiten sisäiseen yrittäjyyteen liittyviä vapausasteita löytyy kaupun-
kien omistamista kouluista (M 3,19, s 1,185, n=195); ANOVA sig. 0,021. Myös 
muutos nähdään selkeämmin mahdollisuutena (ANOVA sig. 0,044) osakeyh-
tiö/säätiö-taustaisten koulujen henkilöstön parissa (M 3,49, s 1,254, n=305) kuin 
kuntayhtymä- (M 3,32, s 1,144, n=386) ja kuntaomisteisten koulujen henkilöstön 
keskuudessa (M 3,23, s 1,224, n=195). Yksityisoikeudellisten yhteisöjen koulut 
ovat myös selkeämmin (ANOVA sig. 0,018) muutoshalukkaita (M 3,49, s 1,254, 
n=305), kun taas julkisyhteisöjen omistamissa kouluissa on enemmän entisten 
toimintamallien säilyttämisen halua (M3,29, s 1,171, n=581). Alueellinen sijainti 
erottelee kouluja siten, että Oulun läänissä (M 3,66, s 1,050, n=145) ja Itä-
Suomessa (M 3,51, s 1,052, n=69) henkilökunta kokee saaneensa vapausasteita 
luovuuteensa keskimääräistä enemmän, kun taas Länsi-Suomessa tilanne on 
päinvastainen (M 3,07, s 1,189, n=169); ANOVA sig. 0,000. Muutoksen näkemi-
nen mahdollisuutena on taas voimakkainta (ANOVA sig. 0,000) Itä-Suomessa 
(M 3,94, s 1,083, n=69) ja Etelä-Suomessa (M 3,48, s 1,200, n=425) ja heikointa 
Lapissa (M 3,08, s 1,125, n=78). 
 Sangen mielenkiintoinen on tulos, jonka mukaan paineiden edessä koulun 
muutoshalu nähdään suurimmaksi (ANOVA sig. 0,029) tukipalvelujen ja hal-
linnon henkilöstön keskuudessa (M 3,43, s 1,175, n=248) sekä opettajien kes-
kuudessa (M 3,40, s 1,209, n=448) verrattuna tutkimus- ja kehitystoimen sekä 
erilaisten projektien henkilökunnan näkemyksiin (M 3,15, s 1,210, n=190). Tu-
leeko tulosta tulkita niin, että erityisesti hallinto on valmistautunut muutoksiin 
sen sijaan että pyrkisi pitämään kiinni entisistä toimintamalleista vai niin, että 
t&k-henkilöstö on pessimistisin uskoessaan, että pakonkin edessä heidän kou-
lunsa kuitenkin pyrkisi ennemmin säilyttämään status quonsa kuin muuttu-
maan? Onko kyse siis todellisesta muutoshalusta vai pessimismistä? 
 Ammattikorkeakoulujen organisaatiokulttuurit asettuvat sisäisen yrittä-
jyyden elementtien kannalta lähelle neutraalia keskiarvorajaa, kun mitataan 
mm. sitä, suunnitellaanko koulussa mieluummin asiat hyvin kuin tartutaan ti-
laisuuteen (M 3,07, s 1,057, v -0,026, N=883), kannustavatko organisaation arvot 
yrittämiseen (M 3,03, s 1,070, v -0,246, N=881), mahdollistetaanko riskien otta-
mista (M 3,10, s 1,085, v -0,187, N=884), siedetäänkö virheitä (M 2,90, s 1,055, v -
0,001, N=884), keskitytäänkö tuloksiin enemmän kuin tekemiseen (M 2,98, s 
1,058, v -0,109, N=883) vai onko koulun toimintatapa enemmän perinteinen 
kuin edistyksellinen (M 2,97, s 1,201, v -0,088, N=883). 
 Eniten sisäisen yrittäjyyden ihanteita vastaan ammattikorkeakoulun orga-
nisaatiokulttuurissa sotii suhtautuminen kontrolliin: kouluissa tuntuu yleisesti 
ottaen olevan sellaista kontrollia, joka merkittävästi vähentää joustavuutta (M 
2,73, s 1,293, v 0,183, N=885). Tutkimuksen mukaan (ANOVA sig. 0,000) yksi-
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tyisoikeudellisten koulujen organisaatiot (M 2,99, s 1,339, n=305) olivat kuiten-
kin erittäin merkitsevästi joustavampia kuin julkisoikeudellisten yhteisöjen or-
ganisaatiokulttuurit (M 2,59, s 1,247, n=580). Erittäin merkitsevä ero (ANOVA 
sig. 0,000) löytyy omistuspohjasta myös siten, että joustavinta organisaatiokult-
tuuri on osakeyhtiöiden/säätiöiden ylläpitämissä kouluissa (M 2,99, s 1,339, 
n=307) verrattuna kuntayhtymien ylläpitämiin kouluihin (M 2,68, s 1,222, 
n=385) ja tämän tutkimuksen mukaan eniten kontrollia käyttäviin kaupunkien 
omistamiin kouluihin (M 2,41, s 1,279, n=195). Luonnolliselta tuntuu myös tu-
los, jonka mukaan kontrolli kasvaa koulun koon kasvaessa ja joustavuus lisään-
tyy koulun koon pienentyessä (ANOVA sig. 0,006), joskaan tulos ei ole aivan li-
neaarinen keskikokoisissa kouluissa. Erityisen paljon (ANOVA sig. 0,000) orga-
nisaatiokulttuuri sisältää kontrollia Länsi-Suomen ammattikorkeakouluissa (M 
2,30, s 1,241, n=168) verrattuna Oulun läänin kouluihin (M 2,90, s 1,190, n=146) 
ja Etelä-Suomen kouluihin (M 2,86, s 1,318, n=425). Varsinkin t&k-henkilöstö ja 
projektien parissa työskentelevät kokevat, että koulussa on paljon kontrollia, 
joka vähentää joustavuutta (M 2,48, s 1,271, n=190) kun taas tukipalvelujen ja 
hallinnon työntekijät (M 2,79, s 1,258, n=247) ja opettajat (M 2,80, s 1,310, n=448) 
kokevat koulunsa hieman joustavammaksi (ANOVA sig. 0,011). 

Kuviossa 63 on yhteenveto ammattikorkeakoulujen organisaatiokulttuurin 
yritysmyönteisyydestä. Sisäiselle yrittäjyydelle myönteisen organisaatiokult-
tuurin koulukohtaista tarkastelua varten kulttuurin 9 muuttujasta tehtiin sum-
mamuuttuja sumorgkulttuuri, jonka keskiarvoksi tuli 3,06, hajonnaksi 0,712 ja 
vinoudeksi -0,279. Muuttujan reliabliliteetti on hyvä, alfa-kerroin on 0,809. Kou-
lujen organisaation yrittäjähenkisyys on eritelty taulukossa 43 ja esitetty kuvi-
ossa 64. Koulujen erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (ANOVA sig. 
0,000).

TAULUKKO 42 Koulujen organisaatiokulttuurien yrittäjähenkisyyden voimakkuus 

AMK N Mean Std. Deviation
LAUREA 68 3,655 0,793
MAMK 69 3,351 0,575
DIAK 52 3,334 0,517
KAMK 27 3,317 0,629
HAAGA 42 3,238 0,660
EKAMK 48 3,073 0,459
HUMAK 40 3,070 0,728
HELIA 42 3,026 0,744
KTAMK 33 2,997 0,694
LAMK 72 2,972 0,692
OAMK 119 2,955 0,679
TAMK 62 2,916 0,634
KYAMK 61 2,805 0,693
TUAMK 107 2,787 0,720
RAMK 45 2,726 0,688
Total 887 3,059 0,712
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Sisäisen yrittäjyyden elementit organisaatiokulttuurissa
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KUVIO 63 Ammattikorkeakoulujen organisaatiokulttuurin sisäisen yrittäjyyden ele-
menttien voimakkuus 
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KUVIO 64 Koulujen organisaatiokulttuurien yrittäjähenkisyyden voimakkuudet 
(M=3,06).



TAULUKKO 43 Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden muuttujien jakaumat 

Muuttuja N Keski- Medi- Keski- Vinous
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 arvo aani hajonta

ORGANISAATIOKULTTUURI
Arvot kannustavat yrittämiseen 881 87 178 292 271 53 9,9 20,2 33,1 30,8 6,0 3,03 3,00 1,070 -0,246
Annetaan vapautta luovuuteen 885 68 150 149 402 116 7,7 16,9 16,8 45,4 13,1 3,39 4,00 1,141 -0,592
Muutos nähdään mahdollisuutena 886 69 180 155 330 152 7,8 20,3 17,5 37,2 17,2 3,36 4,00 1,203 -0,388
Saadaan tarttua tilaisuuteen 883 52 234 267 257 73 5,9 26,5 30,2 29,1 8,3 3,07 3,00 1,057 -0,026
Riskien ottaminen sallitaan 884 66 212 241 296 69 7,5 24,0 27,3 33,5 7,8 3,10 3,00 1,085 -0,187
Ollaan joustavia - kontrollin vähäisyys 885 185 256 138 226 80 20,9 28,9 15,6 25,5 9,0 2,73 3,00 1,293 0,183
Virheitä siedetään 884 81 251 274 232 46 9,2 28,4 31,0 26,2 5,2 2,90 3,00 1,055 -0,001
Keskitytään tuloksiin 883 75 229 267 263 49 8,5 25,9 30,2 29,8 5,5 2,98 3,00 1,058 -0,109
Toimitaan edistyksellisesti 883 114 235 176 283 75 12,9 26,6 19,9 32,0 8,5 2,97 3,00 1,201 -0,088
RAKENNE JA PROSESSIT
Hajautetut resurssit 885 176 304 206 166 33 19,9 34,4 23,3 18,8 3,7 2,52 2,00 1,117 0,326
Osastojen itsenäisyys 883 60 172 169 397 85 6,8 19,5 19,1 45,0 9,6 3,31 4,00 1,098 -0,511
Yleispiirteiset tehtävänkuvat 885 29 128 176 430 122 3,3 14,5 19,9 48,6 13,8 3,55 4,00 1,005 -0,617
Organisaatiorakenteen yksinkertaisuus 882 207 297 167 162 49 23,5 33,7 18,9 18,4 5,6 2,49 2,00 1,192 0,430
Ryhmätyöajattelun varassa toimiminen 884 85 255 266 225 53 9,6 28,8 30,1 25,5 6,0 2,89 3,00 1,076 0,037
Epämuodollinen ja avoin kommunikaatio 886 61 200 170 342 113 6,9 22,6 19,2 38,6 12,8 3,28 4,00 1,150 -0,324
JOHTAMINEN
Vision mukaan johtaminen 884 85 148 286 290 75 9,6 16,7 32,4 32,8 8,5 3,14 3,00 1,096 -0,327
Normien haastaminen 883 118 230 268 216 51 13,4 26,0 30,4 24,5 5,8 2,83 3,00 1,115 0,005
Byrokratian vähentäminen 883 233 294 223 102 31 26,4 33,3 25,3 11,6 3,5 2,33 2,00 1,091 0,516
Työympäristön energisointi 883 217 258 270 106 32 24,6 29,2 30,6 12,0 3,6 2,41 2,00 1,092 0,362
Muutossuuntautuneisuus ja innovatiivisuus 884 96 202 239 275 72 10,9 22,9 27,0 31,1 8,1 3,03 3,00 1,140 -0,166
Vallan ja vastuun delegointi 884 129 256 228 226 45 14,6 29,0 25,8 25,6 5,1 2,78 3,00 1,133 0,054
Yrittäjämäiseen toimintatapaan kannustus 883 59 167 217 323 117 6,7 18,9 24,6 36,6 13,3 3,31 3,00 1,112 -0,347
Sitoutuminen pitkäaik. sis.yritt. kehittämiseen 881 88 179 378 192 44 10,0 20,3 42,9 21,8 5,0 2,91 3,00 1,007 -0,123
Päivittäisen työskentelyn tukeminen 885 191 257 158 226 53 21,6 29,0 17,9 25,5 6,0 2,65 2,00 1,237 0,185
Kannusteiden antaminen 882 197 305 181 158 41 22,3 34,6 20,5 17,9 4,6 2,48 2,00 1,115 0,417
Resurssien antaminen innovointiin ja kehitt:een 884 84 230 210 304 56 9,5 26,0 23,8 34,4 6,3 3,02 3,00 1,113 -0,179
MENESTYMINEN
Oman toiminnan kriittinen tarkastelu 879 71 247 200 296 65 8,1 28,1 22,8 33,7 7,4 3,04 3,00 1,112 -0,113
Virheiden käsittely oppimisen kannalta 884 112 263 240 230 39 12,7 29,8 27,1 26,0 4,4 2,80 3,00 1,096 0,030
Palautteen käyttäminen kehittämiseen 884 106 222 205 306 45 12,0 25,1 23,2 34,6 5,1 2,96 3,00 1,131 -0,202
Resurssien antaminen mahdoll:een tarttum. 886 94 227 177 309 79 10,6 25,6 20,0 34,9 8,9 3,06 3,00 1,176 -0,177

Frekvenssi Prosenttia
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Yrittäjyyttä tukevat organisaation rakenteet ja prosessit
Yrittäjyyttä tukevalle organisaation rakenteelle ja prosesseille ovat teoriaosan 
mukaan tyypillisiä hajautetut prosessit (rphajautus), osastojen itsenäisyys (rp-
osastoitsen), yleispiirteiset tehtävänkuvat (rptehtävänk), organisaatiorakenteen 
yksinkertaisuus (rprakentyksink), toimiminen ryhmätyöajattelun varassa 
(rpryhmätyö) ja epämuodollinen ja avoin kommunikaatio (rpavoinkomm). 
 Ammattikorkeakoulujen rakenteet ja prosessit ovat tämän tutkimuksen 
mukaan yrittäjyyden kannalta neutraaleja, ne eivät erityisesti tue yrittäjyyttä, 
mutta eivät myöskään selkeästi estä sisäisen yrittäjyyden toteutumista: raken-
teiden ja prosessien muuttujien keskiarvo on erittäin neutraali 3,01 ja varianssi 
1,096.
 Henkilöstön tehtävänkuvat ammattikorkeakouluissa ovat paras yksittäi-
nen sisäistä yrittäjyyttä tukeva elementti, sillä ne koetaan enemmänkin melko 
yleispiirteisiksi kuin tiukoiksi (M 3,55, s 1,005, v -0,617, N=885). Koulut eroavat 
tehtävänkuvien joustavuudessa siten, että yksityisomisteisissa kouluissa (M 
3,68, s 1,082, n=305) tehtävien määrittelyt ovat merkitsevästi (ANOVA sig. 
0,005) joustavampia kuin julkisomisteisissa kouluissa (M 3,48, s 0,956, n=580): 
kaupunkien omistamat koulut ovat tiukempia (M 3,47, s 0,943, n=195) kuin 
kuntayhtymien omistamat koulut (M 3,49, s 0,963, n=385), ja osakeyhtiöiden ja 
säätiöiden kouluissa ollaan kaikista joustavimpia (M 3,68, s 1,082, n=305); 
ANOVA sig. 0,019. Koulun koko tai sijainti eivät vaikuta toimenkuvien tiuk-
kuuteen, myöskään eri henkilöstöryhmissä asiaa ei koeta eri tavoin. Näin aino-
aksi erottelevaksi tekijäksi jää koulun omistuspohja. 
 Toinen sisäistä yrittäjyyttä ammattikorkeakouluissa tukeva organisaa-
tiorakenteen piirre on eri osastojen itsenäisyys (M 3,31, s 1,098, v -0,511, N=883). 
Melko riittäväksi itsenäisyys koetaan varsinkin (ANOVA sig. 0,032) yksityis-
taustaisissa kouluissa (M 3,42, s 1,075, n=304) verrattuna julkistaustaisiin kou-
luihin (M 3,25, s 1,107, n=579). Myös osastojen itsenäisyyden kokemisessa jako 
on sama kuin tehtävänkuvissa. Kuntaomisteisissa kouluissa on vähiten raken-
teellista itsenäisyyttä (M 3,17, s 1,106, n=195), kuntayhtymien kouluissa sitä on 
hieman enemmän (M 3,30, s 1,106, n=384) ja itsenäisimpiä eri osastot ovat osa-
keyhtiöiden ja säätiöiden omistamissa kouluissa (M 3,42, s 1,075, n=304); 
ANOVA sig. 0,041). Koulun koko ei erottele lineaarisesti rakenteellista itsenäi-
syyttä muutoin kuin siten, että selkeästi itsenäisimpiä ovat pienten koulujen or-
ganisaatiot (M 3,61, s 1,000, n=109;ANOVA sig. 0,017). Alueellisesti rakenteelli-
nen itsenäisyys eroaa (ANOVA sig. 0,000) niin, että eniten itsenäisyyttä löytyy 
Oulun läänin kouluissa (M 3,60, s 0,993, n=146) ja Etelä-Suomen kouluissa (M 
3,38, s 1,089, n=424) verrattuna toista kulttuuria edustaviin Lappiin (M 3,01, s 
1,175, n=77) ja Länsi-Suomeen (M 3,05, s 1,110, n=168). Eri henkilöstöryhmät ei-
vät sen sijaan kokeneet osastojen itsenäisyydessä merkitseviä eroja. 
 Kolmas sisäistä yrittäjyyttä tukeva ominaisuus liittyy koulujen prosessei-
hin. Ammattikorkeakouluissa koetaan olevan melko paljon epämuodollista ja 
avointa kommunikaatiota (M 3,28, s 1,150, v -0,324, N=886). Avoin kommuni-
kaatio on tyypillisempää (ANOVA sig. 0,002) yksityistaustaisille kouluille (M 
3,44, s 1,180, n=305) kuin julkisomisteisille kouluille (M 3,19, s 1,125, n=581). 
Tarkempi erittely kertoo (ANOVA sig. 0,004), että vähiten avointa ja epämuo-
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dollista kommunikaatiota löytyy kaupunkien omistamista kouluista (M 3,10, s 
1,115, n=195) verrattuna kuntayhtymien omistamiin kouluihin (M 3,24, s 1,129, 
n=386) ja avoimimman vuorovaikutuksen kouluihin, joita tämän tutkimuksen 
mukaan ovat osakeyhtiöiden ja säätiöiden omistamat koulut (M 3,44, s 1,100, 
n=305). Alueellisestikin kommunikaation avoimuus eroaa erittäin merkitsevästi 
(ANOVA sig. 0,000). Ääripäitä edustavat Oulun läänin koulut, joissa avoimuus 
on suurinta (M 3,47, s 1,090, n=78) ja toisaalta Länsi-Suomen koulut, joissa epä-
muodollista kommunikaatiota on vähiten (M 3,00, s 1,127, n=168). Eri henkilös-
töryhmät eivät kokeneet eroja kommunikaation avoimuudessa ja epämuodolli-
suudessa. 
 Sisäisen yrittäjyyden toteutumisen kannalta heikoimmat tekijät liittyvät 
siihen, että kouluja ei koeta organisaatiorakenteeltaan yksinkertaisiksi eikä jous-
taviksi (M 2,49, s 1,192, v 0,430, N=882) ja että resursseja ohjataan enemmänkin 
keskitetysti kuin hajautetusti (M 2,52, s 1,117, v 0,326, N=885). Organisaatiora-
kenteen yksinkertaisuus ja joustavuus eivät vastoin olettamusta seuraa lineaari-
sesti koulun koon kasvua, vaikka pienten koulujen (100-199 työntekijää) henki-
löstöt mieltävätkin (ANOVA sig. 0,000) koulunsa kaikkein joustavimmiksi (M 
2,94, s 1.231, n=109). Yksityisten koulujen henkilöstöt kokevat organisaatiora-
kenteet joustavammaksi (M 2,61, 1,231, n=305) kuin julkisomisteisten koulujen 
henkilöstöt (M 2,43, s 1,167, n=577); ANOVA sig. 0,033. Sama jaottelu koskee 
tuntemusta siitä, jaetaanko koulun resursseja keskitetysti vai hajautetusti (yksit: 
M 2,77, s 1,161, n=303 ja julk: M 2,39, s 1,071, n=502; ANOVA sig. 0,000). Re-
surssien ohjaaminen onkin erittäin merkitsevästi (ANOVA sig. 0,000) enemmän 
keskittynyttä kaupunkien omistamissa (M 2,35, s 1,092, n=196) kouluissa kuin 
kuntayhtymien (M 2,41, s 1,061, n=386) ja osakeyhtiöiden ja säätiöiden omista-
missa kouluissa (M 2,77, s 1,161, n=303). Jälleen kerran Oulun lääni (M 2,91,       
s 1,148, n=145) edustaa joustavinta ja yksinkertaisinta koulujen rakennetta ja 
Länsi-Suomessa organisaatiorakenteet koetaan erityisen monimutkaisiksi ja 
joustamattomiksi (M 2,16, s 1.135, n=166); ANOVA sig. 0,000. 

Kuviossa 65 on yhteenveto ammattikorkeakoulujen organisaatioiden ra-
kenteiden ja prosessien yritysmyönteisyydestä. Sisäistä yrittäjyyttä tukevien ra-
kenteiden ja prosessien määrän koulukohtaiseksi tutkimiseksi tehtiin summa-
muuttuja ”sumrakenteet”, jonka keskiarvoksi tuli 3,01, hajonnaksi 0,690 ja vi-
noudeksi -0,080. Muuttujan reliabiliteetti on kohtalainen: alfa-kertoin on 0,685. 
Koulujen organisaation yrittäjähenkisyys on eritelty taulukossa 44 ja havainnol-
listettu kuviossa 66. Erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (ANOVA sig. 
0,000).
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Rakenteiden ja prosessien yrittäjämäisyys
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KUVIO 65 Ammattikorkeakoulujen yrittäjyyttä tukevat rakenteet ja prosessit 

TAULUKKO 44 Rakenteiden ja prosessien yrittäjämäisyys 

AMK N Mean Std. Deviation
LAUREA 68 3,56 0,708
HAAGA 42 3,40 0,695
KAMK 27 3,38 0,580
HUMAK 40 3,11 0,692
DIAK 52 3,11 0,612
OAMK 119 3,09 0,617
HELIA 42 3,04 0,698
KTAMK 33 3,00 0,784
MAMK 69 2,95 0,618
EKAMK 48 2,90 0,558
LAMK 72 2,89 0,519
TUAMK 107 2,80 0,684
TAMK 62 2,79 0,590
KYAMK 61 2,76 0,678
RAMK 45 2,69 0,800
Total 887 3,01 0,690
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Koulujen rakenteiden ja prosessien yrittäjämäisyys
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KUVIO 66 Rakenteiden ja prosessien yrittäjämäisyyden määrä eri kouluissa (M=3,01) 

Sisäistä yrittäjyyttä tukeva johtamistapa
Teorian perusteella sisäisen yrittäjyyden johtaminen on vision mukaan johta-
mista (johtvisionmuk), se on jatkuvaa normien haastamista (johtnormhaastam), 
byrokratian vähentämistä (johtbyrokvähent), työympäristön energisointia (joh-
tenergisointi), muutossuuntautuneisuutta ja innovatiivisuutta (johtinnovatii-
vis), vallan ja vastuun delegointia (johtdelegointi), yrittäjämäiseen toimintata-
paan kannustamista (johtyrittkannust), sitoutumista pitkäaikaiseen sisäisen 
yrittäjyyden kehittämiseen (johtsisyrittkehitt), päivittäisen työskentelyn tuke-
mista (johtpvtyöskent), kannusteiden antamista (johtkannusteet) ja resurssien 
antamista innovointiin ja kehittämiseen (johtkehresurss). 
 Yleisellä tasolla tarkasteltuna ammattikorkeakoulujen johtaminen on tä-
män tutkimuksen mukaan heikoin yrittäjyyttä edistävä organisaatiotason ilmiö. 
Johtamiseen liittyvien vastausten keskiarvo on 2,81, kun neutraalitasoina pidet-
tiin yrittäjyyttä tukevan organisaatiokulttuurin keskiarvoa 3,06 ja yrittäjämäis-
ten rakenteiden ja prosessien keskiarvoa 3,01. 
 Huolimatta johtamisen kokonaiskuvan heikkoudesta yrittäjyyden kannal-
ta, henkilökunta kokee kuitenkin saavansa johdolta melko hyvin kannustusta 
yrittäjämäiseen toimintatapaan (M 3,31, s 1,112, v -0,347, N=883). Kannustami-
sen määrä ei eronnut julkisyhteisöjen ja yksityisten ylläpitämissä kouluissa eikä 
koulun omistustyypin perusteella. Yrittäjämäiseen toimintatapaan kannustet-
tiin eniten (ANOVA sig. 0,004) 300-399 työntekijöiden kouluissa (M 3,45, s 
1,129, n=299). Koulun koko ei kuitenkaan erottele vastaajia lineaarisesti, sillä 
seuraavaksi eniten kannustusta annettiin pienissä 100-199 työntekijöiden kou-
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luissa (M 3,35, s 1,169, n=108). Alueellisia eroja tutkimuksessa ei löytynyt, ei 
myöskään käsityseroja eri henkilöstöryhmien väliltä. 
 Toiseksi eniten yrittäjämäistä johtamiskulttuuria havaittiin siinä, että hen-
kilöstön mielestä kouluja johdetaan vision mukaisesti (M 3,14, s 1,096, v -0,327, 
N=884). Yksityisomisteisissa kouluissa (M 3,29, s 1,145, n=304) vision mukaan 
johtaminen on merkitsevästi (ANOVA sig. 0,002) yleisempää kuin julkissekto-
rin omistamissa kouluissa (M 3,06, s 1,062, n=580). Julkisyhteisöjen omistamat 
koulut eroavat (ANOVA sig. 0,004) vielä siten, että kaupunkien omistamissa 
kouluissa johtamistapa noudattaa vähemmän visioon perustuvaa tyyliä          
(M 2,97, s 1,136, n=194) kuin kuntayhtymien omistamissa kouluissa (M 3,10, s 
1,022, n=386). Selvimmin visioon ovat henkilöstön käsityksen mukaan sitoutu-
neet osakeyhtiöiden ja säätiöiden omistamien koulujen johtajat (M 3,29, s 1,145, 
n=304). Myös koulun koko erottelee (ANOVA sig. 0,000) vastaajia siten, että 
parhaiten vision mukaan johdetaan suurehkoja kouluja (300-399 työntekijää)  
(M 3,31, s 1,099, n=301), mutta heikoiten visioon perustetaan kuitenkin aivan 
suurimmissa kouluissa (M 2,90, s 1,090, n=297). Visionäärisintä johtaminen on 
Itä-Suomessa (M 3,62, s 0,925, n=69) ja Etelä-Suomessa (M 3,22, s 1,108, n=424) 
ja vähiten visionääristä Lapin kouluissa (M 2,94, s 1,097, n=78). Eri henkilöstö-
ryhmät kokevat johtamisen visionäärisyyden eri tavoin: positiivisimmin suh-
tautuvat tukipalvelujen ja hallinnon henkilöt (M 3,33, s 1,063, n=248), toiseksi 
myönteisimpiä ovat tutkimuksen ja kehityksen sekä eri projektien ja maksulli-
sen palvelutoiminnan työntekijät (M 3,17, s 1,117, n=189) ja kriittisimpiä ovat 
opettajat (M 3,02, s 1,092, n=447). 
 Ammattikorkeakoulujen johtoa ei kuitenkaan pidetä erityisen muutos-
suuntautuneena eikä innovatiivisena (M 3,03, s 1,140, v -0,166, N=884). Samoin 
voimavarojen antaminen innovointi- ja kehittämistyöhön on sisäisen yrittäjyy-
den johtamisen kannalta neutraalilla tasolla (M 3,02, s 1,113, v-0,179, N=884). 
Niinpä henkilökunta kokee, että johto ei erityisemmin olekaan sitoutunut pit-
käaikaiseen sisäisen yrittäjyyden kehittämiseen (M 2,83, s 1,115, v 0,005, 
N=883). Johdon muutossuuntautuneisuus on kuitenkin merkitsevästi (ANOVA 
sig. 0,003) korkeampaa yksityissektorin omistamissa kouluissa (M 3,19, s 1,209, 
n=305) kuin julkissektorin omistamissa kouluissa (M 2,94, s 1,096, n=579). Myös 
alueelliset erot korostuvat (ANOVA sig. 0,000) siten, että Itä-Suomessa johto 
koetaan sekä muutossuuntautuneeksi ja innovatiiviseksi (M 3,74, s 0,949, n=96) 
että innovointi- ja kehittämistyölle resursseja antavaksi (M 3,36, s 1,081, n=96). 
Myös Etelä-Suomen johtoa pidetään sinänsä melko muutossuuntautuneena    
(M 3,13, s 1,144, n=425), mutta resurssien antaminen kehitystyöhön jää kuiten-
kin kaikkien koulujen keskiarvon alapuolelle. Sen sijaan Oulun alueen kouluis-
sa henkilöstö on melko tyytyväistä innovaatioresursointiin (M 3,29, s 1,097, 
n=146). Länsi-Suomen ammattikorkeakoulut pitävät perää sekä johdon muu-
tossuuntautuneisuudessa (M 2,64, s 1,134, n=166) että resurssien antamisessa 
(M 2,83, s 1,084, n=167); ANOVA sig. 0,000. Mielenkiintoista on sinänsä, että 
t&k-henkilökunnan mielipiteet innovointi- ja kehittämistyön resursoinnista ei-
vät tilastollisesti eronneet huonompaan suuntaan muiden henkilöstöryhmien 
kannoista. 
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 Sisäisen yrittäjyyden kehittymistä ammattikorkeakouluissa haittaa se, että 
johto ei ole henkilöstön mielestä tarpeeksi valmis haastamaan olemassa olevia 
normeja (M 2,83, s 1,115, v 0,005, N=883). Myös vallan ja vastuun delegoiminen 
koetaan liian vähäiseksi (M 2,78, s 1,133, v 0,054, N=884) eikä päivittäiseen 
työskentelyyn saada tarpeeksi johdon tukea ja kannustusta (M 2,65, s 1,237, v 
0,185, N=885). Julkissektorin omistamissa kouluissa (M 2,76, s 1,095, n=579) 
normien haastaminen on vielä heikompaa (ANOVA sig. 0,005) kuin yksityissek-
torin omistamissa kouluissa (M 2,98, s 1,142, n=304). Normien haastaminen on 
selkeästi huonointa kaupunkien omistamien koulujen johtamistyyleissä (M 
2,58, s 1,094, n=194; ANOVA sig. 0,001) sekä työntekijämääriltään suurissa kou-
luissa (M 2,64, s 1,088, n=297; ANOVA sig. 0,000).
 Erityisen puutteellisena (ANOVA sig. 0,002) normien haastamisen kokivat 
opettajat (M 2,72, s 1,099, n=446). Seuraavaksi eniten asia kiusaa t&k- ja projek-
tihenkilöstöä (M 2,84, s 1,148, n=189). Tyytyväisimpiä tähän asiaan olivat tuki-
palvelujen ja hallinnon ihmiset (M 3,03, s 1,096, n=248). Vallan ja vastuun riit-
tämättömään delegoimiseen kiinnittivät huomiota erityisesti (ANOVA sig. 
0,004) tutkimus- ja liiketoiminnan ihmiset (M 2,68, s 1,114, n=189). Lähes samal-
la tasolla olivat opettajat (M 2,70, s 1,133, n=447). Myös tässä asiassa vähiten kri-
tiikkiä nousi tukipalveluista ja hallinnosta (M 2,98, s 1,126, n=248). Päivittäisen 
työskentelyn tukemattomuus koetaan voimakkaimmin (ANOVA sig. 0,001) 
opettajien parissa (M 2,51, s 1,221, n=449). Tutkimuksessa ja maksullisessa pal-
velutoiminnassa tyytymättömyyttä on vähän vähemmän (M 2,71, s 1,186, 
n=189), ja vähiten tuen puute häiritsee tukipalvelujen ja hallinnon ihmisiä (M 
2,86, s 1,274, n=247). 
 Ongelmallista yrittäjyyden kehittymisen kannalta lienee se, että henkilös-
tön mielestä kouluissa ei anneta kannusteita (M 2,48, s 1,115, v 0,417, N=882) ei-
kä johto riittävästi energisoi työympäristöä (M 2,41, s 1,092, v 0,362, N=883). 
Kaikkein suurin puute henkilöstön mielestä on kuitenkin, että koulun johto ei 
pyri määrätietoisesti vähentämään byrokratiaa kouluissaan (M 2,33, s 1,091, v 
0,516, N=883). Kannusteiden antamattomuus ja työympäristön energisoimat-
tomuus eivät eroa yksityinen koulu – julkinen koulu –akselilla. Sen sijaan joh-
don byrokratian vähentämishalu on merkitsevästi vähäisempää (ANOVA sig. 
0,001) julkisomisteisissa kouluissa (M 2,23, s 1,049, n=578) kuin yksityisomistei-
sissa (M 2,50, s 1,147, n=305). Johdon antamien kannusteiden vähäisyyteen ovat 
voimakkaimmin kiinnittäneet huomiota kaupunkiomisteisten koulujen henki-
löstöt (M 2,11 s 1,116, n=195). Osakeyhtiöiden/säätiöiden kouluissa johto antaa 
kannusteita hieman paremmin (M 2,54, s 1,160, n=302), mutta eniten niitä saa-
daan kuntayhtymien ylläpitämissä kouluissa (M 2,61, s 1,135, n=385); ANOVA 
sig. 0,000. Myös työympäristön energisointi (ANOVA sig. 0,020) ja byrokratian 
vähentämishalu (ANOVA sig. 0,000) eroavat omistusmuodon mukaisesti. Vä-
häisintä johdon tämän suuntainen toiminta on kaupunkiomisteisissa kouluissa 
ja eniten energisoidaan ja byrokratiaa vähennetään osakeyhtiöiden ja säätiöiden 
ylläpitämissä ammattikorkeakouluissa. 
 Kannusteiden vähäisyys ei erottele eri henkilöstöryhmiä. Sen sijaan työ-
ympäristön energisointiin (ANOVA sig. 0,001) ovat tyytymättömimpiä opettajat 
(M 2,28, s 1,089, n=447). Tutkimuksen ja maksullisen palvelutoiminnan henki-
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löstöt ovat merkitsevästi vähemmän tyytymättömiä (M 2,43, s 1,024, n=188) ja 
tukipalvelujen ja hallinnon työntekijät näkevät ongelman kaikista pienimpänä 
(M 2,62, s 1,117, n=248). Myös byrokratian vähentämisen puuttumiseen ovat 
tyytymättömimpiä opettajat (M 2,22, s 1,069, n=447). Tutkimuksen ja liiketoi-
minnan henkilöstö on lähes samalla tasolla opettajien kanssa (M 2,29, s 1,081, 
n=188), ja tukipalvelujen ja hallinnon henkilöt ovat vähiten tyytymättömiä joh-
don toimintaan (M 2,54, s 1,112, n=248). Erot eri henkilöstöryhmien välillä ovat 
tilastollisesti erittäin merkitseviä (ANOVA sig. 0,000).

Kuviossa 67 on yhteenveto ammattikorkeakoulujen sisäistä yrittäjyyttä tu-
kevista johtamiselementeistä. Sisäistä yrittäjyyttä määrällisesti tukevien johta-
mistapojen koulukohtaiseksi tutkimiseksi tehtiin summamuuttuja ”sumjohta-
minen”, jonka keskiarvoksi tuli 2,81, hajonnaksi 0,823 ja vinoudeksi -0,029. 
Muuttujan reliabiliteetti on korkea, alfa-kerroin on 0,914. Koulujen sisäistä yrit-
täjyyttä tukevan johtamistavan määrät on eritelty taulukossa 45 ja esitetty kuvi-
ossa 68. Erot johtamistavoissa ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (ANOVA 
sig. 0,000). 
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KUVIO 67 Sisäistä yrittäjyyttä tukevat johtamiselementit 
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TAULUKKO 45 Sisäistä yrittäjyyttä tukevan johtamistavan voimakkuus eri kouluissa 

AMK N Mean Std. Deviation
KAMK 27 3,36 0,731
LAUREA 68 3,24 0,901
MAMK 69 3,13 0,700
HAAGA 42 3,02 0,783
DIAK 52 2,88 0,713
OAMK 119 2,84 0,828
LAMK 72 2,78 0,709
HELIA 42 2,77 0,857
EKAMK 48 2,76 0,634
KTAMK 33 2,75 0,931
HUMAK 40 2,68 0,817
KYAMK 61 2,65 0,780
TAMK 61 2,62 0,787
RAMK 45 2,56 0,916
TUAMK 107 2,47 0,793
Total 886 2,81 0,823

Sisäistä yrittäjyyttä tukevan johtamistavan voimakkuudet
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KUVIO 68 Sisäistä yrittäjyyttä tukevan johtamistavan voimakkuus eri kouluissa 
(M=2,81)

Menestyminen
Tämän tutkimuksen mukaan menestyminen edellyttää oman toiminnan kriitti-
sistä tarkastelua (menkriittis), virheiden käsittelyä oppimisen kannalta (men-
virhoppim), saadun palautteen käyttämistä toiminnan kehittämiseen (menpa-
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lautekeh) sekä resurssien antamista tilaisuuteen tarttumisen mahdollistamiseksi 
(menresurssantam).
 Organisaation yrittäjämäinen oppiminen on ammattikorkeakoulujen hen-
kilöstön käsityksen mukaan hieman heikolla tasolla (M 2,96). Keskiarvoa laskee 
erityisesti se, että kouluissa ei tarpeeksi käsitellä virheitä niin, että niistä voitai-
siin oppia (M 2,80, s 1,096, v 0,030, N=884). Parhaiten (ANOVA sig. 0,013) vir-
heet käsitellään kuntayhtymien omistamissa kouluissa (M 2,88, s 1,068, n=384) 
ja osakeyhtiöiden ja säätiöiden ylläpitämissä kouluissa (M 2,82, s 1,120, n=305) 
verrattuna kaupunkien suoraan omistamiin kouluihin (M 2,60, s 1,095, n=195). 
Erittäin merkitsevää tilastollista eroa löytyy myös koulujen alueellisen sijainnin 
perusteella: virheistä pyritään oppimaan erityisesti Oulun (M 3,08, s 1,011, 
n=146) ja Itä-Suomen (M 3,06, 1,049, n=68) alueen ammattikorkeakouluissa ver-
rattuna Länsi-Suomen (M 2,48, s 1,066, n=168) alueen kouluihin. Koulun koko ei 
vastaajia erottele eivätkä eri henkilöstöryhmät näe asiaa eri tavoin. 
 Yrittäjyyden kehittyminen sekä koulun menestymisen paraneminen edel-
lyttäisivät myös palautteen hyödyntämistä kehittämistyössä. Henkilöstön mie-
lestä koulujen toimintatapoja ei kuitenkaan riittävästi kehitetä palauteoppimi-
sella (M 2,96, s 1,131, v -0,202, N=884). Mielipiteet eivät eronneet tässä asiassa ti-
lastollisesti merkitsevästi. Alueellinen ero on kuitenkin erittäin merkitsevä 
(ANOVA sig. 0,000), sillä jälleen Itä-Suomen (M 3,39, s 1,127, n=69) ja Oulun 
läänin (M 3,24, s 1,029, n=145) ammattikorkeakoulut olivat asiasta selkeästi eri 
mieltä, ja niiden henkilöstöjen mukaan toimintoja kehitetään palautteen perus-
teella. Länsi-Suomen kouluissa myös palautteiden hyödyntäminen toimintojen 
edelleen kehittämisessä on tämän tutkimuksen mukaan heikointa (M 2,49, s 
1,156, n=167). Eniten (ANOVA sig. 0,004) palautteita koulujensa toimintatapo-
jen kehittämisessä hyödyntävät pienet koulut (M 3,25, s 1,152, n=109) verrattu-
na isoimpiin kouluihin (M 2,91, s 1,211 n=298). Myös omistuspohja vaikuttaa 
(ANOVA sig. 0,000), sillä kuntayhtymien (M 3,05, s 1,065, n=385) ja osakeyhti-
öiden ja säätiöiden (M 3,01, s 1,144, n=305) omistamissa kouluissa palaute hyö-
dynnetään herkemmin kuin kaupunkien omistamissa kouluissa (M 2,68, s 1,197, 
n=194).
 Sisäinen yrittäjyys edellyttää myös oman toiminnan ja sen tarkoituksen-
mukaisuuden kriittistä arviointia. Ammattikorkeakoulujen kriittisyys on kui-
tenkin vain teoreettisessa keskiarvossa (M 3,04, s 1,112, v -0,113, N=879), joten 
sisäisen yrittäjyyden kehittymiseksi toiminnassa tulisi ehkä lisätä itsekritiikkiä. 
Kriittisimmin omaan toimintaansa suhtaudutaan Itä-Suomessa (M3,48, s 1,052, 
n=69) ja Oulun läänin kouluissa (M 3,27, s 1,034, n=143). Koulun omaa toimin-
taa arvioidaan vähiten kriittisesti Länsi-Suomessa (M 2,69, s 1,105, n=166); 
ANOVA sig. 0,000. Koulun koon kasvaessa oman toiminnan kriittinen tarkaste-
lu vähenee (ANOVA sig. 0,027). 
 Sisäisen yrittäjyyden ja koulun menestymisen kannalta olisi henkilökun-
nalla oltava käytössään resursseja, kun se tunnistaa tilaisuuden, johon kannat-
taisi tarttua. Tutkimuksen mukaan koulut antavatkin resursseja jossakin määrin 
(M 3,06, s 1,176, v 0,177, N=886), mutta varsinkin opettajat (M 2,98, s 1,189, 
n=449) kokevat resurssien antamisen riittämättömäksi (ANOVA sig. 0,049). 
Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa olevien työntekijöiden ja projektien henki-
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lökunnan mukaan resursseja saadaan hieman paremmin (M 3,04, s 1,198, 
n=189). Parhaiten asiat ovat tukipalvelujen ja hallinnon henkilöstön kannalta 
(M 3,21, s 1,126, n=248). Alueellisesti koulut eroavat (ANOVA sig. 0,001) siten, 
että Oulun läänin kouluissa resurssit mahdollistavat tilaisuuksiin tarttumisen 
helpoimmin (M 3,34, s 1,152, n=146), kun taas Länsi-Suomen koulujen henkilö-
kunnat kokevat koulujen antavan vastaavia resursseja huomattavasti vähem-
män (M 2,76, s 1,196, n=168). Mielenkiintoinen on tulos, jonka mukaan pienim-
mät koulut (M 3,23, s 1,152, n=109) mahdollistavat sisäisen yrittäjyyden mukai-
sen mahdollisuuteen tarttumisen merkitsevästi paremmin (ANOVA sig. 0,006) 
kuin suurimmat koulut (M 2,91, s 1,211, n=298). 

Kuviossa 69 on yhteenveto ammattikorkeakoulujen organisaatioiden yrit-
täjämäisestä oppimisesta. Sisäistä yrittäjyyttä tukevan oppimisen määrälliseksi 
tutkimiseksi osa-alueen muuttujista tehtiin summamuuttuja summenestymi-
nen, jonka keskiarvoksi tuli 2,96, hajonnaksi 0,887 ja vinoudeksi -0,123. Muuttu-
jan reliabiliteetti on tyydyttävä, alfa-kerroin on 0,791. Koulujen sisäistä yrittä-
jyyttä tukevan organisaation oppimisen tasot on eritelty taulukossa 46 ja esitet-
ty kuviossa 70. Erot sisäistä yrittäjyyttä tukevien oppivien organisaatioiden ta-
soissa ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (ANOVA sig. 0,000). 
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KUVIO 69 Yrittäjämäisen organisaation menestymisen oppiminen 
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Yrittäjyyden mukaisesti oppivien organisaatioiden tasot
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KUVIO 70 Yrittäjyyden mukaisesti oppivien organisaatioiden tasot kouluissa (M=2,96) 

TAULUKKO 46 Sisäisen yrittäjyyden mukaisesti oppivien organisaatioiden tasot 

AMK N Mean Std. Deviation
KAMK 27 3,77 0,621
MAMK 69 3,25 0,810
HAAGA 42 3,21 0,817
LAUREA 68 3,20 0,923
OAMK 119 3,11 0,850
HELIA 42 3,06 0,851
DIAK 52 3,03 0,981
LAMK 72 2,98 0,838
KTAMK 33 2,98 0,764
EKAMK 48 2,96 0,793
HUMAK 40 2,83 0,939
TAMK 61 2,78 0,801
KYAMK 61 2,72 0,835
RAMK 45 2,68 0,907
TUAMK 107 2,50 0,860
Total 886 2,96 0,887

Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrät
Ammattikorkeakoulujen koko organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrän 
mittaamiseksi yrittäjähenkisen organisaatiokulttuurin, yrittäjyyttä tukevien or-
ganisaation rakenteiden ja prosessien, johtamisen ja menestymisen mittareista 
(30 kpl) muodostettiin summamuuttuja sumorgtaso, jonka keskiarvoksi tuli 
2,97, hajonnaksi 0,670 ja vinoudeksi -0,075. Mittarin alfa-kerroin on korkea 
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0,938. Koulukohtaiset tulokset on eritelty taulukossa 47 ja esitetty kuviossa 71. 
Koulukohtaiset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä (ANOVA sig. 0,000).

TAULUKKO 47 Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrät 

AMK N Mean Std. Deviation
LAUREA 68 3,44 0,743
KAMK 27 3,42 0,576
HAAGA 42 3,21 0,647
MAMK 69 3,20 0,561
DIAK 52 3,10 0,489
OAMK 119 2,97 0,658
HELIA 42 2,96 0,698
EKAMK 48 2,93 0,476
HUMAK 40 2,92 0,672
KTAMK 33 2,92 0,709
LAMK 72 2,91 0,560
TAMK 62 2,80 0,623
KYAMK 61 2,75 0,630
RAMK 45 2,67 0,764
TUAMK 107 2,66 0,640
Total 887 2,97 0,670

Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain
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KUVIO 71 Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrät kouluittain (M=2,97) 

Sisäinen yrittäjyys yhteensä 
Lopputulemana sisäisen yrittäjyyden määrästä laskettiin yksilötason, ryhmäta-
son ja organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrien keskiarvojen keskiarvo, 
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jolloin kaikki kolme ilmiötä saavat saman suhteellisen painoarvon lopputulok-
sessa. Sisäisen yrittäjyyden kouluittainen määrä on esitetty taulukossa 48 ja ku-
viossa 72. Koulukohtaisten keskiarvojen erot ovat tilastollisesti erittäin merkit-
seviä (ANOVA sig. 0,000). 

TAULUKKO 48 Sisäisen yrittäjyyden määrä kouluittain 

AMK N Mean Std. Deviation
HAAGA 42 3,55 0,367
LAUREA 68 3,54 0,548
KAMK 27 3,51 0,394
DIAK 52 3,45 0,354
MAMK 69 3,44 0,387
OAMK 119 3,41 0,366
HUMAK 40 3,40 0,373
HELIA 42 3,37 0,389
LAMK 72 3,37 0,414
EKAMK 48 3,33 0,378
KTAMK 33 3,33 0,394
TAMK 62 3,33 0,396
KYAMK 61 3,32 0,357
RAMK 45 3,28 0,370
TUAMK 107 3,25 0,432
Total 887 3,38 0,408

Sisäisen yrittäjyyden määrä kouluittain
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KUVIO 72 Sisäisen yrittäjyyden määrä kouluittain (M=3,38) 
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7.2.4  Henkilöstön tavoitteet ja toiminnan tavoitteellisuus 

Tässä tutkimuksessa tavoitteella tarkoitetaan haluttua tulevaisuuden tilaa. Ta-
voitteellisuus on sisäisen yrittäjyyden ominaisuus, jolla tarkoitetaan aktiivista 
pyrkimistä haluttuun tulevaisuuden tilaan. Jotta toiminta voisi olla tavoitteellis-
ta, tulee tavoitteiden olla selkeästi määriteltyjä ja tavoitteisiin tulee pyrkiä aktii-
visesti.

Henkilöstön määrittelemät tavoitteet 
Henkilöstöä pyydettiin nimeämään koulunsa kolme tärkeintä tavoitetta. Asial-
lisia vastauksia saatiin kaikkiaan 2 209, jotka on luokiteltu 11 ryhmään seuraa-
vasti:

1. Koulun tulee antaa korkealaatuista ja tasokasta opetusta. 
2. Koulun tulee vastata työelämän tarpeisiin ja rakentaa hyvät työelä-

mäsuhteet. 
3. Koulun tulee tukea alueensa vahvistumista. 
4. Koulun tulee harjoittaa t&k-toimintaa ja ottaa osaa kehityshankkei-

siin.
5. Koulun tulee tukea yksilön ammatillista kasvua ja osaamista. 
6. Koulun tulee vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. 
7. Koulun tulee olla tehokas ja taloudellinen, edelläkävijä, hyvä, paras, 

vetovoimaisin.
8. Koulun tulee tukea yrittäjyyttä ja kasvattaa yrittäjiä. 
9. Koulun tulee toimia innovaattorina. 
10. Koulun tulee kansainvälistyä ja kansainvälistää. 
11. Muut tavoitteet. 

Tavoiteryhmien jakaumat ovat taulukossa 49 ja graafinen esitys kuviossa 73. 
Koulun tärkeimmäksi tavoitteeksi henkilökunta selkeästi nostaa korkealaatui-
sen ja tasokkaan opetuksen (32,3 %, f 287, N=888). Erittäin tärkeänä tavoitteena 
pidetään myös yksilön ammatilliseen kasvun ja kehittymisen turvaamiseen liit-
tyviä seikkoja (17,6 %, f 156, N=888). Näiden lisäksi tavoitteena painotetaan 
koulun ulkoiseen imagoon ja koulun toimintatapaan liittyviä asioita: koulun tu-
lisi olla edelläkävijä, hyvä, vetovoimainen, tehokas ja taloudellinen (11,6 %, f 
103, N=888). 
 Toiseksi tärkeimpänä koulun tavoitteena pidetään erilaisia koulun alueel-
lisen vahvistamisen elementtejä (16,9 %, f 150, N=888), t&k-toimintaa ja erilaisia 
kehityshankkeita (13,1 %, f 116, N=888) sekä taloudellisuutta ja tehokkuutta 
(10,0 %, f 90, N=888). 
 Kolmanneksi tärkeimpien asioiden ryhmässä henkilökunta nostaa esiin 
t&k-toiminnan (14,9 %, f 132, N=888), alueellisuuden (12,7 %, f 113, N=888) sekä 
erilaiset muut seikat (11,4 %, f 101, N=888). 
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TAULUKKO 49 Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät tavoitteet henkilöstön mukaan 

Henkilöstön tavoitteet
  Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent
Valid Opetuksen taso 287 32,32 55 6,19 46 5,18

Työelämän tarpeet 84 9,46 82 9,23 50 5,63
Alueellisuus 49 5,52 150 16,89 113 12,73
T&k-toiminta 24 2,70 116 13,06 132 14,86
Yksilön kehittyminen 156 17,57 65 7,32 46 5,18
Yht.k:n kehitys 15 1,69 22 2,48 23 2,59
Tehokkuus ja taloudellisuus 103 11,60 90 10,14 85 9,57
Yrittäjyys 1 0,11 12 1,35 20 2,25
Innovaatiot 15 1,69 52 5,86 30 3,38
Kansainvälisyys 2 0,23 30 3,38 53 5,97
Muut 30 3,38 70 7,88 101 11,37
Total 766 86,26 744 83,78 699 78,72

Missing System 122 13,74 144 16,22 189 21,28
Total 888 100,00 888 100,00 888 100,00

Tärkein tavoite Toiseksi tärkein Kolmanneksi tärkein

Kun kysymysten tärkeysjärjestys jätetään huomioon ottamatta ja lasketaan 
frekvenssit kaikille asioille, jotka mainittiin koulun kolmen tärkeimmän tavoit-
teen joukossa, huomataan, että useimmiten oleellisimpana tavoitteena pidettiin 
opetuksen korkeaa tasoa (17,6 %, f 388, N=2 209). Toiseksi tärkeimmäksi tavoit-
teeksi nousee alueellisuus (14,1 %, f 312, N=2 209) ja kolmanneksi koulun te-
hokkuus ja taloudellisuus (12,6%, f 278, N=2 209). 
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KUVIO 73 Ammattikorkeakoulujen tärkeimmät tavoitteet henkilöstön mukaan 

Tavoitteellisuus
Tämän tutkimuksen mukaan tavoitteellisuus edellyttää, että tavoitteet on ase-
tettu selkeästi ja niihin pyritään aktiivisesti. Henkilöstön tavoitteellisuutta tut-
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kittiin kahdella kysymyksellä: oletteko amk:n työntekijöinä mielestänne asetta-
neet koulunne toiminnalle selkeät tavoitteet (henktavselkeys2) ja pyrittekö ak-
tiivisesti ohjaamaan omaa toimintaanne asettamiinne tavoitteisiin (henktavak-
tiivi2). Vastausten frekvenssit, keskiarvot, hajonnat ja vinoudet ovat taulukossa 
50. Mitä lähempänä keskiarvot ovat lukua 1, sitä selkeämmin henkilöstö on 
asettanut koulunsa tavoitteet ja sitä aktiivisemmin he myös pyrkivät ohjaamaan 
toimintaa kohti tavoitteita. 
 Henkilöstö on suhteellisen kriittistä koulun itsensä asettamien tavoitteiden 
selkeyteen (M 0,41, s 0,877, v -0,865, N=888). Vaikka enemmistö (59,9 %, n=532) 
vastaajista näkikin tavoitteet selkeinä, yli viidennes (21,2 %, n=188) ei osannut 
sanoa kantaansa ja vajaa viidennes oli sitä mieltä, että tavoitteiden asettaminen 
ei ole ollut tarpeeksi selkeää (18,9 %, n=168). Toimintaa pyritään kuitenkin oh-
jaamaan melko aktiivisesti kohti tavoitteita (M 0,51, s 0,789, N=888). Koulun 
asettamien tavoitteiden mieltämisen selkeys ja niihin pyrkiminen eivät varians-
sianalyysin perusteella eronneet eri henkilöstöryhmien välillä, ei myöskään ak-
selilla julkisomisteinen – yksityisomisteinen koulu, ei omistustyypin, koulun 
koon eikä alueellisen sijainnin perusteella. 
 Tutkimuksen mukaan henkilöstö ei tunne juuri lainkaan omistajien tavoit-
teita tai ei ainakaan pidä niitä selkeinä (M 0,09, s 0,856, v -0,167, N=888). Tietä-
mättömyys on yhtä suurta kaikissa henkilöstöryhmissä. Erittäin heikosti omis-
tajien tavoitteista olivat tietoisia varsinkin julkisyhteisöjen omistamien koulujen 
henkilöstöt (M 0,03, s 0,844, n=583) verrattuna (ANOVA sig. 0,009) yksityisesti 
omistettujen koulujen henkilöstöihin (M 0,19, s 0,872, n=305). Julkisyhteisöjen 
osalta kaupunkien omistamien koulujen tavoitteet (M 0,02, s 0,800, n=196) oli-
vat epäselvemmät (ANOVA sig. 0,032) kuin kuntayhtymien koulujen tavoitteet 
(M 0,04, s 0,866, n=387). Pahin tilanne on Lapin läänin kouluissa (M -0,10, s 
0,847, n=78) ja Länsi-Suomessa (M -0,03, s 0,767, n=169) ja paras tilanne on Ete-
lä-Suomessa (M 0,19, s 0,863, n=425). 
 Omistajia pidetään erittäin passiivisina itse asettamiinsa tavoitteisiin pyr-
kimisessä (M -0,21, s 0,843, v 0,412, N=888). Lähes puolet vastaajista (48,2 %, 
n=428) ei pidä omistajia lainkaan aktiivisina, ja lähes neljännes ei osaa sanoa 
asiaan kantaansa (24,5 %, n=218). Tässäkään asiassa eri henkilöstöryhmät eivät 
tilastollisesti eroa toisistaan. Sen sijaan tilastollista eroa löytyy (ANOVA sig. 
0,019) siinä, että julkisomisteisten koulujen henkilöstöt pitävät omistajiaan vie-
läkin passiivisempina (M -0,26, s 0,818, n=583) kuin yksityisesti omistettujen 
koulujen työntekijät (M -0,12, s 884, n=305). Koulun koko tai alueellinen sijainti 
eivät erotelleet vastaajia. 
 Henkilöstön ja omistajien vastaukset menevät ristiin. Omistajat ovat mie-
lestään asettaneet kouluille selkeät tavoitteet (M 0,86) ja he myös pyrkivät suh-
teellisen aktiivisesti tavoitteisiinsa (M 0,65). Henkilöstö ei kuitenkaan tunne tai 
pidä niitä selkeinä, jolloin omistajat nähdään hyvinkin passiivisina toimijoina. 
Toisaalta myös omistajien käsitys henkilöstön tavoitteiden asettamisen selkey-
destä (M 0,76) ja aktiivisuudesta (M 0,79) ylittää selkeästi henkilöstön omat kä-
sitykset.
 Henkilöstön tavoitteiden selkeys ja henkilöstön aktiivisuus korreloivat ti-
lastollisesti merkitsevästi keskenään (r 0,564, sig. 0,000). Tavoitteiden selkeys 
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sekä henkilöstön aktiivisuus korreloivat merkitsevästi myös sisäisen yrittäjyy-
den yksilöominaisuuksien, ryhmäominaisuuksien sekä organisaatiotason sisäi-
sen yrittäjyyden kanssa (sig, 0,000), vaikka riippuvuus ei olekaan voimakasta   
(r <0,2). Näin ollen sisäisen yrittäjyyden yhteismääränkään korrelaatio tavoit-
teiden asettamisen selkeyden kanssa (r 0,261) ja aktiivisuuden kanssa (r 0,249) ei 
nouse kovin korkeaksi, vaikka se onkin tilastollisesti merkitsevää (sig. 0,000). 
 Henkilöstön käsitys koulujensa ja omistajien tavoitteellisuudesta on esitet-
ty kuviossa 74. 
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KUVIO 74 Henkilöstön käsitys omasta ja omistajien tavoitteellisuudesta 



TAULUKKO 50 Henkilöstön tavoitteellisuuden, tavoitteiden yhdensuuntaisuuden/ristiriitaisuuden, tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden   ja-
kaumat

Muuttuja N Frekvenssi Prosenttia Keski- Medi- Keski- Vinous
-1 0 1 2 3 4 5 -1 0 1 2 3 4 5 arvo aani hajonta

Tavoitteen 1 yhdensuuntaisuus opm:n kanssa 789 345 228 132 47 37 43,7 28,9 16,7 6,0 4,7 1,77 1,50 1,232 0,796
Tavoitteen 2 yhdensuuntaisuus opm:n kanssa 770 305 237 146 49 33 39,6 30,8 19,0 6,4 4,3 2,05 2,00 1,107 0,946
Tavoitteen 3 yhdensuuntaisuus opm:n kanssa 740 271 214 178 45 32 36,6 28,9 24,1 6,1 4,3 2,13 2,00 1,107 0,786
Tavoitteen 1 yhdensuuntaisuus omist:n kanssa 788 323 235 128 58 44 41,0 29,8 16,2 7,4 5,6 2,07 2,00 1,169 0,989
Tavoitteen 2 yhdensuuntaisuus omist:n kanssa 772 317 229 131 57 38 41,1 29,7 17,0 7,4 4,9 2,05 2,00 1,148 0,972
Tavoitteen 3 yhdensuuntaisuus omist:n kanssa 742 256 240 156 52 38 34,5 32,3 21,0 7,0 5,1 2,16 2,00 1,128 0,838
Ristiriita opm:n ja henkilöstön välillä 867 62 317 271 168 49 7,2 36,6 31,3 19,4 5,7 2,80 3,00 1,016 0,326
Ristiriita omistajien ja henkilöstön välillä 867 49 289 236 219 74 5,7 33,3 27,2 25,3 8,5 2,98 3,00 1,074 0,186
Henkilöstön tavoitteiden selkeys 888 168 188 532 18,9 21,2 59,9 0,41 1,00 0,788 -0,865
Henkilöstön aktiivisuus 888 165 109 614 18,6 12,3 69,1 0,51 1,00 0,789 -1,168
Omistajan tavoitteiden selkeys 888 290 231 367 32,7 26,0 41,3 0,09 0,00 0,856 -0,167
Omistajan aktiivisuus 888 428 218 242 48,2 24,5 27,3 -0,21 0,00 0,843 0,412
Omistajan tavoitteiden tärkeysjärjestys 888 211 284 329 64 23,8 32 37 7,21 1,28 1,00 0,906 0,009
Henkilöstön tavoitteiden tärkeysjärjestys 888 209 259 236 184 23,5 29,2 26,6 20,7 1,44 1,00 1,065 0,074
Opetusministeriön tavoitteiden tärkeysjärj. 888 252 132 105 399 28,4 14,9 11,8 44,9 1,73 2,00 1,290 -0,290
Omistajien tavoitteet saavutettu 835 7 42 329 398 59 0,8 5,0 39,4 47,7 7,1 3,55 4,00 0,735 -0,34
Henkilöstön tavoitteet saavutettu 839 9 73 188 506 63 1,1 8,7 22,4 60,3 7,5 3,64 4,00 0,786 -0,891
Opetusministeriön tavoitteet saavutettu 839 5 65 237 447 85 0,6 7,7 28,2 53,3 10,1 3,65 4,00 0,789 -0,525
Sidosryhmien tavoitteet saavutettu 838 14 81 197 480 66 1,7 9,7 23,5 57,3 7,9 3,60 4,00 0,832 -0,851
Opiskelijoiden tavoitteet saavutettu 838 29 109 133 491 76 3,5 13,0 15,9 58,6 9,1 3,57 4,00 0,946 -0,951
Opiskelijamenestys 838 12 63 187 454 122 1,4 7,5 22,3 54,2 14,6 3,73 4,00 0,852 -0,741
Myönteinen yhteiskuntakehitys 837 11 56 219 425 126 1,3 6,7 26,2 50,8 15,1 3,72 4,00 0,847 -0,604
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7.2.5  Keskeiset tulokset 

5.  Kuinka paljon tutkimuksen kohteena olevien ammattikorkeakoulujen henkilö-
kunnista löytyy sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuuksia?  

Ammattikorkeakoulujen henkilöstön sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuudet 
pohjautuvat arvoihin ja asenteisiin. Ne heijastuvat taipumuksena ajatella ja 
hahmottaa ympäristöä, taipumuksena tuntea mielenkiintoa uutta kohtaan sekä 
taipumuksena kokeilla kaikkea uutta. (Vrt. Antoncic & Hisrich 2001:521, 
2003:10,20). Tämän tutkimuksen mukaan sisäisen yrittäjyyden asenne- ja ar-
voelementit ovat kokonaisuudessaan hyvällä tasolla, ja ne heijastuvat ammatti-
korkeakouluissa nimenomaisesti uusien asioiden kokeilemisen haluna. Uusia 
virtauksia ja kehitystä seuraavat ja uusia asioita kokeilevat erityisesti tutkimuk-
sen ja liiketoiminnan parissa työskentelevät henkilöt. Toisaalta henkilöstön pää-
joukko eli opettajat ovat myös tukipalveluja ja hallintoakin haluttomampia ko-
keilemaan mitään uutta. 
 Ammattikorkeakoulujen koko henkilöstön saavutusorientaatioissa painot-
tuvat vahva itseluottamus ja hyvä tehokkuususkomus (vrt. Ruohotie 1998b:44-
45), joiden tasot ovat korkeita. Sen sijaan omanarvontunto osoittaa, että ongel-
mallisiin tehtäviin suhtaudutaan kuitenkin pienellä varauksella. Luottamus tu-
levaisuuteen on selkeästi tavoitteiden asettamisen heikoin osa-alue. Saavu-
tusorientaatioon liittyvät seikat eroavat kuitenkin eri henkilöstöryhmien välillä. 
Toisaalta hyvä itseluottamus leimaa koko henkilöstöä, toisaalta samoin myös 
suhteellisen matala tulevaisuudenusko. Sen sijaan usko omaan tehokkuuteen 
on erittäin vahvaa t&k-toiminnassa ja liiketoiminnassa mukana olevilla, ja hy-
vällä tasolla se on myös opettajilla. Tutkimus- ja kehityshankkeissa sekä erilai-
sissa projekteissa mukana olevat kohtaavat ongelmallisetkin tehtävät yrittäjä-
mäisen rohkeasti, kun taas opettajat ja tukipalveluissa ja hallinnossa toimivat 
kohtaavat ongelmalliset tehtävät selvästi alhaisemmalla orientaatiotasolla.  
 Henkilöstö on erittäin hyvin sitoutunutta pyrkiessään työnsä tavoitteisiin 
(vrt. Heikkilä 2005:53, Paajanen 2001:38). Myös tarmokkuus ja toimeen tarttu-
minen sekä sinnikkyys yrittää uudelleen, mikäli epäonnistuu tavoitteidensa 
saavuttamisessa, ovat tyypillisiä ominaisuuksia ammattikorkeakoulun henki-
löstöllä. Mittaustasot ovat hyviä tai melko hyviä. Ongelma on kuitenkin erityi-
sesti omien resurssien mitoittamisessa ja ajoittamisessa, jonka mittaustulos jää 
melko heikoksi. Tutkimuksesta ei selvinnyt, pohjautuuko tämä aikataulutuson-
gelma yleiseen työn paljouteen vai oman työn heikkoon suunnitteluun. Koska 
muut toiminnan kontrollin mittarit osoittivat halukkuutta ponnisteluihin ta-
voitteiden saavuttamiseksi, kyse ei aikatauluongelmissakaan sinänsä liene lai-
measta tavoiteorientaatiosta. Mielenkiintoista on myös, että sinnikkyys, sitkeys, 
tarmokkuus ja sitoutuminen eivät eronneet eri henkilöstöryhmien välillä. 
 Motivaation ja tahdon kannusteina ovat myös ulkoiset palkkiot ja palkka. 
Sisäisessä yrittäjyydessä pidetään kuitenkin pitkäaikaisempana ja palkitsevam-
pana kannusteena mahdollisuutta itsensä kehittämiseen työssä, mahdollisuutta 
henkiseen kasvuun ja autonomiaan (vrt. Koiranen & Pohjansaari 1994:75-76, 
Kansikas 2005:20). Tämän tutkimuksen mukaan ammattikorkeakoulujen koko 
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henkilöstön kannusteet vastaavat hyvin voimakkaasti sisäisen yrittäjyyden mal-
lia: palkkojen ja palkkioiden motivoiva vaikutus on alhainen verrattuna mah-
dollisuuteen itsensä toteuttamiseen ja autonomisuuteen, jotka korostuvat hy-
vinkin selkeästi. Itsensä toteuttamisen tarve ja mahdollisuus motivoivat erityi-
sesti yliopettajia ja tutkimus- ja kehitystoiminnassa mukana olevia henkilöitä. 
 Yrittäjämäinen toiminta lähtee tilanteen tunnistamisesta (vrt. Heinonen et 
al. 2002:35, Puhakka 2002:26,69). Tilanteiden tunnistaminen ei ammattikorkea-
kouluissa ole kuitenkaan kuin melko hyvällä tasolla. Tulos on mielenkiintoinen 
ja sitä tulisikin tutkia jatkossa tarkemmin. Sen sijaan kun tilanne on tunnistettu, 
mahdollisuuteen kyllä tartutaan innokkaasti. Mahdollisuuteen tarttumisen taso 
on ammattikorkeakoulujen yrittäjämäisen toiminnan indikaattoreista korkein. 
Sen sijaan rohkeus ja riskinottokyky sekä oman työn uudistamishalu ovat sel-
keästi ammattikorkeakoulujen yrittäjämäisen toiminnan heikoimmat osa-alueet. 
Riskinottokykyä on eniten (melko hyvällä tasolla) t&k-toiminnassa ja kehittä-
mishankkeissa sekä liiketoiminnan piirissä olevilla henkilöillä, kun taas oman 
työn muutoshalukkuus on suurinta opettajilla. Tämä taso ei kuitenkaan nouse 
kuin hieman mittarin keskiarvon yläpuolelle. Yrittäjämäiseen toimintaan kuu-
luvaa luovuutta, itsenäistä toimintaa ja aloitteellisuutta (vrt. Marjosola 1979:3, 
Huuskonen 1992:38-40, Ruuskonen 1995:129, Timonen R. 2001:34-37) koulujen 
henkilökunnasta löytyy tyydyttävästi. Luoviksi ja melko aloitteellisiksi itsensä 
kokevat varsinkin tutkimuksen ja erilaisten kehityshankkeiden piirissä työsken-
televät henkilöt verrattuna opettajiin, jotka puolestaan ovat luovempia ja aloit-
teellisempia kuin tukipalvelujen ja hallinnon ihmiset. 
 Mieltymys visionääriseen tulevaisuusskenaarioiden pohdintaan sekä osal-
listumishalukkuus työyhteisön uusien tavoitteiden kehittämiseen ovat kouluis-
sa melko hyvällä tasolla. Tavoitteiden kehittelyyn henkilökunta osallistuu mel-
ko yhtenäisesti, mutta erilaisten tulevaisuuskuvien yrittäjämäisissä visioinneis-
sa aktiivisimpia ovat tutkimus- ja kehityshankkeiden työntekijät. Myös uusien 
tuotteiden tai projektien ideoiminen on melko hyvällä tasolla. Odotusten mu-
kaan innovatiivisuutta tällä tavalla mitattuna on eniten kehittämistoiminnan 
piirissä työskentelevillä, opettajat ja tuki- ja hallintohenkilöstö puolestaan ovat 
samalla, hieman alhaisemmalla tasolla. 
 Summaamalla edellä käsitellyt sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuudet 
saadaan ammattikorkeakoulujen yleinen yksilötason yrittäjyyden määrän mit-
tari. Mittarin keskiarvo on melko hyvä (3,87). Eniten tällä tavalla mitattua sisäis-
tä yrittäjyyttä löytyy tutkimus- ja kehitystoiminnasta sekä erilaisista projekteis-
ta, kehityshankkeista ja maksullisesta palvelutoiminnasta. Tämä tuntuu hyvin 
loogiselta. Toiseksi eniten yrittäjyyttä on opettajien joukossa ja vähiten sisäistä 
yrittäjyyttä yksilötasolla löytyy tukipalvelujen ja hallinnon piiristä. Koska yrit-
täjyyden määrät eivät merkitsevästi eroa koulun omistuspohjan, koon eikä si-
jainnin perusteella, tuloksia voitaneen pitää yleistettävinä. 
 Sisäisen yrittäjyyden yksilötason ulottuvuudet voidaan tämän tutkimuk-
sen mukaan tyypittää kahteen osaan:  

1) Rohkeassa innovaattorissa (F6) korostuvat luovuus, innovatiivisuus 
ja visiointi. Tällainen innovaattori tunnistaa tilanteen, tarttuu rohke-
asti mahdollisuuteen ja on aloitteellinen. Arvot ja asenteet heijastuvat 
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valmiuksina ajatella, tuntea ja toimia. Ulottuvuudessa korostuvat li-
säksi tehokkuususkomus ja vahva omanarvontunto. 

2) Sitkeä, itsenäinen tahtoja (F7) puolestaan viittaa sitkeyteen, sinnik-
kyyteen, tarmokkuuteen ja sitoutumiseen. Oleellista on halu henki-
seen kasvuun ja itsensä toteuttamiseen. Itseluottamus on hyvä. Tässä 
ulottuvuudessa korostuvat myös halu olla oman itsensä herra, itse-
näinen ja päättäväinen. 

Sitkeä, itsenäinen tahtoja on ammattikorkeakoulujen sisäisten yrittäjien yleis-
ominaisuus, joka ei eroa henkilöstöryhmittäin. Tämä ulottuvuuden määrä on 
koulun omistuspohjasta, koosta ja sijainnista riippumatta henkilökunnan jou-
kossa hyvällä tasolla. Sen sijaan rohkean innovaattorin ulottuvuus on tyypillistä 
tutkimus- ja kehitystyössä sekä maksullisessa palvelutoiminnassa oleville hen-
kilöille, ja vähiten ulottuvuutta löytyy tukipalveluista ja hallinnosta. Tämän si-
säisen yrittäjyyden yksilöulottuvuuden määrä ammattikorkeakouluissa jää sel-
keästi alhaisemmalle eli tyydyttävälle tasolle. 

Voimakkainta yksilötason sisäinen yrittäjyys on Mikkelin, Kymenlaakson 
ja Haaga Instituutin ammattikorkeakouluissa. 

6.  Kuinka voimakasta on henkilöstön tiimi- ja verkostotoiminta? 

Tiimi- ja verkostotoiminnan rakenteellisella dimensiolla mitataan suhteiden 
määrää (Puhakka 2002:76-77). Ammattikorkeakoulun henkilöstö on tämän tut-
kimuksen mukaan hyvin tiimiytynyttä. Mielenkiintoista on, että opettajat toi-
mivat harvemmissa tiimeissä kuin tukipalvelujen ja hallinnon sekä tutkimuksen 
ja projektien henkilöt. Henkilökunnan verkostoituminen on hieman vähäisem-
pää kuin tiimiytyminen. Henkilökunnasta verkostoitunutta ovat erityisesti tut-
kimus- ja kehitystoiminnassa ja projekteissa olevat työntekijät, seuraavaksi ver-
kostoituneimpia ovat tukipalvelujen ja hallinnon ihmiset. Opettajien verkostoi-
tuminen on vähäisintä. Vaikka tiimiytyminen onkin yleispiirre kaikissa ammat-
tikorkeakouluissa, yksityisoikeudellisten koulujen henkilöt kuuluvat kuitenkin 
useampiin verkostoihin kuin julkisomisteisten koulujen työntekijät. 
 Yksilötason sisäisen yrittäjyyden voimakkuus korreloi tilastollisesti erit-
täin merkitsevästi tiimisuhteiden ja verkostosuhteiden määrän kanssa: mitä 
enemmän yksilöllä on sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksia, sitä useampaan tii-
miin ja verkostoon hän kuuluu. Erityisesti innovaattoreiden (F6) voidaan sanoa 
tämän tutkimuksen mukaan olevan ryhmätyösuuntautuneita. Sen sijaan sisäi-
sen yrittäjän sitkeän tahtojan (F7) toiminnan ja tiimitoiminnan välillä ei ole sel-
keää riippuvuutta. Tätä ehkä osittain selittää se, että sitkeän tahtojan ulottu-
vuudessa kontrollit ja hallinta sekä itseen kohdistuvat orientaatiot ilmenevät 
toisaalta haluna olla oman itsensä herra, itsenäinen ja päättäväinen sekä toisaal-
ta haluna henkiseen kasvuun ja itsensä toteuttamiseen. 
 Suhteellisella dimensiolla mitataan toiminnan aktiivisuutta, ryhmien jä-
senten keskinäistä tuntemista sekä toiminnan miellettyä tärkeyttä (Puhakka 
2002:76-77). Ammattikorkeakoulujen tiimit kokoontuvat noin 4-6 kertaa vuo-
dessa, mutta myös hieman useammin kokoontuvat ryhmät ovat yleisiä. Tiimien 
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aktiivisuus ei eroa eri henkilöstöryhmien välillä. Myöskään koulun koko tai 
koulun omistuspohja eivät erotelleet vastaajia, mutta alueellisesti lappilaiset 
ovat aktiivisimpia tiimikokousten pitäjiä. Verkostotoiminta on selkeästi tiimi-
toimintaa vähäisempää. Verkostotoiminta ei merkitsevästi eronnut eri henkilös-
töryhmien välillä eikä myöskään koulun koon, sijainnin tai omistuspohjan mu-
kaan.
 Tiimien jäsenet tuntevat toisensa todella hyvin. Tulokset eivät eronneet eri 
henkilöstöryhmissä tai erikokoisissa kouluissa. Verkostojen jäsenet tuntevat 
luonnollisesti toisensa heikommin kuin tiimien jäsenet. 
 Yli puolet henkilökunnasta pitää tiimejä erittäin tärkeinä koulun tavoittei-
den saavuttamisessa. Tiimien tärkeyttä painottavat erityisesti tutkimus- ja kehi-
tyshenkilöt sekä projektityöhön osallistuvat. Opettajien kannalta tiimityön mer-
kitys on hieman vähäisempää, ja henkilöstöryhmistä vähiten tiimien tärkeyttä 
tavoitteiden saavuttamisessa painottavat tukipalvelujen ja hallinnon henkilöt. 
Tiimien tärkeyden korostaminen on kuitenkin yleistä koko ammattikorkeakou-
lukentässä, sillä henkilöstöryhmien lisäksi muut taustamuuttujat eivät erotelleet 
vastaajia. Verkostojen tärkeyttä koulun tavoitteiden saavuttamisessa pidetään 
hieman pienempänä kuin sisäisten tiimien merkitystä. Verkostojen keskiarvo 
on silti hyvä. Erittäin tärkeäksi verkostot kokeekin noin kolmasosa vastaajista ja 
melko tärkeiksi lähes puolet vastaajista. Tulokset eivät merkitsevästi eronneet 
koulujen koon tai alueellisen sijainnin, omistuspohjien tai eri henkilöstöryhmi-
en perusteella. 
 Sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuuksien voimistuessa tiimi- ja verkos-
totoiminnan suhteellinen dimensio eli toiminnan aktiivisuus, keskinäinen tun-
teminen ja ryhmän merkityksen kokeminen tärkeäksi vastaavasti lisääntyvät. 
Rohkealla innovaattorilla (F6) riippuvuudet ovat erittäin merkitseviä tai merkit-
seviä. Myös sitkeä tahtoja –ulottuvuuden (F7) ja keskinäisen tuntemisen sekä 
tärkeyden kokemisen välillä on merkitsevää tai erittäin merkitsevää positiivista 
riippuvuutta.
 Kognitiivinen dimensio mittaa tiimi- ja verkostosuhteiden keskinäistä 
luottamusta (Puhakka 2002:66-67). Ammattikorkeakoulujen tiimitoimintaan 
osallistuvat luottavat ongelmatilanteissa ryhmänsä jäseniin. Mitä useammassa 
tiimissä henkilö on mukana, mitä aktiivisemmin hän tiimien kokoontumiseen 
osallistuu, mitä paremmin hän tuntee ryhmän muut jäsenet ja mitä tärkeäm-
mäksi hän kokee tiimin tavoitteiden saavuttamisen kannalta, sitä enemmän hän 
luottaa tiimin jäseniin myös ongelmatilanteissa. Myös yksilötason sisäisen yrit-
täjyyden kasvaessa, olkoon kyse innovaattorista (F6) tai sitkeästä tahtojasta (F7), 
tiimin jäsenten keskinäinen luottamus kasvaa merkitsevästi. 
 Verkostojen jäsenten keskinäinen luottamus on selkeästi alhaisempaa kuin 
luottamus tiimien jäsenten välillä. Melko hyvänä luottamusta pitää kuitenkin 
noin puolet vastaajista. Yli neljännes vastaajista ei osannut sanoa kantaansa. 
Myös verkostojen keskinäistä luottamusta syventää verkostosuhteiden määrä, 
aktiivisuus, keskinäinen tunteminen ja verkoston tärkeyden mieltäminen. Yksi-
lötason sisäisen yrittäjän ominaisuuksien kasvaessa lisääntyy myös luottamus 
verkoston muihin jäseniin. Samaa riippuvuutta löytyy myös innovaattorin ja 
sitkeän tahtojan sekä verkoston jäsenten luottamuksen väliltä. 
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 Tiimi- ja verkostotoiminnan määrässä on koulukohtaisesti eroja. Voimak-
kainta ryhmätoiminta on kaikki tiimi- ja verkostotoiminnan dimensiot huomi-
oon ottaen Laureassa, Haagassa, Humanistisessa amk:ssa ja Diakonia-amk:ssa. 
Vähiten tällä tavalla mitattua tiimi- ja verkostotoimintaa löytyy Mikkelin 
amk:sta, Etelä-Karjalan amk:sta, Kemi-Tornion amk:sta ja Kymenlaakson 
amk:sta.

7.  Kuinka paljon ammattikorkeakouluissa on organisaatiotason sisäistä yrittäjyyt-
tä?

Organisaatiotason sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjähenkisen organi-
saatiokulttuurin ideaa, yrittäjyyttä tukevan organisaation rakennetta ja yrittä-
jämäisiä prosesseja, yrittäjyyttä tukevaa johtamista sekä menestymisen mahdol-
listamista itsekritiikin ja palautteesta oppimisen perusteella.

Ammattikorkeakoulujen organisaatiokulttuurit eivät henkilöstön käsi-
tyksen mukaan sisällä erityisen paljon sisäiselle yrittäjyydelle suotuisia ele-
menttejä, mutta myöskään päinvastaiset piirteet eivät korostu. Eniten sisäisen 
yrittäjyyden toteutumista kouluissa edistetään antamalla vapautta luovuudelle 
ja näkemällä muutos mahdollisuutena – ainakin paineiden edessä. Vapausastei-
ta henkilöstö saa eniten osakeyhtiöiden ja säätiöiden omistamissa kouluissa ja 
vähiten suoraan kaupunkien omistamissa ammattikorkeakouluissa. Yksityisyh-
teisöjen omistamat koulut ovat myös muutoshalukkaampia kuin julkisyhteisö-
jen omistamat koulut. Koulujen muutoshalu nähdään suurimpana tukipalvelu-
jen ja hallinnon työntekijöiden keskuudessa ja pessimistisimmin tutkimus- ja 
kehitystoiminnassa sekä erilaisissa projekteissa työskentelevien parissa. 
 Sisäisen yrittäjyyden edistämisen kannalta ammattikorkeakoulut ovat 
neutraaleja, kun mitataan tilaisuuteen tarttumista, yrittämiseen kannustavia or-
ganisaation arvoja, riskien ottamisen mahdollistamista, virheiden sietämistä, tu-
loksiin tai tekemisiin keskittymistä tai muuta koulun edistyksellistä tai perin-
teistä toimintatapaa. 
 Yrittäjyyden ihanteiden vastainen ammattikorkeakoulujen organisaa-
tiokulttuuri on suhtautumisessaan kontrolliin: kouluissa on sellaista kontrollia, 
joka merkittävästi vähentää sisäisen yrittäjyyden toteutumisessa tarvittavaa 
joustavuutta. Vaikka osakeyhtiöiden ja säätiöiden koulut ovatkin joustavampia 
kuin kuntayhtymien ja kaupunkien omistamat koulut ja vaikka pienet yksiköt 
ovat joustavampia kuin suuret, yleinen kontrollin halu on selkeästi ammatti-
korkeakoulujen organisaatiokulttuurien suurin sisäistä yrittäjyyttä estävä ilmiö. 
(Vrt. Zahra 1991, Kao 1991:62, Routamaa 1993:16) 

Ammattikorkeakoulujen rakenteet ja prosessit ovat tämän tutkimuksen 
mukaan yrittäjyyden kannalta neutraaleja. Parhaiten yrittäjyyttä mahdollistavat 
yleispiirteiset tehtävänkuvat, joita harrastetaan yksityisomisteisten osakeyhti-
öiden ja säätiöiden ammattikorkeakouluissa. Toinen sisäistä yrittäjyyttä tukeva 
organisaatiorakenteen piirre liittyy eri osastojen itsenäisyyteen. Kolmas positii-
vinen piirre ovat koulujen prosessit, jotka henkilöstö kokee epämuodollisiksi ja 
avoimiksi, varsinkin osakeyhtiöiden ja säätiöiden omistamissa kouluissa. 
Avoimuus ja epämuodollisuus ovat selkeästi vähäisintä kaupunkien ylläpitä-
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missä kouluissa. Sisäistä yrittäjyyttä hankaloittava piirre liittyy siihen, että kou-
lut ovat organisaatiorakenteiltaan pääosin kuitenkin monimutkaisia ja jousta-
mattomia ja että resursseja ohjataan enemmän keskitetysti kuin hajautetusti. 
(Vrt. Echols & Neck 1998:44) 

Koulujen johtamistavan analyysi osoittaa, että henkilökunta kokee saa-
vansa johdolta melko hyvin kannustusta yrittäjämäiseen toimintatapaan. Kou-
luja myös pyritään johtamaan visioiden mukaisesti (vrt. Kuratko et al. 1993:29-
39, Heinonen & Vento-Vierikko 2002:42) - ainakin tukipalvelujen ja hallinnon 
työntekijöiden mielestä verrattuna hieman kriittisempiin t&k-henkilöihin ja 
kaikista kriittisimpiin opettajiin. Sen sijaan ammattikorkeakoulujen johto on 
suhteellisen neutraalia muutossuuntautuneisuudella ja innovatiivisuudella mi-
tattuna. Henkilöstön mielipide on lähellä keskiarvoa siinä, antaako johto inno-
vointi- ja kehittämistyöhön tarpeeksi resursseja. Sisäisen yrittäjyyden toteutu-
mista ammattikorkeakouluissa haittaavat kuitenkin eräät johtamisen piirteet. 
Johto ei ole henkilöstön mielestä tarpeeksi valmis haastamaan olemassa olevia 
normeja. Myöskään vallan ja vastuun delegointi ei ole riittävää. Päivittäiseen 
johtamiseen ei saada tarpeeksi tukea (vrt. Lumkin & Dess 1996:157-158, Heino-
nen 1999:177). Ongelmallisena henkilöstö pitää kannusteiden puuttumista. Joh-
to ei muutoinkaan energisoi työympäristöä. Suurin puute sisäisen yrittäjyyden 
syntymisessä ja kehittymisessä on kuitenkin siinä, että koulujen johto ei määrä-
tietoisesti pyri vähentämään byrokratiaa kouluissaan (vrt. Pearce et al. 1997:157-
158). Heikointa johdon toiminta on tässä suhteessa kaupunkiomisteisissa kou-
luissa. Työympäristöä energisoidaan ja byrokratiaa vähennetään eniten osake-
yhtiöiden ja säätöiden omistamissa kouluissa. Tyytymättömimpiä ovat opetta-
jat, ja vähiten kritiikkiä nousee tukipalveluista ja hallinnosta. Kaiken kaikkiaan 
koulujen johtamistapa on ammattikorkeakouluissa heikoin sisäisen yrittäjyyden 
osio.

Organisaation yrittäjämäinen oppiminen on ammattikorkeakoulujen 
henkilöstön käsityksen mukaan melko heikkoa. Varsinkaan virheitä ei käsitellä 
niin, että niistä voitaisiin oppia. Yrittäjyyden kehittyminen sekä koulun menes-
tymisen parantaminen edellyttäisivät myös palautteen hyödyntämistä kehittä-
mistyössä (vrt. Huuskonen 1997:169, Heinonen & Vento-Vierikko 2002:19-20). 
Toimintatapoja ei kuitenkaan kehitetä riittävästi palauteoppimisella. Sisäinen 
yrittäjyys edellyttää myös oman toiminnan ja sen tarkoituksenmukaisuuden 
kriittistä arviointia (Huuskonen 1997:169). Ammattikorkeakoulujen kriittisyys 
on kuitenkin vain teoreettisessa keskiarvossa, vaikka Itä-Suomessa ja Oulun 
läänin kouluissa itsekritiikki on selkeästi voimakkaampaa kuin Länsi-
Suomessa. Koulun menestymisen kannalta henkilökunnalla olisi myös oltava 
resursseja käytössään, jotta tilaisuuden tunnistaminen johtaisi myös mahdolli-
suuteen tarttumiseen. Tutkimuksen mukaan koulut antavatkin jossakin määrin 
resursseja mahdollisuuksien hyödyntämiseen, mutta erityisesti opettajat koke-
vat resurssit riittämättömiksi. Resurssien antamisessa koulut eroavat sekä alu-
eellisesti että koon perusteella. 

Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrä on vahvinta Laureassa sekä 
Kajaanin, Haaga Instituutin ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. 
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 Sisäisen yrittäjyyden yksilötasoon ja ryhmätoiminnan voimakkuuteen ver-
rattuna organisaatiotason sisäinen yrittäjyys jää ammattikorkeakouluissa mää-
rältään heikoimmaksi (M 2,97).  Voimakkainta on yksilötason sisäinen yrittäjyys 
(M 3,87). Ryhmä- ja verkostotasolla ilmenevä yrittäjyyden mukainen toiminta 
jää voimakkuudeltaan näiden väliin (M 3,32). 

8.  Mitkä ovat henkilöstön tavoitteet ja kuinka tavoitteellista toiminta heidän mie-
lestään on? 

Koulun tärkeimmäksi tavoitteeksi henkilökunta nostaa selkeästi korkealaatui-
sen ja tasokkaan opetuksen. Toisena erittäin tärkeänä tavoitteena pidetään yksi-
lön ammatilliseen kasvun ja kehittymisen turvaamiseen liittyviä seikkoja. Kol-
mas tavoite liittyy koulun ulkoiseen imagoon ja koulun toimintatapaan: koulun 
tulisi olla edelläkävijä, hyvä, vetovoimainen, tehokas ja taloudellinen. Sen jäl-
keen henkilökunta pitää merkittävinä tavoitteina erilaisia koulun alueellista ke-
hitystä tukevia asioita, t&k-toimintaa ja erilaisia kehityshankkeita. 
 Tämän tutkimuksen mukaan tavoitteellisuus edellyttää, että tavoitteet on 
asetettu selkeästi ja niihin pyritään aktiivisesti. Vaikka henkilöstö suhtautuukin 
kriittisesti koulun itsensä asettamien tavoitteiden selkeyteen, toimintaa pyritään 
kuitenkin ohjaamaan melko aktiivisesti kohti asetettuja tavoitteita.

Sen sijaan henkilöstö ei tunne juuri lainkaan omistajien tavoitteita tai ei ai-
nakaan pidä niitä selkeinä. Tietämättömyys on yhtä suurta kaikissa henkilöstö-
ryhmissä. Erittäin heikosti omistajien tavoitteista olivat tietoisia varsinkin jul-
kisyhteisöjen omistamien koulujen henkilöstöt verrattuna yksityisesti omistet-
tujen koulujen henkilöstöihin. Huonoin tilanne on Lapin läänin kouluissa ja 
Länsi-Suomessa ja paras tilanne on Etelä-Suomessa. Lisäksi omistajia pidetään 
erittäin passiivisina itse asettamiinsa tavoitteisiin pyrkimisessä. Julkisomisteis-
ten koulujen henkilöstöt pitävät omistajiaan vieläkin passiivisempina kuin yksi-
tyisesti omistettujen koulujen työntekijät. Koulun koko tai alueellinen sijainti 
eivät erotelleet vastaajia. Henkilöstön ja omistajien vastaukset menevät ristiin. 
Omistajat ovat mielestään asettaneet kouluille selkeät tavoitteet, ja he myös pyr-
kivät suhteellisen aktiivisesti asettamiinsa tavoitteisiin, mutta henkilöstö ei niitä 
joko tunne tai ei pidä niitä ainakaan tarpeeksi selkeinä.
 Henkilöstön tavoitteiden selkeys ja henkilöstön aktiivisuus korreloivat ti-
lastollisesti merkitsevästi keskenään. Tavoitteiden selkeys ja henkilöstön aktii-
visuus korreloivat merkitsevästi myös sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuuk-
sien, ryhmäominaisuuksien sekä organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden kanssa.  
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7.3 Tuloksellisuus 

Empiirisen osan pääongelma on luvun 6.1 mukaan seuraava kysymys: 

Missä määrin omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät vaikuttavat 
ammattikorkeakoulujen tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen? 

Pääongelmaa puretaan tutkimuksen luvun 7.3. eri alaluvuissa seuraaviksi tu-
loksellisuutta koskeviksi kysymyksiksi: 

9. Mitkä ovat omistajien käsitykset koulujensa tuloksellisuudesta ja 
vaikuttavuudesta? (luku 7.3.1.)

10. Mitkä ovat henkilöstöjen käsitykset koulujensa tuloksellisuudesta 
ja vaikuttavuudesta? (luku 7.3.2.)

11. Kuinka tuloksellisia eri ammattikorkeakoulut ovat ministeriön 
nimeämissä asiakokonaisuuksissa? (luku 7.3.3)

7.3.1 Omistajien käsitykset koulujensa tuloksellisuudesta ja  
vaikuttavuudesta

Synteesimallissa (toiminnallinen) tuloksellisuus määriteltiin vaikutuspyrkimys-
ten eli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen asteeksi. Omistajat arvioivat kou-
lujen tuloksellisuutta vastaamalla viiteen väittämään: tavoitteet saavutettu to-
della hyvin, melko hyvin, en osaa sanoa hyvinkö vai huonosti, melko huonosti 
tai todella huonosti. Vastaukset on skaalattu siten, että mitä korkeampi on 
muuttujien keskiarvo, sitä parempaa on koulun tuloksellisuus omistajien mie-
lestä.
 Vastausten frekvenssit, keskiarvot, hajonnat ja vinoudet löytyvät taulukos-
ta 35. Omistajien yleisarviot koulujen tuloksellisuudesta ovat myönteiset. Kes-
kiarvot ovat välillä 3,87 – 4,08, hajonnat ovat suhteellisen pienet ja jakaumat 
ovat negatiivisesti (vasemmalle) vinoja. Parhaiten omistajien mielestä on saavu-
tettu opetusministeriön asettamat tavoitteet (M 4,08, s 0,664, v -1,193, N=77). 
Lähes yhtä hyvin on onnistuttu omistajien omissa tavoitteissa (M 4,01, s 0,659, v 
-1,714, N=77). Kummankin ryhmän tavoitteisiin peilaten koulujen tulokselli-
suus on omistajien mielestä melko hyvää. Koulun tuloksellisuus myös sen it-
sensä asettamien tavoitteiden osalta koetaan lähes yhtä hyväksi (M 3,96, s 0,658, 
v -1,669). Sen sijaan opiskelijoiden (M 3,87, s 0,732, v -1,447) ja sidosryhmien    
(M 3,87, s 0,732, v -1,447) tavoitteisiin nähden koulujen tuloksellisuus koetaan 
jonkin verran huonommaksi. Opiskelijoiden osalta tilanne on mielenkiintoinen, 
koska omistajat kuitenkin pitivät opiskelijoita koulun tärkeimpänä sidosryh-
mänä, joka omistajaohjauksessakin otetaan huomioon. 
 Tuloksellisuuden yleistä arviointia varten tuloksellisuuden mittareista (tu-
losomistaja1, tuloshenk1, tulosopm1, tulossidosr1 ja tulosopisk1) tehtiin sum-
mamuuttuja (sumtuloksellisuus1), jonka keskiarvoksi tuli 3,96, hajonnaksi 0,552 
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ja vinoudeksi -2,336. Tuloksellisuusmuuttujan alfa on 0,842. Koulujen tavoittei-
den saavuttamisen aste on tämän summamittarinkin mukaan omistajien mieles-
tä melko hyvää. 
 Tuloksellisuuden kokeminen hyväksi ei eronnut eri omistustyyppisissä 
kouluissa, ei myöskään koulun koon eikä sijainnin perusteella. Mitä enemmän 
omistajilla sen sijaan on henkistä omistajuutta, sitä parempana he kokevat kou-
lujensa tuloksellisuuden (r 0,391, sig. 0,000)50. Mitä enemmän omistajilla itsel-
lään on lisäksi taipumusta tehokkuusajattelun korostamiseen vaikuttajaulottu-
vuuden (F3) kautta, sitä tuloksellisemmiksi he myös kokevat koulut (r 0,355, 
sig. 0,002)51. Mielenkiintoista on, että tuloksellisuuden kokeminen on korrelaa-
tioanalyysien mukaan nimenomaan yhteydessä henkiseen omistajuuteen; juri-
dinen omistajuus ei korreloi tuloksellisuuden kokemisen kanssa lainkaan.  
 Omistajaohjauksen määrä korreloi mielletyn tuloksellisuuden kanssa vain 
silloin, kun mitattiin omistajien omien tavoitteiden toteutumisen astetta (r 0,264, 
sig. 0,021, N=77). Omistajaohjauksen ja henkilöstön, opetusministeriön, sidos-
ryhmien ja opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamisen väliset ei-parametriset 
korrelaatiot eivät olleet merkitseviä52.
 Omistajien käsitys koulunsa hyvästä tuloksellisuudesta on esitetty taulu-
kossa 51 ja kuviossa 75. 

TAULUKKO 51 Omistajien käsitys koulunsa tuloksellisuudesta 

AMK Mean N Std. Deviation
DIAK 4,00 5 0,200
EKAMK 4,36 5 0,358
HAAGA 4,15 8 0,141
HELIA 3,84 5 0,261
HUMAK 3,60 7 1,166
KAMK 4,13 3 0,416
KTAMK 4,05 4 0,252
KYAMK 3,80 5 0,141
LAMK 4,00 5 0,283
LAUREA 4,40 4 0,432
MAMK 4,17 6 0,234
OAMK 3,63 6 0,367
RAMK 3,84 5 0,963
TAMK 4,04 5 0,767
TUAMK 3,50 4 0,383
Total 3,96 77 0,552

Vaikuttavuus on tuloksellisuuden alakäsite, ja sillä tarkoitetaan tässä tutkimuk-
sessa toiminnan tavoitteiden ja vaikutusten välistä suhdetta, tulosten vaikutuk-

50  Spearmanin rho: 0,278, sig. 0,014 
51  Spearmanin rho: 0,254, sig. 0,026 
52  Pearsonin korrelaation mukaan omistajaohjauksen riippuvuudet olivat merkitseviä 

kaikkien tuloksellisuuden osa-alueiden kanssa: omistajien omat tavoitteet (r 0,397, 
sig. 0,000), henkilöstön tavoitteet (r 0,344, sig. 0,000), opetusministeriön tavoitteet (r 
0,335, sig. 0,003), sidosryhmien tavoitteet (r 0,253, sig. 0,027) ja opiskelijoiden tavoit-
teet (r 0,281, sig. 0,013). Kokonaisriippuvuus omistajaohjauksen ja tuloksellisuuden 
välillä oli r 0,405, sig. 0,000, N=77).
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sena aikaansaatua muutosta. Ammattikorkeakoulun toiminta on sitä vaikutta-
vampaa, mitä enemmän toiminnan tulos on asetettujen tavoitteiden mukaista ja 
mitä enemmän toiminta edistää yksilön ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä. 
Yksilöiden osalta omistajilta kysyttiin, kuinka hyvin koulun saavuttamat tulok-
set ovat heidän mielestään auttaneet opiskelijoita menestymään (opiskmenes-
tys1). Yhteiskunnan osalta kysyttiin, kuinka hyvin koulun saavuttamat tulokset 
ovat omistajien käsityksen mukaan saaneet aikaan myönteistä kehitystä työ-
elämässä ja yhteiskunnassa (yhtkkehitys1).

Omistajien arvioiden mukaan koulujen saavuttamat tulokset ovat autta-
neet opiskelijoita melko hyvin (M 4,08, s 0,791, v -0,796, N=77). Vajaa kolman-
nes (31,2 %, f 24) omistajista oli sitä mieltä, että koulun opiskelijoita on autettu 
menestymisessä todella hyvin. Suuri osa omistajista eli noin puolet (48,1 %, f 37) 
katsoi, että koulu on auttanut melko hyvin. Noin viidesosa ei osannut sanoa 
kantaansa (19,5 %, f 15). 

Koulun saavuttamat tulokset ovat saaneet omistajien mielestä melko hyvin 
aikaan myös myönteistä kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa (M 4,01,          
s 0,769, v -1,090, N=77). Lähes neljäsosa omistajista oli sitä mieltä, että työelä-
mää ja yhteiskuntaa on tuettu todella hyvin (23,4 %, f 18). Suurin osa vastaajista 
(59,7 %, f 46) oli kuitenkin hieman varovaisempia: koulu on auttanut myöntei-
sessä kehityksessä melko hyvin. Kantaansa ei osannut sanoa 13,0 % (f 10) omis-
tajista.

Omistajien käsitys koulunsa tuloksellisuudesta
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KUVIO 75 Omistajien käsitys koulunsa tuloksellisuudesta (M=3,96) 
    
Vaikuttavuuden tutkimiseksi yhteiskunnan myönteisen kehityksen ja opiskeli-
joiden menestymisen muuttujat summattiin ”vaikuttavuus1” -muuttujaksi, jon-
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ka keskiarvoksi tuli 4,05, hajonnaksi 0,713 ja vinoudeksi -1,060. Muuttujan re-
liabiliteetti on alfa-kertoimella tarkasteltuna hyvä 0,801. 
 Omistajien käsitykset koulun vaikuttavuudesta eivät eronneet koulun 
omistuspohjan, koulun koon eikä sijainnin perusteella. Sen sijaan koulun vai-
kuttavuuden kokeminen omistajien keskuudessa erosi henkisen omistajuuden 
vaikuttajaulottuvuuden (F2) perusteella (ANOVA sig. 0,008)53. Mitä enemmän 
omistajissa korostuvat valvonnan ja kontrollin vaatimukset sekä yhteiskunnalli-
sen vaikuttamisen tarve ja koulun asian edistäminen erilaisissa yhteiskunnalli-
sissa toimintaympäristöissä, sitä vaikuttavammaksi hän myös kokee oman kou-
lunsa tulokset yhteiskunnan ja yksilön kannalta (r 0,376, sig. 0,001)54. Koska 
omistajaohjauksen määrä ei kuitenkaan korreloinut vaikuttavuuden mieltämi-
sen kanssa, kyse on vaikuttajaomistajuuden kokemisesta sinänsä55.
 Henkinen omistajuus (r 0,362, sig. 0,001)56 ja sen vastuunkantajaulottuvuus 
(F3) (r 0,409, sig. 0,000)57 korreloivat positiivisesti vaikuttavuuden määrän kans-
sa, samoin kuin koulun pehtorijohtaminen (r 0,417, sig. 0,000)58. Kun juridisen 
omistajuuden linjaus (F4)- ja valvontaulottuvuudet (F5) eivät korreloineet vai-
kuttavuuden kokemiseen omistajien kesken lainkaan, niin myös tässä yhtey-
dessä henkinen omistajuus ja sen ulottuvuudet selittävät parhaiten sitä, miten 
vaikuttavaksi omistajat koulunsa kokevat. 
 Omistajien käsitys koulun vaikuttavuudesta kouluittain on esitetty taulu-
kossa 52 ja kuviossa 76. 

TAULUKKO 52 Omistajien käsitys koulun vaikuttavuudesta 

AMK Mean N Std. Deviation
DIAK 4,20 5 0,570
EKAMK 4,10 5 0,742
HAAGA 4,19 8 0,458
HELIA 4,20 5 0,758
HUMAK 3,64 7 1,345
KAMK 4,00 3 0,866
KTAMK 4,38 4 0,479
KYAMK 3,80 5 0,274
LAMK 4,10 5 0,418
LAUREA 4,63 4 0,479
MAMK 4,17 6 0,516
OAMK 3,17 6 0,516
RAMK 3,90 5 0,742
TAMK 4,30 5 0,671
TUAMK 4,38 4 0,479
Total 4,05 77 0,713

53  Kruskalin – Wallisin testin merkitsevyys: 0,047 
54  Spearmanin rho: 0,306, sig. 0,007 
55  Pearsonin korrelaation mukaan riippuvuus on merkitsevää r 0,285, sig. 0,012 
56  Spearmanin rho: 0,316, sig. 0,005 
57  Spearmanin rho: 0,286, sig. 0,012 
58  Spearmanin rho: 0,299, sig. 0,008
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Koulujen tuloksellisuus ja vaikuttavuus korreloivat tämän tutkimuksen mu-
kaan keskenään siten, että mitä tuloksellisemmaksi omistajat koulunsa mieltä-
vät, sitä vaikuttavampi se myös heidän näkemyksensä mukaan on (r 0,701, sig. 
0,000)59.  Mielenkiintoista on, että voimakkaimmin koulun vaikuttavuus tuntuu 
korreloivan opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamisen kanssa (r 0,630, sig. 
0,000)60 eli koulu koetaan lopulta sitä vaikuttavampana, mitä paremmin se on 
onnistunut vastaamaan nimenomaan opiskelijoiden opintoihin liittyviin tarpei-
siin. Toiseksi voimakkainta riippuvuus on vaikuttavuuden kokemisen ja omis-
tajien omien tavoitteiden saavuttamisen välillä (r 0,573, sig. 0,000)61, mikä sinän-
sä on aika luonnollista. Tällöin kyse lienee myönteisten tulosten saavuttamises-
ta työelämän ja yhteiskunnan kehittymisessä. Summamuuttujalla mitattuna 
myös sidosryhmien (r 0,564, sig. 0,000)62 ja henkilöstön tavoitteiden (r 0,523, sig. 
0,000)63 saavuttamisen asteet korreloivat suoraviivaisemmin vaikuttavuuden 
kanssa kuin opetusministeriön asettamien tavoitteiden saavuttaminen, jonka 
korrelaatio vaikuttavuuden kanssa on omistajilla kaikista alhaisin, joskin tilas-
tollisesti merkitsevä (r 0,451, sig. 0,000)64.

Omistajien käsitys koulun vaikuttavuudesta
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KUVIO 76 Omistajien käsitys koulun vaikuttavuudesta (M 4,05) 

59  Spearmanin rho: 0,564, sig. 0,000 
60  Spearmanin rho: 0,507, sig. 0,000 
61  Spearmanin rho: 0,442, sig. 0,000 
62  Spearmanin rho: 0,435, sig. 0,000 
63  Spearmanin rho: 0,398, sig. 0,000 
64  Spearmanin rho: 0,299, sig. 0,008
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7.3.2 Henkilöstöjen käsitykset koulujensa tuloksellisuudesta ja vaikuttavuu-
desta

Synteesimallissa (toiminnallinen) tuloksellisuus määriteltiin vaikutuspyrkimys-
ten eli asetettujen tavoitteiden saavuttamisen asteeksi. Henkilöstöt arvioivat 
koulujen tuloksellisuutta vastaamalla viiteen väittämään asetettujen tavoittei-
den saavuttamisen asteesta. Vastaukset on yhdensuuntaistettu siten, että mitä 
korkeampia ovat muuttujien keskiarvot, sitä paremmat ovat koulujen tulokset 
henkilöstön mielestä. 
 Muuttujien jakaumat löytyvät taulukosta 50. Keskiarvot sijoittuvat teoreet-
tisen keskiarvon 3,0 paremmalle puolelle välille 3,55 – 3,65, hajonnat jäävät alle 
yhden ja jakaumat ovat negatiivisesti (vasemmalle) vinoja. Kaikkiaan henkilös-
tön mielestä koulut ovat siis melko hyvin saavuttaneet tavoitteensa. Parhaiten 
on vastausten perusteella saavutettu opetusministeriön tavoitteet (M 3,65, s 
0,789, v -0,525, N=839). Tulos vastaa myös omistajien käsitystä asiasta. Yhtä tu-
loksellisia koulut ovat olleet myös henkilöstön omien tavoitteiden saavuttami-
sessa (M 3,64, s 0,786, v -0,891, N=839). Henkilöstön mielestä koulut ovat vas-
tanneet myös sidosryhmien tarpeisiin melko hyvin (M 3,60, s 0,832, v -0,851, 
N=838). Mielenkiintoinen tulos on, että opiskelijoiden opintoihin liittyvien ta-
voitteiden tuloksellisuus tulisi tämän tutkimuksen mukaan vasta toiseksi vii-
meisenä (M 3,57, s 0,946, v -0,951, N=838). Tutkimuksen muita tuloksia tukee 
sen sijaan havainto, että omistajien tarpeiden osalta tuloksellisuus katsotaan 
kaikista vähäisimmäksi (M 3,55, s 0,735, v -0,340, N=835): henkilöstöhän piti ris-
tiriitaisina ja erittäin epäselvinä myös omistajien tavoitteita, omistajia itseään 
pidettiin passiivisina, ja heidän tavoitteensakin olivat tärkeysjärjestyksessä vii-
meisellä sijalla. 
 Tuloksellisuuden määrän kokonaisarviointia varten tuloksellisuuden osa-
mittareista (tulosomistaja2, tuloshenk2, tulosopm2, tulossidosr2 ja tulosopisk2) 
tehtiin summamuuttuja (sumtuloksellisuus2), jonka keskiarvoksi tuli 3,60, ha-
jonnaksi 0,584 ja vinoudeksi -0,837. Alfa-kerroin on 0,757. Koulujen tavoitteiden 
saavuttamisen aste on henkilöstön mielestä summamuuttujalla laskettuna mel-
ko hyvä, tosin omistajat arvioivat tuloksellisuuden vielä hieman korkeammaksi 
(M 3,96). 
 Tuloksellisimpia kouluja ovat henkilöstön omien arviointien perusteella 
kuntayhtymien omistamat koulut (M 3,66, s 0,489, n=364) ja osakeyhtiöi-
den/säätiöiden omistamat koulut (M 3,64, s 0,592, n=293) verrattuna kaupunki-
en omistamiin kouluihin (M 3,42, s 0,702, n=182). Ero on tilastollisesti erittäin 
merkitsevä (ANOVA sig. 0,000). Samoin erittäin merkitsevä erotteleva tekijä tu-
loksellisuuden kokemisessa on koulun koko: mitä pienempi koulu on, sitä tu-
loksellisemmaksi se koetaan (ANOVA sig. 0,000), ks. kuvio 77. 

Myös koulun alueellinen sijainti erottelee arvioita koulujen tuloksellisuu-
desta. Parhaiten erilaiset tavoitteet on henkilöstön käsityksen mukaan saavutet-
tu Itä-Suomessa (M 3,82, s 0,488, n=62), Oulun läänin kouluissa (M 3,68, s 0,470, 
n=140) ja Etelä-Suomessa (M 3,65, s 0,561, n=408). Heikoin tilanne on vastausten 
perusteella Länsi-Suomessa (M 3,36, s 0,706, n=156). Arviot tuloksellisuudesta 
eivät eronneet eri henkilöstöryhmien välillä. 
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 Sisäisen yrittäjyyden ja tuloksellisuuden kokemisen välillä on merkitsevää 
riippuvuutta (sig. 0,000). Tuloksellisuus koetaan sitä paremmaksi, mitä enem-
män kouluissa on ryhmätason sisäistä yrittäjyyttä (r 0,188), yksilötason sisäistä 
yrittäjyyttä (r 0,217) ja organisaatiotason sisäistä yrittäjyyttä (r 0,461). 
 Henkilöstön käsitys koulunsa hyvästä tuloksellisuudesta on esitetty taulu-
kossa 53 ja kuviossa 78. Tulokset eroavat eri koulujen kohdalla tilastollisesti 
erittäin merkitsevästi (ANOVA sig. 0,000). 

Vaikuttavuus on tuloksellisuuden alakäsite. Ammattikorkeakoulun toi-
minta on tämän tutkimuksen mukaan sitä vaikuttavampaa, mitä enemmän 
toiminnan tulos on asetettujen tavoitteiden mukaista ja mitä enemmän koulun 
toiminta edistää yksilön ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä (=muutosta). 
Henkilöstöltä kysyttiin, kuinka hyvin koulun saavuttamat tulokset ovat heidän 
mielestään auttaneet opiskelijoita menestymään (opiskmenestys2) ja kuinka 
hyvin saavutetut tulokset ovat henkilöstön käsityksen mukaan aikaansaaneet 
myönteistä kehitystä työelämässä ja yhteiskunnassa (yhtkkehitys2). 
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KUVIO 77 Koulun koko ja henkilöstön käsitys koulun tuloksellisuudesta 

Koulujen vaikuttavuus sekä yksilön kannalta (opiskelija) (M 3,73, s 0,852, v -
0,741, N=838) että yhteiskunnan kannalta (M 3,72, s 0,847, v -0,604) on henkilös-
tön mukaan melko hyvää. Kummankin muuttujan jakaumissa melko hyvin –
vaihtoehto on enemmistönä eikä kielteisesti vaikuttavuuteen yksilön osalta suh-
taudu kuin 8,9 % (n=75) ja yhteiskuntakehityksen osalta 8,0 % (n=67) vastaajista. 
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TAULUKKO 53 Henkilöstön käsitys koulunsa tuloksellisuudesta 

AMK N Mean Std. Deviation
TUAMK 3,6 3,26 0,734
KYAMK 3,6 3,37 0,595
KTAMK 3,6 3,51 0,601
RAMK 3,6 3,53 0,505
TAMK 3,6 3,56 0,613
HUMAK 3,6 3,58 0,504
LAMK 3,6 3,61 0,509
OAMK 3,6 3,64 0,448
LAUREA 3,6 3,64 0,696
HELIA 3,6 3,64 0,629
DIAK 3,6 3,71 0,414
EKAMK 3,6 3,74 0,410
MAMK 3,6 3,82 0,488
KAMK 3,6 3,82 0,541
HAAGA 3,6 4,01 0,401
Total 839 3,60 0,584
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KUVIO 78 Henkilöstön käsitys koulunsa tuloksellisuudesta (M =3,60) 

Henkilöstön mieltämät koulujen tuloksellisuus ja vaikuttavuus korreloivat sel-
keästi (r 0,732, sig. 0,000, N=839). Vaikuttavuus ja tuloksellisuus kohdistuvat 
kuitenkin eri tahoihin. Vaikuttavuus on henkilöstön mielestä sitä suurempaa, 
mitä paremmin nimenomaan opiskelijoiden tavoitteet on saavutettu (r 0,927, 
sig. 0,000, N=838). Toiseksi parhaiten vaikuttavuus korreloi sidosryhmien ta-
voitteiden saavuttamisen kanssa (r 0,518, sig. 0,000, N=838). Kolmantena tulevat 
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henkilöstön omat tavoitteet (r 0,443, sig. 0,000, N=839). Opetusministeriön ta-
voitteiden saavuttaminen korreloi vaikuttavuuden kanssa toiseksi heikoimmin 
(r 0,344, sig. 0,000, N=839). Heikointa riippuvuus on omistajien tavoitteiden saa-
vuttamisen ja vaikuttavuuden välillä (r 0,286, sig. 0,000, N=835). 

Vaikuttavuuden yhteistason tutkimiseksi muuttujista tehtiin summamuut-
tuja ”vaikuttavuus2”, jonka keskiarvoksi tuli 3,65, hajonnaksi 0,826 ja vinou-
deksi -0,883. Muuttujan reliabiliteetti on alfa-kertoimen perusteella hyvä 0,809. 

Henkilöstön käsitykset koulun vaikuttavuudesta erosivat erittäin merkit-
sevästi (ANOVA sig. 0,000) koulun omistuspohjan perusteella. Kuntayhtymien 
henkilöstö piti koulujaan kaikista vaikuttavimpina (M 3,73, s 0,696, n=364), osa-
keyhtiöiden/säätiöiden ylläpitämien koulujen henkilöstö arvioi koulunsa vai-
kuttavuuden hieman alhaisemmaksi (M 3,67, s 0,865, n=293) ja heikoimpana si-
tä pidettiin kaupunkien omistamissa kouluissa (M 3,44, s 0,902, n=182). Myös 
koulun koko erotteli vastaajia (ANOVA sig. 0,007), ja vaikuttavimpia kouluja 
olivat sen mukaan pienet, 100-199 työntekijän ammattikorkeakoulut (M 3,90, s 
0,745, n=105). Vastauksiin heijastui lisäksi koulun alueellinen sijainti: Oulun 
läänissä (M 3,79, s 0,638, n=140) ja Itä-Suomessa henkilöstö arvioi koulunsa vai-
kuttavuuden myönteisimmin, kun taas Länsi-Suomessa (M 3,37, s 0,981, n=156) 
arviot olivat varovaisempia; ANOVA sig. 0,000. Henkilöstön käsitykset vaikut-
tavuudesta eivät tilastollisesti eronneet eri henkilöstöryhmien välillä. 
 Yksilötason sisäinen yrittäjyys (r 0,152) korreloi positiivisesti sen kanssa, 
miten henkilöstö mieltää koulunsa vaikuttavuuden. Korrelaatiota on sekä roh-
kean innovaattorin (F6) että sitkeän tahtojan (F7) ryhmissä. Hieman voimak-
kaammin vaikuttavuuden kanssa korreloi koulun ryhmätoiminnan vahvuus (r 
0,184). Kaikista voimakkain riippuvuus löytyy jälleen organisaatiotason sisäisen 
yrittäjyyden elementtien ja koulun vaikuttavuuden mieltämisen välillä (r 0,401): 
mitä yrittäjähenkisempi on koulun organisaatiokulttuuri (r 0,298), mitä yrittä-
jämäisemmät ovat koulun rakenteet ja prosessit (r 0,247), mitä enemmän johta-
juus tukee sisäistä yrittäjyyttä (r 0,385) ja ennen kaikkea mitä paremmin koulu 
kehittää toimintansa menestyspohjaa palautteiden kautta oppimalla (r 0,461), 
sitä paremmaksi koulun vaikuttavuus koetaan sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta.
 Henkilöstön käsitys oman koulunsa vaikuttavuudesta on esitetty taulu-
kossa 54 ja kuviossa 79. Koulukohtaiset erot ovat tilastollisesti erittäin merkitse-
viä (ANOVA sig. 0,000). 
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TAULUKKO 54 Henkilöstön käsitys koulunsa vaikuttavuudesta 

AMK N Mean Std. Deviation
TUAMK 100 3,32 0,9809
KYAMK 60 3,35 0,9402
RAMK 43 3,38 0,7546
TAMK 56 3,45 0,9848
HUMAK 38 3,55 0,7780
LAUREA 67 3,56 0,9109
KTAMK 30 3,65 0,7895
DIAK 48 3,67 0,8337
MAMK 62 3,75 0,7172
OAMK 114 3,77 0,6246
LAMK 68 3,83 0,7412
HELIA 39 3,87 0,7320
EKAMK 47 3,87 0,5563
KAMK 26 3,90 0,6931
HAAGA 41 4,22 0,6026
Total 839 3,65 0,8263
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KUVIO 79 Henkilöstön käsitys koulunsa vaikuttavuudesta (M=3,65) 

7.3.3  Mitattu tuloksellisuus 

Opetusministeriön tuloksellisuusmitat ja -mittarit 
Vuodesta 2004 vuoden 2006 loppuun saakka opetusministeriön yleiset tuloksel-
lisuuskriteerit koostuivat viidestä asiakokonaisuudesta: 1) opetuksen ja ope-
tusmenetelmien kehittyminen, 2) koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku, 3) 
työelämäyhteydet sekä tutkimus- ja kehittämistyö, 4) aluevaikuttavuus ja 5) 
ammattikorkeakoulun toiminta- ja uusiutumiskyky (OPM 2005/32). Viimeiseen 
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asiakokonaisuuteen ei ole erillistä mittaria, vaan siinä arvioidaan koulun oman 
toimintastrategian selkeyttä ja sen toteutumista. Arvio tehdään ministeriön ja 
ammattikorkeakoulun erilaisissa vuorovaikutustilanteissa syntyvästä aineistos-
ta, esim. tavoitesopimusaineistosta, koulujen kanssa käydyistä neuvotteluista ja 
muusta tietotuotannosta. 
 Muilla asiakokonaisuuksilla on useita mittareita, joilla mitataan kohteiden 
tasoa, tasoa ja trendiä tai pelkästään trendiä. Taso kertoo mitattavan asian tilan-
teen mittausvuonna. Trendi puolestaan osoittaa kohteessa tapahtuneen muu-
toksen, jolloin sen avulla mitataan ammattikorkeakoulun toimenpiteiden vaiku-
tusta mitattavassa asiassa. (OPM 2005/32:28). 
 Varsinaiset mitat ja niihin laaditut mittarit ovat seuraavat: 

1) Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen 
Harjoittelu (mitataan tasoa) 

- Opala-järjestelmästä saatava opiskelijapalaute: 
o Työharjoittelun aikana saatu ohjaus on ollut riittävää. 
o Työtehtävät harjoittelun aikana ovat tukeneet oppimista. 

-     Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Lu-
ku osoittaa, kuinka paljon tyytyväisempiä tai tyytymättömämpiä vas-
taajat ovat harjoitteluunsa suhteessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat alan kysymyksiin vastanneiden suhteessa. 
Henkilöstön kehittäminen (mitataan tasoa) 

- Henkilöstön omaan osaamiseensa käyttämä työaika. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman suuri. Mitä suurempi luku on, si-

tä enemmän amk on panostanut henkilöstönsä osaamisen kehittämi-
seen.

Opetuksen taso (mitataan tasoa) 
- Opala-järjestelmästä saatava opiskelijapalaute: 

o Ammattikorkeakoulussa saamani opetus on ollut asiantuntevaa. 
o Koulun neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat hyvin tukeneet opinto-

jeni edistymistä. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 

osoittaa, kuinka paljon tyytyväisempiä tai tyytymättömämpiä vastan-
neet ovat suhteessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat alan kysymyksiin vastanneiden suhteessa. 
Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen (mitataan sekä tasoa että trendiä) 

- Ulkomaille lähteneiden ja saapuneiden opiskelijoiden ja harjoittelijoi-
den vaihtokuukaudet / normiajalla opiskelevien määrä. 

- Koulutusalat painottuvat alan normiajalla opiskelevien suhteessa. 
Päätoimisten opettajien koulutustaso (mitataan sekä tasoa että trendiä) 

- Lasketaan koulutusaloittain: 
o Tohtori ja lisensiaatti = 4 
o Ylempi korkeakoulututkinto = 3 
o Alempi korkeakoulututkinto ja amk-tutkinto = 2 
o Muut tutkinto = 1 

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 
osoittaa, kuinka paljon korkeampi tai matalampi päätoimisten opettaji-
en koulutustaso on suhteessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat alan päätoimisten opettajien suhteessa. 
Ulkomaiset opinnot (mitataan sekä tasoa että trendiä) 

- Ulkomailla suoritetut opintoviikot ja harjoittelu / normiajalla opiskele-
vat opiskelijat.  

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi. Se osoit-
taa, kuinka paljon ulkomaisia opintoja on enemmän tai vähemmän suh-
teessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat normiajalla opiskelevien suhteessa. 
Vieraskielinen opetus (mitataan sekä tasoa että trendiä) 

- Vieraalla kielellä järjestetty opetus / normiajalla opiskelevat opiskelijat 
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- Tavoitteena on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se osoit-
taa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän vieraskielisen opetuksen 
opintoviikkoja on suhteessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat alan normiajalla opiskelevien suhteessa. 
Virtuaaliopetus (mitataan sekä tasoa että trendiä) 

- Hyväksyttävästi suoritetut opintoviikot / normiajalla opiskelevat opis-
kelijat.

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi. Se osoit-
taa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän opintoviikkoja on suhteessa 
keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat normiajalla opiskelevien suhteessa. 

2) Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku 
Koulutuksen keskeyttäneet (mitataan sekä tasoa että trendiä) 

- Koulutuksen keskeyttäneet / opiskelijamäärä. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 

osoittaa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän keskeyttäneitä on suh-
teessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat alan opiskelijamäärän suhteessa. 
Koulutuksen vetovoima (mitataan trendiä) 

- Ensisijaisten hakijoiden määrä / sovitut nuorten koulutuksen aloitus-
paikat.

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 
osoittaa, kuinka monta hakijaa enemmän tai vähemmän kouluun haki 
suhteessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat alalle sovittujen opiskelupaikkojen suhteessa. 
Opintojen kulku (mitataan sekä tasoa että trendiä) 

- 30 opintoviikkoa tai enemmän vuodessa suorittaneet / kaikki opiskeli-
jat.

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 
osoittaa, kuinka paljon 30 opintoviikkoa tai enemmän vuodessa suorit-
taneiden määrä on enemmän tai vähemmän suhteessa keskimääräiseen 
kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat kaikkien opiskelijoiden suhteessa. 
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen (mitataan trendiä) 

- Vähemmistösukupuolta edustavat normiajalla opiskelevat / normiajal-
la opiskelevat. 

- Mukana vain sukupuolen mukaan eriytyneet koulutusohjelmat, joissa 
vähemmistösukupuolen osuus on valtakunnallisesti korkeintaan 30 %. 

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 
osoittaa, missä määrin koulu on onnistunut saamaan vähemmistösuku-
puolta edustavia opiskelijoita sukupuolen mukaan eriytyneille koulu-
tusohjelmille. 

- Koulutusalat painottuvat normiajalla opiskelevien suhteessa. 
Tutkintojen läpäisy (mitataan tasoa) 

- Neljässä vuodessa tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 

osoittaa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän suoritti tutkinnon suh-
teessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat neljä vuotta aikaisemmin aloittaneiden suh-
teessa.

Ammatillinen pohjakoulutus (mitataan trendiä) 
- Ammatillisella pohjakoulutuksella opiskelupaikan vastaanottaneet / 

opiskelupaikan vastaanottaneet. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 

osoittaa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän opiskelupaikan vas-
taanottaneita tuli opiskelemaan ammatillisella pohjakoulutuksella suh-
teessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painotuvat alan neljä vuotta aikaisemmin aloittaneiden 
suhteessa.
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3) Työelämäyhteydet sekä tutkimus- ja kehitystyö 
Hankkeistetut opinnäytetyöt (mitataan tasoa) 

- Hankkeistetut opinnäytetyöt / normiajalla opiskelevat opiskelijat. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 

osoittaa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän hankkeistettuja opin-
näytetöitä on suhteessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat opiskelijoiden suhteessa. 
Palvelutoiminnan laajuus (mitataan trendiä) 

- Maksullisen palvelutoiminnan tulot / koko tulorahoitus. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman suuri. Luku osoittaa koulun pal-

velutoiminnan laajuuden. 
Tutkimustoiminnan laajuus (mitataan trendiä) 

- Tutkimustyön menot / koko tulorahoitus. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman suuri. Luku osoittaa koulun tut-

kimustoiminnan laajuuden. 
Tutkimustoiminnan henkilötyövuodet (mitataan trendiä) 

- Tutkimustoiminnan henkilötyövuodet / päätoimiset opettajat. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman suuri. Se osoittaa, kuinka paljon 

koulussa on ammattitaitoista tutkimushenkilöstöä suhteessa päätoimi-
siin opettajiin. 

4) Aluevaikuttavuus 
Avoin ammattikorkeakouluopetus (mitataan tasoa) 

- Avoimessa amk:ssa suoritetut opintoviikot (muut kuin tutkinto-
opiskelijat) / normiajalla opiskelevat. 

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 
osoittaa, kuinka paljon enemmän tai vähemmän avoimessa amk:ssa 
suoritettuja opintoviikkoja on suhteessa keskimääräiseen kouluun. 

- Koulutusalat painottuvat normiajalla opiskelevien suhteessa. 
Opiskelijoiden rekrytointialue ja tutkinnon suorittaneiden työllistymisalue (mita-
taan trendiä) 

- Rekrytointialue: opiskelukorkeakoulualueelta rekrytoituneet uudet 
opiskelijat / koulun uudet opiskelijat. 

- Työllistymisalue: opiskelukorkeakoulualueelle jääneet työllistyneet tut-
kinnon suorittaneet / koulun työllistyneet tutkinnon suorittaneet. 

- Rekrytointialueen ja työllistymisalueen vertailuluvut lasketaan yhteen. 
- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Se 

osoittaa, että koulu palvelee alueensa nuorisoa ja alueensa elinkeino- ja 
muuta työelämää. 

- Koulutusalat painottuvat uusien opiskelijoiden / tutkinnon suoritta-
neiden suhteessa. 

Työllistyneet tutkinnon suorittaneet (mitataan trendiä) 
- Työllistyneet tutkinnon suorittaneet / tutkinnon suorittaneet. 
- Koulussa kolmen edellisen vuoden aikana tutkinnon suorittaneiden 

työllistyminen vuoden lopussa verrattuna vastaavan koulutusalan kes-
kimääräiseen työllistymiseen. 

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi. Se osoit-
taa, kuinka paljon paremmin koulusta valmistuneet työllistyvät verrat-
tuna muissa ammattikorkeakouluissa tutkinnon suorittaneisiin. 

- Koulutusalat painottuvat siinä suhteessa kuin niillä on tutkinnon suo-
rittaneita.

Työttömät tutkinnon suorittaneet (mitataan trendiä) 
- Työttömät tutkinnon suorittaneet / tutkinnon suorittaneet 
- Koulussa kolmen edellisen vuoden aikana tutkinnon suorittaneiden 

työttömyys vuoden alussa verrattuna vastaavan koulutusalan keski-
määräiseen työttömyyteen. 

- Tavoiteltava luku on mahdollisimman paljon nollaa suurempi luku. Mi-
tä suurempi on luku, sitä vähemmän kouluista valmistuneita on työt-
tömänä verrattuna muissa kouluissa tutkinnon suorittaneisiin. 

- Koulutusalat painottuvat siinä suhteessa kuin niiltä on tutkinnon suo-
rittaneita.
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OPM:n tuloksellisuusrahoituksessa kustakin mittarista voi saada yhden +           
-pisteen. Jos kohteessa mitataan sekä tasoa että trendiä, voi molemmista saada 
yhden + -pisteen. Pääsääntöisesti kolme parasta ammattikorkeakoulua voi saa-
da + -pisteitä. Palkittavat ammattikorkeakoulut ratkaistaan pisteiden summan 
perusteella. (OPM 2005/32:29). 
 Koulutuksen vetovoimasta ja opintojen kulku -asiakokonaisuudesta palkit-
semisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulun täyttöaste ja täyttöasteen 
alakohtaiset poikkeamat ovat tavoitesopimuksessa sovitulla tasolla. (mt. s.29). 
 Tuloksellisuuden palkitsemisperusteet on esitetty yleisellä tasolla ilman 
yksityiskohtiin puuttuvia jakoperiaatteita. Vuoden 2005 rahoja jaettaessa määri-
teltiin seuraavat selventävät periaatteet: 

”1. Nykyiset tuloksellisuusmittarit ovat käytössä kolmatta kertaa. Poikkeuksen tekee 
arvio ammattikorkeakoulun toiminta- ja uusiutumiskyky -mittari, jonka palkitsemis-
perusteet ovat pysyneet muuttumattomina usean vuoden ajan. Ammattikorkeakou-
lua ei voida palkita samasta mittarista kuin kahtena vuonna peräkkäin. 
2. Mittoja katsottaessa on lähdetty siitä, että 3 parasta ammattikorkeakoulua saa + -
pisteen. Jos ammattikorkeakoulut saavat yksittäisestä mitasta saman arvon, niin sil-
loin useampikin ammattikorkeakoulu voi saada + -pisteen. 
3. Trendimitoissa + -pisteitä saavia kolmea parasta ammattikorkeakoulua etsittäessä 
on käytetty seuraavia kriteereitä: 
a) on katsottu ammattikorkeakoulun yksittäisen mitan absoluuttisen arvon muutosta  

-> 2005 mitan arvo miinus 2003 mitan arvo  
b) on katsottu, miten muutos on vaikuttanut ammattikorkeakoulun asemaan ammat-
tikorkeakoulujen keskinäisessä vertailussa.
-> + -pisteen saa vain, mikäli ammattikorkeakoulun mitan absoluuttinen arvo on 
muutoksen jälkeen (vuonna 2005) vähintään ammattikorkeakoulujen keskitasoa. 

Ne ammattikorkeakoulut, joilla arvon muutos on suurin, otetaan tarkasteluun. 
Jos ammattikorkeakoulun arvon muutos edellyttäisi + -pistettä, mutta ammattikor-
keakoulu sijoittuu arvollaan noin 10 heikomman ammattikorkeakoulun joukkoon, + -
pistettä ei saa.
Mikäli mitan arvon muutos on sama usealla ammattikorkeakoululla, niin + -pisteitä 
saavan kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon valituksi tulee se koulu, 
jonka mitan arvo on parempi.  

Jos kolme parasta ammattikorkeakoulua ei täytä molempia kriteereitä, katso-
taan seuraavaksi parhaat. 
4.a) Jos ammattikorkeakoulujen mittarista saamat + -pisteet menevät tasan, niin pal-
kituksi tulee ammattikorkeakoulu, joka on saanut + -pisteensä useammasta mittariin 
kuuluvasta mitasta.  

  b) Mikäli ammattikorkeakoulujen saamat + -pisteet ovat tasan ja koulut ovat saaneet 
pisteensä yhtä monesta mittariin kuuluvasta mitasta, niin palkituksi tulee ammatti-
korkeakoulu, jolla on vähemmän mittojen absoluuttisen arvon mukaisia sijoituksia 
noin 10 heikoimman ammattikorkeakoulun joukossa. 
5. Mittareita ei ole painotettu, vaan joka mittarista jaetaan samansuuruinen euromää-
rä.” (OPM 2006 / Mykkänen, Innola, Palonen 12.6.2006). 

Opetusministeriön mittareiden muunnokset 
Tämä tutkimus perustuu opetusministeriössä tehtyyn mittareiden yhteenveto-
tauluun, jossa vuoden 2005 tuloksellisuusmittarit ja mitat asiakokonaisuuksista 
1-4 on muokattu yhtenäiseen esitysmuotoon. (OPM/Mykkänen 2006: 6j_ tren-
di.xls). Taulukossa ammattikorkeakoulut ovat aakkosjärjestyksessä. Kunkin 
koulun kohdalle on merkitty kunkin mittarin tason ja trendin tuoma arvo. 
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1. Taso- ja trendimuunnokset 
Ministeriön tarkastelutapaa hyödynnetään tässä tutkimuksessa siten, että tulok-
sellisuusrahoituksen päätösten perusteena olevat tasomittareiden tulokset ote-
taan huomioon sellaisenaan. Ministeriön tavasta poiketen pisteitä ei kuitenkaan 
anneta pelkästään 3 parhaalle, vaan kunkin tasomittarin osalta kaikki ammatti-
korkeakoulut on pisteytetty seuraavasti: alhaisimman absoluuttisen arvon (joka 
siis on laskettu koulun suhteesta keskimääräiseen kouluun) saanut korkeakoulu 
saa arvon 1 ja korkeimman absoluuttisen arvon saaneelle koululle tulee arvo 29. 
Mikäli kahdella tai useammalla koululla on sama absoluuttinen arvo, ne saavat 
saman pistemäärän. Tällöin tasatilanteessa olevia kouluja seuraavaksi parempi 
koulu saa niin monta pistettä enemmän kuin on tasatilanteessa olevia kouluja. 
 Mikäli mitattavaan kohteeseen liittyy myös trendimittari, sen lähtökohta 
on sama kuin opetusministeriön laskentatavassa: trendillä tarkoitetaan siten tar-
kasteluvuosien ensimmäisen ja viimeisen vuoden välistä muutosta. OPM:n tu-
loksellisuusrahan jakoperusteissa todetaan, että + -pisteen saa vain, mikäli am-
mattikorkeakoulun mitan absoluuttinen arvo on muutoksen jälkeen (vuonna 
2005) vähintään ammattikorkeakoulujen keskitasoa. Tässä tutkimuksessa halu-
taan palkita kaikki positiivinen muutos, vaikka korkeakoulu ei muutoksen jäl-
keen vielä pääsisikään ammattikorkeakoulujen keskitasoon. Jotta pelkällä tren-
dimuutoksella ei absoluuttisessa arvossa huonoin ammattikorkeakoulu kuiten-
kaan pääsisi nousemaan ammattikorkeakoulujen keskiarvon yläpuolelle, paino-
tetaan trendin pistearvoa 50 % suhteessa absoluuttisen arvon antamaan sijapis-
teeseen. Näin ollen parhaan muutoksen tehnyt koulu voi trendistään saada 
enintään 29 pistettä x 50 % eli 14,5 pistettä. Toiseksi paras muutos tuottaa 28 
pistettä x 50 % eli 14 pistettä jne. 
 Mikäli mittarissa tarkastellaan vain tasoa, saadaan sijapisteet mittarista 
suoraan tason sijoituksen perusteella. Samoin tehdään, jos mittarilla tarkastel-
laan vain trendiä. Kun mittari käsittää sekä tason että trendin, siitä ei tule kahta 
erillistä mittaria niin kuin opetusministeriön tarkastelussa, vaan tasopisteet ja 
trendipisteet lasketaan yhteen, jolloin saadaan mittarin antama kokonaissijoi-
tus. Näin ammattikorkeakoulu, joka on hyvällä tasolla, mutta jonka arvo joko 
laskee tai pysyy ennallaan, saattaa saada tästä mittarista huonommat pisteet 
kuin koulu, joka ei tasoltaan ole yhtä hyvä, mutta joka on parantanut omaa ab-
soluuttista arvoaan. Vastaavasti heikolla tasosijoituksella oleva ammattikorkea-
koulu voi nostaa sijoitustaan mittarissa sillä, että se kuitenkin parantaa omaa 
absoluuttista tulostaan, vaikka sillä edelleenkin on vain vähän tasopisteitä. Me-
netelmä suosii siten jonkin verran koulun ”yrittäjyyttä”, jossa ehkä ympäristön 
aiheuttamista vallitsevista olosuhteista huolimatta pyritään parantamaan omaa 
tulosta.
 Kussakin asiakokonaisuudessa mittareiden antamat sijoituspisteet laske-
taan yhteen. Asiakokonaisuuden sijoitus muodostuu yhteenlaskettujen sijoitus-
pisteiden perusteella. Lopuksi asiakokonaisuuksien sijoitukset lasketaan yhteen 
ja saatu uusi pistemäärä kertoo, mikä on ammattikorkeakoulun kokonaissijoitus 
kaikkien asiakokonaisuuksien perusteella. Näin saatu tuloksellisuuspisteytys-
ten mukainen kokonaistuloksellisuus kertoo, miten tuloksellinen ammattikor-
keakoulu on, mikäli mittareita ei painoteta. 
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2. Mittareiden painotusmuutokset 
Ministeriön mittareita ei tuloksellisuusrahoituksen yhteydessä painoteta suh-
teessa toisiinsa. Tässä tutkimuksessa lähdetään kuitenkin siitä, että tulokselli-
suudessa esim. opiskelijavaihdolla ei voi olla samaa painoarvoa kuin opetuksen 
tasolla tai että tutkintojen läpäisyasteella tulisi olla suurempi merkitys kuin su-
kupuolten välisen tasa-arvon edistämisellä. 
 Niinpä tutkimuksessa kysyttiinkin sekä omistajilta että henkilöstöltä kun-
kin mittarin tärkeyttä jokaisen asiakokonaisuuden sisällä siten, että tärkein mit-
tari merkittäisiin 1:llä, toiseksi tärkein 2:lla jne. Halutessaan vastaajat voivat 
painottaa mittareita myös yhtä tärkeiksi antamalla niille saman sijan. Vastaus-
ten analyysissä annetut arvot on muunnettu pisteiksi siten, että kunkin asiako-
konaisuuden sisällä tärkein mittari saa niin monta pistettä kuin asiakokonai-
suuden mittareita on, toiseksi tärkein saa yhden pisteen vähemmän jne. 
 Kullekin mittarille annettujen omistajien ja henkilöstön pisteiden summat 
on jaettu kutakin mittaria koskevien vastausten kokonaislukumäärillä, jolloin 
on saatu mittarin keskiarvo. Keskiarvo tulkitaan kaikkien vastaajien käsityksek-
si mittarin tärkeydestä. 
 Ensimmäinen asiakokonaisuus mittaa opetusta ja opetusmenetelmien ke-
hittymistä kahdeksalla mittarilla, joiden pisteet ja keskiarvot ovat oheisessa tau-
lukossa 55. 

TAULUKKO 55 Omistajien ja henkilöstön painotukset opetuksen ja opetusmenetelmien 
kehittymisen mittareille 

Mittari Yhteensä
Sum Mean N Sum Mean N Mean

Opetuksen taso 598 7,97 75 6 574 7,43 849 7,76
Henkilöstön kehittäminen 474 6,49 73 5 423 6,42 845 6,42
Työharjoittelun määrä ja laatu 469 6,34 74 5 061 6,03 839 6,06
Opettajien koulutustaso 474 6,41 74 4 773 5,78 826 5,83
Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen 290 4,39 66 3 119 3,99 781 4,02
Vieraskielisen opetuksen määrä 271 4,17 65 3 015 3,70 815 3,73
Ulkomaisten opintojen määrä 253 3,95 64 2 777 3,42 811 3,46
Virtuaaliopetuksen määrä 233 3,64 64 2 730 3,35 821 3,35

Omistajat Henkilöstö

Toinen asiakokonaisuus koostuu koulutuksen vetovoimasta ja opintojen kul-
kuun liittyvistä mittareista. Niiden keskinäinen painotus on esitetty taulukossa 
56.

TAULUKKO 56 Omistajien ja henkilöstön painotukset koulutuksen vetovoiman ja opin-
tojen kulun mittareille 

Mittari Yhteensä
Sum Mean N Sum Mean N Mean

Opintojen kulku 350 4,86 72 4 225 5,07 833 5,06
Hakijoiden määrä 373 4,91 76 3 750 4,74 838 4,51
Tutkintojen läpäisy määräajassa 381 5,01 76 3 727 4,45 838 4,49
Keskeyttäneiden määrä 313 4,41 71 3 426 4,13 830 4,15
Ammatillista tietä tulleiden osuus opiskelijoista 196 2,88 68 2 077 2,54 817 2,57
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 171 2,67 64 1 987 2,48 800 2,50

Omistajat Henkilöstö
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Kolmas asiakokonaisuus liittyy työelämäyhteyksiin sekä tutkimus- ja kehitys-
työhön. Saadut pisteet ja keskiarvot asiakokonaisuudesta ovat taulukossa 57. 

TAULUKKO 57 Omistajien ja henkilöstön painotukset työelämäyhteistyön sekä tutki-
mus- ja kehitystyön mittareille 

Mittari Yhteensä
Sum Mean N Sum Mean N Mean

Opinnäytetyöt yrityksiin (lukumäärä) 260 3,51 74 2 819 3,34 843 3,36
Tutkimustoiminnan laajuus (menojen määrä) 188 2,58 73 1 992 2,41 828 2,42
Tutimustoiminnan henkilötyövuodet 177 2,49 71 1 968 2,40 820 2,41
Maksullisen palvelutoiminnan laajuus 175 2,36 74 1 979 2,37 836 2,37

Omistajat Henkilöstö

Neljäs asiakokonaisuus liittyy aluevaikuttavuuden arviointiin. Sen mittaristosta 
on annettu taulukon 58 mukainen pisteytys. 

TAULUKKO 58 Omistajien ja henkilöstön painotukset aluevaikuttavuuden mittareille 

Mittari Yhteensä
Sum Mean N Sum Mean N Mean

Työllistyneet tutkinnon suorittaneet (mahd. suuri luku) 285 3,70 77 3 025 3,59 842 3,60
Opiskelijoiden rekrytointi- ja työllistymisalue 211 2,89 73 2 390 2,84 841 2,85
Työttömät tutkinnon suorittaneet (mahd. pieni luku) 185 2,50 74 2 064 2,48 832 2,48
Avoimen amk-opetuksen määrä 133 1,87 71 1 558 1,87 831 1,87

Omistajat Henkilöstö

Mittarien keskiarvot on skaalattu asteikolle 0 - 1 oheisen taulukon 59 mukaises-
ti, jolloin saadaan lopullinen painokerroin kullekin mittarille.  Koska skaalauk-
sen summa on yksi (100 %), voi eri asiakokonaisuuksissa olla eri määrä mitta-
reita, ja asiakokonaisuuksien keskinäinen painoarvo on kuitenkin sama (eli 
summa on yksi).

Liitteenä 6 oleva tuloksellisuusmittaus muunnetulla ja painotetulla mitta-
ristolla sisältää kaikki ammattikorkeakoulut, myös ne, jotka eivät ole tutkimus-
kohteena. Näin liitteen mukainen lista on tämän tutkimuksen antama tuloksel-
lisuuden rankinglista kaikille ammattikorkeakouluille. Listan antamaa piste-
määrää käytetään sellaisenaan tässä tutkimuksessa olevien koulujen pisteytyk-
senä, joten tutkimuskohteen koulujen pisteet eivät ole 15 koulun skaalalla vaan 
29 koulun skaalalla. 

Mitattu tuloksellisuus kouluittain 
Opetusministeriön vuosien 2004 – 2006 tuloksellisuusmittareita on tutkimuk-
sessa muutettu tuloksellisuusrahoituksen päätösten pohjana olevaan tarkastelu-
tapaan verrattuna herkemmiksi siten, että ammattikorkeakouluja ”palkitaan” 
myös hyvästä trendistä, vaikka koulu senkin jälkeen sijoittuisi tasonsa puolesta 
vielä alle ammattikorkeakoulujen keskiarvon. Toinen muunnos on tehty siten, 
että omistajat ja henkilöstöt ovat voineet painottaa kunkin asiakokonaisuuden 
sisällä olevia mittareita suhteessa toisiinsa. Näin saatujen tuloksellisuusmitta-
reiden asiasisältö on edelleen opetusministeriön ja koulujen yhteisesti määritte-
lemä, mutta laskentatavassa on painotuseroja. 
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TAULUKKO 59 Painotettujen mittareiden keskiarvojen skaalaus 

Mittari Mean Skaalaus

Opetuksen taso 7,76 0,191
Henkilöstön kehittäminen 6,42 0,158
Työharjoittelun määrä ja laatu 6,06 0,149
Opettajien koulutustaso 5,83 0,143
Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen 4,02 0,099
Vieraskielisen opetuksen määrä 3,73 0,092
Ulkomaisten opintojen määrä 3,46 0,085
Virtuaaliopetuksen määrä 3,35 0,082

40,64 1,000
Opintojen kulku 5,06 0,217
Hakijoiden määrä 4,51 0,194
Tutkintojen läpäisy määräajassa 4,49 0,193
Keskeyttäneiden määrä 4,15 0,178
Ammatillista tietä tulleiden osuus opiskelijoista 2,57 0,110
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen 2,50 0,107

23,28 1,000
Opinnäytetyöt yrityksiin (lukumäärä) 3,36 0,318
Tutkimustoiminnan laajuus (menojen määrä) 2,42 0,229
Tutkimustoiminnan henkilötyövuodet 2,41 0,228
Maksullisen palvelutoiminnan laajuus 2,37 0,224

10,55 1,000
Työllistyneet tutkinnon suorittaneet 3,60 0,333
Opiskelijoiden rekrytointi- ja työllistymisalue 2,85 0,263
Työttömät tutkinnon suorittaneet 2,48 0,230
Avoimen amk-opetuksen määrä 1,87 0,174

10,80 1,000

Tutkimuksen aikaisempiin tuloksiin verrattuna todella mielenkiintoinen on ha-
vainto, jonka mukaan koulut eroavat opetusministeriön mittareihin perustu-
vassa tuloksellisuudessa tilastollisesti erittäin merkitsevästi (ANOVA sig. 0,000) 
toisistaan siten, että tuloksellisimpia ovat kaupunkien ylläpitämät koulut (M 
68,77, s 12,137). Seuraavaksi tuloksellisin ryhmäkin oli julkishallinnollinen eli 
kuntayhtymien omistamat koulut (M 60,96, s 8,168) ja vähiten tuloksellisia oli-
vat osakeyhtiöiden ja säätiöiden omistamat koulut (M 56,49, s 7,674). 

Saman järjestyksen antaa opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymi-
seen liittyvä asiakokonaisuus (ANOVA sig.0,000): parhaiten menestyvät kau-
punkiomisteiset koulut (M 17,31, s 2,046) ja sitten kuntayhtymien koulut (M 
14,16, s 4,170). Osakeyhtiöiden ja säätiöiden koulujen keskiarvo on matalin (M 
13,49, s 3,222). Opetuksen ja opetusmenetelmien kokonaisuuden kahdeksasta 
mittarista viidessä ovat parhaita kaupunkiomisteiset koulut. Nämä mittarit ovat 
opiskelijavaihto, opettajien koulutustaso, ulkomaisten opintojen määrä, vieras-
kielisen opetuksen määrä ja virtuaaliopetuksen määrä. Kuntayhtymät saavat 
korkeimmat pisteet opiskelijoiden työharjoittelusta ja opetuksen tasosta. Osa-
keyhtiöt ja säätiöt puolestaan satsaavat eniten henkilöstönsä kehittämiseen. 
Opetuksen ja opetusmenetelmien asiakokonaisuuden tuloksellisuus nousee 
koulun koon kasvaessa (ANOVA sig. 0,000). Pienten 100 - 199 työntekijän kou-
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lujen keskiarvo on 14,40 (s 5,069), 200 - 299 henkilön kouluissa keskiarvo on 
15,53 (s 1,013) ja 300 - 399 työntekijän koulussa 16,16 (s 3,772), kunnes keskiar-
von nousu taittuu suurimpien koulujen (400 - ) kohdalla 12,49:ksi (s 3,199). 
Kaikki asiakokonaisuuden mittarit eivät kuitenkaan ole samansuuntaisia. Mer-
kittävimmän poikkeuksen tekee suurimman painoarvon tässä asiakokonaisuu-
dessa saanut opetuksen taso, joka on korkein kaikkein pienimmissä kouluissa. 
Alueellisesti opetus ja opetusmenetelmien kehittyminen osoittaa hyvää tulosta 
Itä-Suomessa (M 20,39, s 0,000), Länsi-Suomessa (M 17,45, s 2,189) sekä Lapin 
läänissä (M 16,61, s 0,435). Henkilöstön omaan osaamiseen käyttämä työaika 
(ANOVA sig. 0,043) on puolestaan suurinta opettajilla (M 2,41, s 1,421) verrat-
tuna t&k:n ja projektien henkilöstöön (M 2,19, s 1,375) ja tukipalveluihin ja hal-
lintoon (M 2,16, s 1,376). Koulujen saamat tuloksellisuuspisteet opetuksen ja 
opetusmenetelmien kehittymisestä ovat taulukossa 60 ja kuviossa 80. 

TAULUKKO 60 Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen mittareiden tulokset kou-
luittain

AMK Harjoittelu Henkilöstön Opetuksen Opiskelija- Opettajien Ulkom. Vieraskiel. Virtuaali- Mittarit
kehittäm. taso vaihto koulutustaso opinnot opetus opetus yhteensä

DIAK 0,15 4,42 1,91 0,89 2,86 1,70 0,64 2,21 14,79
EKAMK 3,43 1,11 1,53 1,58 2,00 1,53 1,47 1,89 14,54
HAAGA 0,15 1,74 4,58 0,40 0,14 0,17 0,92 0,16 8,26
HELIA 1,04 1,90 2,67 1,88 0,72 1,87 2,67 0,41 13,16
HUMAK 4,02 4,11 2,10 2,67 3,15 0,60 1,84 1,07 19,55
KAMK 3,28 2,84 5,35 1,39 0,86 0,51 0,28 1,97 16,47
KTAMK 1,64 4,27 0,95 1,39 2,29 1,53 1,75 2,30 16,11
KYAMK 2,24 2,53 2,48 0,89 1,29 1,11 0,83 0,08 11,44
LAMK 2,53 0,16 1,34 0,89 0,43 0,94 0,28 0,82 7,38
LAUREA 1,04 4,58 2,29 0,10 3,58 0,26 1,38 0,98 14,21
MAMK 3,87 1,90 5,54 1,68 2,43 2,38 1,20 1,39 20,39
OAMK 2,83 0,63 4,20 1,29 0,29 1,02 1,01 1,48 12,75
RAMK 1,04 1,42 3,63 2,77 4,15 0,77 1,56 1,64 16,98
TAMK 1,64 3,48 3,82 2,57 3,86 2,47 1,20 1,23 20,26
TUAMK 2,24 2,37 0,76 2,38 1,86 1,96 2,39 1,80 15,76
Keskiarvo 2,15 2,30 2,84 1,51 1,90 1,31 1,31 1,29 14,60

Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku –asiakokonaisuudessa tulos on 
samansuuntainen kuin edellisessä asiakokonaisuudessa. Julkisyhteisöjen omis-
tamien koulujen vetovoima ja opintojen kulku (M 17,32, s 3,600) ylittää koko-
naisuudessaan yksityisomisteisten koulujen vetovoiman ja opintojen kulun 
(ANOVA sig. 0,000). Sama tilanne on jokaisessa yksittäisessä mittarissa eli kou-
lutuksen keskeyttäneiden lukumäärässä, ensisijaisten hakijoiden lukumäärässä, 
opintojen kulussa (ANOVA sig. 0,079, joten ei merkitsevä), sukupuolten tasa-
arvon edistämisessä, tutkintojen läpäisyssä ja ammatillisella pohjakoulutuksella 
opintonsa aloittaneissa. Julkisomisteisten koulujen sisällä jako tarkentuu siten, 
että kaupunkien suoraan omistamien koulujen keskiarvo on 19,38 (s 4,377) ja 
kuntayhtymien keskiarvo on 16,30 (s 2,593). Osakeyhtiöiden ja säätiöiden tulok-
sellisuuden keskiarvo on 13,89 (s 5,221), ANOVA sig. 0,000. Myös koulujen ko-
ko erotteli mittareiden tuloksia merkitsevästi, mutta yksittäisten mittareiden tu-
lokset menivät koulujen eri kokoluokissa ristiin eikä yksiselitteistä, koulun 
koon perusteella olevaa tulkintaa voida tehdä. Koulutuksen vetovoimaa ja 
opintojen kulkua yhteenlaskettuna tässä tutkimuksessa johtavat Länsi-Suomen 
läänin koulut (M 19,65, s 4,693) ja toisena tulevat Oulun läänin koulut (M 17,83, 
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s 0,003). Perää pitävät lappilaiset koulut (M 14,44, s 1,862); ANOVA sig. 0,000). 
Koulutuksen vetovoimaa ja opintojen kulkua esittävä mittareiden erittely on 
taulukossa 61 ja yhteenveto on kuviossa 81. 

Opetuksen ja opetusmenetelmien tuloksellisuus
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KUVIO 80 Opetuksen ja opetusmenetelmien asiakokonaisuuden mittaustulokset 
(M=14,60) 

TAULUKKO 61 Koulutuksen vetovoiman ja opintojen kulun mittareiden tulokset kou-
luittain

AMK Koulutuksen Hakija- Opintojen Sukup. Tutkintojen Ammatill. Mittarit
keskeytt. määrät kulku tasa-arvo läpäisy pohjak. yhteensä

DIAK 4,45 1,36 4,56 3,00 4,25 3,08 20,69
EKAMK 4,81 1,55 5,86 1,18 5,60 2,31 21,30
HAAGA 4,98 3,30 3,47 2,89 2,90 1,21 18,75
HELIA 3,74 5,63 3,26 1,71 0,58 0,66 15,57
HUMAK 1,25 4,85 0,65 1,82 3,47 0,33 12,37
KAMK 0,53 2,72 6,29 0,75 5,02 2,53 17,84
KTAMK 1,25 3,49 2,60 3,10 0,97 0,88 12,29
KYAMK 2,14 2,33 3,91 1,39 2,12 1,54 13,42
LAMK 2,85 5,24 0,43 2,14 1,74 1,87 14,27
LAUREA 0,71 2,33 1,09 0,32 0,77 0,22 5,44
MAMK 1,96 1,16 4,12 0,53 4,44 2,20 14,42
OAMK 4,45 5,43 1,52 2,46 3,86 0,11 17,83
RAMK 3,56 2,13 1,30 2,68 4,83 1,54 16,04
TAMK 5,16 4,46 6,08 1,93 5,40 2,64 25,67
TUAMK 4,09 3,10 2,60 2,46 2,32 1,43 16,01
Keskiarvo 3,26 3,39 2,95 1,91 3,18 1,42 16,12
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Koulutuksen vetovoiman ja opintojen kulun tuloksellisuus

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

LAUREA

KTAMK

HUMAK

KYAMK
LAMK

MAMK
HELIA

TUAMK
RAMK

OAMK

KAMK

HAAGA
DIA

K

EKAMK
TAMK

Su
m

m
ap

is
te

et

Summa
Keskiarvo

KUVIO 81 Koulutuksen vetovoiman ja opintojen kulun asiakokonaisuuden mittaustu-
lokset (M=16,1) 

Työelämäyhteyksien sekä tutkimus- ja kehitystyön asiakokonaisuudessa par-
haat tuloksellisuuspisteet tulevat kuntayhtymille (M 16,53, s 6,482) ja seuraa-
vaksi parhaat kaupunkien suoraan omistamille kouluille (M 14,28, s 5,852). 
Osakeyhtiöiden ja säätiöiden pisteet jäivät kaikista alhaisimmiksi (M 13,82, s 
4,128) (ANOVA sig. 0,000). Kuntayhtymät menestyivät erityisesti tutkimus- ja 
kehitystoiminnan laajuudessa (M 4,59, s 1,810). Tämä tarkoittaa, että tutkimus-
työn kulut olivat suuret suhteessa tulorahoitukseen verrattuna osakeyhtiöihin 
ja säätiöihin (M 2,85, s 1,080) ja kaupunkien omistamiin kouluihin (M 2,23, s 
1,652); ANOVA sig. 0,000. Kuntayhtymissä myös palvelutoiminnan tulojen 
osuus koko tulorahoituksesta oli korkeinta. Kaupunkien omistamat ammatti-
korkeakoulut menestyivät puolestaan opinnäytetöiden hankkeistamisessa (M 
6,96, s 1,733) selkeästi muita paremmin, kun taas osakeyhtiöt/säätiöt panostivat 
muita enemmän tutkimustoiminnan henkilötyövuosiin (M 3,80, s 0,790). 

Kaikkien mittareiden mukaan erot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä. 
Myös koulun koko ryhmittelee kouluja tilastollisesti erittäin merkitsevästi. 
Isoimmat koulut (yli 400 työntekijää) eivät ole missään mittarissa kärjessä. Pie-
nimmät ammattikorkeakoulut johtavat sen sijaan opinnäytetöiden hankkeista-
mista (M 7,25, s 0,727), 200-299 työntekijöiden koulut saavat parhaat pisteet 
t&k-toiminnan (M 3,95, s 1,722) ja palvelutoiminnan laajuudesta (M 3,99, s 
2,116) ja 300-399 työntekijän koulut selviytyvät parhaiten mitattaessa tutkimus-
toiminnan henkilötyövuosia (M 4,46, s 1,351). Mitkään erot eri kokoisten koulu-
jen välillä eivät ole lineaarisia. Työelämäyhteyksien sekä tutkimus- ja kehitys-
työn osalta selkeästi aktiivisinta aluetta on tämän tutkimuksen mukaan Itä-
Suomi (M 26,30, s 0,000). Toiseksi aktiivisimpia ollaan Lapin läänin kouluissa 
(M 20,87, s 0,711). Alhaisimmat tuloksellisuuspisteet kertyvät Etelä-Suomen 
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kouluille (M 12,41, s 4,358), ANOVA sig. 0,000. Työelämäyhteyksien ja tutki-
mus- ja kehitystyön mittareiden erittely on taulukossa 62 ja yhteenveto kuvios-
sa 82.

TAULUKKO 62 Työelämäyhteyksien ja t&k-toiminnan mittareiden tulokset kouluittain 

AMK Hankkeist. Palv.toim. T&k-toim. T&k:n henk. Mittarit
opinnäytet. laajuus laajuus työvuodet yhteensä

DIAK 6,04 0,90 3,44 3,88 14,25
EKAMK 3,82 4,26 1,60 1,82 11,50
HAAGA 6,36 6,27 3,66 3,88 20,17
HELIA 1,27 0,45 0,92 4,56 7,20
HUMAK 7,95 0,22 2,06 2,05 12,29
KAMK 7,63 4,03 3,66 5,02 20,34
KTAMK 3,50 6,50 5,73 4,33 20,05
KYAMK 0,64 3,14 2,29 4,56 10,62
LAMK 1,59 1,57 2,29 1,37 6,82
LAUREA 7,31 2,24 4,12 3,65 17,32
MAMK 7,00 6,05 6,64 6,61 26,30
OAMK 5,09 3,81 5,27 1,60 15,76
RAMK 4,45 5,38 5,73 5,93 21,48
TAMK 9,22 4,48 4,12 2,74 20,56
TUAMK 5,41 2,02 0,69 0,68 8,79
Keskiarvo 5,14 3,32 3,47 3,17 15,09

Työelämäyhteistyön ja t&k-toiminnan tuloksellisuus
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KUVIO 82 Työelämäyhteyksien sekä t&k-toiminnan asiakokonaisuuden mittaustulok-
set (M=15,1) 
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Ammattikorkeakoulut eivät eroa aluevaikuttavuuden tuloksellisuudessa sillä 
perusteella, onko koulun omistuspohja yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudel-
linen. Kaupunkiomisteiset koulut ovat kuitenkin selkeästi parhaita alueen ke-
hittymisen toteuttajia (M 17,81, s 2,175) verrattuna osakeyhtiöiden/säätiöiden 
omistamiin kouluihin (M 15,30, s 4,052) ja kuntayhtymien kouluihin (M 13,97, s 
2,898), ANOVA sig. 0,000. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen 
opintoviikkojen määrällä mitattuna kuntayhtymät (M 3,58, s 0,553) kuitenkin 
ohittavat sekä kaupungit (M 1,77, s 1,424,) että osakeyhtiöt ja säätiöt (M 2,63, s 
1,487), ANOVA sig. 0,000. Suurimmilla painoarvoilla tässä asiakokonaisuudes-
sa olevien mittareiden osalta, eli opiskelijoiden rekrytointialueen ja tutkinnon 
suorittaneiden työllistymisalueen, työllistyneiden tutkinnon suorittaneiden ja 
työttömien tutkinnon suorittaneiden osalta kaupunkien omistamilla kouluilla 
ovat parhaat tuloksellisuuspisteet. Koulun koon puolesta aluevaikuttavimpia 
kouluja ovat tämän tutkimuksen mukaan suurimmat (400-) koulut (M 16,145, s 
2,789) ja pienimmät koulut (M 15,666, s 2,160); ANOVA sig. 0,000. Aluevaikut-
tavuudessa omistajat ja henkilöstö antoivat suurimman painoarvon työllistymi-
selle (=0,333), mikä selittää sitä, että alueellisesti tuloksellisimmat ammattikor-
keakoulut sijoittuvat Länsi-Suomeen (M 18,69, s 0,542) ja Etelä-Suomeen (M 
16,09, s 3,688). Aluevaikuttavuuden tuloksellisuusmittareiden erittelyt ovat tau-
lukossa 63 ja yhteenveto kuviossa 83. 

TAULUKKO 63 Aluevaikuttavuuden mittareiden tulokset kouluittain 

AMK Avoin Rekry- Työllisty- Työttömät Mittarit
amk alue minen yhteensä

DIAK 4,87 2,10 6,66 1,84 15,48
EKAMK 4,18 7,10 3,66 2,53 17,47
HAAGA 1,74 3,42 5,99 3,91 15,06
HELIA 4,70 3,95 5,33 4,37 18,34
HUMAK 2,44 3,16 6,66 5,98 18,23
KAMK 0,52 5,26 4,66 2,30 12,74
KTAMK 4,00 1,58 2,66 2,07 10,31
KYAMK 1,57 2,63 2,66 0,69 7,55
LAMK 3,48 0,53 8,66 5,98 18,64
LAUREA 1,22 4,47 7,99 4,83 18,51
MAMK 4,35 2,63 2,33 1,61 10,92
OAMK 3,13 7,36 1,33 0,92 12,75
RAMK 2,78 3,68 4,00 2,99 13,45
TAMK 3,83 0,79 8,33 6,44 19,38
TUAMK 0,87 6,31 8,33 2,76 18,27
Total 2,85 3,96 5,30 3,15 15,27
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Aluevaikuttavuuden tuloksellisuus
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KUVIO 83 Aluevaikuttavuuden asiakokonaisuuden mittaustulokset (M=15,3) 

Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen, koulutuksen vetovoiman ja 
opintojen kulun, työelämäyhteyksien sekä tutkimus- ja kehitystyön ja aluevai-
kuttavuuden asiakokonaisuudet yhteenlaskien saadaan ministeriön mittaamien 
asiakokonaisuuksien tuloksellisuus. Mitatun tuloksellisuuden koulukohtainen 
jakauma on taulukossa 64 ja graafinen esitys kuviossa 84. 

TAULUKKO 64 Mitattu tuloksellisuus kouluittain 

AMK Opetus ja Vetovoima ja Työelämäyht. Aluevaikut- Mitattu
op.menetelmät opintojen kulku ja t&k-toiminta tavuus tuloksellisuus

DIAK 14,79 20,69 14,25 15,48 65,20
EKAMK 14,54 21,30 11,50 17,47 64,81
HAAGA 8,26 18,75 20,17 15,06 62,25
HELIA 13,16 15,57 7,20 18,34 54,26
HUMAK 19,55 12,37 12,29 18,23 62,44
KAMK 16,47 17,84 20,34 12,74 67,40
KTAMK 16,11 12,29 20,05 10,31 58,76
KYAMK 11,44 13,42 10,62 7,55 43,04
LAMK 7,38 14,27 6,82 18,64 47,11
LAUREA 14,21 5,44 17,32 18,51 55,48
MAMK 20,39 14,42 26,30 10,92 72,03
OAMK 12,75 17,83 15,76 12,75 59,09
RAMK 16,98 16,04 21,48 13,45 67,95
TAMK 20,26 25,67 20,56 19,38 85,87
TUAMK 15,76 16,01 8,79 18,27 58,82
Keskiarvo 14,60 16,12 15,09 15,27 61,08
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Mitattu tuloksellisuus kouluittain
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KUVIO 84 Mitattu tuloksellisuus kouluittain (M=61,1) 

7.3.4 Keskeiset tulokset 

9.  Mitkä ovat omistajien käsitykset koulujensa tuloksellisuudesta ja vaikuttavuu-
desta?

Omistajien yleisarviot koulujen tuloksellisuudesta ovat myönteiset. Parhaiten 
koulut ovat omistajien mukaan saavuttaneet opetusministeriön asettamat ta-
voitteet ja omistajien omat tavoitteet. Opiskelijoiden ja muiden sidosryhmien 
tavoitteisiin ei ole vastattu aivan yhtä hyvin.  Tuloksellisuuden kokemisen aste 
ei eronnut eri omistukseen pohjautuvissa kouluissa, ei myöskään koulun koon 
tai alueellisen sijainnin perusteella. Mielenkiintoista on se, että mitä vahvempi 
omistajien henkisen omistajuuden taso on, sitä paremmaksi he kokevat koulu-
jensa tuloksellisuuden. Varsinkin omistajuuden vaikuttajaulottuvuus, jossa ko-
rostuvat kontrollin ja tehokkuuden vaatimukset, erottelee omistajien suhtautu-
mista koulujen tuloksellisuuteen. Mitä enemmän omistajilla itsellään siis on tai-
pumusta tehokkuusajattelun korostamiseen, sitä tuloksellisempana he myös 
kokevat koulut. Samaa eroa syntyy koulun operatiivisen johdon mieltämisessä 
pehtorimaiseksi: mitä voimakkaampaa koulun pehtorijohtajuus on, sitä tulok-
sellisempana koulua pidetään. Mitä voimakkaampaa lisäksi on omistajaohjaus, 
sitä tuloksellisempina kouluja pidetään omistajien omien tavoitteiden saavut-
tamisessa. Omistajaohjauksen ja muiden tuloksellisuuden osa-alueiden välillä ei 
vastaavaa riippuvuutta ole. 
 Omien koulujensa tuloksellisuutta arvioidessaan korkeimmat pisteet omis-
tajat antoivat Laurealle ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoululle. Tuloksellisiksi 
omistajat mielsivät myös Mikkelin, Haaga Instituutin sekä Kajaanin ammatti-
korkeakoulut. 
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 Ammattikorkeakoulun toiminta on sitä vaikuttavampaa, mitä parempi on 
tavoitteiden ja toiminnan vaikutusten välinen suhde eli mitä enemmän ammat-
tikorkeakoulun toiminta edistää yksilön ja yhteiskunnan myönteistä kehitystä 
(=muutosta). Ammattikorkeakoulujen vaikuttavuus on omistajien mielestä 
melko hyvää, kun on kyse opiskelijoiden auttamisesta menestymään. Koulun 
tulokset ovat omistajien mukaan myös saaneet melko hyvin aikaan myönteistä 
kehitystä sekä työelämässä että yhteiskunnassa. Omistajien mielipiteet koulujen 
vaikuttavuudesta eivät eronneet koulun omistuspohjan, koulun koon eivätkä 
sijainnin perusteella.

Mitä enemmän omistajissa korostuu henkinen omistajuus valvonnan ja te-
hokkuuden ulottuvuutena sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen tarpeena, sitä 
vaikuttavammaksi he myös kokevat koulunsa tulokset sekä yhteiskunnan että 
yksilön kannalta. Koska omistajaohjauksen määrä ei kuitenkaan korreloinut 
vaikuttavuuden mieltämisen kanssa, kyse on vaikuttajaomistajuuden kokemi-
sesta sinänsä. Samaa riippuvuutta löytyy henkisen omistajuuden vastuulli-
suusulottuvuudesta. Sitä vaikuttavammaksi koulu myös koetaan, mitä voimak-
kaampaa pehtorijohtajuus on koulussa. Juridisella omistajuuden kokemisella ei 
ollut vastaavaa erottelevaa merkitystä.

Mitä tuloksellisempina kouluja pidettiin, sitä vaikuttavampana ne myös 
koettiin. Todella mielenkiintoista kuitenkin on, että koulut koettiin tulokselli-
siksi nimenomaan ministeriön ja omistajien omien tavoitteiden saavuttamisen 
osalta, mutta vaikuttaviksi nimenomaan opiskelijoiden tavoitteiden kannalta. 
Ministeriön tavoitteiden saavuttamisella ja vaikuttavuudella oli alhaisin keski-
näinen korrelaatio omistajien vastauksissa. Näin ollen omistajat mieltävät tu-
loksellisuuden ja vaikuttavuuden eri tavoin. 
 Koulujensa vaikuttavuuden selkeästi yli keskiarvon nousevaksi arvioivat 
Laurean sekä Turun, Kemi-Tornion ja Tampereen ammattikorkeakoulujen 
omistajat. Myös Heliaa, Diakia, Haagaa, Mamkia ja Lamkia omistajat pitävät 
keskimääräistä vaikuttavampana kouluna. Tuloksellisuudeltaan ja vaikutta-
vuudeltaan hyviksi arvioidut koulut eivät tämän tutkimuksen mukaan välttä-
mättä ole samoja kouluja. 

10.  Mitkä ovat henkilöstöjen käsitykset koulujensa tuloksellisuudesta ja vaikutta-
vuudesta?

Henkilöstön mielestä koulut ovat melko tuloksellisia. Parhaiten on vastausten 
perusteella saavutettu opetusministeriön tavoitteet. Tulos vastaa myös omistaji-
en käsitystä asiasta. Yhtä tuloksellisia koulut ovat henkilöstön omien tavoittei-
den saavuttamisessa. Henkilöstön mielestä koulut ovat myös vastanneet sidos-
ryhmien tarpeisiin melko hyvin. Opiskelijoiden opintoihin liittyviin tarpeisiin 
vastaaminen olisi henkilöstön mukaan hieman heikompaa. Sen sijaan tutki-
muksen muita tuloksia tukee havainto, että omistajien tarpeiden osalta tuloksel-
lisuus katsotaan kaikista vähäisimmäksi: omistajien tavoitteitahan henkilöstö 
piti muutoinkin ristiriitaisina ja erittäin epäselvinä, omistajia itseään pidettiin 
passiivisina ja heidän tavoitteensa olivat henkilöstön asettamassa tärkeysjärjes-
tyksessä viimeisellä sijalla. 
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 Tuloksellisimpia kouluja ovat henkilöstön omien arviointien perusteella 
kuntayhtymien omistamat koulut ja osakeyhtiöiden/säätiöiden omistamat kou-
lut verrattuna kaupunkien omistamiin kouluihin. Myös mitä pienempi koulu 
on, sitä tuloksellisemmaksi henkilökunta sen kokee. Koulun alueellinen sijainti 
erottelee arvioita koulujen tuloksellisuudesta siten, että parhaiten erilaiset ta-
voitteet on saavutettu Itä-Suomessa, Oulun läänin kouluissa ja Etelä-Suomessa. 
Heikoin tilanne on vastausten perusteella Länsi-Suomessa. Tuloksellisimpia 
kouluja henkilöstön arvion mukaan olivat HAAGA, KAMK ja MAMK. Myös 
DIAK:n ja EKAMK:n osalta tuloksellisuutta pidettiin keskimääräistä korkeam-
pana.
 Sisäisen yrittäjyyden ja tuloksellisuuden kokemisen välillä on merkitsevää 
riippuvuutta. Tuloksellisuus koetaan sitä paremmaksi, mitä enemmän kouluis-
sa on ryhmätason sisäistä yrittäjyyttä, yksilötason sisäistä yrittäjyyttä ja organi-
saatiotason sisäistä yrittäjyyttä. 
 Koulujen vaikuttavuus yksilön kannalta on henkilöstön mukaan melko 
hyvää. Henkilöstön käsitykset koulun vaikuttavuudesta erosivat sen perusteel-
la, mikä on koulun omistuspohja. Kuntayhtymien henkilöstö piti koulujaan 
kaikkein vaikuttavimpina, osakeyhtiöiden/säätiöiden ylläpitämien koulujen 
henkilöstö arvioi koulunsa vaikuttavuuden hieman alhaisemmaksi, ja heikoim-
pana sitä pidettiin kaupunkien omistamissa kouluissa. Myös koulun koko erot-
teli vastaajia: vaikuttavimpia kouluja olivat pienet, 100-199 työntekijän ammat-
tikorkeakoulut. Lisäksi koulun alueellinen sijainti vaikutti vastauksiin: Oulun 
läänissä ja Itä-Suomessa henkilöstö arvioi koulunsa vaikuttavuuden myöntei-
simmin, kun taas Länsi-Suomessa arviot olivat varovaisempia. Vaikuttavimpia 
kouluja henkilöstön arvion mukaan olivat HAAGA ja KAMK. Myös EKAMK, 
HELIA ja LAMK noteerattiin selkeästi keskimääräistä vaikuttavammaksi. 

Myös henkilöstön käsitykset koulujen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuu-
desta kohdistuivat eri kohteisiin. Tuloksellisina kouluja pidettiin silloin, kun 
opetusministeriön tavoitteet katsottiin saavutetuiksi. Vaikuttavinta taas toimin-
ta oli silloin, kun opiskelijoiden tavoitteet saavutettiin. Vaikuttavuuden ja mi-
nisteriön tavoitteiden saavuttamisen välinen korrelaatio oli toiseksi heikointa. 
Sen alle jäivät henkilöstön mielestä vain omistajien tavoitteiden saavuttamisen 
ja koulun vaikuttavuuden välinen suhde. 
 Yksilötason sisäinen yrittäjyys korreloi positiivisesti sen kanssa, miten 
henkilöstö mieltää koulunsa vaikuttavuuden. Korrelaatiota on sekä rohkean in-
novaattorin (F6) että sitkeän tahtojan (F7) ryhmissä. Hieman voimakkaammin 
vaikuttavuuden kanssa korreloi kuitenkin koulun ryhmätoiminnan vahvuus. 
Kaikkein voimakkain riippuvuus löytyy jälleen organisaatiotason sisäisen yrit-
täjyyden elementtien ja koulun vaikuttavuuden mieltämisen kanssa: mitä yrit-
täjähenkisempi on koulun organisaatiokulttuuri, mitä yrittäjämäisemmät ovat 
koulun rakenteet ja prosessit, mitä enemmän johtajuus tukee sisäistä yrittäjyyttä 
ja ennen kaikkea mitä paremmin koulu kehittää toimintansa menestyspohjaa 
palautteiden kautta itsekriittisesti oppimalla, sitä paremmaksi koulun vaikutta-
vuus koetaan sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. 
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11.  Kuinka tuloksellisia eri ammattikorkeakoulut ovat ministeriön nimeämissä asia-
kokonaisuuksissa?

Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymiseen liittyvässä asiakokonaisuu-
dessa parhaiten menestyvät kaupunkiomisteiset koulut. Seuraavaksi tulokselli-
sempia ovat kuntayhtymien koulut. Osakeyhtiöiden ja säätiöiden koulujen kes-
kiarvo on matalin. Opetuksen ja opetusmenetelmien asiakokonaisuuden kah-
deksasta mittarista viidessä ovat parhaita kaupunkiomisteiset koulut: opiskeli-
javaihto, opettajien koulutustaso, ulkomaisten opintojen määrä, vieraskielisen 
opetuksen määrä ja virtuaaliopetuksen määrä. Kuntayhtymät saavat korkeim-
mat pisteet opiskelijoiden työharjoittelusta ja opetuksen tasosta. Osakeyhtiöt ja 
säätiöt puolestaan satsaavat eniten henkilöstönsä kehittämiseen. Opetuksen ja 
opetusmenetelmien asiakokonaisuuden tuloksellisuus myös nousee koulun 
koon kasvaessa. Merkittävimmän poikkeuksen tekee suurimman painoarvon 
tässä asiakokonaisuudessa saanut opetuksen taso, joka kuitenkin on korkein 
kaikista pienimmissä kouluissa. Tuloksellisimpia kouluja ovat Mikkelin ja 
Tampereen ammattikorkeakoulut sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu. 

Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku –asiakokonaisuudessa tulos 
on samansuuntainen kuin edellisessäkin asiakokonaisuudessa. Julkisyhteisöjen 
omistamien koulujen vetovoima ylittää kokonaisuudessaan yksityisomisteisten 
koulujen vetovoiman ja opintojen kulun. Myös koulujen koko erotteli mittarei-
den tuloksia merkitsevästi, mutta yksittäisten mittareiden tulokset menivät 
koulujen eri kokoluokissa ristiin eikä yksiselitteistä, koulun koon perusteella 
olevaa tulkintaa voida tehdä. Koulutuksen vetovoimaa ja opintojen kulkua yh-
teenlaskettuna johtavat Länsi-Suomen läänin koulut ja toisena tulevat Oulun 
läänin koulut. Perää pitävät lappilaiset. Tuloksellisimpia kouluja olivat Tampe-
reen ja Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulut sekä Diak ja Haaga. 

Työelämäyhteyksien sekä tutkimus- ja kehitystyön asiakokonaisuudessa 
parhaat tuloksellisuuspisteet tulevat kuntayhtymille ja seuraavaksi parhaat 
kaupunkien suoraan omistamille kouluille. Osakeyhtiöiden ja säätiöiden pisteet 
jäivät kaikkein alhaisimmiksi. Kuntayhtymät menestyivät erityisesti tutkimus- 
ja kehitystoiminnan laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että kuntayhtymien tutki-
mustyön kulut olivat suuret suhteessa tulorahoitukseen verrattuna osakeyhti-
öihin ja säätiöihin ja kaupunkien omistamiin kouluihin. Kuntayhtymissä myös 
palvelutoiminnan tulojen osuus koko tulorahoituksesta oli korkeinta. Kaupun-
kien omistamat ammattikorkeakoulut puolestaan menestyivät opinnäytetöiden 
hankkeistamisessa selkeästi muita paremmin, kun taas osakeyhtiöt/säätiöt pa-
nostivat muita enemmän tutkimustoiminnan henkilötyövuosiin. Isoimmat kou-
lut (yli 400 työntekijää) eivät ole missään yksittäisessä mittarissa kärjessä. Pie-
nimmät ammattikorkeakoulut johtavat sen sijaan opinnäytetöiden hankkeista-
mista, 200-299 työntekijöiden koulut saavat parhaat pisteet t&k-toiminnan ja 
palvelutoiminnan laajuudesta ja 300-399 työntekijän koulut selviytyvät parhai-
ten mitattaessa tutkimustoiminnan henkilötyövuosia. Tuloksellisimpia kouluja 
olivat Mikkelin, Rovaniemen, Tampereen ja Kajaanin ammattikorkeakoulut, 
Haaga ja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu.
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 Kaupunkiomisteiset koulut ovat aluevaikuttavuudeltaan parempia verrat-
tuna osakeyhtiöiden/säätiöiden omistamiin kouluihin ja kuntayhtymien kou-
luihin. Avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen opintoviikkojen mää-
rällä mitattuna kuntayhtymät ohittavat kuitenkin sekä kaupunkiomisteiset että 
osakeyhtiöiden ja säätiöiden koulut. Koulun koolla mitattuna aluevaikuttavim-
pia kouluja ovat toisaalta suurimmat (400-) koulut ja toisaalta pienimmät kou-
lut. Alueellisesti tuloksellisimmat ammattikorkeakoulut sijoittuvat Länsi-
Suomeen ja Etelä-Suomeen. Tuloksellisimpia yksittäisiä kouluja olivat Tampe-
reen ja Lahden ammattikorkeakoulut, Laurea, Helia, Turun ammattikorkeakou-
lu ja Humak. 

7.4 Koordinaatio/jännite 

Tutkimuksen empiirisen osan pääongelma on luvun 6.1 mukaan seuraava ky-
symys:

Missä määrin omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät vaikuttavat 
ammattikorkeakoulujen tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen? 

Pääongelmaa puretaan tutkimuksen luvun 7.4. eri alaluvuissa seuraaviksi ky-
symyksiksi:

12. Koetaanko omistajien, henkilöstön ja ministeriön tavoitteet yhden-
suuntaisina vai ristiriitaisina? (luku 7.4.1)

13. Kuinka paljon mielletty ja mitattu tuloksellisuus eroavat? (luku
7.4.2)

14. Korreloivatko omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät 
tuloksellisuuden kanssa? (luku 7.4.2)

7.4.1 Omistajien, henkilöstön ja ministeriön tavoitteiden yhdensuuntaisuus 
ja ristiriitaisuus 

Omistajien näkökulma 
Tavoitteiden asettamisen jännitteiden tai koordinaatioiden (The Triangle of 
Tension / The Triangle of Coordination) tutkimiseksi kysyttiin omistajien ni-
meämien tavoitteiden (ks. luku 7.1.4) yhdensuuntaisuutta toisaalta opetusmi-
nisteriön asettamien ja toisaalta henkilöstön asettamien tavoitteiden kanssa.  
Omistajilta kysyttiin kuusi kysymystä seuraavasti: ”Onko nimeämänne tavoite 
1/2/3 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen opetusministeriön/henkilöstön 
asettamien tavoitteiden kanssa?” (omtav1opm, omtav2opm, omtav3opm, om-
tav1henk, omtav2henk ja omtav3henk). Muuttujien arvot ja jakaumat ovat tau-
lukossa 35. Muuttujat on koodattu siten, että mitä pienempi on keskiarvo, sitä 
vahvemmat ovat omistajien käsitykset yhdensuuntaisuudesta. Tavoitteita ei ole 
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pyydetty mainitsemaan tärkeysjärjestyksessä, joten tulkintakaan ei voi viitata 
tärkeysjärjestykseen. Tutkimuksen luvun 7.1.4 alussa summattiin kolmen tärke-
än tavoitteen perusteella 9 tavoiteryhmää, joiden yhteenlasketut frekvenssit 
voidaan siinä yhteydessä tulkita tavoitteiden tärkeysjärjestykseksi. Tutkittaessa 
tavoitteiden ristiriitaa tai yhdensuuntaisuutta tavoitteille ei kuitenkaan aseteta 
tärkeysjärjestystä.
 Ensimmäisessä vastausryppäässä omistajat (N=74) mainitsivat koulun ta-
voitteiksi mm. laadukkaan opetuksen, yksilön ammatillisen osaamisen kehit-
tämisen ja työelämän tarpeisiin vastaamisen. Ensimmäisinä mainittujen tavoit-
teiden yhdensuuntaisuuden keskiarvo on 1,48, hajonta 0,76 ja vinous 1,968, 
N=75. Laadukas opetus miellettiin hyvin selkeästi täysin (f 16, 72,7 %, n=22) tai 
melko (f 5, 22,7 %, n=22) yhdensuuntaiseksi tavoitteeksi opm:n tavoitteiden 
kanssa.  Vielä yhteneväisempi kanta omistajilla oli siitä, että yksilön ammatilli-
sen osaamisen kehittäminen on sekä koulun että opetusministeriön yksimieli-
nen (f 12, 80,0 %, n=15) tai melko yksimielinen (f 3, 20,0 %, n=15) tavoite. Lievää 
hajontaa sen sijaan syntyi mielikuvassa työelämän tarpeisiin vastaamisesta. 
Vastaajaryhmästä puolet (50 %, f 7, n=14) oli täysin yhdensuuntaisen tavoitteen 
kannalla, mutta hieman epävarmoja tavoitteiden yhteensopivuudesta oli 42,9 % 
(f 6, n=14) vastaajista. 
 Toisessa vastausryppäässä omistajat (N=74) nostivat esiin taloudellisuu-
den, tehokkuuden, koulun brändin ja ”parhaan” koulun imagon, alueellisuu-
den ja jo edellä mainitun laadukkaan opetuksen. Toisena mainittujen tavoittei-
den yhdensuuntaisuuden keskiarvo on 1,73, hajonta 0,94 ja vinous 1,344, N=75. 
Mielenkiintoinen kysymys on se, pitävätkö omistajat koulun organisaation ta-
loudellisuuden ja tehokkuuden sekä ulkoisen imagon tavoitetta myös ministe-
riön tavoitteena. Vastaajista 60 % (f 9, n=15) oli sitä mieltä, että tämä omista-
janäkökulmasta tärkeä tavoite on täysin yhdensuuntainen opetusministeriön 
tavoitteiden kanssa. Melko samaa mieltä oli 20 % vastaajista (f 3, n=15). Kannas-
saan epävarmoja tai melko toista mieltä olevia oli yhteensä 3 omistajaa (20 %, 
n=15). Alueellisuutta koulun tavoitteena korosti 15 omistajaa. Heistä vain vajaa 
puolet (46,7 %, f 7, n=15) näki tavoitteen myös ministeriön täysin yhdensuun-
taiseksi tavoitteeksi. Melko yhdensuuntaisella kannalla oli 26,7 % (f 4, n=15) 
vastaajista. Kantaansa ei osannut sanoa tai erisuuntaisena tavoitetta piti kaikki-
aan 4 vastaajaa (26,7 %, n=15). Laadukas opetus nähtiin myös tässä mainittuna 
tavoitteena hyvin tai melko yhdensuuntaiseksi tavoitteeksi koulun ja ministeri-
ön osalta (f 12, 92,3 %, n=13). 
 Kolmannessa vastausryppäässä omistajat (N=70) nimesivät tavoitteiksi 
tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä erilaiset kehittämishankkeet, jo mainitun 
koulun tehokkuuden ja taloudellisuuden sekä alueelliset tavoitteet. Kolmansina 
mainittujen tavoitteiden yhdensuuntaisuuden keskiarvo on 1,79, hajonta 0,88, 
vinous 0,795, N=73. T&k-toiminnan ja muiden kehittämishankkeiden osalta 
omistajat olivat hieman epävarmoja. Täysin yhdensuuntaisina koulujen kehit-
tämishanketavoitteita ministeriön tavoitteiden kanssa piti vain 3 vastaajaa (18,8 
%, n=16). Melko yhdensuuntaisina kehittämistavoitteita piti 11 vastaajaa (68,8 
%, n=16). Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa kantaansa tai oli sitä mieltä, että ta-
voitteet ovat melko erisuuntaisia. 
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 Omistajien tavoitteiden yhdensuuntaisuutta kysyttiin myös suhteessa 
henkilöstön asettamiin tavoitteisiin. Myös nämä vastaukset jaetaan kolmeen 
ryhmään sen mukaisesti, miten omistajat olivat alun perin vastanneet kysy-
mykseen koulunsa kolmesta tärkeimmästä tavoitteesta. 
 Ensimmäisessä vastausryppäässä koulun tavoitteina omistajat (N=74) piti-
vät siis mm. laadukasta opetusta (n=22), yksilön ammatillista kehittymistä 
(n=15) ja työelämän tarpeisiin vastaamista (n=14). Ensimmäisinä mainittujen 
tavoitteiden yhdensuuntaisuuden keskiarvo on 1,61, hajonta 0,79, vinous 1,325, 
N=75. Omistajien mielestä laadukas opetus on täysin yhdensuuntainen (f 13, 
59,1 %) tai melko yhdensuuntainen (f 8, 36,4 %) tavoite henkilöstön tavoitteiden 
kanssa. Kantaansa ei osannut sanoa yksi vastaaja (4,5 %). Myös yksilön amma-
tillisen kehittymisen tukeminen on täysin tai melko samansuuntainen (f 14, 93,3 
%) tavoite omistajilla ja henkilöstöllä. Työelämän tarpeiden huomioon ottami-
sessa omistajat hieman epäilevät henkilöstön tavoitteita samoin kuin he epäili-
vät ministeriön tavoitteita. Omistajista vain puolet (50 %, f 7) kokee, että työ-
elämän huomioon ottaminen olisi täysin yhdensuuntaista heillä ja henkilöstöllä. 
Melko yhdensuuntaisena asian näkee 5 vastaajaa (35,7 %). 
 Toisessa vastausryppäässä koulun tavoitteina omistajat (N=74) pitivät ta-
loudellisuutta ja tehokkuutta (f 15), alueellisuutta (f 15) ja laadukasta opetusta  
(f 13). Toisena mainittujen tavoitteiden yhdensuuntaisuuden keskiarvo on 1,72, 
hajonta 0,75, vinous 0,911, N=75. Taloudellisuuden ja tehokkuuden sekä siihen 
liitetyn parhaan koulun, ykköskoulun, brändin tavoitteen omistajat kokivat täy-
sin (46,7 %, f 7) tai melko (53,3 %, f 8) yhdensuuntaiseksi tavoitteeksi henkilös-
tön kanssa. Alueellisuuden kokeminen samansuuntaiseksi tavoitteeksi hajottaa 
vähän vastaajia, mutta lievemmin kuin ministeriön kohdalla. Vastaajista 40,0 % 
(f 6) oli sitä mieltä, että alueellisuus on myös henkilöstön tavoite, melko samaa 
mieltä oli yhtä moni eli 40 % vastaajista (f 6). Kaksi omistajaa ei osannut sanoa 
kantaansa (13,3 %) ja yksi oli sitä mieltä, että tavoitteet ovat erisuuntaisia (6,7 
%). Kolmannessa vastausryppäässä koulun tavoitteina omistajat (N=70) mai-
nitsivat t&k-toiminnan sekä muun kehittämistyön. Kolmansina mainittujen ta-
voitteiden yhdensuuntaisuuden keskiarvo on 1,85, hajonta 0,84, vinous 0,865, 
N=73. Tämän tavoitteen osalta omistajien vastausten jakauma suhteessa henki-
löstöön on hyvin samanlainen kuin suhteessa opetusministeriöön. Kehitystoi-
minnan tavoitteen pitämistä täysin yhdensuuntaisena sekä omistajien että hen-
kilöstön kannalta piti vain neljäsosa vastaajista (25,0 %, f 4, n=16), kun taas mel-
ko samansuuntaisina tavoitetta piti 62,5 % (f 10, n=16). Yksi omistaja ei osannut 
sanoa (6,3 %) ja yksi oli sitä mieltä, että tavoitteet ovat erisuuntaisia (6,3 %).
 Omistajien kokemaa ristiriidan määrää omien tavoitteidensa ja opetusmi-
nisteriön valtakunnallisten tavoitteiden ja henkilöstön pyrkimysten välillä mi-
tattiin kahdella muuttujalla (opmtavom ja henktavom). Vastausten frekvenssit, 
keskiarvot ja hajonnat ovat taulukossa 35. Mitä pienempi on keskiarvo, sitä vä-
hemmän omistajat kokevat ristiriitaa. Kummankin muuttujan keskiarvo jää alle 
teoreettisen jakaumakeskiarvon eli ristiriidan kokeminen ei ole erityisen voi-
makasta. Opetusministeriön tavoitteiden osalta ristiriita koetaan hieman vah-
vempana (M2,52, s 0,833, v 0,882, N=77) kuin henkilöstön tavoitteiden osalta (M 
2,42, s 0,894, v 1,567, N=77). Ristiriidan kokemisen määrää on kuvattu kouluit-
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tain kuviossa 85. Varianssianalyysin perusteella koulun omistuspohjalla, koolla 
tai sijainnilla ei ole erottelevaa merkitystä ristiriidan kokemisessa. ANOVAn 
mukaan henkisen omistajuuden määrä sekä erityisesti sen vaikuttajaomistajan 
(F2) –ulottuvuus olisi erotellut vastaajia (sig. 0,015). Ei-parametrinen Kruskalin 
– Wallisin testi ei kuitenkaan tukenut varianssianalyysin tuloksia niin, että niillä 
olisi ollut tilastollista merkitsevyyttä. Näin tavoiteristiriitojen systemaattista 
eroa eri koulujen omistajien kesken ei löytynyt tässä tutkimuksessa. 

Omistajilta kysyttiin myös, että mikäli omistajien asettamat tavoitteet, 
henkilöstön asettamat tavoitteet ja ministeriön asettamat tavoitteet olisivat kes-
kenään ristiriitaiset, kenen asettamia tavoitteita tulisi painottaa suhteessa toi-
siinsa. Omistajien vastaukset on koodattu siten, että mahdollisimman suuri 
keskiarvo kertoo suuresta tärkeydestä. Vastausten frekvenssit, keskiarvot, ha-
jonnat ja vinoudet löytyvät taulukosta 35. 

Ristiriitatilanteessa omistajat painottaisivat selkeästi omien tavoitteidensa 
tärkeyttä (M 2,21, s 1,061, v -1,026, N=78). Omistajien tavoitteet mielsi kaikkein 
tärkeimmäksi 56,4 % vastaajista (f 44). Toiseksi tärkeimpänä niitä piti 19,2 % (f 
15) ja kolmanneksi tärkeimpänä 12,3 % (f 10). Yhdeksän vastaajaa ei osannut ot-
taa kantaa (11,5 %). Toiseksi tärkeimpänä tavoitteena omistajat pitivät organi-
saation itsensä (henkilöstön) asettamia tavoitteita (M 2,00, s 0,899, v- 0,366, 
N=78). Henkilöstön tavoitteita kaikista tärkeimpänä pitäisi 18,0 % (f 14) omista-
jista, toiseksi tärkeimpinä organisaation omia tavoitteita piti 46,5 % (f 36) ja kol-
manneksi tärkeimpänä 24,4 % (f 19) vastaajista. Yhdeksän omistajaa ei ottanut 
asiaan kantaa (11,5 %). Vähiten tärkeänä ristiriitatilanteissa pidettiin ministeri-
ön tavoitteita (M 1,53, s 0,922, v 0,178, N=78). Kaikista tärkeimmiksi ministeriön 
tavoitteet olisi kuitenkin asettanut vajaa viidennes vastaajista (18,0 %, f 14). Toi-
seksi tärkeimpinä niitä piti reilu neljäsosa omistajista (28,2 %, f 22) ja vähiten 
tärkeänä niitä piti 42,3 % (F 33) omistajista. Yhdeksän omistajaa ei ottanut kan-
taa (11,5 %). 

Omien tavoitteidensa tärkeimpänä pitäminen erosi eri omistajien kesken 
sen mukaan, mikä on koulun sijainti (ANOVA sig. 0,008)65. Lapin koulujen 
omistajat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että omistajien tavoitteet ovat kaikista 
tärkeimpiä. Suurinta hajonta oli puolestaan Itä-Suomessa, jonka tulokset tosin 
muodostuvat vain yhdestä ammattikorkeakoulusta. Tässä tuloksessa taustalla 
olevana erottelevana tekijänä on varianssianalyysin mukaan (ANOVA sig. 
0,000)66 juridisen omistajuuden valvontaulottuvuus (F5), joka latautuu juridisen 
omistajuuden luonteeltaan kovemmista ohjaus- ja valvontatoimista.

Henkilöstön tavoitteiden korostaminen ristiriitatilanteissa erosi omistajilla 
koulujen omistuspohjien mukaisesti (ANOVA sig. 0,017)67. Henkilöstön tavoit-
teita korostivat erityisesti kaupunkien omistamien koulujen edustajat. Kuntayh-
tymien ja osakeyhtiöiden ja säätiöiden edustajien vastausten keskiarvot olivat 
henkilöstön tavoitteiden korostamisessa hieman alhaisempia. 

65  Kruskalin – Wallisin testi: sig. 0,020 
66  Kruskalin – Wallisin testi: sig. 0,014 
67  Kruskalin – Wallisin testi: sig. 0,020
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Omistajien kokeman ristiriidan voimakkuus tavoiteasettelussa
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KUVIO 85 Omistajien kokema ristiriita opetusministeriön ja henkilöstön tavoitteiden 
kanssa

Henkilöstön näkökulma 
Henkilöstö on nimennyt koulunsa tärkeimmiksi tavoitteiksi korkealaatuisen ja 
tasokkaan opetuksen, yksilön ammatilliseen kasvun ja kehittymisen turvaami-
sen sekä koulun ulkoisen imagon: koulun tulisi olla edelläkävijä, hyvä, veto-
voimainen, tehokas ja taloudellinen. Henkilökunta mieltää opetuksen laaduk-
kuuden ja tasokkuuden (n=287) olevan tavoite, joka on täysin (48,3 %, f=139) tai 
ainakin melko (30,3 %, f=87) yhdensuuntainen opetusministeriön tavoitteiden 
kanssa. Yksilön ammatillisen kasvun (n=156) edistämistä henkilökunta pitää 
sekä koulun omana että ministeriön keskeisenä tavoitteena (täysin samaa mieltä 
43,6 %, f=68 ja melko samaa mieltä 34,6 %, f=54). Myöskään koulun tehokkuu-
den ja taloudellisuuden (n=103) ei katsota olevan ristiriidassa ministeriön ta-
voitteiden kanssa, vaikka sitä koskevien myönteisten kantojen kokonaismäärä 
jääkin hieman vähäisemmäksi (yht. 60,2 %, f=62). Tässä tärkeimpien asioiden 
tavoiteryhmässä yhdensuuntaisuus ministeriön kanssa on kaikkiaan hyvää, ja 
ristiriitaa kuvaava mittari jää heikolle tasolle (M 1,77, s 1,232, v 0,796, N=789), 
ks. taulukko 50. 
 Henkilöstö kokee nimeämiensä koulun tärkeimpien tavoitteiden olevan 
melko yhdensuuntaisia myös omistajien tavoitteiden kanssa, koska keskiarvo 
jää melko alhaiseksi (M 2,07, s 1,169, v 0,989, N=788). Opetuksen tasosta (n=282) 
ollaan täysin (37,9 %, f=107) tai melko samaa mieltä (34,3 %, f=97). Lähes samaa 
suuruusluokkaa ovat myös positiiviset käsitykset yksilön kasvun tärkeydestä 
(71,2 %, f=111, n=156) ja koulun taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja hyvästä 
ulkoisesta imagosta (71,3 %, f=72, n=101). 
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 Toiseksi tärkeimpään tavoiteryhmään henkilöstö nimesi alueellisuuden 
(n=150), tutkimus- ja kehitystoiminnan (n=116) ja koulun taloudellisuuden ja 
tehokkuuden (n=90). Tässä toisessa tavoiteryhmässä ristiriidan ministeriön 
kanssa katsotaan olevan selkeästi suurempaa kuin ensimmäisessä tavoiteryh-
mässä (M 2,05, s 1,107, v 0,946, N=770). Neljä viidestä vastaajasta katsoo kuiten-
kin, että alueellisuuden painottaminen (83,3 %, f=124) ja tutkimus- ja kehitys-
toiminnan sekä erilaisten projektien kehittäminen (82,6 %, f=95) on myös minis-
teriön tavoitteena.
 Tämän tavoiteryhmän osalta omistajien kanssa nähdään olevan hieman 
vähemmän ristiriitoja kuin ensimmäisessä tavoiteryhmässä (M 2,05, s 1,148,      
v 0,972, N=772). Alueellisuuden korostamisen näkee yli puolet (52 %, f=78) vas-
taajista olevan täysin yhdensuuntainen tavoite sekä henkilöstöllä että omistajil-
la. Melko samaa mieltä on lisäksi 31,3 % (f=47) vastaajaa. Tutkimus- ja kehitys-
toiminnan tavoitteiden samansuuntaisuutta pidetään hieman pienempänä, yh-
densuuntaiseksi tai melko yhdensuuntaiseksi tavoitteet uskoo yhteensä 79,1 % 
(f=90) vastaajista.  
 Kolmanneksi tärkein tavoiteryhmä toistaa jo aikaisemmin mainittuja ta-
voitteita: t&k-toimintaa (n=132), alueellisuutta (n=113) ja muita tavoitteita 
(n=101). Kolmanteen tavoiteryhmään nimettyjen asioiden yhteydessä epävar-
muus tavoitteiden yhdensuuntaisuudesta kasvaa sekä ministeriön (M 2,13,        
s 1,107, v 0,786, N=740) että omistajien suuntaan (M 2,16, s 1,128, v 0,838, 
N=742).
 Henkilöstön tavoitteiden ristiriitaisuuden määrää suhteessa omistajien ja 
opetusministeriön tavoitteisiin mitattiin kahdella muuttujalla: ristiriita opm:n ja 
henkilöstön välillä (opmtavhenk)  ja ristiriita omistajien ja henkilöstön välillä 
(omtavhenk). Vastausten frekvenssit, keskiarvot ja hajonnat ovat taulukossa 50. 
Mitä pienempi on keskiarvo, sitä vähemmän henkilökunta kokee ristiriitaa. 
Muuttujien keskiarvot jäävät hieman alle teoreettisen keskiarvon, joten ristirii-
dan kokeminen ei ole erityisen voimakasta. Henkilöstö kokee tavoiteristiriidan 
jonkin verran suurempana omistajien (M 2,98, s 1,074, v 0,186, N=867) kuin ope-
tusministeriön kanssa (M 2,80, s 1,016, v 0,326, N=867). Ristiriidan kokemisen 
määrää on kuvattu kouluittain kuviossa 86.

Julkisyhteisöjen omistamien koulujen henkilöstö kokee tavoitteiden erilai-
suuteen liittyvän ristiriidan voimakkaampana sekä ministeriön (ANOVA sig. 
0,012) että omistajien (ANOVA sig. 0,032) kanssa kuin vastaavasti kollegat yksi-
tyissektorin omistamissa kouluissa. Omistajien tavoitteista julkissektorilla koe-
taan ristiriitaa enemmän kuin samansuuntaisuutta (M 3,03, s 1,080, n=569). Ris-
tiriita omistajien kanssa koetaan erityisen voimakkaana (ANOVA sig. 0,000) 
kaupunkien omistamien koulujen henkilöstössä (M 3,31, s 1,159, n=191) verrat-
tuna kuntayhtymien omistamien koulujen (M 2,89, s 1,010, n=378) ja osakeyhti-
öiden/säätiöiden omistamiin kouluihin (M 2,87, s 1,057, n=298). Samanlainen 
ilmiö löytyy myös suhteessa opetusministeriön asettamiin valtakunnallisiin ta-
voitteisiin (ANOVA sig. 0,001): kaupunkiomisteisissa kouluissa (M 3,03, s 1,102, 
n=192) ministeriön tavoitteet koetaan pääosin ristiriitaisiksi, kuntayhtymien 
kouluissa ristiriita koetaan lievempänä (M 2,77, s 0,970, n=377) ja vähiten se 
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haittaa osakeyhtiöiden/säätiöiden omistamien koulujen henkilöstöä (M 2,68, s 
0,993, n=298).

Henkilöstön kokeman ristiriidan voimakkuus tavoiteasettelussa
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KUVIO 86 Henkilöstön kokeman ristiriidan määrä opetusministeriön ja omistajien ta-
voitteiden kanssa 

Koulun koko ja eri henkilöstöryhmät eivät erottele vastaajia silloin, kun kysy-
mys on tavoiteristiriidan kokemisesta opetusministeriön valtakunnallisten ta-
voitteiden kanssa. Mutta omistajien tavoitteet koetaan sitä useammin ristiriitai-
siksi, mitä suuremmasta koulusta on kysymys (ANOVA sig. 0,001). Myös eri 
henkilöstöryhmät kokevat omistajien tavoitteet eri tavoin ANOVA sig. 0,006): 
kaikista kriittisimpiä ovat opettajat (M 3,09, s 1,107, n=439) ja seuraavaksi kriit-
tisimpiä tutkimus- ja kehitystoimen ihmiset (M 2,92, s 1,032, n=184). Kaikista 
vähiten ristiriitaa kokevat tukipalvelujen ja hallinnon henkilöstöt (M 2,71, s 
0,925, n=244). Tilastollisesti merkitsevä ero löytyy myös alueellisesti (ANOVA 
sig. 0,004) siten, että Länsi-Suomen ammattikorkeakouluissa valtakunnalliset 
tavoitteet koetaan useimmin ristiriitaisina koulun omien tavoitteiden kanssa (M 
3,07, s 1,607, n=165), kun taas muussa osassa maata koulujen henkilökuntien 
mielipide on alle teoreettisen keskiarvon (3) ja jakaumakeskiarvon (< 2,80). 
Myös ristiriita omistajien tavoitteiden kanssa koetaan tilastollisesti erittäin mer-
kitsevästi erilaiseksi Länsi-Suomessa (ANOVA sig. 0,000) verrattuna muiden 
alueiden kouluihin. 

Mielenkiintoiset tulokset saadaan omistajien ja henkilöstön välillä tavoi-
teasettelussa koetun ristiriidan riippuvuuksista. Yksilötason sisäinen yrittäjyys 
ei näet korreloi omistajan kanssa koettavaan ristiriitaan. Sen sijaan erittäin mer-
kitsevä riippuvuus löytyy muiden sisäisen yrittäjyyden ilmiöiden kanssa. Mitä 
voimakkaampaa on sisäisen yrittäjyyden ryhmä- ja verkostotoiminta, sitä vä-
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häisempänä koetaan ristiriita omistajien kanssa (r -0,128, sig. 0,000). Erittäin 
merkitsevä riippuvuus löytyy myös organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden ja 
omistajien kanssa koetun ristiriidan väliltä (r -0,423). Mitä yrittäjähenkisempi on 
organisaatiokulttuuri (r -0,312), mitä yrittäjämäisempiä ovat organisaation ra-
kenteet ja prosessit (r -0,310), mitä enemmän johtajuus tukee yrittäjyyttä (r -
0,431) ja mitä enemmän organisaation menestyminen perustuu palautteille (r -
0,398), sitä pienempinä henkilöstö kokee tavoiteristiriidat omistajien kanssa.  
 Sama riippuvuus löytyi myös suhteessa opetusministeriön valtakunnalli-
siin tavoitteisiin. Mitä verkottuneempi ja tiimimäisempi koulu on, sitä ristirii-
dattomampana pidetään ministeriön tavoitteita (r -0,114; sig. 0,000). Myös orga-
nisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrän kasvu alentaa ristiriidan kokemista 
(r -0,319): yrittäjähenkinen organisaatiokulttuuri (r -0,231), yrittäjämäiset raken-
teet ja prosessit (r -0,207), yrittäjyyttä tukeva johtamistapa (r -0,345) ja palaut-
teiden käyttö oppimiseen ja kehittämiseen (r -0,282). 
 Henkilöstöltä kysyttiin myös tavoitteiden keskinäistä painotusta, jos omis-
tajien asettamat tavoitteet, henkilöstön asettamat tavoitteet ja ministeriön aset-
tamat tavoitteet olisivat keskenään ristiriidassa. Henkilöstön vastaukset on koo-
dattu siten, että mahdollisimman suuri keskiarvo kuvaa suurta tärkeyttä. Vas-
tausten jakaumat löytyvät taulukosta 50. 
 Mahdollisessa ristiriitatilanteessa koulujen henkilöstö painottaisi eniten 
opetusministeriön tavoitteita (M 1,73, s 1,290, v -0,290, N=888), jopa ohi oman 
organisaation asettamien tavoitteiden (M 1,44, s 1,065, v 0,074, N=888). Omista-
jien asettamat tavoitteet saivat henkilöstöltä vähiten kannatusta (M1,28, s 0,906, 
v 0,009, N=888). Vastaukset poikkeavat täysin omistajien vastaavista kannoista 
siten, että omistajat pitivät omia tavoitteitaan tärkeimpinä, koulun henkilökun-
nan asettamia tavoitteita toiseksi tärkeimpänä ja ministeriön valtakunnallisia 
tavoitteita vähiten tärkeitä. 
 Henkilöstön mielipiteet opetusministeriön tavoitteiden tärkeydestä ja 
omistajien tavoitteiden viimesijaisuudesta eivät aineistossa eroa eri henkilöstö-
ryhmien välillä. Tilastollista eroa (ANOVA sig. 0,047) sen sijaan löytyy akselilta 
julkisyhteisöjen omistamat – yksityisten omistamat koulut: omistajien tavoittei-
den merkityksettömyys nousi julkisyhteisöjen omistamista kouluista (M 1,23, s 
0,893, n=383) verrattuna yksityisesti omistettujen koulujen omistajiin (M 1,36, s 
0,925, n=365). 
 Sisäisen yrittäjyyden mitkään tasot eivät korreloineet tilastollisesti merkit-
sevästi yhdenkään tärkeysjärjestyksen kanssa, joten sisäinen yrittäjyys ei sinän-
sä ristiriitatilanteissa painota eri tahojen tavoitteita. 

Tavoitteiden jännitekolmiot
The Triangle of Tensionilla (jännitekolmiolla) voidaan havainnollistaa yhteen-
vetona sitä, kuinka suurta tai pientä ristiriitaa toisaalta omistajat ja toisaalta 
henkilöstö kokee suhteessaan opetusministeriöön ja toisiinsa. Tutkimuksen 
muuttujat on rakennettu siten, että ristiriitaa mittaavien kysymysten (omistajat: 
opmtavom ja henktavom; henkilöstö: opmtavhenk ja omtavhenk) asteikko on 1 
– 5. Mitä lähempänä vastaukset ovat arvoa 1, sitä pienempi on koetun tavoite-
ristiriidan määrä. 
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 Tavoiteristiriidan voimakkuutta mitataan tutkimuksessa jännitekolmion 
pinta-alalla. Kun kolmion huippua edustaa opetusministeriö ja alakulmina ovat 
omistajat ja henkilöstö, saadaan pinta-alat lasketuksi näiden välisistä etäisyyk-
sistä eli vastausten keskiarvoista. Tällöin kolmion pinta-ala on keskiarvojen tulo 
jaettuna kahdella. Neliön yksikköä voidaan tässä tutkimuksessa nimittää neliö-
keskiarvoksi ja merkitä M2:lla (=M*M). Mitä pienempi on kolmion pinta-ala, si-
tä ristiriidattomampaa on tavoitteenasettelu (= sitä vähemmän kolmioon ”mah-
tuu” ristiriitoja). Asteikon perusteella kolmio olisi täysin ristiriidaton silloin, 
kun kanta eli omistajien ja henkilöstön välinen tavoiteasettelu olisi täysin riida-
tonta eli muuttujien keskiarvoiltaan 1 ja kun omistajien ja ministeriön välillä ei 
olisi tavoite-erimielisyyksiä eli myös kolmion korkeus (vastausten keskiarvo) 
olisi 1. Tällöin (kanta*korkeus)/2 olisi 0,5 M2 . Samalla tavalla laskettuna teo-
reettinen keskiarvo johtaisi pinta-alaan, joka olisi (3*3)/2 = 4,5 M2 ja suurimmil-
laan jännitteet olisivat (5*5)/2 = 12,5 M2.
 Aineiston perusteella jännitekolmion pinta-alat jäävät omistajilla alle teo-
reettisen keskiarvon. Henkilöstöllä ne saavuttavat teoreettisen keskiarvon. 
Omistajien näkökulmasta jännitekolmion keskimääräinen pinta-ala on 3,10 M2.
Henkilöstö kokee ristiriidat omistajia suurempina, sillä ristiriidan kokemisen 
pinta-ala on 4,47 M2, ks. taulukko 65. Kuviossa 87 on esitetty tavoiteristiriitojen 
voimakkuus jännitekolmioiden teoreettisina pinta-aloina asteikolle 1 – 5 tutki-
muksen tulosten mukaisesti mitattuna. Jännitteisimmän ja vähiten jännitteisen 
koulun pinta-alaerot näkyvät kuviossa 88. 

Omistajien kokema jännitteen määrä (M2) on ei-parametrisen korrelaation 
mukaan negatiivisesti riippuvainen pehtorijohtajuuden määrästä (r -0,244, sig. 
0,032). Omistajat siis kokevat, että pehtorijohtajuuden kasvu kouluissa vähentää 
jännitteisyyttä. Toinen jännitteen määrää laskeva tekijä omistajien mielestä on 
opetusministeriön tavoitteiden saavuttamisen aste (r -0,338, sig. 0,003): mitä pa-
remmin ministeriön tavoitteet on saavutettu, sitä pienempi on jännitetila.  

Ammattikorkeakoulun henkilöstön kokema jännitteen määrä (M2) on ne-
gatiivisesti riippuvainen koulun sisäisen yrittäjyyden voimakkuudesta (r -0,319, 
sig. 0,000, N=864). Varsinkin organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden vahvistu-
minen vähentää jännitteen latausta (r -0,404, sig. 0,000, N=864). Organisaatiota-
son sisäisessä yrittäjyydessä voimakkain negatiivinen riippuvuus jännitteen ne-
liöön on yrittäjyyttä tukevalla johtamistavalla (r -0,424, sig. 0,000, N=863). Myös 
muut organisaatiotason elementit vähentävät jännitettä. Näitä elementtejä ovat 
organisaatiokulttuurin yrittäjähenkisyys (r -0,290, sig. 0,000, N=864), yrittäjyyttä 
tukevat organisaation rakenteet ja prosessit (r -0,200, sig. 0,000, N=864), yrittä-
jämäinen itsekriittisyys ja palautteiden hyödyntäminen (r -0,377, sig. 0,000, 
N=863). Lisäksi henkilöstö koki omistajien tapaan, että yleinen tuloksellisuus 
(henkilöstön, ministeriön, sidosryhmien ja opiskelijoiden tavoitteiden saavut-
taminen) alentaa koettua ristiriitaa (M2). Mitä tuloksellisemmaksi (r -0,400, sig. 
0,000, N=833) ja vaikuttavammaksi (r -0,345, sig. 0,000, N=833) henkilöstö kou-
lunsa mieltää, sitä pienempää on koulun sisäinen ristiriita.

Omistajien jännitteen määrä ei eronnut eri omistustyyppisissä kouluissa. 
Sen sijaan henkilöstön kokema ristiriitaisuus ja jännitteet olivat suurimpia kau-
punkien omistamissa kouluissa (M2 5,36, s 3,144, n=191). Toiseksi suurinta jän-



266

nite oli kuntayhtymien ylläpitämissä ammattikorkeakouluissa (M2 4,28, s 2,582, 
n=376). Lievintä se oli osakeyhtiöiden ja säätiöiden kouluissa (M2 4,15, s 2,614, 
n=297); ANOVA sig. 0,000. Myös koulun koko vaikutti henkilöstön neliökes-
kiarvoon siten, että pienimmissä kouluissa M2 oli 4,11 (s 2,609, n=107) ja suu-
rimmissa M2 oli 4,85 (s 2,936, n=295). Erot eivät kuitenkaan ole lineaarisia. Kou-
lun koko ei vaikuttanut omistajien kokemaan jännitteeseen. Omistajat eivät 
erottuneet myöskään alueellisesti, mutta henkilöstöllä korkein jännite löytyi 
Länsi-Suomen ammattikorkeakouluista (M2 5,71, s 3,174, n=164), joiden kes-
kiarvo ylittää huomattavasti koko maan keskiarvon (M2 4,47), ANOVA sig. 
0,000. Tämän tutkimuksen mukaan tavoiteristiriidasta johtuvaa jännitettä on 
eniten opettajien keskuudessa (M2 4,71, s 2,900, n=438) verrattuna t&k- ja pro-
jektihenkilöstöön (M2 4,42, s 2,760, n=183) ja tukipalveluihin ja hallintoon (M2

4,08, s 2,465, n=243), ANOVA sig. 0,006; ks. kuvio 89. 

TAULUKKO 65 Ammattikorkeakoulujen ristiriitojen voimakkuus jänniteneliöinä M2

N M2 N M2
HAAGA 8 2,63 41 3,12
KAMK 4 2,75 27 3,20
LAUREA 4 2,63 67 3,63
HELIA 5 2,60 40 3,85
RAMK 5 2,80 44 3,90
KTAMK 4 2,75 31 3,97
DIAK 5 3,30 49 4,12
OAMK 6 2,42 118 4,12
LAMK 5 2,00 72 4,24
MAMK 6 3,83 64 4,25
KYAMK 5 4,00 61 4,57
TAMK 5 4,50 59 5,04
EKAMK 5 1,70 47 5,34
HUMAK 6 4,42 39 5,77
TUAMK 4 4,13 105 6,09
Total 77 3,10 864 4,47

Omistajat Henkilöstö



KUVIO 87 Ristiriitojen voimakkuus mitatuissa ja teoreettisissa tavoitejännitekolmioissa 

Teoreettinen maksimi 12,5 M2

Teoreettinen keskiarvo 4,5 M2

Teoreettinen minimi 0,5 M2

Omistajat 3,1 M2

Henkilöstö 4,5 M2

Opetusministeriö

Omistajat Henkilöstö

Opetusministeriö

Omistajat Henkilöstö
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KUVIO 88 Tavoitejännitteisin ja jännitteettömin koulu pinta-alavertailussa  

KUVIO 89 Ammattikorkeakoulujen henkilöstön kokema tavoitejännitteen (M2) määrä 

7.4.2  Mielletyn ja mitatun tuloksellisuuden välinen jännite 

Tutkimuksen luvun 7.3.1 mukaan omistajat pitivät omia ammattikorkeakoulu-
jaan hyvinkin tuloksellisina (M 3,96, s 0,552, v -2,336, N=77). Omistajien arvioi-
den mukaan tuloksellisimpia kouluja olivat Laurea ja Ekamk sekä Mamk, Haa-
ga ja Kamk. Myös henkilökunta piti tutkimuksen luvun 7.3.2 mukaan koulujaan 
melko tuloksellisina (M 3,60, s 0,584, v -0,837, N=839). Tuloksellisimmat koulut 
henkilöstön mukaan olivat Haaga, Kamk ja Mamk sekä Ekamk ja Diak. 
 Omistajan mielikuva koulun tuloksellisuudesta ei korreloi opetusministe-
riön asiakokonaisuuksilla mitatun tuloksellisuuden kanssa. Ainoastaan omista-

Opettajat
M2 4,7

T&k ja 
projektit 
M2 4,4

Tukipalv.
ja hall. 
M2 4,1

Henkilöstö 6,1 M2

Omistajat 4,1 M2

Henkilöstö 3,1 M2

Omistajat 2,6 M2

TUAMK HAAGA
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jien mieltämä sidosryhmien tavoitteiden saavuttamisen tuloksellisuus korreloi 
mitatun työelämäyhteyksien sekä tutkimus- ja kehitystyön tuloksellisuuden 
kanssa (r 0,257, sig. 0,024, N=77).

Henkilöstön tuloksellisuusmielikuvien ja mitatun tuloksellisuuden välillä 
on tilastollisesti 0:sta eroavaa, merkitsevää riippuvuutta, mutta se on erittäin 
matalaa eikä sillä ole selitysvoimaa (r 0,095, sig. 0,006, N=839). Eniten mitatun 
tuloksellisuuden kanssa korreloi henkilöstön käsitys ministeriön asettamien ta-
voitteiden saavuttamisessa (r 0,174, sig. 0,000, N=839). Toiseksi parhaiten korre-
loi ajatus omistajien tavoitteiden saavuttamisesta (r 0,118, sig. 0,001, N=835) ja 
vähiten henkilöstön omien tavoitteiden saavuttamisesta (r 0,089, sig. 0,010, 
N=839). Koulun mielletty sidosryhmien ja opiskelijoiden tavoitteiden saavut-
taminen ei korreloinut lainkaan mitatun tuloksellisuuden kanssa. 

Mielletyn ja ministeriön asiakokonaisuuksilla mitatun tuloksellisuuden vä-
lillä on siten selkeää jännitettä. Jännitteen määrää voidaan mitata edellisen lu-
vun mukaisella jännitekolmiolla, kun mitatun tuloksellisuuden pisteet skaala-
taan samalle asteikolle henkilöstön ja omistajien vastausten kanssa. Skaalauk-
sessa mitatun tuloksellisuuden keskiarvo asetetaan miellettyjen tuloksellisuuk-
sien keskiarvojen painotettuun keskiarvoon (mean tuloksellisuus1 ja tulokselli-
suus2 = 3,63), jolloin skaalausvakio on 16,85.  

Tuloksellisuudessa on sitä enemmän jännitettä, mitä suurempia ovat tu-
loksellisuusmittauksessa saatujen skaalattujen tulosten ja omistajien ja henkilös-
tön mieltämien tuloksellisuusasteiden keskiarvojen välisten erotusten itseisar-
vot, ks. taulukko 66. Nämä erotuksen itseisarvot muodostavat jännitekolmioi-
den korkeudet. Kolmioiden leveydet muodostuvat puolestaan omistajien ja 
henkilöstön tuloksellisuusmielikuvien keskiarvojen erotusten itseisarvoista. 

TAULUKKO 66 Tuloksellisuusristiriitojen voimakkuus 

Omistajien Henkilöstön Omistajien
näkemysten näkemysten ja henkilöstön

Skaalattu Omistajien erotus Henkilöstön erotus välinen
AMK mitattu näkemyksen skaalattuun näkemyksen skaalattuun erotus

tuloksellisuus keskiarvo (itseisarvo) keskiarvo (itseisarvo) (itseisarvo)
DIAK 3,87 4,00 0,13 3,71 0,16 0,29
EKAMK 3,85 4,36 0,51 3,74 0,11 0,62
HAAGA 3,69 4,15 0,46 4,01 0,32 0,14
HELIA 3,22 3,84 0,62 3,64 0,42 0,20
HUMAK 3,71 3,60 0,11 3,58 0,13 0,02
KAMK 4,00 4,13 0,13 3,82 0,18 0,31
KTAMK 3,49 4,05 0,56 3,51 0,02 0,54
KYAMK 2,55 3,80 1,25 3,37 0,82 0,43
LAMK 2,80 4,00 1,20 3,61 0,81 0,39
LAUREA 3,29 4,40 1,11 3,64 0,35 0,76
MAMK 4,27 4,17 0,10 3,82 0,45 0,35
OAMK 3,51 3,63 0,12 3,64 0,13 0,01
RAMK 4,03 3,84 0,19 3,53 0,50 0,31
TAMK 5,10 4,04 1,06 3,56 1,54 0,48
TUAMK 3,49 3,50 0,01 3,26 0,23 0,24
Painottamaton M 3,66 3,97 0,50 3,63 0,41 0,34

Ennen kuin tulokset siirretään jännitekolmioihin, ne skaalataan kertomalla 
10:llä, jotta neliökeskiarvot eivät jää turhan pieniksi desimaaleiksi. Tällöin kol-
mion korkeus kuvastaa ministeriön mittareilla mitatun ja henkilöstön ja omista-
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jien miellettyjen koulukohtaisten tuloksellisuuksien jännitettä (keskimäärin 5,0) 
ja kolmion kannan pituus omistajien ja henkilöstön näkemysten jännitettä (kes-
kimäärin 3,4). Kaikkien ammattikorkeakoulujen tuloksellisuusjännitteen neliö-
keskiarvo on siten omistajien osalta (5,0*3,4)/2 = 8,55 M2 ja henkilöstön osalta 
(4,1*3,4)/2 = 6,98 M2. Taulukossa 67 on tällä tavoin laskettujen neliökeskiarvo-
jen koulukohtaiset tulokset. Kuviossa 91 puolestaan on hahmotettu muutamilla 
esimerkeillä, kuinka suuria näkemyserot tuloksellisuudesta olisivat jännitekol-
mioiden pinta-aloina keskimääräisessä ammattikorkeakoulussa ja kouluissa 
(Laurea ja TAMK), joissa omistajien ja henkilöstön näkemykset mielletystä tu-
loksellisuudesta poikkeavat voimakkaimmin sekä toisistaan että mitatuista tu-
loksellisuuksista.
 Kuvioon 92 on koottu omistajien jännitteiden kolmiot kouluittain pinta-
alojen mukaisessa suuruusjärjestyksessä ja kuvioon 93 henkilöstön vastaavat 
jännitekolmiot. Koska kysymys on itseisarvojen mukaisista tuloksista, pinta-alat 
mittaavat vain jännitettä sinänsä, eivät sen suuntaa. Kolmion pinta-ala voi siis 
syntyä joko siitä, että omistajilla tai henkilöstöillä on myönteisemmät mieliku-
vat tai kielteisemmät mielikuvat tuloksellisuudesta kuin mittaustulokset kerto-
vat tai omistajat ja henkilöstö mieltävät tuloksellisuuden eri tavoin.  Jännittei-
den suuntaa ei analysoida tässä tutkimuksessa, mutta suunnat voi päätellä ku-
viosta 90. 

Omistajien tuloksellisuusjännitteet eivät eronneet koulun omistuspohjan 
perusteella. Sen sijaan henkilöstön jännitekolmiot olivat suurimmat kaupun-
kiomisteisten koulujen henkilöstöillä (13,58 M2, s 15,942, N=196) verrattuna 
kuntayhtymiin (5,74 M2, s 5,757, N=387) ja osakeyhtiöihin/säätiöihin (7,82 M2,, s 
6,712, N=304), ANOVA sig. 0,000.

Sekä omistajien että henkilöstön jännitekolmion suuruus eroaa myös kou-
lujen koon perusteella. Pienintä jännite on pienissä kouluissa, ja se suurenee 
koulun koon kasvaessa kunnes taittuu suurimpien koulujen osalla (ANOVA 
sig. 0,000). Koulujen jännitteisin tilanne tuloksellisuuden mieltämisessä on Län-
si-Suomessa ja Etelä-Suomessa, selkeästi pienimmät M2-arvot löytyvät Oulun 
läänistä (omistajat ANOVA sig. 0,017, henkilöstö 0,000).

Jännitekolmion koko on sitä suurempi, mitä vaikuttavampana omistajat 
kouluaan pitävät (0,26568, sig. 0,020, N=77). Henkisen omistajuuden määrä ko-
konaisuudessaan ei vaikuta tuloksellisuusjännitteeseen, mutta henkisen omista-
juuden vastuunkantamisen ulottuvuuden (F3) ja jännitekolmion suuruuden vä-
lillä on positiivista korrelaatiota (r 0,285, sig. 0,011, N=78). Juridinen omistajuu-
den määrä ei sen sijaan minkään ulottuvuutensa osalta vaikuta kolmion suu-
ruuteen. Myös toinen vastuullisen toiminnan mittari eli omistajien mielikuva 
koulun johtamisesta pehtorimaisesti ja jännitekolmion suuruus korreloivat kes-
kenään (r 0,400, sig. 0,000, N=78). Odotuksia vastaa myös tulos, jonka mukaan 
omistajaohjauksen määrän ja kolmion suuruuden välillä on positiivista riippu-
vuutta (r 0,248, sig. 0,029, N=78).

68  Kaikissa omistajien korrelaatioissa on käytetty ei-parametrista Spermanin rho:ta ja 
henkilöstön korrelaatioissa Pearsonin korrelaatiota. 
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TAULUKKO 67 Tuloksellisuuden jännitekolmion jännitemäärät, M2

Omistajien Henkilöstön
kolmion kolmion

M2 M2
DIAK 1,89 2,32
EKAMK 15,81 3,41
HAAGA 3,22 2,24
HELIA 6,20 4,20
HUMAK 0,11 0,13
KAMK 2,02 2,79
KTAMK 15,12 0,54
KYAMK 26,88 17,63
LAMK 23,40 15,80
LAUREA 42,18 13,30
MAMK 1,75 7,88
OAMK 0,06 0,07
RAMK 2,95 7,75
TAMK 25,44 36,96
TUAMK 0,12 2,76
Painottamaton M 8,55 6,98

Mitatun ja mielletyn tuloksellisuuden erot kouluittain
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KUVIO 90 Mitattu ja omistajien ja henkilöstön mieltämä tuloksellisuus kouluittain 

Henkilöstön sisäinen yrittäjyys ei merkitsevällä tasolla korreloi tuloksellisuus-
jännitekolmion suuruuden kanssa. Mikäli lievää riippuvuutta löytyy, se on 
suunnaltaan negatiivista (yrittäjämäiset rakenteet ja prosessit r -0,095, sig. 0,005, 
N=886).



KUVIO 91 Tuloksellisuusjännitteiden voimakkuusesimerkkejä jännitekolmioissa 

Omistajien keskimääräi-
nen näkemysero 8,6 M2

Henkilöstön keskimääräi-
nen näkemysero 7,0 M2

Laurean omistajien näke-
mysero 42,2 M2

Laurean henkilöstön nä-
kemysero 13,3 M2

TAMK:n omistajien nä-
kemysero 25,4 M2

TAMK:n henkilöstön nä-
kemysero 37,0 M2
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KUVIO 92 Omistajien mielikuvien ja mitatun tuloksellisuuden jännitekolmiot kouluittain 
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KUVIO 93 Henkilöstön mielikuvien ja mitatun tuloksellisuuden jännitekolmiot kouluittain 

TAMK KYAMK

LAMK

MAMK RAMK HELIA

LAUREA

EKAMK KAMK TUAMK DIAK HAAGA

OAMK

HUMAK

KTAMK
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7.4.3 Omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja mitatun tuloksellisuuden 
jännite

Opetusministeriön tuloksellisuusmittauksen ensimmäinen asiakokonaisuus on 
opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen. Asiakokonaisuutta mitataan 
harjoittelua, henkilöstön kehittämistä, opetuksen tasoa, opiskelijavaihtoa, opet-
tajien koulutustasoa, ulkomaisia opintoja, vieraskielistä opetusta sekä virtuaa-
liopetusta mittaavilla mittareilla.  

Todella mielenkiintoinen on havainto, jonka mukaan henkilöstön arvio tu-
loksellisuudesta (omistajien, henkilöstön, ministeriön ja sidosryhmien tavoittei-
den saavuttamisesta) ei korreloinut tilastollisesti merkitsevästi opetuksen ja 
opetusmenetelmien kehittyneisyyden kanssa. Myöskään sisäisen yrittäjyyden 
määrät yksilötasolla, ryhmätasolla tai organisaatiotasolla eivät merkitsevästi 
korreloineet ministeriön määrittämän asiakokonaisuuden kanssa. Tämän tut-
kimuksen mukaan ministeriön opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen 
tuloksellisuusmittarit eivät vastaakaan henkilöstön käsityksiä tai havaintoja tu-
loksellisuudesta. Vaikuttavuudesta henkilöstön käsitykset ovat jopa päinvastai-
sia kuin tuloksellisuusmittarit antaisivat olettaa (r -0,122, sig. 0,000, N=839). 
 Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen yksittäisistä mittareista ai-
noastaan opetuksen tason mittari korreloi positiivisesti henkilöstön käsitysten 
kanssa. Kaikilla muilla mittareilla mitattuna ristiriita on ilmeinen: korrelaatiota 
ei ole joko lainkaan tai se on negatiivista. Henkilöstön käsitys koulunsa tulok-
sellisuudesta ja mitattu opetuksen taso korreloivat paitsi kokonaisuudessaan (r 
0,202, sig. 0,000, N=839), myös jokaisen arvioidun tuloksellisuuden osatekijän 
kanssa, eli opetuksen tason kohoaminen parantaa myös omistajien tavoitteiden 
(r 0,175, sig. 0,000, N=835), henkilöstön tavoitteiden (r 0,180, sig. 0,000, N=839), 
ministeriön tavoitteiden (r 0,151, sig. 0,000, N=839), sidosryhmien tavoitteiden 
(r 0,115, sig. 0,001, N=838) ja opiskelijoiden tavoitteiden (r 0,109, sig. 0,003, 
N=838) saavuttamista. Organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden määrän lisään-
tyminen (r 0,150, sig. 0,000, N=887) varsinkin itsekritiikistä ja palautteesta op-
pimisessa (r 0,190, sig. 0,000, N=886) ja yrittäjyyttä tukevan johtamistavan joh-
dosta (r 0,156, sig. 0,000, N=886) parantaa tuloksellisuutta, jota mitataan ope-
tuksen tason mittarilla. 

Omistajien käsitys koulun tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, koettu 
omistajuuden määrä ja omistajaohjauksen taso eivät korreloi lainkaan tilastolli-
sesti merkitsevästi opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen tulokselli-
suusasiakokonaisuuden kanssa. Ainoa riippuvuus, mikä omistajien ja tämän 
asiakokonaisuuden väliltä löytyy, liittyy virtuaaliopetuksen määrän mittariin.  
Mitä enemmän omistajat painottavat juridisen omistajuuden tärkeyttä, sitä pie-
nempi on koulun virtuaaliopetuksen määrä (r -0,304, sig. 0,007, N=70). 

Opetusministeriön tuloksellisuusmittauksen toinen asiakokonaisuus on 
koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku. Asiakokonaisuutta mitataan kou-
lutuksen keskeyttämisellä, koulutuksen vetovoimalla, opintojen kululla, suku-
puolten tasa-arvolla, tutkintojen läpäisyllä ja ammatillisella pohjakoulutuksella. 
 Koulutuksen vetovoiman mittaustuloksella ei ole riippuvuutta sisäisen 
yrittäjyyden määrän kanssa. Se ei myöskään korreloi miellettyyn tuloksellisuu-
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teen eikä vaikuttavuuteen.  Useiden yksittäisten mittareiden mukaan riippu-
vuus on jopa negatiivista (koulutuksen keskeyttäneet, hakijamäärä, sukupuol-
ten tasa-arvo ja ammatillinen pohjakoulutus). Poikkeuksen tekee yksittäisistä 
mittareista ensinnäkin tutkintojen läpäisy –mittari: neljässä vuodessa tutkinnon 
suorittaneiden osuus korreloi positiivisesti henkilöstön käsityksen kanssa kou-
lun tuloksellisuudesta (r 0,100, sig. 0,004, N=839). Toisen poikkeuksen tekee 
opintojen kulkuun liittyvä mittari, joka korreloi lievästi henkilöstön käsitykseen 
omistajien ja opm:n tavoitteiden saavuttamisesta. Kolmas poikkeus on läpäisy-
ajan mittari, joka korreloi sen kanssa, mikä on henkilöstön käsitys tulokselli-
suudesta (r 0,100, sig. 0,004, N=839), omistajan tavoitteiden saavuttamisesta      
(r 0,098, sig. 0,005, N=835) ja ministeriön tavoitteiden saavuttamisesta (r 0,121, 
sig. 0,000, N=839). Toisaalta voi olla luonnollistakin, että organisaatiotason si-
säinen yrittäjyys korreloi negatiivisesti sukupuolten tasa-arvon edistämisen 
kanssa (r -0,186, sig. 0,000, N=887). Kaikki organisaatiotason sisäisen yrittäjyy-
den alakomponentit eli yrittäjähenkinen organisaatiokulttuuri, yrittäjämäiset 
rakenteet ja prosessit, yrittäjyyttä tukeva johtaminen ja organisaation yrittäjyy-
teen perustuva menestys korreloivat nimittäin sukupuolten tasa-arvoon tasai-
sen negatiivisesti. 
 Myöskään omistajien osalta koulutuksen vetovoima ei asiakokonaisuutena 
korreloi omistajuuden eikä omistajaohjauksen, ei omistajan mieltämän koulun 
tuloksellisuuden eikä vaikuttavuuden kanssa. 
 Opetusministeriön tuloksellisuusmittauksen kolmas asiakokonaisuus on 
työelämäyhteydet sekä tutkimus- ja kehitystyö. Asiakokonaisuutta mitataan 
hankkeistetuilla opinnäytetöillä, palvelutoiminnan laajuudella, tutkimustoi-
minnan laajuudella sekä tutkimustoiminnan henkilötyövuosilla. 
 Opetusministeriön tuloksellisuuden mittausten asiakokonaisuuksista eni-
ten korrelaatiota henkilöstön tuloksellisuuskäsitysten kanssa löytyy työelä-
mäyhteyksistä ja tutkimus- ja kehitystyön määrästä. Asiakokonaisuus korreloi 
positiivisesti henkilöstön käsitykseen kokonaistuloksellisuudesta (r 0,167, sig. 
0,000, N=839) sekä siihen, miten henkilöstö painottaa omistajien (r 0,160, sig. 
0,000, N=835), henkilöstön omien (r 0,148, sig. 0,000, N=839) ja ministeriön        
(r 0,194, sig. 0,000, N=839) tavoitteiden saavuttamista. Yksilö- ja ryhmätason si-
säisen yrittäjyyden määrien ja t&k-toiminnalla mitatun tuloksellisuuden välillä 
ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Sen sijaan kaikki or-
ganisaatiotason sisäisen yrittäjyyden elementit (organisaatiokulttuuri, rakenteet 
ja prosessit, johtaminen ja menestyminen) korreloivat positiivisesti sekä yksit-
täisten elementtien osalta että kokonaisuudessaan (r 0,154, sig. 0,000, N=887) 
t&k-mittarin mittaaman tuloksellisuuden kanssa. Myös hankkeistettujen opin-
näytetöiden, t&k-toiminnan laajuuden ja t&k-toiminnan henkilötyövuosien po-
sitiiviset korrelaatiot organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden kanssa ovat tilas-
tollisesti merkitseviä.
 Työelämäyhteyksien ja tutkimus- ja kehitystoiminnan asiakokonaisuuden 
tuloksellisuus vastaa myös omistajien näkemyksiä tuloksellisuuden määrästä   
(r 0,272, sig. 0,017, N=77). Omistajien käsitys sidosryhmien tavoitteiden saavut-
tamisesta korreloi t&k-mittarin mittaaman tuloksellisuuden kanssa (r 0,253, sig. 
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0,026, N=77). Palvelutoiminnan laajuus vastaa hyvin omistajien käsityksiä sekä 
koulun tuloksellisuudesta (r 0,267, sig. 0,019, N=77) että sidosryhmien tavoit-
teiden saavuttamisesta (r 0,313, sig. 0,006, N=77). 
 Opetusministeriön tuloksellisuusmittauksen neljäs asiakokonaisuus on 
aluevaikuttavuus. Asiakokonaisuutta mitataan avoimen ammattikorkeakoulun 
opintoviikoilla, opiskelijoiden rekrytointialueella ja tutkinnon suorittaneiden 
työllistymisalueella, työllistyneillä tutkinnon suorittaneilla sekä työttömillä tut-
kinnon suorittaneilla. 
 Aluevaikuttavuus tuloksellisuusmittarina ei korreloi sisäisen yrittäjyyden 
kanssa muilta osin kuin lievästi ryhmätoiminnan osalta (r 0,072, sig. 0,033, 
N=885). Yksilötason sisäisen yrittäjyyden ja aluevaikuttavuuden välillä on jopa 
lievää negatiivista riippuvuutta (r -0,085, sig. 0,011, N=885). Samaa negaatiota 
löytyy myös rohkean innovaattorin/F6 (r -0,070, sig. 0,036, N=885) ja sitkeän 
tahtojan/F7 (r -0,077, sig. 0,023, N=885) sekä aluevaikuttavuuden väliltä. Sen si-
jaan henkilöstön käsitykset tuloksellisuudesta (r 0,107, sig. 0,000, N=839) ja vai-
kuttavuudesta (r 0,107, sig. 0,000, N=839) korreloivat positiivisesti aluevaikut-
tavuudella mitatun tuloksellisuuden kanssa. Aluevaikuttavuus korreloi myös 
sen kanssa, miten henkilöstö kokee omistajien (r 0,117, sig. 0,001, N=835), henki-
löstön (r 0,158, sig. 0,000, N=839) ja opm:n (r 0,094, sig. 0,006, N=838) tavoitteet 
saavutetuiksi. Sen sijaan rekrytointi omalta alueelta ja sille työllistyminen ja 
muukin työllistyminen korreloivat epäloogisen negatiivisesti henkilöstön ko-
keman tuloksellisuuden kanssa. 
 Aluevaikuttavuus kokonaisuudessaan tuloksellisuusmittarina ei korreloi 
myöskään omistajuuden voimakkuuden eikä omistajaohjauksen määrän kans-
sa. Yksittäisistä mittareista avoimen amk-opetuksen taso korreloi kuitenkin po-
sitiivisesti pehtoriteorian voimakkuuden kanssa (r 0,345, sig. 0,002, N=78). 
Omistajien käsitys myönteisestä yhteiskuntakehityksestä (r 0,257, sig. 0,024, 
N=77) ja vaikuttavuudesta (r 0,270, sig. 0,017, N=77) korreloivat positiivisesti 
työllistymismittarin mittaaman ammattikorkeakoulun tuloksellisuuden kanssa. 
Samoin omistajien näkemys koulun vaikuttavuuden määrästä korreloi positii-
visesti siihen, mikä on opiskelijoiden työllistymistilanne (r 0,226, sig. 0,048, 
N=77).
 Tässä tutkimuksessa kaikki yksittäiset tuloksellisuusmittarit on lopuksi 
laskettu yhteen omistajien ja henkilöstön painokertoimilla painotettuina (sum-
mitopetusm, summitvetovoima, summittutkjakeh, summitaluevaikuttav). Las-
kenta on tehty siten, että eri asiakokonaisuuksien keskinäinen painoarvo on yh-
tä suuri, ks. luku 7.3.3 ja liite 6. Tuloksena on saatu opetusministeriön kaikkien 
tuloksellisuusmittareiden mukainen kokonaistuloksellisuuden mittari (summit-
tuloksellisuus). Näin mitattu kokonaistuloksellisuus ei korreloi lainkaan sisäi-
sen yrittäjyyden voimakkuuden eikä omistajaohjauksen määrän kanssa. Sama 
tilanne on esitetty kouluittain kuviossa 94. 

Analyysi- ja tulososan päätteeksi tutkittiin, voisiko nykyisistä tulokselli-
suusmittareista kehittää sellaista kombinaatiota, joka paremmin mittaisi koko 
aineiston tasolla omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrän ja tulokselli-
suuden välistä suhdetta. Tällaisella kombinaatiolla voitaisiin sitten tutkia myös 
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ammattikorkeakoulukohtaisia tuloksellisuuseroja sisäisen yrittäjyyden mukaan 
ryhmiteltynä tai sisäisen yrittäjyyden määrällisiä eroja tuloksellisuuden mu-
kaan ryhmiteltynä. 
 Koko aineiston korrelaatioiden perusteella uuteen sisäisen yrittäjyyden tu-
loksellisuusmittariin valittiin seuraavat yksittäiset mittarit: opetuksen taso, 
hankkeistetut opinnäytteet, t&k-toiminnan laajuus, t&k-toiminnan työvuodet ja 
työttömien määrä. Omistajaohjauksen tuloksellisuusmittariin puolestaan valit-
tiin opettajien koulutustaso, t&k-toiminnan työvuodet, t&k-toiminnan laajuus, 
palvelutoiminnan laajuus ja avoimen amk-opetuksen määrä. 

Mittareiden muodostamisen yhteydessä omistajaohjauksen tulokselli-
suusmittarista jätettiin reliabiliteetin (alkuperäinen alfa: 0,702) parantamiseksi 
pois opettajien koulutustaso, jonka jälkeen nimetyn ”tulomittomistohj”-
muuttujan alfa-kertoimeksi tuli 0,733, keskiarvoksi 3,66 ja hajonnaksi 0,689, 
N=78. Henkilöstön tuloksellisuusmittareista (alkuperäinen alfa 0,553) jätettiin 
pois työttömien määrän mittari, jolloin ”tulosmittsisyritt”-muuttujan reliabili-
teetin kertoimeksi saatiin 0,714, keskiarvoksi tuli 3,38 ja hajonnaksi 0,408, 
N=887.

Mitattu tuloksellisuus ja omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden 
määrät
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KUVIO 94 Mitatun tuloksellisuuden ja omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät 

Pearsonin korrelaatioanalyysin perusteella voi todeta, että omistajaohjauksen 
voimakkuuden ja tuloksellisuuden välisen riippuvuuden tutkiminen ei onnistu 
opetusministeriön tuloksellisuusmittareista tehdyllä uudella mittarikombinaa-
tiollakaan, koska korrelaation tilastolliseksi merkitsevyystasoksi valittu 5 % ei 
riitä. Mittari näyttää kyllä riippuvuutta omistajaohjauksen voimakkuuden 
kanssa, mutta riskitaso jää liian suureksi, 8,6 %:iin. Spearmanin korrelaatio-
analyysin mukaan riippuvuutta ei ollut lainkaan. 
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 Sen sijaan sisäisen yrittäjyyden määrän ja uuden mittarikombinaation kor-
relaatioksi saatiin 0,118, sig. 0,000, N=887, mikä on tilastollisesti merkitsevä jos-
kin selitystasoltaan riittämätön tulos. Tämän tutkimuksen mukainen lopullinen 
ammattikorkeakoulukohtainen analyysi löytyy kuvioista 95 ja 96, jos uutta 
kombinaatiomittaria haluttaisiin käyttää koulukohtaiseen analyysiin. 

Sisäinen yrittäjyys ja tuloksellisuus kouluittain, kuva 1
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7.4.4 Keskeiset tulokset 

12.  Koetaanko omistajien, henkilöstön ja ministeriön tavoitteet yhdensuuntaisina 
vai ristiriitaisina? 

Omistajien, henkilöstön ja opetusministeriön asettamat tavoitteet saattavat olla 
keskenään yhdensuuntaisia tai ristiriitaisia. Omistajien mielestä koulun ja mi-
nisteriön tavoitteet ovat hyvin yhdensuuntaisia, kun kyse on opetuksen tasosta 
ja yksilön ammatillisen kasvun kehittämisestä. Lisäksi he kokevat, että heille 
merkittävä tavoite koulun taloudellisuuden ja tehokkuuden varmistamisesta on 
myös ministeriön tavoite. Hieman yllättävää on sen sijaan omistajien epävar-
muus työelämän tarpeisiin vastaamisen tavoitteiden yhdensuuntaisuudesta. 
Tähän lievään epävarmuuteen saattaa vaikuttaa se, että omistajat näkevät työ-
elämän tarpeet myös alueellisena kysymyksenä, ja alueellisuus on omistajien 
mielestä vähiten yhdensuuntainen tavoite ministeriön kanssa. Sama alueelli-
suus heijastunee t&k-toiminnan ja kehittämishankkeiden mieltämisessä: myös 
sen yhdensuuntaisuudesta koulun ja ministeriön kesken omistajat olivat melko 
epävarmoja.

Myös henkilökunta mieltää opetuksen laadukkuuden ja tasokkuuden ole-
van tavoite, joka on täysin tai ainakin melko yhdensuuntainen opetusministeri-
ön tavoitteiden kanssa. Yksilön ammatillisen kasvun edistämistä henkilökunta 
pitää sekä koulun omana että ministeriön keskeisenä tavoitteena. Koulun pyr-
kimisen tehokkuuteen ja taloudellisuuteen ei katsota olevan ristiriidassa minis-
teriön tavoitteiden kanssa, vaikka myönteisten kantojen kokonaismäärä jääkin 
hieman vähäisemmäksi. Kaikkiaan näiden tärkeimpien asioiden tavoiteryhmäs-
sä yhdensuuntaisuus ministeriön kanssa on hyvää. Ristiriitaa mittaava tulos jää 
matalaksi.
 Omistajien ja koulun henkilöstön tavoitteet ovat omistajien mukaan hyvin 
yhdensuuntaisia silloin, kun tavoitteet koskevat opetuksen korkeaa tasoa, yksi-
lön ammatillista kehittymistä tai koulun taloudellisuutta, tehokkuutta ja ykkös-
brändin saamista. Sen sijaan työelämän tarpeisiin vastaamisessa omistajat ko-
kevat pientä epävarmuutta: osa omistajista näkee tämän tavoitteen vain melko 
yhdensuuntaiseksi henkilöstön tavoitteiden kanssa. Samaa epävarmuutta omis-
tajien mielestä liittyy alueellisuustavoitteeseen: henkilöstön alueellisuuteen liit-
tyvät tavoitteet eivät ole täysin yhdensuuntaiset omistajien tavoitteiden kanssa.  

Henkilöstö puolestaan kokee nimeämiensä koulun tärkeimpien tavoittei-
den olevan melko yhdensuuntaisia omistajien tavoitteiden kanssa. Opetuksen 
tasosta ollaan täysin tai melko samaa mieltä. Lähes samaa suuruusluokkaa ovat 
myös positiiviset käsitykset yksilön ammatillisen kasvun tärkeydestä ja koulun 
taloudellisuudesta, tehokkuudesta ja hyvästä ulkoisesta imagosta. 
 Omistajat eivät koe suurta ristiriitaa omien tavoitteidensa ja opetusminis-
teriön valtakunnallisten tavoitteiden ja henkilöstön pyrkimysten välillä, tosin 
ristiriita ministeriöön päin koetaan suuremmaksi kuin henkilöstöön päin. Tut-
kimuksessa ei omistajista löytynyt sellaisia systemaattisia eroja, jotka olisivat 
johtuneet koulun omistuspohjasta, koosta tai sijainnista.  
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 Henkilöstö kokee tavoiteristiriidat jonkin verran suurempina omistajien 
kanssa kuin opetusministeriön kanssa. Omistajien tavoitteet koetaan sitä use-
ammin ristiriitaisiksi, mitä suuremmasta koulusta on kysymys. Myös eri henki-
löstöryhmät kokevat omistajien tavoitteet eri tavoin: kaikista kriittisimpiä ovat 
opettajat, seuraavaksi tutkimus- ja kehitystoimen ihmiset. Kaikista vähiten risti-
riitaa kokevat tukipalvelujen ja hallinnon henkilöstöt. Merkitsevä ero löytyy 
alueellisesti siten, että Länsi-Suomen ammattikorkeakouluissa ministeriön val-
takunnalliset tavoitteet koetaan useimmin ristiriitaisina koulun omien tavoittei-
den kanssa, kun muussa osassa maata koulujen henkilökuntien kokemaa risti-
riidan määrää mittaava tulos jää alle teoreettisen keskiarvon ja jakaumakeskiar-
von. Myös ristiriita omistajien tavoitteiden kanssa koetaan suuremmaksi Länsi-
Suomessa verrattuna maan muihin alueisiin. 
 Mielenkiintoiset tulokset saadaan omistajien ja henkilöstön välisten tavoi-
teristiriitojen riippuvuuksista. Mitä voimakkaampaa on sisäisen yrittäjyyden 
ryhmä- ja verkostotoiminta, sitä vähäisempänä koetaan ristiriita omistajien 
kanssa. Mitä yrittäjähenkisempi on organisaatiokulttuuri, mitä yrittäjämäisem-
piä ovat organisaation rakenteet ja prosessit, mitä enemmän johtajuus tukee 
yrittäjyyttä ja mitä enemmän organisaation menestyminen perustuu palautteil-
le, sitä pienempänä henkilöstö kokee tavoiteristiriidat omistajien kanssa. 
 Sama riippuvuus löytyi myös opetusministeriön valtakunnallisiin tavoit-
teisiin. Mitä verkottuneempi ja tiimimäisempi koulu on, sitä ristiriidattomam-
pana pidetään ministeriön tavoitteita. Myös organisaatiotason sisäisen yrittä-
jyyden määrän kasvu alentaa ristiriidan kokemista: yrittäjähenkinen organisaa-
tiokulttuuri, yrittäjämäiset rakenteet ja prosessit, yrittäjyyttä tukeva johtamista-
pa ja itsekriittisyys ja palautteiden käyttö oppimiseen ja kehittämiseen alentavat 
ristiriidan kokemista. 

Mikäli ristiriitaa joidenkin tavoitteiden osalta kuitenkin olisi, omistajaoh-
jauksessa selkeästi painotettaisiin omistajien omien tavoitteiden ensisijaisuutta. 
Tämä painotus ilmeni erityisesti lappilaisissa kouluissa. Toiseksi tärkeimmäksi 
tavoitteeksi omistajat nostavat koulun oman henkilöstön tavoitteet, joita koros-
tivat erityisesti kaupunkien omistamien koulujen edustajat.  Opetusministeriön 
tavoitteita ristiriitatilanteessa pidettäisiin omistajien mielestä vähiten tärkeinä. 
 Mahdollisessa ristiriitatilanteessa koulujen henkilöstö puolestaan painot-
taisi eniten opetusministeriön tavoitteita, jopa ohi oman organisaation asettami-
en tavoitteiden. Omistajien asettamat tavoitteet saivat henkilöstöltä vähiten 
kannatusta. Vastaukset poikkeavat täysin omistajien vastaavista kannoista.
 Sisäisen yrittäjyyden mitkään tasot (yksilötaso, ryhmätaso tai organisaatio-
taso) eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi yhdenkään tavoiteasettelun 
tärkeysjärjestyksen kanssa, joten sisäinen yrittäjyys ristiriitatilanteissa ei painota 
tämän tutkimuksen mukaan eri tahojen tavoitteita eri tavoin. 

Tavoiteristiriidan voimakkuutta mitataan tässä tutkimuksessa jännitekol-
mioiden pinta-aloilla. Kolmion huippua edustaa opetusministeriö ja alakulmina 
ovat omistajat ja henkilöstö. Pinta-alat lasketaan näiden välisistä etäisyyksistä 
eli ristiriitaa mittaavien vastausten arvojen keskiarvoista. Tällöin kolmion pinta-
ala on vastausten keskiarvojen tulo jaettuna kahdella. Neliön yksikköä nimite-
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tään neliökeskiarvoksi ja sitä merkitään M2:lla (=M*M). Mitä pienempi on kol-
mion pinta-ala, sitä ristiriidattomampaa on tavoitteenasettelu. 
 Aineiston perusteella jännitekolmioiden pinta-alat jäävät omistajilla alle 
teoreettisen keskiarvon, ja henkilöstöllä ne saavuttavat teoreettisen keskiarvon. 
Omistajien kokemana jännitekolmioiden keskimääräinen pinta-ala on 3,10 M2.
Henkilöstö kokee ristiriidat omistajia suurempina, sillä ristiriidan kokemisen 
keskimääräinen pinta-ala on 4,47 M2.
 Omistajien kokema jännitteen määrä (M2) on negatiivisesti riippuvainen 
pehtorijohtajuuden määrästä. Omistajat siis kokevat, että pehtorijohtajuuden 
kasvu kouluissa vähentää jännitteisyyttä. Toinen jännitteen määrää laskeva te-
kijä omistajien mielestä on opetusministeriön tavoitteiden saavuttamisen aste: 
mitä paremmin ministeriön tavoitteet on saavutettu, sitä pienempi on jännitetila.  

Ammattikorkeakoulun henkilöstön kokema jännitteen määrä (M2) on ne-
gatiivisesti riippuvainen koulun sisäisen yrittäjyyden voimakkuudesta. Varsin-
kin organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden vahvistuminen vähentää jännitettä. 
Organisaatiotason sisäisessä yrittäjyydessä voimakkain negatiivinen riippu-
vuus jännitteen neliöön on yrittäjyyttä tukevalla johtamistavalla. Myös muut si-
säisen yrittäjyyden organisaatiotason elementit vähentävät jännitettä: organi-
saatiokulttuurin yrittäjähenkisyys, yrittäjyyttä tukevat organisaation rakenteet 
ja prosessit ja yrittäjämäinen itsekriittisyys ja palautteiden hyödyntäminen. Li-
säksi henkilöstö koki omistajien tapaan, että yleinen tuloksellisuus (henkilöstön, 
ministeriön, sidosryhmien ja opiskelijoiden tavoitteiden saavuttaminen) alentaa 
koettua ristiriitaa (M2).
 Omistajien jännitteen määrä ei eronnut eri omistustyyppisissä kouluissa. 
Sen sijaan henkilöstön kokema ristiriitaisuus ja jännitteet olivat suurimpia kau-
punkien omistamissa kouluissa. Toiseksi suurinta jännite oli kuntayhtymien yl-
läpitämissä ammattikorkeakouluissa. Lievintä se oli osakeyhtiöiden ja säätiöi-
den kouluissa. Myös koulun koko vaikutti henkilöstön neliökeskiarvoon siten, 
että pienimissä kouluissa jännite oli pienintä ja suurimmissa voimakkainta. Erot 
eivät kuitenkaan ole lineaarisia. Koulun koko ei vaikuttanut omistajien koke-
maan jännitteeseen. Omistajat eivät erottuneet myöskään alueellisesti, mutta 
henkilöstöllä korkein jännite löytyi Länsi-Suomen ammattikorkeakouluista, joi-
den keskiarvo ylittää huomattavasti koko maan keskiarvon. Tutkimuksen mu-
kaan tavoiteristiriidasta johtuvaa jännitettä on eniten opettajien keskuudessa 
verrattuna t&k- ja projektihenkilöstöön ja tukipalveluihin ja hallintoon. 

13.  Kuinka paljon mielletty ja mitattu tuloksellisuus eroavat? 

Omistajien ja henkilöstön mieltämän tuloksellisuuden ja opetusministeriön 
asiakokonaisuuksilla mitatun tuloksellisuuden välillä ei ole joko riippuvuutta 
lainkaan tai se on erittäin lievää. Tämä tarkoittaa, että tuloksellisuus käsitteenä 
on ammattikorkeakouluissa selkeän jännitteinen: opetusministeriön mittarit 
ovat objektiivisesti katsottuna suoritteita, toimintoja tai panoksia mittaavia, 
mutta sekä omistajat että henkilökunta mieltävät tuloksellisuuden ministeriöis-
tä poikkeavalla tavalla, kun sitä mitataan eri tahojen tavoitteiden saavuttamisen 
asteena.
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 Myös tuloksellisuuden jännitteisyyttä mitattiin jännitekolmioilla, joiden 
korkeuden muodostaa omistajien ja henkilöstön tuloksellisuuskäsitysten kes-
kiarvojen ja mitatun tuloksellisuuden keskiarvon erotus. Kolmioiden kannan 
pituuden muodostaa omistajien ja henkilöstön käsitysten keskiarvojen erotus. 
Näin määritellyn jännitekolmion pinta-ala kuvastaa ristiriidan laajuutta eri nä-
kemysten välillä. Keskimääräinen pinta-ala omistajien kolmiossa on 8,55 kes-
kiarvoneliötä (M2 ) ja henkilöstön kolmiossa 6,98 M2. Suurimman omistajajän-
nitteen pinta-ala on 42,18 M2 ja pienimmän 0,06 M2. Suurimman henkilöstöjän-
nitteen pinta-ala on 36,96 M2 ja pienimmän 0,07 M2.

Omistajien tuloksellisuusjännitteet eivät eronneet koulujen omistuspohjien 
perusteella. Sen sijaan henkilöstön jännitekolmiot olivat suurimmat kaupun-
kiomisteisten koulujen henkilöstöillä verrattuna kuntayhtymiin ja osakeyhtiöi-
hin/säätiöihin.
 Sekä omistajien että henkilöstön jännitekolmioiden suuruudet eroavat 
myös koulujen kokojen perusteella. Pienintä jännite on pienissä kouluissa, ja se 
suurenee koulun koon kasvaessa kunnes taittuu suurimpien koulujen osalla. 
Koulujen jännitteisin tilanne tuloksellisuuden mieltämisessä on Länsi-Suomessa 
ja Etelä-Suomessa. Selkeästi pienimmät M2-arvot löytyvät Oulun läänistä. 
 Jännitekolmion koko on sitä suurempi, mitä vaikuttavampana omistajat 
kouluaan pitävät. Siten myös tuloksellisuuden alakäsite vaikuttavuus on selke-
ästi jännitteinen. Henkisen omistajuuden määrä kokonaisuudessaan ei vaikuta 
tuloksellisuusjännitteen määrään, mutta henkisen omistajuuden vastuunkan-
tamisen ulottuvuuden (F3) ja jännitekolmion suuruuden välillä on positiivista 
korrelaatiota. Tämä tarkoittanee sitä, että mitä enemmän omistaja kokee ole-
vansa vastuullinen koulun tuloksista, toiminnasta, tavoitteista ja voimavaroista, 
sitä suuremmaksi jännite muiden osapuolten kanssa nousee. Juridisen omista-
juuden määrä ei minkään ulottuvuutensa osalta vaikuta kolmion suuruuteen. 
Odotuksia vastaa myös tulos, jonka mukaan omistajaohjauksen määrän ja kol-
mion suuruuden välillä on positiivista riippuvuutta: mitä voimakkaampaa on 
omistajaohjaus, sitä suurempana tuloksellisuuden erot koetaan. 
 Henkilöstön sisäinen yrittäjyys ei merkitsevästi korreloi tuloksellisuusjän-
nitekolmion suuruuden kanssa. Mikäli lievää riippuvuutta löytyy, se on suun-
naltaan negatiivista. 

14. Korreloivatko omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden määrät tuloksellisuu-
den kanssa? 

Opetusministeriön tuloksellisuusmittauksen ensimmäinen asiakokonaisuus on 
opetuksen ja opetusmenetelmien kehittyminen. Henkilöstön oma arvio tulok-
sellisuudesta (omistajien, henkilöstön, ministeriön, opiskelijoiden ja sidosryh-
mien tavoitteiden saavuttamisesta) ei korreloinut opetuksen ja opetusmenetel-
mien kehittyneisyydellä mitatun tuloksellisuuden kanssa. Myöskään sisäisen 
yrittäjyyden määrät yksilötasolla, ryhmätasolla tai organisaatiotasolla eivät kor-
reloineet ministeriön määrittämän asiakokonaisuuden kanssa.  Tämän tutki-
muksen mukaan ministeriön opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen tu-



284

loksellisuusmittarit eivät vastaakaan henkilöstön käsityksiä tai havaintoja tu-
loksellisuudesta.
 Opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen asiakokonaisuuden yksit-
täisistä mittareista ainoastaan opetuksen taso korreloi positiivisesti henkilöstön 
käsitysten kanssa. Henkilöstön käsitys koulunsa tuloksellisuudesta ja mitattu 
opetuksen taso korreloivat paitsi kokonaisuudessaan, myös jokaisen arvioidun 
tuloksellisuuden osatekijän kanssa. Tämä tarkoittaa, että opetuksen tason ko-
hoaminen parantaa myös omistajien, henkilöstön, ministeriön, sidosryhmien ja 
opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista. Myös organisaatiotason sisäisen yrit-
täjyyden määrän lisääntyminen, varsinkin oppivan organisaation ja yrittäjyyttä 
tukevan johtamistavan johdosta, parantaa tuloksellisuutta, jota mitataan ope-
tuksen tason mittarilla. 
 Omistajien käsitys koulun tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta, koettu 
omistajuuden määrä ja omistajaohjauksen taso eivät korreloi tilastollisesti mer-
kitsevästi opetuksen ja opetusmenetelmien kehittymisen asiakokonaisuuden 
kanssa. Ainoa riippuvuus, mikä omistajien ja tämän asiakokonaisuuden väliltä 
löytyy, liittyy virtuaaliopetuksen määrän mittariin. Mitä enemmän omistajat 
painottavat juridisen omistajuuden tärkeyttä, sitä pienempi on koulun virtuaa-
liopetuksen määrä. 
 Opetusministeriön tuloksellisuusmittauksen toinen asiakokonaisuus on 
koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku. Koulutuksen vetovoiman mitattu 
tuloksellisuus ei korreloi sisäisen yrittäjyyden määrän kanssa. Se ei myöskään 
korreloi mielletyn tuloksellisuuden eikä vaikuttavuuden kanssa. Poikkeuksen 
tekevät yksittäisistä mittareista ensinnäkin tutkintojen läpäisy –mittari, toiseksi 
opintojen kulkuun liittyvä mittari ja kolmanneksi läpäisyajan mittari. Nämä 
korreloivat sen kanssa, mikä on henkilöstön käsitys tuloksellisuudesta ja omis-
tajan ja ministeriön tavoitteiden saavuttamisesta. 
 Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku eivät asiakokonaisuutena kor-
reloi omistajuuden eivätkä omistajaohjauksen, omistajan mieltämän koulun tu-
loksellisuuden eivätkä vaikuttavuuden kanssa. 
 Opetusministeriön tuloksellisuusmittauksen kolmas asiakokonaisuus on 
työelämäyhteydet sekä tutkimus- ja kehitystyö. Asiakokonaisuudella mitattu 
tuloksellisuus korreloi positiivisesti henkilöstön käsityksen kanssa kokonaistu-
loksellisuudesta sekä sen kanssa, miten henkilöstö painottaa omistajien, henki-
löstön omien ja ministeriön tavoitteiden saavuttamista. Yksilö- ja ryhmätason 
sisäisen yrittäjyyden määrien ja t&k-toiminnalla mitatun tuloksellisuuden välil-
lä ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta. Kaikki organisaa-
tiotason sisäisen yrittäjyyden elementit (organisaatiokulttuuri, rakenteet ja pro-
sessit, johtaminen ja menestyminen) korreloivat sen sijaan jälleen positiivisesti 
sekä yksittäisten elementtien osalta että kokonaisuudessaan t&k-mittarin mit-
taaman tuloksellisuuden kanssa. Myös hankkeistettujen opinnäytetöiden, t&k-
toiminnan laajuuden ja t&k-toiminnan henkilötyövuosien positiiviset korrelaa-
tiot organisaatiotason sisäisen yrittäjyyden kanssa ovat tilastollisesti merkitse-
viä.
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 Työelämäyhteyksien ja tutkimus- ja kehitystoiminnan asiakokonaisuuden 
tuloksellisuus vastaa myös omistajien näkemyksiä tuloksellisuuden määrästä. 
Omistajien käsitys sidosryhmien tavoitteiden saavuttamisesta korreloi t&k-
mittarin mittaaman tuloksellisuuden kanssa. Palvelutoiminnan laajuus vastaa 
myös hyvin omistajien käsityksiä sekä koulun tuloksellisuudesta että sidos-
ryhmien tavoitteiden saavuttamisesta. 
 Opetusministeriön tuloksellisuusmittauksen neljäs asiakokonaisuus on 
aluevaikuttavuus. Aluevaikuttavuudella mitattu tuloksellisuus ei korreloi si-
säisen yrittäjyyden kanssa muutoin kuin lievästi ryhmätoiminnan kanssa. Yksi-
lötason sisäisen yrittäjyyden ja aluevaikuttavuuden välillä on jopa lievää nega-
tiivista riippuvuutta. Henkilöstön käsitykset tuloksellisuudesta ja vaikuttavuu-
desta korreloivat sen sijaan positiivisesti aluevaikuttavuudella mitatun tuloksel-
lisuuden kanssa. Samaa korrelaatiota aluevaikuttavuuteen löytyy siinä, miten 
henkilöstö kokee omistajien, henkilöstön ja opetusministeriön tavoitteet saavu-
tetuiksi.
 Aluevaikuttavuuden asiakokonaisuuden tulokset eivät korreloi myöskään 
omistajuuden voimakkuuden eivätkä omistajaohjauksen määrän kanssa. Omis-
tajien käsitys myönteisestä yhteiskuntakehityksestä ja vaikuttavuudesta sen si-
jaan korreloi positiivisesti työllistymismittarin mittaaman ammattikorkeakou-
lun tuloksellisuuden kanssa. Samoin omistajien näkemys koulun vaikuttavuu-
den määrästä korreloi positiivisesti siihen, miten pieni on työttömien tutkinnon 
suorittaneiden määrä. 
 Tässä tutkimuksessa mitattu kokonaistuloksellisuus, jossa lasketaan yh-
teen kaikkien ministeriön tulosmittareiden tulokset, ei korreloi sisäisen yrittä-
jyyden voimakkuuden eikä omistajaohjauksen määrän kanssa. Lievää korrelaa-
tiota löytyy yksittäisten mittarien ja omistusohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden 
väliltä, mutta korrelaatioiden selitysvoimat jäävät mataliksi. 



8 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tarkoituksena oli 
1) tuottaa sellaiset kirjallisuusanalyyseihin nojautuvat käsitemäärittelyt, 

joiden varassa voidaan tutkia omistajaohjausta, sisäistä yrittäjyyttä ja 
tulosohjausta ammattikorkeakoulun tutkimuskontekstissa; 

2) rakentaa käsiteteoreettinen viitekehys tutkimuksen empiiriselle osal-
le;

3) tutkia, missä määrin omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden mää-
rät vaikuttavat ammattikorkeakoulujen tavoitteellisuuteen ja tulok-
sellisuuteen;

4) tutkia, missä määrin käsiteteoreettista viitekehystä voidaan pitää so-
pivana, mielekkäänä ja käyttökelpoisena. 

Tässä luvussa tutkimuksen tarkoitukseen pyritään vastaamaan käymällä läpi 
synteesimallin oletukset (ks. luku 5 ja kuvio 27), saadut empiiriset tulokset ja 
niistä vedettävät johtopäätökset. 

Tavoitteet ja tavoitteellisuus 
(SM) Tutkimuksen taustalla on käsiteteoreettinen synteesimalli, jossa omis-

tajat, henkilöstö ja opetusministeriö ovat itsenäisiä toimijoita. Niitä yhdis-
tää kunkin omista lähtökohdista ammattikorkeakouluihin liittyvä tavoit-
teellisuus. Tavoitteellisuus puolestaan edellyttää kultakin toimijalta a) ta-
voitteiden selkeää asettamista (=halutun tulevaisuuden tilan määrittämis-
tä) ja b) aktiivista pyrkimistä asetettuihin tavoitteisiin. 

(E)   Ammattikorkeakoulun omistajat asettivat mielestään koulujen toi-
minnalle selkeät tavoitteet. He eivät kuitenkaan katsoneet aktiivisesti oh-
jaavansa toimintaa kohti asetettuja tavoitteita. Henkilöstö puolestaan oli 
kriittistä itse asettamiensa tavoitteiden selkeyteen, mutta he pyrkivät joka 
tapauksessa melko aktiivisesti saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Omista-
jien mukaan henkilöstö oli asettanut toiminnalle lähes yhtä selkeät tavoit-
teet kuin he itse olivat omistajina tehneet, ja sen lisäksi omistajat tunnusti-
vat henkilöstön aktiivisuuden suuremmaksi kuin omansa. Sen sijaan hen-
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kilöstön mielestä omistajien tavoitteet olivat epäselvät, ja omistajat olivat 
passiivisia.

  Tutkimus osoitti, että omistajien ja henkilöstön tavoitteet olivat lopul-
ta suhteellisen lähellä toisiaan. Opetusministeriön tavoitteiden asettami-
nen puolestaan perustuu koulutuksen lainsäädäntöön, koulutuksen ja tut-
kimuksen kehittämissuunnitelmiin ja kolmen vuoden tavoitesopimuksiin. 
Konkreettisimmin ministeriön tavoitteellisuus ilmenee tulokselliskritee-
reinä. Sekä omistajat että henkilöstö olivat sitä mieltä, että heidän tär-
keimmät tavoitteensa ovat yhdensuuntaisia opetusministeriön tavoittei-
den kanssa. Tästä huolimatta ammattikorkeakouluissa koettiin tavoittei-
den mieltämiseen ja tärkeysjärjestykseen liittyvää ristiriitaisuutta, joka 
henkilöstöllä oli hieman voimakkaampaa kuin omistajilla.

(JP 1) Tavoitteiden ja tavoitteellisuuden osalta synteesimallin käsitteiden 
implementoinnit olivat mielekkäitä, sopivia ja käyttökelpoisia. 

(JP 2) Ammattikorkeakoulujen tavoiteasettelussa oli epätietoisuutta, mikä 
synnytti jännitteitä eri osapuolten välille. Koska ristiriidat eivät tutkimuk-
sen mukaan kuitenkaan liittyneet tärkeinä pidettyjen tavoitteiden eroa-
vuuksiin, vaan epätietoisuuteen tavoitteista, yksinkertaisin ratkaisu tavoi-
tejännitteiden purkamiseen olisi nykyistä avoimempi tiedotus omistajien 
ja ministeriön tavoitteista ja omistajien laajempi strategisen tason yhteistyö 
henkilöstön kanssa. Samalla voitaisiin ehkä parantaa tutkimuksen mukais-
ta henkilöstön alhaista tulevaisuudenuskoa.  

Tulos ja tuloksellisuus 
(SM) Käsiteteoreettisen synteesimallin mukaan tulos mittaa sitä, miten ta-

voite on todellisuudessa toteutunut. Tässä tutkimuksessa tulosta ei siis ole 
ilman tavoitetta. Tuloksellisuus suppeassa merkityksessä puolestaan on 
implisiittisten vaikutuspyrkimysten saavuttamisen aste, eli missä määrin 
vaikutuspyrkimysten mukaisesti asetettu tavoite on todellisuudessa toteu-
tunut. Vaikuttavuus on tuloksellisuuden alakäsite. Toiminta on sitä vai-
kuttavampaa, mitä parempi on tavoitteiden ja toiminnan vaikutusten väli-
nen suhde eli mitä enemmän tulos on asetettujen tavoitteiden mukaista ja 
mitä parempi on toiminnan tulosten vaikutuksena aikaansaatu uusi tila.

(E)  Sekä omistajilta että henkilöstöltä kysyttiin heidän käsitystään omis-
tajien, henkilöstön, opetusministeriön, sidosryhmien ja opiskelijoiden aset-
tamien tavoitteiden saavuttamisesta. Tutkimuksessa vaikuttavuutta arvioi-
tiin koulun toimintaan perustuvana yksilön (opiskelijan) menestymisenä ja 
työelämän ja yhteiskunnan myönteisenä kehityksenä. 

  Omistajien yleisarviot koulujensa tuloksellisuudesta olivat myöntei-
set. Parhaiten koulut olivat omistajien mukaan saavuttaneet opetusminis-
teriön ja omistajien omat tavoitteet. Opiskelijoiden ja muiden sidosryhmi-
en osalta tuloksellisuus ei ollut aivan yhtä hyvää. Koulun tulokset olivat 
omistajien käsityksen mukaan edistäneet lisäksi myönteistä yhteiskunta-
kehitystä. Henkilöstö oli samaa mieltä koulun tuloksellisuudesta ministe-
riön tavoitteiden osalta ja katsoi, että myös henkilöstön omat tavoitteet oli 
saavutettu. Sen sijaan omistajien tavoitteita arvioidessaan henkilöstö ei pi-
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tänyt kouluja tuloksellisina. Koulujen vaikuttavuus sekä yksilön että yh-
teiskunnan kannalta oli henkilöstön mukaan kuitenkin melko hyvää. 

  Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden välillä oli vahva korrelaatio, 
mutta ne koettiin eri tavoin. Tuloksellisina kouluja pidettiin silloin, kun 
opetusministeriön tavoitteet katsottiin saavutetuiksi. Vaikuttavia koulut 
puolestaan olivat silloin, kun opiskelijoiden tavoitteet oli saavutettu.

  Mielletyn tuloksellisuuden lisäksi tutkimuksessa analysoitiin ope-
tusministeriön mittaamaa tuloksellisuutta, joka perustuu tuloksellisuuskri-
teereihin. Mielletyn ja mitatun tuloksellisuuden välillä ei ollut joko lain-
kaan riippuvuutta tai se oli erittäin lievää. Opetusministeriön asiakokonai-
suudet mittaavat pääasiassa panoksia, toimintoja, suoritteita (tuotoksia) ja 
tuloksia, mutta sekä omistajat että henkilöstö kokivat koulun tulokselli-
suuden eri tavoin, ainakin kun sitä mitattiin eri tahojen tavoitteiden saa-
vuttamisen asteena. Tätä jännitettä tutkittiin jännitekolmioilla, jotka osoit-
tivat, että koulukohtaiset erot mielletyn ja mitatun tuloksellisuuden välillä 
olivat todella suuria. 

(JP 3) Synteesimallin käsitteet tuloksista ja tuloksellisuudesta olivat mielek-
käitä ja sinänsä sopivia, mutta koko mallin toiminnan kannalta tulokselli-
suuden käsite olisi tullut jakaa miellettyyn ja mitattuun tuloksellisuuteen, 
jotta käyttökelpoisuus olisi ollut parempi. Mitattu tuloksellisuus ei mallis-
sa korreloitunut odotusten mukaisesti. 

(JP 4) Tuloksellisuus oli käsitteenä ammattikorkeakouluissa jännitteinen. 
Jännitettä ei ollut ainoastaan mitatun ja mielletyn tuloksellisuuden välillä, 
vaan samaa jännitettä oli myös henkilöstön ja omistajien kesken silloinkin, 
kun mitattiin ainoastaan miellettyä tuloksellisuutta. Johtopäätöksenä voisi 
todeta, että joko a) tutkimuksessa tuloksellisuuden mittaaminen ei ollut 
validia tai b) koulujen omistajilla ja henkilöstöillä oli suhteellisen väärä ja 
ristiriitainen kuva koulunsa tuloksellisuudesta tai sitten c) opetusministe-
riön tuloksellisuudessa on mukana mittareita, joiden mittaamat tulokset 
eivät kerro tuloksellisuudesta kuin suppeina kärkinä, lähinnä ministeriön 
omien tiettyjen tavoitteiden saavuttamisen asteena.

Omistajaohjaus 
(SM) Käsiteteoreettisen synteesimallin mukaan tavoitteet ja tavoitteellisuus 

ovat omistajaohjauksen julkilausuttuja elementtejä. Omistajaohjausta ei voi 
määritellä ammattikorkeakoulujenkaan kontekstiin ilman tavoitteellisuu-
den huomioon ottamista. Omistajaohjauksella tarkoitetaan ammattikor-
keakoulujen omistajista lähteviä ylläpitäjän ja koulun sisäisen hallituksen, 
johdon ja muiden sidosryhmien välisiä ohjaus- ja valvontasuhteita, joiden 
tavoitteena on maksimoida opiskelija-asiakkaan hyöty ja korkeakoulun 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus (=tuloksellisuus).

(E)  Omistajaohjaus perustui omistajuuteen. Henkisen omistajuuden syn-
tymisen motiivina ammattikorkeakoulukontekstissa oli yhteiskunnallinen 
vaikuttamisen halu. Tutkimuksen mukaan omistajuus vahvistui ennen 
kaikkea ammattikorkeakoulun toiminnan ohjaamisen ja kontrollin halusta, 
tahdosta valvoa jotakin, jossa on mukana. Omistajuuden kokemista syven-
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si se, että koulun toimintaa tunnettiin hyvin. Psykologinen omistajuus hei-
jastui sosiaalisessa ja kulttuurisessa kanssakäymisessä, koulun edustami-
sessa ja koulun asioiden edistämisessä sekä vastuullisuuden kokemisessa 
koulun tavoitteiden asettamisesta ja voimavarojen myöntämisestä koulul-
le. Juridinen omistajuus ilmeni omistajavallan oikeutena, velvollisuutena 
ja vastuullisuutena tehdä sitovia, koulua koskevia ratkaisuja. Omistajuu-
den ulottuvuudet erosivat eri kouluissa, mutta kaikkiaan juridinen omista-
juus oli ammattikorkeakouluympäristössä voimakkaampaa kuin henkinen 
omistajuus. 

  Koulujen omistajat kokivat voimakkaimmaksi elimelliseksi ohjaus-
keinokseen johdon valinnan eli sisäisen hallituksen ja rehtorin nimittämi-
sen. Toinen keskeinen ohjauskeino oli vaikuttaa organisaation rakentumi-
seen. Vaikuttaminen suoraan johdon toimintaan oli vähäisempää. Toimin-
nallisista ohjauskeinoista oleellisin oli koulun strategioihin ja tavoitteisiin 
vaikuttaminen sekä voimavarojen ja toimintasuunnitelmien ohjaaminen. 
Delegoinnilla oli vähäinen merkitys. Omistajaohjauksen kokonaismäärä 
erosi koulujen omistustyyppien mukaisesti: voimakkainta ohjaus oli osa-
keyhtiö/säätiö-taustaisissa kouluissa ja vähäisintä kaupunkien omistamis-
sa kouluissa. Omistajuuden kokemisen voimakkuudella ja omistajaohja-
uksen määrällä oli selkeä positiivinen korrelaatio. Omistajaohjaus korreloi 
erityisesti alueellisuuden korostamisen kanssa.  

(JP 5) Omistajaohjauksen käsitteiden implementoinnit olivat sopivia, mie-
lekkäitä ja käyttökelpoisia.  

(JP 6)  Omistajaohjauksen taso riippuu koulun omistusmuodosta. Omistaja-
ohjauksen painotukset ammattikorkeakouluissa tuntuvat oikeilta, koska 
ohjaus koskee pääasiassa strategioita ja organisaation toimivuutta. Toisaal-
ta voi suhtautua kriittisesti havaintoon, jonka mukaan omistajaohjauksella 
pyritään takaamaan voimakkaimmin alueellisia etuja, vaikka opiskelijoi-
den intressi ja työmarkkinoiden intressi tunnustettiinkin suuremmiksi. 
Omistajaohjauksen määrään vaikuttaa positiivisesti erityisesti henkinen 
omistajuus. Luonteeltaan kova ”omistajan näkökulma” ei tutkimuksen 
mukaan ole tae omistajaohjauksen määrästä, vaan omistajaohjauksessa ky-
se on enemmän vastuullisuuden tunteen konkretisoitumisesta. 

Sisäinen yrittäjyys 
(SM) Käsiteteoreettisen synteesimallin mukaan tavoitteet ja tavoitteellisuus 

ovat sisäisen yrittäjyyden julkilausuttuja elementtejä. Käsitettä ei voi mää-
ritellä ammattikorkeakoulujenkaan kontekstiin ilman tavoitteellisuuden 
huomioon ottamista. Sisäisellä yrittäjällä tarkoitetaan ammattikorkeakou-
lun palveluksessa olevaa henkilöä, jota hänen arvoihinsa ja asenteisiinsa 
perustuva tunne sekä motivaatio ja tahto ajavat toimimaan yrittäjämäises-
ti.

(E) Ammattikorkeakoulujen sisäisen yrittäjyyden yksilöominaisuuksissa 
korostuivat myönteisesti hyvä itseluottamus, sitoutuminen, halu henki-
seen kasvuun ja itsensä toteuttamiseen sekä mahdollisuuteen tarttuminen, 
yrittäminen ja sinnikkyys sekä tehokkuususkomus. Yksilötason sisäisen 
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yrittäjyyden määrä ja tiimi- ja verkostotoiminnan määrä korreloivat erit-
täin merkitsevästi. Ammattikorkeakoulujen henkilöstö oli hyvin tiimiyty-
nyttä, toiminta oli aktiivista ja keskinäinen tuntemus tiimeissä oli hyvää. 
Tiimit koettiin tärkeiksi ja tiimisuhteisiin luotettiin. Verkostoitumisessa ei 
päästy rakenteellisilla, suhteellisilla ja kognitiivisilla dimensioilla tiimien 
tasolle, mikä tuntuukin luontevalta. Organisaatiotason sisäinen yrittäjyys 
jäi ammattikorkeakouluissa tasoltaan heikoimmaksi sisäisen yrittäjyyden 
ilmentymäksi, vaikka organisaatiotason sisäistä yrittäjyyttä tukivatkin 
muutamat myönteiset piirteet. Kouluissa oli kuitenkin sellaista kontrollia, 
joka merkitsevästi vähensi sisäisen yrittäjyyden toteutumisessa tarvittavaa 
joustavuutta. Johto ei ollut tarpeeksi valmis haastamaan olemassa olevia 
normeja, eivätkä vallan ja vastuun delegoinnit olleet riittävällä tasolla. 
Suurin puute sisäisen yrittäjyyden kannalta oli se, ettei koulujen johto 
määrätietoisesti pyrkinyt vähentämään byrokratiaa kouluissaan. Yrittäjä-
henkisen organisaatiokulttuurin, yrittäjyyttä tukevien organisaatioraken-
teiden ja prosessien, yrittäjyyttä tukevan johtamistavan sekä oppivan or-
ganisaation soveltamisen erot olivat koulujen välillä erittäin merkitseviä. 

(JP 7) Sisäisen yrittäjyyden käsitteiden implementoinnit olivat sopivia, mie-
lekkäitä ja käyttökelpoisia. 

(JP 8) Ammattikorkeakouluissa on potentiaalia sisäiseen yrittäjyyteen. Yksi-
lötason sisäistä yrittäjyyttä voitaisiin edelleen kehittää kiinnittämällä 
huomiota tulevaisuudenuskon vahvistamiseen. Henkilöstöä tulisi myös 
kannustaa rohkeuteen ja riskinottamiseen ja tilanteiden tunnistamiseen 
kehittämällä esimerkiksi kannusteita ja palkkioita. Koulujen johdon tulisi 
sitoutua pitkäaikaiseen sisäisen yrittäjyyden kehittämiseen vähentämällä 
turhaa byrokratiaa, energisoimalla työympäristöä, delegoimalla ja toimi-
malla itse vallitsevien normien haastajana. 

Tulosohjaus
(SM) Käsiteteoreettisen synteesimallin mukaan tavoitteet ja tavoitteellisuus 

ovat ministeriön tulosohjauksen elementtejä. Tulosohjauksen käsitettä ei 
voi määritellä ammattikorkeakoulujenkaan kontekstiin ilman tavoitteelli-
suuden huomioon ottamista. Ministeriön tulosohjaus kokonaisuutena pe-
rustuu tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisesta palkitsemiseen.  

(E) Omistajien mielestä koulut olivat parhaiten saavuttaneet opetusmi-
nisteriön asettamat tavoitteet ja omistajien omat tavoitteet. Näin siitä huo-
limatta, että ministeriön tavoitteita olisi pidetty vähiten tärkeänä, mikäli 
eri osapuolten tavoitteissa olisi ilmennyt ristiriitoja. Myös henkilöstö kat-
soi, että ministeriön tavoitteet oli saavutettu parhaiten, kun niitä verrattiin 
henkilöstön omiin, omistajien, opiskelijoiden ja sidosryhmien tavoitteiden 
saavuttamiseen. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa henkilökunta olisi pai-
nottanut eniten ministeriön tavoitteita, jopa ohi oman organisaation aset-
tamien tavoitteiden. 

(JP 9) Tulosohjausta ei erikseen ministeriön näkökulmasta analysoitu mal-
lin testauksessa, mutta omistajien ja henkilöstön vastausten perusteella kä-
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sitteen toimivuus synteesimallissa vaikuttaa sopivalta, mielekkäältä ja 
käyttökelpoiselta. 

(JP 10) Konkreettiselle mittaamiselle perustuva ministeriön tulosohjaus on 
mielletty ammattikorkeakouluissa niin tärkeäksi, että ohjauksen tavoittei-
den toteutumista pidetään koulujen tuloksellisimpana toimintana. 

Vastuullisuus ja menestys 
(SM) Synteesimallin mukaan omistajat ovat vastuullisia suhteessa ”sosiaa-

liseen ja kulttuuriseen” tai ”muita” kohtaan. Henkisen omistajuuden kas-
vun mukana omistaja sitoutuu lisäksi vastuullisuuteen, mikä ilmenee 
asenteissa, käytöksessä ja muutosvalmiudessa. Sisäisen yrittäjän vastuulli-
suus nousee sitoutumisen piirteestä, jolloin syntyy itseohjautuvuutta ja ha-
lua työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi enemmän kuin standardita-
so vaatisi. Opetusministeriön vastuullisuus ilmenee tavoitteiden asettami-
seen liittyvänä vastuuna, toiminnan suunnitteluna ja tavoitteiden saavut-
tamisen seurantana, tulosten arviointina. Ammattikorkeakouluympäris-
tössä menestymisen käsite puolestaan liitettiin asiakashyötyyn eli asiak-
kaan menestymiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen eli yhteiskun-
nan myönteiseen kehitykseen. Sisäisessä yrittäjyydessä menestyminen lii-
tettiin pitkän aikavälin toimintaan, joka perustuu mm. organisaation op-
pimiseen, asiakaslähtöisyyteen, innovatiivisuuteen ja itsensä uudistami-
seen. Opetusministeriön osalta menestys tarkoittaa tuloksellisuuskritee-
reiden mahdollisimman hyvää toteutumista, mikä on osa ministeriön yh-
teiskuntavastuuta korkeakoulupolitiikasta. 

(E)  Ammattikorkeakoulun omistajat kokivat olevansa vastuullisia ennen 
kaikkea tavoitteiden asettamisesta ja voimavarojen myöntämisestä. Sen si-
jaan varsinainen tulosvastuu annettujen tavoitteiden ja myönnettyjen re-
surssien jälkeen kuului omistajien mielestä koulujen henkilöstöille. Vas-
tuullisuuden kokeminen oli kuitenkin niin vahva omistajan ominaisuus, 
että henkisen omistajuuden taustalle latautui oma faktorinsa, joka sisältön-
sä puolesta nimettiin vastuunkantajaksi. Ammattikorkeakouluissa sisäisen 
yrittäjän vastuullisuus ilmeni toiminnan kontrollien ja ponnistelujen kaut-
ta: yrittäminen ja sinnikkyys, sitkeys, tarmokkuus ja sitoutuminen olivat 
keskiarvoiltaan hyvällä tasolla.

  Asiakashyödyn ja yhteiskunnan kehityksen kannalta sekä omistajat 
että henkilöstö pitivät ammattikorkeakouluja menestyvinä. Menestyksen 
määrän mieltäminen korreloi positiivisesti omistajuutta ilmentävän val-
vonnan ja tehokkuuden ulottuvuuden kanssa, mutta myös vastuullisuus-
ulottuvuuden kanssa. Mikäli omistajuuden kokeminen painottui enem-
män juridiseen omistajuuteen, vastaavaa positiivista riippuvuutta menes-
tyksen kokemiseen ei ollut. Myös yksilötason sisäinen yrittäjyys korreloi 
positiivisesti sen kanssa, miten henkilöstö mielsi koulunsa menestyksen. 
Vielä voimakkaampaa riippuvuus oli kuitenkin organisaatiotason sisäisen 
yrittäjyyden kanssa: mitä yrittäjähenkisempi organisaatiokulttuuri oli, mi-
tä yrittäjämäisemmät olivat rakenteet ja prosessit, mitä enemmän johtajuus 
tuki yrittäjyyttä, mitä muutossuuntautuneempi ja innovatiivisempi, mitä 
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itsekriittisempi ja mitä paremmin virheistään oppiva organisaatio oli, mitä 
enemmän palautteita käytettiin toiminnan kehittämiseen ja mitä enemmän 
annettiin resursseja mahdollisuuteen tarttumiseksi, sitä menestyneem-
mäksi henkilökunta koulunsa mielsi. 

(JP 11) Vastuullisuuden ja menestyksen käsitteiden implementoinnit olivat
sopivia, mielekkäitä ja käyttökelpoisia.

(JP 12) Sekä ammattikorkeakoulun omistajat että henkilöstö toimivat vas-
tuullisesti suhteessa organisaatioonsa, suhteessa sidosryhmiin ja suhteessa 
opetusministeriöön. Vastuullisuus nousee erittäin selvänä esiin sekä omis-
tajuuden kokemisesta että sisäisestä yrittäjyydestä. Koulun menestymistä 
pidetään sitä suurempana, mitä voimakkaampaa on omistajuuden ja sisäi-
sen yrittäjyyden kokeminen, joten myös siltä osin tutkimus vahvistaa ilmi-
öiden välistä yhteyttä. 

Johtopäätösten yhteenvetona voidaan todeta, että käsiteteoreettinen synteesi-
malli oli teoriataustoiltaan yhtenäinen ja mielekäs. Omistajaohjauksen ja sisäi-
sen yrittäjyyden käsitteiden implementoinnit ammattikorkeakouluympäristöön 
verifioitiin käytännössä. Sen sijaan synteesimallin oikea reuna, joka sisältää ope-
tusministeriön tulosohjauksen ja jonka piti toimia peilinä omistajaohjaukselle ja 
sisäiselle yrittäjyydelle ja todentaa, missä määrin omistajaohjauksen ja sisäisen 
yrittäjyyden määrät vaikuttavat ammattikorkeakoulujen tuloksellisuuteen, ei 
mallissa toiminut tuloksellisuuden mittausten osalta. Opetusministeriön mitta-
reiden mukaiset tuloksellisuuden asiakokonaisuudet eivät mitanneet samaa 
miellettyä tuloksellisuutta, johon varsinkin sisäisen yrittäjyyden ja osin myös 
omistajaohjauksen muutoin loogiset rakenne- ja käsiteketjut olisivat päätyneet. 
Mallin mukainen omistajaohjauksen ja mielletyn tuloksellisuuden välinen kor-
relaatio rajoittui lisäksi vain omistajien omien tavoitteiden saavuttamiseen. Mie-
lenkiintoista on, että omistajien mieltämä ammattikorkeakoulun vaikuttavuus 
ei korreloinut mallin mukaisesti suoraan omistajaohjauksen määrän kanssa, 
vaan taustalla olevan omistajuuden kokemisen määrän kanssa.



9 DISKUSSIO

9.1 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimuksessa analysoitiin sitä kompleksista kenttää, jossa ammattikorkeakou-
luja ohjaavat sekä virallista päätösvaltaa käyttävät tahot että epäsuoraa päätös-
valtaa käyttävät toimijat.  

Omistajien rooli ammattikorkeakoulujen tavoitteiden asettamisessa oli 
mielenkiintoinen tutkimuskohde, koska sitä ei Suomessa ole tutkittu sen enem-
pää koulutussosiologiassa kuin liiketaloustieteissäkään. Vaikka omistajaohjauk-
sen käsitteestä on keskusteltu sekä yksityissektorilla että kuntien ja valtion hal-
linnossa, omistajaohjausta teoreettisena työkaluna on tutkittu lähinnä vain liike-
taloustieteissä.

Myös henkilökunnan tavoitteenasettelu ja tavoitteellisuus ovat ammatti-
korkeakoulututkimuksessa neitseellistä aluetta. Tämän ilmiön analysoimiseksi 
tutkimukseen päätettiin ottaa toiseksi näkökulmaksi sisäisen yrittäjyyden teori-
at.

Opetusministeriö pyrkii vaikuttamaan ammattikorkeakoulujen tavoit-
teenasetteluun tulosohjauksella. Tulosohjauksen perustana ovat lainsäädäntö, 
valtioneuvoston hyväksymät kehittämissuunnitelmat, hallitusohjelmat ja kou-
lukohtaiset tavoitesopimukset. 

Nämä kolme näkökulmaa pyrittiin tutkimuksessa yhdistämään siten, että 
omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja tulosohjauksen keskeisistä käsitteistä 
määriteltiin synteesimalli.  Mallin käsitteillä voitaisiin tutkia, missä määrin 
omistajaohjauksen ja sisäinen yrittäjyyden määrät vaikuttaisivat ammattikor-
keakoulujen tavoitteellisuuteen ja tuloksellisuuteen.
 Ontologisesti tutkimus pohjautui näkemykseen, jonka mukaan vakiintu-
neiden teorioiden olettamat ei-havaittavat ilmiöt ovat olemassa (vrt. Raatikai-
nen 2004:73-74). Tässä tutkimuksessa se tarkoitti mitattavia henkisiä tiloja, ide-
aalisia olioita ja tapahtumia, joilla tarkoitettiin omistajien ja henkilökunnan 
asenteita, arvoja ja asioille annettuja merkityksiä. Tutkittavat todellisuuden osat 
olivat siis olemassa riippumatta minun, tutkijan, uskomuksista. Vaikka tutkija-
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na hyväksyinkin relativistien ja konstruktivistien painottamia seikkoja kuten 
kielen, yhteiskunnan ja kulttuurin merkityksen, maltillisena kriittisenä realisti-
na kuitenkin katson, että en tutkijana uskomuksillani ja teorioillani itse luo to-
dellisuutta, jota tutkin.  

Tutkimus oli sekä tarkoitukseltaan että kysymyksenasettelultaan humanis-
tinen eli ihmisen autonomisuutta korostava. Sen mukaisesti tutkimuksen koh-
teita eli koulujen omistajia ja henkilöstöä ei pidetty passiivisina, olosuhteiden 
armoilla olevina objekteina, vaan ontologisessa mielessä aktiivisina subjekteina, 
jotka voivat nousta olosuhteidensa yläpuolelle niitä ohjaamaan ja muuttamaan. 
Tätä tulkintaa haluttiin korostaa painottamalla tuloksellisuusmittareita ja pal-
kitsemalla kouluja niiden aktiivisesta yrittämisestä. Tutkimuksen tarkoituksessa 
otettiin kantaa ilmiöihin ja niitä kuvaaviin teorioihin ja käsitteisiin sekä yksilön 
että yhteisön kannalta. Ontologinen perusnäkemys pohjautui siten individua-
lismiin ja holistisuuteen69. Sekä omistajaohjauksen että sisäisen yrittäjyyden teo-
rian mallit pohjautuvat mielestäni kumpaankin. Omistajaohjauksen taustalla 
oleva agenttiteoreettinen malli perustuu tulkintani mukaan tyypilliselle indivi-
dualistiselle käsitykselle, kun taas omistajaohjauksen uudemmassa pehtorimal-
lissa on holistisempi ihmiskäsitys. Samoin tulkitsen, että sisäisen yrittäjyyden 
yksilöominaisuuksien tutkimuksen takana on ainakin osittain individualistinen 
näkemys ihmisestä, mutta sisäisen yrittäjyyden ryhmä-, verkosto- ja organisaa-
tio-ominaisuuksissa on tyypillinen holistinen ote, jota ei voida redusoida pel-
käksi individualismiksi (esim. sosiaalinen pääoma). Tässä tutkimuksessa ei ote-
ta kantaa kummankaan ontologisen näkemyksen puolesta toista vastaan, koska 
tutkimuskysymyksien kautta pyritään itse asiassa mittaamaan kumpaakin ulot-
tuvuutta selittäviä ilmiöitä. 
 Epistemologian peruskysymys puolestaan on se, mitä tieto on ja miten sitä 
saadaan. Tiede ymmärretään usein tiedon järjestelmäksi. Käsitys on peräisin 
Platonilta, jonka kuuluisan määritelmä mukaan ”tietoa on oikea käsitys selityk-
sen kanssa”. (Lammenranta 1993:79). Klassisen tiedon määritelmän mukaan tie-
to on siis oikeutettu tai hyvin perusteltu tosi uskomus. Hyvin perusteltu tai oi-
keutettu tarkoittaa sitä, että tutkijan pitää pystyä perustelemaan todeksi sen, 
mitä uskoo. Toisaalta se, mitä uskomme todeksi, voi määritelmän mukaan kos-
kea vain tietoa, joka myös perustellaan valituista lähtökohdista. Lähtökohdat 
puolestaan liittyvät tutkimuksen tavoitteisiin ja ontologisiin sitoumuksiin. (Ky-
rö 2003:62).

Tutkimuksen kysymyksenasettelusta voidaan löytää empirismiin perustu-
van loogisen positivismin keskeinen vaatimus verifioitavuudesta tai koetelta-
vuudesta (Raatikainen 2004:24, von Wright 1982:167,169) tai popperilaisesta fal-

69  Sellaisia eri käsityksiä, joiden mukaan ihminen on ensisijaisesti yksilöolio, kutsun 
tässä yhteisesti individualistiseksi käsityksiksi. Individualistisen kuvan mukaan yh-
teisö on pelkkä osiensa summa eli yksilöiden yhteenliittymä. Kaikki yhteisön ominai-
suudet, pyrkimykset ja teot palautuvat viime kädessä yksilöiden ominaisuuksiksi, 
pyrkimyksiksi ja teoiksi. Vastakkaisia näkemyksiä kutsun holistiseksi. Holistisen 
kuvan mukaan yhteisö on kokonaisuus, joka on enemmän kuin osiensa summa. Yh-
teisöllä on ominaisuuksia, pyrkimyksiä ja aikaansaannoksia, jotka eivät palaudu yksi-
löiden ominaisuuksiksi, pyrkimyksiksi ja aikaansaannoksiksi.  



295

sifioitavuudesta (Niiniluoto 2002:36). Niiden mukaan hypoteesien mielekkyys 
oli voitava mitata havainnoilla. Mittausta varten tutkimuksen teoreettiset käsit-
teet muutettiin havaintokäsitteiksi operationalisoinneilla ja saatujen muuttujien 
summauksilla ja faktoroinneilla, vaikka muuttamiseen aina liittyy epistemolo-
ginen ongelma mitattavuudesta, havaintojen teoriapitoisuudesta ja tiedon redu-
soitumisesta. 
 Metodologialla tarkoitan niitä päättelyn logiikan vaihtoehtoja ja sitä päät-
telyn rakennetta, joita kriteereinä pitäen muodostettu tieto on oikeutettua tai 
hyvin perusteltua tosi uskomusta. Päättelyn logiikkana tässä tutkimuksessa on 
käytetty deduktiivista menettelyä. Deduktiivisessa päättelyssä edetään yleisestä 
yksityiseen eli teoriasta empiriaan. Niiniluoto (1983:21) näkee deduktiivisen 
päättelyn myös välttämättä totuuden säilyttäväksi: tosista premisseistä loogi-
sesti seuraava johtopäätös on tosi. Vaikka joskus loogisissa virhepäätelmissä 
premissien totuus ei takaakaan johtopäätöksen totuutta, sen voidaan ajatella ai-
nakin tukevan johtopäätöstä tai vahvistavan uskoamme siihen. (Niiniluoto 
1983:23).
 Tässä tutkimuksessa pyrittiin perusteltuun uskomukseen tai oikeutettuun 
tietoon siten, että analysoitiin aiemmin testattujen teorioiden käsitteitä. Mikäli 
käsitteiden analyysissa ei ole tehty oleellisia virheitä, niitä deduktiivisesti käyt-
tämällä voidaan rakentaa myös ammattikorkeakoulukontekstiin määritelmiä, 
jota sitten voidaan empiriassa testata. 

Omistajuuden, omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden, tavoitteellisuuden 
ja tuloksellisuuden sisällölliset ulottuvuudet mallinnettiin käsiteteoreettisesti 
deduktiivisessa synteesimallissa.  

Mallin praktinen ongelma on se, että siinä keskitytään vain teorioiden 
omiin lähtökohtiin ja teorioiden välisiin suhteisiin. Tuloksellisuuden lähtökoh-
taisesti laajaa määritelmää supistettiin opetusministeriön kriteereihin perustu-
vaksi. Kriittisesti voidaan kysyä, mittaako näin määritelty tuloksellisuus reaa-
limaailmassa eri ammattikorkeakoulujen tuloksellisuutta? Lisäksi synteesimal-
lissa luodaan eräänlainen ceteris paribus –tilanne, jossa tuloksellisuuden muita 
kuin valittujen teorioiden mukaisia muuttujia ei oteta huomioon. von Wright 
käsittelee tällaisten väliin tulevien muuttujien mukaantuloa selityspohjaan ja to-
teaa, että kun meiltä puuttuu sellainen lisäinformaatio, joka antaisi meille de-
duktiivis-nomologisen johtopäätöksen selityksen, emme ole selittäneet, miksi 
jotakin seurasi, vaan vain miksi sen tapahtuminen oli odotettua (von Wright 
1971:13). Tämä kausaaliselityksiin liittyvä ongelma oli tutkimuksen tekijän tie-
dossa siinä vaiheessa, kun tutkimusta laajennettiin empiiriseen kyselyyn ja saa-
tujen tulosten selitysvoimaan. 

Toinenkin hypoteettinen riski liittyi synteesimallin tuloksellisuuskäsittee-
seen. Se määriteltiin opetusministeriön tulosohjauksen kriteereiden avulla. On-
ko ammattikorkeakoulu tuloksellinen, jos se saa hyvät pisteet ministeriön mit-
tauksessa? Kun tutkimuksen empiirisessä osassa tuloksellisuutta mitattiin 
omistajan, henkilöstön, opetusministeriön, sidosryhmien ja opiskelijoiden ta-
voitteiden saavuttamisen asteena, niin onko tämä tuloksellisuus sama asia kuin 
esimerkiksi opiskelijavaihdon määrä, virtuaaliopetuksen määrä, sukupuolten 
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tasa-arvon edistäminen, ammatillisen pohjakoulutuksen mittaaminen, opiskeli-
javaihdon määrä tai vieraskielisen opetuksen määrä? Opetusministeriön kritee-
rit mittaavat näitä suoritetietoja varmaan noilta osin oikein, mutta saadaanko 
niillä vastaus myös omistajan, henkilöstön ja sidosryhmien tavoitteiden toteu-
tumiseen saati tulosten vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen? Vaikka tässä tutki-
muksessa pitäydytään tiukasti opetusministeriön määrittelemiin tulokselli-
suusmittareihin, niiden validiteettia voidaan kritisoida myös kysymällä, mit-
taavatko ne kaikilta osin asioita, joihin koulut voivat vaikuttaa vai mittaavatko 
ne myös koulusta riippumattomia tekijöitä, esimerkkeinä sukupuolten välisen 
tasa-arvon edistäminen, ammatillinen pohjakoulutus tai opiskelijoiden rekry-
tointialue. 

Tutkimukseen ryhdyttiin kuitenkin näistä lähtökohdista ajatellen, että jos 
mitattu tuloksellisuus korreloisi teorian odotusarvojen mukaisesti, se tukisi teo-
riaa osoittamatta sitä kuitenkaan todeksi. Jos taas mitattu tuloksellisuus ei kor-
reloisi teorioiden mukaisesti, havainnot joko kumoaisivat teorian tai heikentäi-
sivät niiden käyttökelpoisuutta ammattikorkeakouluympäristössä (vrt. Popper 
1963 teoksessa Raatikainen 2004:37).  Kolmas vaihtoehto korreloimattomuudes-
ta olisi, että kyseessä olisi sisältövaliditeettiongelma (vrt. luku 6.5.1: tulokselli-
suuden sisällöllinen validius). Kaikki vaihtoehdot olivat mielenkiintoisia. 

Käsiteteoreettisen synteesimallin taustalla tutkimuksessa on pidetty Clar-
kin kolmiosta johdettua jänniteajattelua. Sitä varten tutkimuksessa on kehitetty 
erillinen jännitteisyyden mitta M2 (jänniteneliö), jonka antamat tulokset tuntu-
vat loogisilta ja erittäin mielenkiintoisilta. Jännitekolmiot osoittivat, että ammat-
tikorkeakouluissa oli ristiriitaa odotetun tavoiteasettelujännitteen lisäksi myös 
tuloksellisuuden mieltämisessä – sekä mitatun ja mielletyn välillä että mielletty-
jen tuloksellisuuksien kesken. 

Tutkimuksen teoriaosa ja empiriaosa ovat suhteellisen laajoja. Laajuus joh-
tuu pääasiassa siitä, että teoriaosa pohjautuu kolmeen erilliseen teoriaan ja nii-
den käsitteelliseen yhdistämiseen. Empiriaosan laajuus puolestaan johtuu siitä, 
että tutkimus sisältää kyselyt sekä omistajille että henkilöstölle. Lisäksi opetus-
ministeriön mittareiden esittelyt ja niille tehtyjen painotusmuunnosten käsittely 
laajensivat työmäärää. Työssä on pyritty kuitenkin systemaattiseen lähestymis-
tapaan ja analyysiosien tarkahkoon raportointiin, jotta esiteltyjen tulosten oi-
keellisuus olisi verifioitavissa. 

Tutkimukseen valittiin ne koulut, joissa omistajakyselyn vastaajina oli vä-
hintään kolmannes koulun edustajista. Näin kaikkiaan 15 koulua tuli mukaan 
itse analyysiin, ja omistajista oli mukana kaikkiaan 78 henkilöä. Koulujen määrä 
edustaa yli puolta (52 %) kaikista 29 ammattikorkeakouluista. Mukaan otettujen 
koulujen omistajien kokonaisvastausprosentti oli 51,7 %. Henkilöstön lopulli-
nen vastausprosentti oli 39,4 % ja vastaajia oli kaikkiaan 888. Otoksessa olevien 
koulujen lukumäärän edustavuuden, saatujen vastausprosenttien ja tehtyjen 
testausten perusteella tutkimuksen tulokset voidaan perustellusti yleistää kos-
kemaan koko suomalaista ammattikorkeakoulukenttää. 

Omistajien kyselylomakkeessa oli 80 kysymystä, joista viimeisessä oli usei-
ta mittariarviointeja. Henkilöstökyselyssä oli 90 kysymystä, joista viimeisin oli 
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sama mittarien painotuskysely kuin omistajilla. Kyselyjä voi pitää laajoina, ja se 
on saattanut alentaa vastausprosentteja. Kysymyspatteristoissa pyrittiin kuiten-
kin selkeyteen ja johdonmukaisuuteen. Kysymysten lukumäärällä haluttiin 
osaltaan varmistaa myös kyselyjen reliabiliteettia ja sisällöllistä validiteettia. 
Mittareiden validiteetti muutamia pois jätettyjä mittareita lukuun ottamatta 
vaikuttaakin kohtuulliselta, koska omistajia ja henkilöstöä koskevat päätelmät 
ovat mielekkäitä ja käyttökelpoisia. 

Analyysimenetelmissä pitäydyttiin keskeisimpiin menetelmiin. Asteikkoja 
on pidetty välimatka-asteikollisina. Välimatka-asteikollisuus on toteutettu nel-
jässä tavoitteiden asettamiseen liittyvässä kysymyksessä suhteellisen karkealla 
tasolla. Kolmen mittauspisteen on kuitenkin tulkittu muodostavan jatkumon 
negatiivisesta kannasta neutraalin kautta positiiviseen kantaan. Vastausvaihto-
ehtojen lisäys muiden muuttujien kaltaisesti olisi saattanut tuoda asiaan lisä-
tarkkuutta. Omistaja-aineiston keskiarvojen eroja testattiin yksisuuntaisen va-
rianssianalyysin lisäksi ei-parametrisella Kruskalin-Wallisin testillä. Muuttujien 
välisiä riippuvuuksia omistaja-aineistossa analysoitiin parametrisen Pearsonin 
korrelaation ohessa ei-parametrisella Speramanin rho:lla. Näillä ei-
parametrisilla testeillä pyrittiin varmistamaan omistajakyselyn tulosten tilastol-
lista pätevyyttä.

Teoreettiset käsitteet muutettiin havaintokäsitteiksi operationalisoimalla. 
Analyysin tasoa nostettiin tyypillisen käyttäytymistieteellisen metodin mukai-
sesti summaamalla ja faktoroimalla havaintojen muuttujia. Ovatko näin raken-
netut uudet muuttujat vielä relevantteja? Perustellusti voitaisiin todeta, että ha-
vaintojen tyypittelyt ja luokittelut olisivat ehkä säilyttäneet ilmiöiden moniulot-
teisuuden paremmin. Tutkimuksessa päädyttiin kuitenkin kysymyksenasette-
luun, jossa pyritään pääasiassa tekniseen tiedon intressiin mahdollisten riippu-
vuuksien tutkimisella. Tutkimusasetelma ei siten palvele niinkään hermeneut-
tista tiedon intressiä, jossa tavoitteena olisi ilmiön hermeneuttinen, kvalitatiivi-
nen ymmärtäminen. Sen sijaan tutkimuksen tarkoitus on taustateorioiden tes-
taaminen ja niiden välisten riippuvuuksien tutkiminen. Tekniseen tiedon in-
tressiin kuuluu säännönmukaisuuksien ja syysuhteiden tutkimus, joka on käy-
tännössä toteutettava luokittelua ja tyypittelyä karkeammalla tasolla. Tässä tut-
kimuksessa menettelyä puolsi se, että summamuuttujien konsistenssit (reliabili-
teetit) todettiin pääosin hyviksi tai korkeiksi, vaikka onkin selvää, että alkupe-
räinen tieto samalla redusoitui ja saattoi yksiulotteistua.

Tutkimuksen empiirisen osan pääongelma nojautui teoriaosaan.  Empiiri-
sen osan pääongelmasta johdettuihin 14 alakysymykseen on vastattu neljässä 
analyysiosion pääluvussa. Tulosten kumuloiminen vastaukseksi tutkimuksen 
tarkoitukseen on tehty luvussa 8, joten tutkimus sinänsä voidaan todeta joh-
donmukaisesti läpi viedyksi. 

Tutkimuksen kontribuutio liittyy ensinnäkin tieteelliseen keskusteluun. 
Kyseessä lienee ensimmäinen väitöskirja, jossa omistajaohjuksen ja sisäisen yrit-
täjyyden teorioita on yhdistetty. Teorioita on lisäksi analysoitu yhdessä tulos-
johtamisen käsitteiden kanssa. Tämän kontribuution merkittävimpänä tulokse-
na pidän tutkimuksen 5. luvussa esitettyä käsiteteoreettista synteesimallia. Syn-
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teesimalli osoitti, että käytettyjen teorioiden keskeisten pää- ja alakäsitteiden vä-
lillä on looginen yhteys ja käsitteet voidaan deduktiivisesti johtaa kustakin teo-
riataustasta samoin premissein. Tavoitteiden ja tavoitteellisuuden, tulosten ja 
tuloksellisuuden sekä vaikuttavuuden, menestyksen, vastuullisuuden ja tehok-
kuuden looginen yhteys suhteessa toisiinsa sekä suhteessa asiakkaisiin ja suh-
teessa teoriataustoihin osoitti, että kolmeen teoriaan pohjautuva synteesimalli 
muodostui käsitesisällöllisesti yhtenäiseksi.

Omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden teoriat on kehitetty yksityissek-
torilla. Tämä tutkimuksen toinen kontribuutio on se, että tulokset osoittavat 
teorioiden olevan sovellettavissa myös ammattikorkeakoulusektorilla, vaikka 
koulujen ansaintalogiikka julkis- ja markkinarahoitteisena kokonaisuutena on-
kin kompleksinen verrattuna asiakkuusketjuiltaan selkeämpiin yrityksiin. Teo-
rioiden pääperiaatteet toimivat kuitenkin myös uudessa kontekstissa, jossa sekä 
asiakkaiden määrittelyihin että omistajien käsitteisiin otettiin mukaan myös 
julkishallinnollisia ja julkisoikeudellisia aspekteja.  

Sekä tieteellisen keskustelun että tuloksellisuusrahoituksen perusteista 
käytävän pohdinnan kannalta tutkimuksen kolmantena kontribuutiona voi-
daan pitää tuloksellisuuden käsitteen ristiriitaisuutta. Käsiteteoreettisesti tulok-
sellisuus on johdettavissa omistajaohjauksen, sisäisen yrittäjyyden ja tulosohja-
uksen lähtökohdista. Kun tuloksellisuutta analysoidaan omistajuuden kokemi-
sen ja sisäisen yrittäjyyden määrien seurauksena ja omistajien ja henkilöstön 
mieltämänä asiana, käsitteellä päästään loogisilta tuntuviin kausaaliketjuihin. 
Kun näitä loogisia seurauksia verrataan ministeriön mittaamaan tuloksellisuu-
teen, korrelaatiot ovat erittäin vähäisiä ja osin epäloogisia. Tämä väitöskirja on 
siten yksi kannanotto ammattikorkeakoulujen periaatteelliseen, kiistanalaiseen 
keskusteluun opetusministeriön tuloksellisuuskäsitteen sisällöstä, käyttökelpoi-
suudesta ja merkitsevyydestä. Ministeriön mittauksissa tulisi selkeämmin tie-
dostaa, mitä on suoritemittaus, tulosmittaus ja tuloksellisuusmittaus. Lisäksi tu-
lisi huolellisemmin arvioida mittareiden validiteettia ja reliabiliteettia.  

Tieteellisen keskustelun kannalta, neljäntenä kontribuutiona, väitöskirjaa 
voidaan puolestaan pitää perusteluna näkemykselle, jonka mukaan tulokselli-
suuskäsite on olemukseltaan selkeän kontekstuaalinen. Käsite on myös mitta-
uksellisesti herkkä: omistajuuden kokemisen määrän ja omistajaohjauksen mää-
rän välillä on selkeä korrelaatio, samoin omistajuuden määrän ja mielletyn tu-
loksellisuuden määrän välillä. Sen sijaan omistajaohjauksen ja tuloksellisuuden 
välinen suora korrelaatio on merkitsevä vain omistajien omien tavoitteiden to-
teutumisen osalta. 

Viides kontribuutio liittyy siihen, että tutkimustulokset vahvistavat omis-
tajuuden tutkimuksen ja sisäisen yrittäjyyden teorioiden paradigmojen paik-
kansapitävyyttä: vahva psykologisen omistajuuden kokeminen johtaa vastuul-
liseen toimintaan ja oppilaitoksen menestymiseen. Sama riippuvuus löytyy si-
säisen yrittäjyyden ja tuloksellisuuden välillä, huolimatta tuloksellisuuden jän-
nitteisestä olemuksesta ammattikorkeakouluissa. Tulokset vahvistavat myös 
muiden tutkimusten tuloksia henkisen omistajuuden syntymekanismeista, mut-
ta kuitenkin siten, että kollektiivisessa, kunnallisessa omistajuudessa omista-
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juuden henkiset juuret saattavat vaihdella enemmän ja painottua toisin kuin 
yksityisomistajuudessa. Mielenkiintoinen lisäpiirre omistajaohjausteorioihin tu-
lee siitä, että vaikka omistajat nimetään omistajiksi juridisin ja kunnallisissa 
kouluissa myös poliittisin perustein, jolloin juridisen omistajuuden tunne on 
voimakkaampaa kuin henkisen omistajuuden tunne, niin omistajaohjauksen 
voimakkuus liittyy siitä huolimatta enemmän henkisen omistajuuden ulottu-
vuuksiin kuin juridisiin ulottuvuuksiin. Sisäisen yrittäjyyden osalta tutkimuk-
sen tulokset puolestaan kyseenalaistavat vakiintuneen näkemyksen innovaatto-
rin yksinäisestä roolista, koska varsinkin ammattikorkeakoulujen rohkeat inno-
vaattorit olivat erittäin tiimi- ja verkostosuuntautuneita.

Koska omistajaohjauksen ja sisäisen yrittäjyyden teorioita arvioitiin lisäksi 
tavoite- ja tulosjohtamisen näkökulmasta, väitöskirja antaa mahdollisuuden 
hyödyntää saatuja tuloksia myös oppilaitosten johtamiseen. Tutkimuksen mu-
kaan ammattikorkeakoulujen henkilöstössä oli potentiaalia sisäiseen yrittäjyy-
teen. Ammattikorkeakoulujen tulevaisuuden haasteisiin voitaisiin vastata myös 
siten, että johto aktivoisi tätä potentiaalia. Henkilökunta oli erittäin kiinnostu-
nut visioinnista ja erilaisten tulevaisuuskuvien analysoinnista. Organisaa-
tiokulttuuria voitaisiin kehittää sisäisen yrittäjyyden suuntaan, rakenteita ja 
prosesseja voitaisiin yksinkertaistaa, riskien ottamista voisi rohkaista ja epäon-
nistumiset tulisi käsitellä oppimisen kannalta. Omistajien tulisi asettaa selkeitä 
tavoitteita ja myös itse aktiivisesti pyrkiä asettamiinsa tavoitteisiin kohdistamal-
la resursseja tavoitteiden mukaisesti. Omistajaroolin uskottavuus henkilöstön 
parissa oli tutkimuksen mukaan kyseenalaista. Tämä työ tarjoaa siis pohditta-
vaa sekä omistajille että toimivalle johdolle strategisen johtamisen tueksi.  

Lisäksi tutkimusta voidaan omistaja- ja henkilöstönäkökulmansa ansiosta 
hyödyntää reflektoivan sillan rakentamiseen myös ammattikorkeakoulujen joh-
tajuudesta tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin. Niissä huomiota on kiinnitetty 
pääasiassa vain johtajuuden olemukseen ja johtajuuden mieltämiseen johtajien 
omassa keskuudessa sekä johtajuuden ja strategisen ajattelun yhteyteen, ei joh-
tajien toimeksiantajien eli omistajien eikä johdettavien eli henkilöstön näkö-
kulmaan. Varsinkin tämän tutkimuksen osoittama henkilöstön tavoitteellisuus 
yhdistettynä johtajuustutkimuksiin antaa työkaluja strategisten prosessien mo-
niulotteisuuden ymmärtämiseen. 

Tutkimusta voidaan hyödyntää myös opetuskäytössä. Luvussa 2 tehty kä-
sitemäärittely omistajuudesta, omistajista, erilaisista omaisuuksista ja näiden 
käsitteiden välisistä henkisistä ja juridista suhteista lienee väitöskirjatasolla 
uniikki yhteenveto. Kun näihin käsitteisiin yhdistetään omistajaohjauksen mää-
ritelmät, saadaan perusmateriaalia julkishallinnolliseen omistajakoulutukseen. 
Työtä voidaan hyödyntää myös viranomaisohjauksen kehittämiseen ja erilais-
ten hallitusten ja johtokuntien perehdyttämiseen omistajuuden olemuksesta se-
kä omistajaohjauksesta. Ammattikorkeakoulujen omistajaohjauksen elementit 
on kiteytetty yhdeksi kuvioksi, jota voidaan hyvin hyödyntää viime aikoina he-
rätellyssä keskustelussa koulujen omistajaohjauksesta. 

Myös keskustelu sisäisestä yrittäjyydestä ja sen mukainen sisäisen yrittä-
jyyden analysointi ja koulutus ovat viriämässä ammattikorkeakouluissa. Tätä 
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tutkimusta voidaan hyödyntää alkamassa olevan keskustelun pohjamateriaali-
na. Samalla tutkimus tarjoaa mahdollisuuden ottaa tällöin käytettäväksi oikeas-
sa kontekstissa luotuja sisäisen yrittäjyyden valmiita, empirialla testattuja käsit-
teitä.

Tutkimuksessa on uudella tavalla kehitetty ammattikorkeakoulujen ran-
kinglista. Lista perustuu opetusministeriön käyttämään 22 tuloksellisuusmitta-
riin, joita sekä omistajat että henkilöstö ovat painottaneet. Mittareita ei ole rajoi-
tettu yhtä stabiileiksi kuin ministeriön yksittäiset mittarit. Lisäksi painotettu 
mittaristo ottaa käytössä olevia mittareita voimakkaammin huomioon paikalli-
set olosuhteet ja yksittäisen ammattikorkeakoulun muutoksen mahdollisuuden. 
Siitä huolimatta tämän tutkimuksen laskentakaavoja ja laskennan perusteita ei 
tulisi hyödyntää edes painotetun rankinglistan tekemiseen. Tutkimuksen tulok-
set eivät tue pyrkimystä kokonaistuloksellisuuden määrittämiseen nykyisten 
mittareiden yhdistelmänä ilman, että se aiheuttaisi selkeitä ristiriitoja omistajis-
sa ja henkilöstössä. 

9.2 Suositukset jatkotutkimukselle 

Omistajaohjaus ja sisäinen yrittäjyys yhdessä käsiteltyinä antavat mielenkiintoi-
sia vertailumahdollisuuksia. Ongelmaksi saattaa kuitenkin muodostua se, että 
tutkimuksista tulee joko laajoja ja raskaita tai sitten pintapuolisia. Sen vuoksi 
suosittelen, että ammattikorkeakouluympäristössä tulisi edelleen tehdä tutki-
musta omistajaohjauksesta ja sisäisestä yrittäjyydestä, mutta ehkä erillisinä 
hankkeina. Erillisiä hankkeita varten voitaisiin esimerkiksi kehittää yhteisiä 
mittareita, jolloin tutkimusten tulosten vertailtavuus tulisi mahdolliseksi ilman 
raskasta teoriahallintaa. 

Myös tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden tutkimus olisi haasteellinen teh-
tävä. Nyt ammattikorkeakoulujen mitattua tuloksellisuutta arvioitiin pelkäs-
tään opetusministeriön mittareilla. Vaikka ne olisivat sinänsä valideja mittaa-
maan määriteltyjä sisältöjään, tämän tutkimuksen perusteella voidaan kysyä, 
mittaavatko ne itse asiassa kuitenkin vain koulujen suoritteita ja tuloksia pää-
osin ministeriön omasta näkökulmasta ja osittain opiskelijoiden näkökulmasta. 
Ammattikorkeakouluilla on kuitenkin sekä omistajat että henkilöstö ja useita 
sidosryhmiä. Voitaisiinko jatkotutkimuksessa paneutua mittaristoon, joka mit-
taisi myös näiden ryhmien kouluille asettamien tavoitteiden saavuttamista?  

Omistajaohjausta ammattikorkeakoulussa tutkittaessa kannattaisi erottaa 
operatiivinen johto omaksi tutkimusryhmäksi tai otokseksi. Johto saa toimia 
omistajien ja henkilöstön välillä suodattajana ja puskurina, mutta myös kataly-
saattorina kumpaankin suuntaan. Johto tuntee sekä omistajien tavoitteet että 
henkilöstön odotukset. Johdon rooli on siten erittäin mielenkiintoinen aihe, mi-
tä kuvastaa myös omistajaohjauksen teorioiden selkeä keskittyminen suurelta 
osin omistajien ja johdon välisiksi tutkimuksiksi. 
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Verkostojen vaikutus yksittäisten koulujen tavoitteiden asettamisessa ja 
verkostojen merkitys koulujen tavoitteiden toteuttamisessa selventäisivät var-
masti koulun strategisen ympäristön tilannetta. Yhteiskunta ja koulumaailma 
verkostoituvat yhä enemmän, ja verkostojen rooli saattaa kasvaa erittäin mer-
kittäväksi koulujen tavoitteiden muokkaajana. 

Tämän tutkimuksen perusteella organisaatiotason sisäiseen yrittäjyyteen 
olisi syytä kiinnittää ammattikorkeakoulututkimuksessa enemmän huomiota. 
Mikäli koulujen rahoitusperusteet siirtyvät vielä voimakkaammin ulkoisen ra-
hoituksen suuntaan, yrittäjähenkisen organisaatiokulttuurin ja rakenteiden ja 
prosessien joustavuuden merkitykset kasvavat entisestään. Johtajuuden ima-
gosta ja toimivuudesta tulee kilpailutekijä koulujen rekrytoidessa rohkeita in-
novaattoreita. Sen vuoksi organisaatiotason sisäiseen yrittäjyyteen suuntautuva 
tutkimus ja tutkimustulosten aikainen hyödyntäminen saattavat olla joillekin 
kouluille jopa olemassaolon edellytys. 
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SUMMARY  

This study analyzed a complicated field, in which different kinds of decision 
makers seek to direct the targets and strategies of the Universities of Applied 
Sciences (= henceforth UAS or schools). The system of steering the Finnish UAS 
was studied through three main actors: 1) the Ministry of Education and the   
official performance-based management with performance agreements and   
performance- and results-based funding, 2) the owners of the schools and their 
corporate governance and 3) the personnel and their intrapreneurial attitudes. 

The aim of the study was to produce concepts which would enable         
corporate governance, intrapreneurship and results-based effectiveness to be 
studied in the context of the UAS in Finland. The second purpose was to         
determine to what extent the amount of corporate governance and                    
intrapreneurship affect the object-orientation and effectiveness of the same 
UAS.

Corporate governance 
The Universities of Applied Sciences are maintained by either a municipality, a 
municipal consortium, a limited company or a foundation. The Finnish         
government grants an operating licence to the organization that maintains a 
school. The maintaining organizations are the owners of the UAS. In between 
the   owners (subject) and the operating licence and all the various material and   
immaterial capital which is invested because of the licence (object), lays the  
concept of ownership. Ownership is the psychological and/or juridical            
relationship between the owners (subject) and the property (object). The roots 
of psychological ownership are in motivations (need to affect, self-identity and 
need for place). Through the willingness to control the target, coming to know 
the target and investing his/her potential to target the object is connected with 
the subject, and the property is felt as own. Juridical ownership is the law-based 
relationship between subject and object. This relation is termed justification and 
it gives the owners rights that are not available to non-owners. 

In this study the concept of corporate governance (=CG) is defined as the 
relations of steering and control that subsist between the owners and the         
internal board, the executive group and stakeholder groups. The purpose of 
corporate governance in the UAS is not the Agency Theoretical maximum profit 
of money, but the maximum profit of effectiveness, the maximum know-how of 
students and the maximum welfare of stakeholder groups. So CG is not based 
on the relationship between a principal and agents, but on the Stewardship 
Theoretical motivations and attitudes of the rector and the executive group, on 
the Human Capital Investment Theoretical social capital and on the Stakeholder 
Theoretical awareness of the needs of stakeholders. 

The owners invest material and immaterial capital in the UAS and create 
social and cultural links on the bases of psychological and juridical ownership. 
The investments and ownership are utilized when the owners seek to answer 
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the demands of students. The owners also have to take account the demands of 
legitimate and derivative groups. Through corporate governance the owners 
also seek to get the internal board, the executive group and other personnel 
committed and get collective thinking started.  

Intrapreneurship
Intrapreneurship in this study derives from the Schumpeterian idea of entre-
preneurship, which comes out as innovative processes where the functions of 
the UAS are combined in a new way to create new products, new services, new 
markets or a new organization.

An intrapreneur is an employee in the UAS whose affection, based on  
values and attitudes, and also motivation and willingness drive him to act in an 
entrepreneurial manner. Entrepreneurial actions can be said to occur when a 
person notices an opportunity for change, he/she grasps it, and the promotion 
of innovations, despite the uncertainty and risks in the situation. When acting 
in an entrepreneurial way an intrapreneur takes hold of the opportunity crea-
tively, independently, initiatively and in a visionary way. On the group level  
intrapreneurship means team working for a target inside the UAS and           
networking outside the UAS. On the organizational level intrapreneurship 
means 1) the idea of an intrapreneurial organization culture, 2) structures and 
processes that support intrapreneurship, 3) intrapreneurial leadership and 4) 
the dependence between success and intrapreneurship by the learning of the 
organization. 

Objective-orientation and effectiveness 
Objectives and an objective-orientation are found at the roots of the concepts of 
owners and ownership. Psychological ownership affects what kind of objectives 
and expectations the owners of the UAS set concerning their property and how 
the prevailing social and culture intercourse affect the strategy and objectives of 
their owning. The objectives of juridical ownership are linked with rights and 
privileges. The owners try to gain their objectives by the help of corporate    
governance. In the broad interpretation of corporate governance the employees, 
customers, suppliers, neighborhood and other stakeholder groups of the UAS 
are also seen as actors who can affect or are affected by the achievement of the 
organization’s objectives. 

 A common feature of intrapreneurship is the willingness to take an active 
hold on opportunities. On the individual level of intrapreneurship the             
objective-orientation is based on motivation, willingness and commitment. On 
the team and networking level in the UAS the whole idea of working is based 
on the purpose of attaining the given or agreed objectives. On the                     
organizational level of intrapreneurship there is an organization culture,     
processes and structures, leadership and learning which are strategically         
focused on the targets. 

Both corporate governance and intrapreneurship are thus very objective-
orientated. In this study “objective” means the wanted future situation according 
to the visions of intrapreneurs or according to the agreement made by the own-



304

ers. By “objective-orientation” is meant that an individual seeks actively to 
achieve the wanted future situation driven by an affection that is based on val-
ues and attitudes and also on motivation and willingness.  

On the other side of the concept “objective” is the concept “result”. These 
exist in a relation of mutual dependency. The result indicates that the wanted 
future situation (objective) has been realized (in reality). In this study               
effectiveness can be defined as how well the objective has been realized.          
Effectiveness is derived from the words objectives and result, which is also the 
base for the concept of objective-orientation. So, logically intrapreneurship and 
corporate governance aims at effectiveness because they are objective-
orientated. In the same way effectiveness is also the most important element in 
the concept of results-based management, which is the steering method used by 
the Ministry of Education. 

Empirical data 
The second purpose of this study was to determine to what extent the amount 
of corporate governance and intrapreneurship affect the objective-orientation 
and effectiveness in some Universities of Applied Sciences.  

The empirical part of the study consisted of a questionnaire designed for 
the owners and a questionnaire designed for the personnel of 15 UAS.            
Acceptable replies were received from 78 owners (return rate 51,7 %) and 888 
employees (39,4 %). The statistical methods used were frequencies, means,   
standard deviations, skewness, Pearson correlation and Spearman’s rho, factor 
analyses, variance analyses and the Kruskal-Wallis test. 

The amounts and dimensions of ownership in the UAS 
The strongest root of psychological ownership in the UAS was the need to affect 
society by taking part in the organization maintaining the UAS. Also the need 
for self-identity influenced ownership. However, the need for a place (home) 
was not as important a motive as the other. The sense of ownership was
strengthened by the will to direct and control something that one is a part of. 

Psychological ownership was reflected in social and cultural connections 
outside of the schools so that the owners considered themselves the representa-
tives of the UAS. Psychological ownership also appeared as a sense of              
responsibility for setting the targets and granting resources for the schools. But 
the owners did not think they were responsible for the results of the UAS – they 
shifted that responsibility on the executive group governing the schools.

The most important juridical right of ownership was to affect the         
structures of the organization in the UAS and the right to make strategic 
choices. The right to influence the action and economic plans and elections of 
the internal board as well as the nomination of the rector and the right to obtain 
information were also important.

Three dimensions were found in the phenomenon of psychological     
ownership: the dimension of social expertness, the dimension of influence and 
the dimension of responsibility. Social expertness was found most of all among 
the owners representing limited companies and foundations and least of all in 
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municipal schools. The dimensions of influence and responsibility were general 
features among all the owners and these features did not depend on the           
juridical form of the UAS. The dimensions of juridical ownership were divided 
into linear ownership and control ownership. The level of the linear ownership 
was highest in limited companies and foundations, slightly lower in municipal 
consortiums and lowest in municipal schools. The level of control ownership 
did not differ according to the system of ownership. 

The sense of ownership was high within all the UAS. The highest sense of 
ownership was found among the owners of limited companies and               
foundations. This differentiation emerged in the dimension of psychological 
ownership called social expertness and in the dimension of juridical ownership 
called linear ownership. 

The theoretical bases of corporate governance in the UAS 
In the UAS the theoretical base of CG as measured by the axis between the 
Agency Theory and the Stewardship Theory clearly emphasized the            
Stewardship Theory. Also according to the division between the Theory of 
Human Capital Investment and the Agency Theory the owners of the UAS   
emphasized the human capital of the personnel more than the agency           
theoretical abilities of the directors. In the context of UAS, the theories of CG 
have been extended by the Stakeholder Theory.  

The elements and amounts of corporate governance 
According to the opinions of the owners the most effective way to direct the 
UAS was the election of the internal board and rector. The other essential means 
of steering was affecting the formation of the structure of the UAS. In contrast 
the steering of the actions of the internal board or rector as well as the delega-
tion of power was on a quite low level. The owners wished also to affect the 
strategic choices of the UAS, and to this end all kinds of reports and    evalua-
tions were actively used.

Although the owners recognized the interests of students and the labor 
market to be the most important concerning the objects of the UAS, the most 
significant aims for the owners were, however, the areal and local benefits, the 
stronger was the amount of ownership, the more important was the areal        
interest.

The general sense of responsibility among the owners was higher than the 
possibility to affect things. Steering possibilities were highest when it came to 
affecting the objectives of the UAS, followed by having an impact on the results 
and functions. The weakest possibility was having an affect on the results. 

The amount of corporate governance differed according to the form of 
ownership. In the municipal schools the level of CG was lower than in the 
schools owned by the municipal consortiums. The highest level of CG was 
found in the schools of limited companies and foundations, the higher the level 
of ownership, the stronger was the general CG. The sense of psychological own-
ership had a greater impact on CG than the sense of juridical ownership. Espe-
cially important was the dimension of responsibility. 
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Owners’ objectives and objective-orientation   
The most important objective of the owners was the internal and external        
effectiveness of the UAS. Their school should be the pioneer, the most attractive 
and the best in its segment. A high level of education, good areal activity and 
the response to the needs of labor market were the next important objectives of 
the UAS. The individual professionalism of the students and the R&D of the 
schools were not so important.

The preconditions for an objective-orientation are clear objectives and    
activity when trying to achieve those objectives. The owners were agreed that 
they had clear, settled objectives for the UAS but they did not consider       
themselves very active. However, the higher the psychological dimension of   
responsibility and the amount of CG, the more active was the level of steering.

According to the opinions of the owners, the personnel has as clear,       
settled objectives as the owners, but the employees were seen more active than 
the owners in seeking to achieve the objectives. The more CG the owners had, 
the more stewardship direction the school had and the more important the      
legitimate groups were seen to be by the owners, the more object-orientated the 
personnel were also seen to be, according to the opinions of the owners. 

The individual features of the intrapreneurship in the UAS 
The value-bases and the attitude-bases that were behind the individual features 
of intrapreneurship were generally on a good level. The whole personnel of the 
UAS were characterized by a strong sense of self-confidence and belief in their 
effectiveness. However, lack of faith in the future obviously dimished the    
goal-setting. The personnel were very committed when they aimed at achieving 
their objectives. It was also typical for the personnel to be efficient, initiative 
and persistent. The problems of personnel lay mainly in evaluating and timing 
one's own resources.

The stimulant reported by the personnel of the UAS corresponded well to 
the intrapreneurship model: the motivation received from the wages and        
rewards were low compared to the possibility of working autonomously and 
develop one's own abilities.

Courage and the ability to take risks and the willingness to renew one's 
own work were undoubtedly the weakest areas of intrapreneurship in the UAS. 
The intrapreneurial working process starts with recognition of the situation. 
This was only on the sufficient level in the UAS. But once the situation has been 
recognized, the possibility offered has been well taken advantage of. The      
creativity, independent working and initiativeness included in the concept of 
intrapreneurial working were found to be sufficient among the personnel. On 
the quite good level were also the ability for visionary thinking and willingness 
to participate in developing the new objectives for the working community. The 
developing of new products and projects also reached quite good level.

The dimensions of intrapreneurship on the individual level could be      
divided into the courageous innovator and the independent “wanter”. The 
tough, independent ”wanter” was a general feature of an intrapreneur in the 
UAS, whereas the dimension of the brave innovator was typical of the people in 



307

R&D and also in paid services; the lowest level of this dimension was found in 
internal services and administration.

The activity of the team working and networking in the UAS 
The amount of relations was measured by the structural dimension of team 
working and networking. Generally the personnel of the UAS were team   
working-orientated. Network formation among the personnel was a little bit 
rarer than working in teams. People in R&D and people working in projects 
had most networks, followed by employees in internal services and the           
administration. Teachers had the lowest number of networks. The amount of 
networking was bigger in the schools that were private-owned than publicly 
owned. The strength of intrapreneurship on the individual level correlated 
highly with the strength of the team and network relationships. The innovators, 
especially, were team-work orientated.

On the relative dimension the level of activity, the level of knowing each 
other between the members of the group and how important working within 
groups was considered by the participants was measured. The activity of the 
teams did not differ between the personnel groups. Networking was notably 
rarer than team-working, but there was no big difference between the personnel 
groups nor between the size, the location or the ownership of the UAS in         
relation to networking. The members of teams knew each other very well. More 
than half of the personnel considered teams very important in achieving the  
objectives of the school. In particular the people in R&D and people working in 
different projects regarded teams as very important. As the intrapreneurial   
features on the individual level grew, the relative dimension of the groups also 
increased.
  The cognitive dimension measured the feeling of trust within the relation-
ships in teams and networks. When people participated in many teams, went 
actively to the meetings, knew the other members of the teams well and        
considered the team important for achieving the school’s goals, they also had 
more trust in the team even in problematic situations. Also, as the                     
intrapreneurship on the individual level grew, there was a notable increase in 
the internal trust of the group members. The internal trust of the members of 
networks was clearly on a lower level compared to the trust between the    
members of teams. Also the internal trust in networks was better if a participant 
had more networks, participated actively, knew other members and considered 
the network important. As the intrapreneurial features on the individual level 
grew, so also did the trust shown towards the other members of the network. 

Intrapreneurship on the organizational level of UAS 
According to the personnel, the organization cultures of the UAS did not     
contain either the elements supporting intrapreneurship or the opposite         
elements. On the issue of developing intrapreneurship, the organization        
cultures of the UAS were neutral when profiting from the opportunities, the   
intrapreneurial values of the organization, the possibilities to taking risks,   
bearing mistakes or concentrating on the results were measured. The               
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organization culture was opposed to the ideals of entrepreneurship regarding 
general control.

The structures and processes of the UAS were neutral with respect to      
intrapreneurship. The best for intrapreneurial working was flexible job           
descriptions, which were commonly used in the privately owned UAS. A       
second positive feature was related to the independency of different                
departments in the schools. The third positive feature was the processes of the 
schools. A feature that made intrapreneurship more difficult was related to the 
fact that the structures of the organization tended to be complex and inflexible 
and that resources were directed more in a concentrated than spread way. 

 The analyses of the management style of the schools revealed that the 
personnel received quite much support from the management with respect to 
intrapreneurial working. The management also aimed to direct the schools     
according to their visions. The levels of change-orientation and innovativeness 
of the management were quite neutral as was also the opinion whether the 
management gives enough resources for the work of innovating and                
developing. However, the personnel thought that the management is not ready 
enough to challenge the existing norms. The delegation of the power and        
responsibility was not on a satisfying level either. Support for every-day     
managing was not good enough. The personnel considered problematic the fact 
that there were no incentives in the UAS and the management didn't try to     
energize the working environment. According to the personnel the biggest 
problem hindering the emergence and developing of intrapreneurship was that 
the management was not attempting to diminish the bureaucracy in their 
schools.

The intrapreneurial learning of the organization was rather weak. In     
particular, the mistakes were not handled in the way that they could be learned 
from. The ways of action were not developed enough by the process of learning 
from the feedback. Intrapreneurship also requires the critical evaluation of one's 
own acting and its meaningfulness. The criticism in the UAS was, however, 
only around the theoretical average.

In comparison with intrapreneurship on the individual and group levels, 
intrapreneurship on organizational level was weakest in the UAS. Intrapre-
neurship on the individual level was strongest, while intrapreneurial working 
on the team working and network level was in the middle. 

Personnel’s objectives and objective-orientation
According to the personnel the most important objective for the UAS was     
providing a high level of education. The second objective was increasing the 
professionalism of the individual. The third objective was linked to the good 
image of the UAS. After these objectives came regional development, R&D and 
different kinds of development projects. Although the personnel were critical 
towards their own objectives, they were quite enthusiastical about directing 
their activities to meet these objectives. 

In contrast the personnel did not know the objectives of the owners. The 
owners were also considered to be passive. 
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The clearance of the personnel’s objectives and their activity in seeking to 
achieve these objectives correlated significantly. The clearance of the targets and 
the activity of personnel correlated significantly with the intrapreneurial        
features on the levels of the individual, group and organization. 
   
Effectiveness of the UAS 
The owners’ general evaluations of the effectiveness of the UAS were positive. 
They evaluated the achievement of the objectives of the Ministry of Education, 
the owners, students and stakeholder groups. The stronger the level of          
psychological ownership was as a dimension of control, influence and              
responsibility, the better the results of the UAS were seen and the higher the 
level of stewardship, the more efficient was the school, according to the owners. 
The same positive correlation was found between corporate governance and   
effectiveness.  

The personnel’s evaluation of effectiveness and the achievement of the  
objectives were on the same level as the owners’ evaluations. According to the 
personnel the schools were effective when meeting the objectives of the         
Ministry of Education, the schools and stakeholder groups. The objectives of 
students and owners were not equally well achieved. The schools owned by the 
municipal consortiums and private owners were seen as the most effective. The 
smaller the school was and the more intrapreneurial the personnel were, the 
more effective was the school seen to be.  

The third way evaluating effectiveness was based on the measures used 
by the Ministry of Education. There were 22 measures divided into four areas: 
1) the development of education and educational methods,  2) the attractiveness 
of education and the progression of studies, 3) interaction with working life and 
the level of R&D, and 4) areal influence. 

Coordination/tension
The objectives of the owners, personnel and the Ministry of Education may lead 
in the same or different directions. In this study conflicts between the objectives 
of the different groups were measured by the triangle of tension, where the 
Ministry of Education was positioned at the top of the triangle, the owners were 
on the left corner and the personnel on the right corner. The area of the triangle 
was calculated according to the distances between the three actors: the bigger 
the area, the stronger the tension.

With respect to objectives, the triangles indicated that the lower the level 
of psychological ownership, stewardship or CG was, the stronger the tension in 
the school, whereas the higher the level of intrapreneurship, especially on the 
organizational level, the smaller was the tension. Both the owners and            
personnel felt that the general effectiveness of the UAS reduced the tensions  
between the different objectives. 

Effectiveness as perceived by the owners and personnel and the measured 
effectiveness did not correlate at all or the correlation was only weak. Thus the 
concept of effectiveness was very tense in the context of the UAS.  
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The level of intrapreneurship and the measured effectiveness concerning 
education and educational methods or the attractiveness of education did not 
correlate or the correlation was only weak. The situation was the same between 
the level of ownership and CG and measured effectiveness. The only measure 
that correlated positively with intrapreneurship was the measure of the           
interaction with working life and the level of R&D.

Conclusions
According to this study there was a lot of uncertainty with the objectives of the 
schools. This uncertainty led to tensions between the owners and the personnel. 
In order to diminish the tension, the owners should openly inform the            
personnel about their objectives and they should hold strategic meetings         
together with the personnel. 

The concept of effectiveness was tense in the context of the UAS. The    
tension was not only between perceived and measured effectiveness but also
between the perceptions of the personnel and those of the owners. The owners 
and personnel may have a wrong image of effectiveness or there the measures 
used by the Ministry of Education may be too sharp and narrow.

The level of corporate governance depends on the type of owning. The 
emphasized things concerning CG seem to be the appropriate things, since the 
governance of the owners deals mostly with strategic matters and the function 
of the schools. The level of CG is positively influenced by the level of             
psychological ownership. The hard “perspective of the owner’ is not a          
guarantee of the amount of CG. On the contrary, the CG in the UAS is based 
more on the sense of responsibility. 

Intrapreneurship in the UAS has a lot of potential. The personnel should 
be motivated to be courageous, to take risks and to recognize opportunities, for 
example by means of different incentives. The management should be commit-
ted to long-term intrapreneurship by diminishing bureaucracy, delegating and 
challenging the dominant norms.  

The owners and the personnel of the UAS were found to act responsibly 
concerning their organization, stakeholder groups and the Ministry of           
Education. The sense of responsibility emerged very clearly from corporate 
governance and intrapreneurship. The stronger the experience of ownership 
and intrapreneurship was, the more successful was the UAS seen to be. 
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LIITTEET

LIITE 1 
Omistajaohjauksen teorian operationalisointi kyselyssä sekä muuttujien 
luominen

KYSELYN OSIO    
Osio 1: Henkinen ja ju-
ridinen omistajuus

Komponentti Kysy-
mys 

Muuttuja

 Henkinen omistajuus Vaikuttamisen tarve 7 vaiktarve 
 Minä-identiteetti 6 minäident 
 Kodin tarve 4 kodintarve 
 Kontrollin halu ja tehokkuus 14 kontroteho 
 Kohteen tunteminen 1,  

5,
33

tunttoiminta
tuntinfo
tuntkanssak 

 Potentiaalin investointi 3 potentiaali 
 Sosiaalinen ja kulttuurinen kanssakäyminen 2,  

34
sosedust 
sosasiam 

 Vastuullisuuteen sitoutuminen: 
tavoitteet, voimavarat, toiminta, tulokset 

15,
17,
19,
21

vasttavoite 
vastvoimav
vasttoiminta
vasttulos

 Juridinen omistajuus Oikeus tehdä strategisia päätöksiä 9 oikstr 
 Oikeus johdon valintaan 10 oiknim 
 Oikeus organisointiin 11 oikorg 
 Säätelyoikeus: budjetti ja toimintasuunnitelma 12,  

8
oikbudj
oiktoimohj

 Oikeus tiedonsaantiin 13 oikinfo 
 Oikeus johdon ohjaamiseen 25 oikjohnohj 
 Oikeus delegointiin, tehokkuus 23 oikdeleg 
 Kontrollioikeus 24 oikkontrl 
 Myyntioikeus ja velvollisuus 36,  

37
oikomistm 
velvomistm 

Omistajaohjauksen
elementit

Vaikuttaminen strategiaan 29 vaikstr 

 Vaikuttaminen organisaatiorakenteeseen 30 vaikorg 
 Vaikuttaminen tavoitteisiin  16 vaiktavoite 
 Vaikuttamien voimavaroihin 18,  

31
vaikvoimav
vaikbudj

 Vaikuttamien operaatioihin 20 vaiktoiminta 
 Vaikuttaminen tuloksiin 22 vaiktulos 
 Vaikuttaminen johdon valintaan 27 vaiknim 
 Johdon ohjaaminen 28 vaikjohnohj 
 Delegointi 32 vaikdeleg 
 Tiedon saanti: arvioinnit ja raportit 26 vaikinfo 
 Vaikuttaminen voitonjakoon 35 vaikvoitonj 

Osion 1 muuttujat noudattavat Likert-tyyppistä asteikkoa 1 - 5. Tulkinnan helpottamiseksi asteikko 
käännetään siten, että täysin samaa mieltä oleva kanta 1 saa arvon 5, melko samaa mieltä oleva kanta 2 
saa arvon 4, vaikea sanoa/ei mielipidettä –kanta 3 vastaa arvoa 3, melko eri mieltä oleva kanta 4 saa 
arvon 2 ja täysin eri mieltä oleva kanta 5 saa arvon 1. Vastausten keskiarvot kertovat, 1) kuinka paljon 
eri omistajilla on omistajuuden pohjana henkistä omistajuutta ja 2) miten vahvaksi omistajat mieltävät 
juridisen omistajuuden sekä 3) miten voimakkaasti omistajat ohjaavat koulun toimintaa.  Mitä korke-
ampi on keskiarvo, sitä väkevämpää on henkinen omistajuus, sitä vahvempaa on juridinen omistajuus 
ja sitä voimakkaampaa on omistajaohjaus. 
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Osio 2: Käsityksiä ope-
ratiivisen johdon toi-
minnasta

Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

Omistajaohjauksen
agentti- vs. pehtoriteo-
ria

Ihmiskäsitys: taloudellinen vai itseään toteuttava 
ihminen

43 ihmiskäsitys 

 Käyttäytyminen: itsekeskeinen vai kollektiivinen 
palvelu

38 käyttäytymi-
nen

 Valtakäsitys: institutionaalinen vai henkilökoh-
tainen valta 

44 valtakäsitys 

 Johtajuusfilosofia: kontrolli- vai sitoutumisorien-
toitunut 

45 johtajuusfilo-
sofia

 Aikafilosofia: lyhyt- vai pitkäkestoinen aikake-
hys

46 aikafilosofia 

 Kulttuurinen ero: individualismi vai kollekti-
vismi

42 kulttuuriero 

 Motivaatio: alhaisempi tarve vai korkeampi taso 39 motivaatio 
Omistajaohjauksen
agentti-vs. osaamispää-
oman inv. teoriat 

Menestyminen: johdon kyvyt vai henkilöstön 
osaaminen

40 menestyminen 

 Kriittinen tieto: huipulla vai henkilöstön verkos-
toissa

41 kriittinen tieto 

Osion 2 muuttujat noudattavat Likert-tyyppistä asteikkoa 1 - 5. Agentti vs. pehtori –muuttujat ovat 
lomakkeella agenttiteoreettisia väittämiä. Teoriaosassa päädyttiin pehtorimaiseen lähtöoletukseen, jo-
ten asteikko vastaa teoriaa siten, että pienet arvot tukevat agenttiteoriaa ja suuret arvot pehtoriteoriaa. 
Mitä korkeampi on vastausten keskiarvo, sitä lähempänä omistajien mielipiteet ovat pehtoriteoriaa. 
Osaamispääomaväittämät ovat samalla periaatteella agenttiteoreettisia, joten mitä korkeampi on niiden 
keskiarvo, sitä voimakkaammin omistajat edustavat osaamispääoman investoinnin teoriaa. 

Osio 3: Sidosryhmien 
asema

Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

     Legitiimit ryhmät Opiskelijaintressi 
työntekijäintressi
yritysasiakkaiden intressi 
työmarkkinoiden intressi
tavarantoimittajien intressi
kunnatien ja seudun/alueen intressi 
opm:n intressi  
muiden ministeriöiden intressi 
ulkopuolisten rahoittajien intressi 

47,
48,
49,
50,
51,
52,
56,
57,
58

opiskintressi 
henkintressi
yritysintressi 
työmarkintr
toimittintressi
kuntaintressi
opmintressi 
muuminintr 
rahoittintr

     Derivatiiviset ryhmät Kilpailijakoulujen intressi 
 tiedotusvälineet, aktivisti- ja painotusryhmät 

53,
54,
55

kilpailijaintr 
mediaintressi 
aktryhmäintr 

Osiossa 3 muuttujat noudattavat Likert-tyyppistä asteikkoa 1 - 5. Muuttujien arvoista muodostetaan 
keskiarvot. Muuttujia käsiteltäessä asteikko käännetään, jolloin sidosryhmille erittäin suuren merkityk-
sen antava kanta 1 saa arvon 5 ja erittäin pienen merkityksen antava kanta 5 saa arvon 1. Mitä korke-
amman keskiarvon ryhmät saavat, sitä suurempi merkitys niillä omistajien mielestä on koulun tavoit-
teiden asettamisessa.  
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Osio 4: Tavoitteelli-
suus 

Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

 Tavoitteiden määrittely Koulun kolme tärkeintä tavoitetta 59 omtav1 
omtav2
omtav3

The Triangle of Coordi-
nation / Tension 

Tavoite 1: Omistajien tavoitteet ja opm 60 omtav1opm 

Tavoite 2: Omistajien tavoitteet ja opm 62 omtav2opm 
Tavoite 3: Omistajien tavoitteet ja opm 64 omtav3opm 
Tavoite 1: Omistajien tavoitteet ja henkilöstö 61 omtav1henk 
Tavoite 2: Omistajien tavoitteet ja henkilöstö 63 omtav2henk 
Tavoite 3: Omistajien tavoitteet ja henkilöstö 65 omtav3henk 

 Opm:n tavoitteet ja omistajat 66 opmtavom 
Henkilöstön tavoitteet ja omistajat 67 henktavom 

Tavoitteellisuus Omistajat / selkeät tavoitteet ja pyrkiminen nii-
hin

68,
69

omtavselkeys1 
omtavaktiivi1 

Henkilöstö/ selkeät tavoitteet ja pyrkiminen nii-
hin

70,

71

henktavselke-
ys1 
henktavaktii-
vi1

Ristiriitaisten tavoittei-
den arvottaminen 

Tärkeysjärjestys 72 omatavtärk1 
henktavtärk1
opmtavtärk1

Tuloksellisuus Omistajien asettamien tavoitteiden saavuttami-
nen

73 tulosomistaja1 

Henkilöstön asettamien tavoitteiden saavuttami-
en

74 tuloshenk1 

Opm:n asettamien tavoitteiden saavuttamien 75 tulosopm1 
Sidosryhmien asettamien tavoitteiden saavutta-
minen

76 tulossidosr1 

Opiskelijoiden asettamien tavoitteiden saavut-
taminen

77 tulosopisk1 

Vaikuttavuus Opiskelijoiden menestyminen 78 opiskmenes-
tys1

 Myönteinen kehitys yhteiskunnassa 79 yhtkkehitys1 

Osion 4 kysymys 59 antaa vapaan vastausmahdollisuuden. Muuttujat koodataan sisällön mukaisesti ja 
summataan amk-kohtaisesti. Kysymykset 60, 62 Ja 64 ovat Likert-tyyppisiä asteikolla 1 - 5. Koska ky-
symysten taustalla on jännitekolmio, korkea keskiarvo kertoo omistajien näkökulmasta tavoiteasettelun 
suurta jännitettä ja pieni keskiarvo hyvää koordinaatiota. Sama tulkinta koskee muuttujia 61, 63 ja 65. 
Tulkinta opm:n asettamista (kysymys 66) tavoitteista on suoraan sama kuin muuttujilla 60 – 65. Henki-
löstön asettamien (67) tavoitteiden arvot käännetään, jolloin tulkinta vastaa kysymystä 66. Tavoitteelli-
suuden muuttujat 68 - 71 koodataan siten, että vastaus kyllä (1) saa arvon 1, en osaa sanoa –vastaus (2) 
saa arvon 0 ja ei-vastaus (3) saa arvon -1. Lukujen keskiarvo tulkitaan siten, että mitä suurempi arvo, si-
tä tavoitteellisempaa on toiminta. Muuttujan 72 (a – d) saamat arvot käännetään siten, että tärkeintä ta-
voitteen asettajaa edustava kanta 1 saa arvon 3, toiseksi tärkein saa arvon 2 ja vähiten tärkeä kanta 3 saa 
arvon 1. En osaa sanoa –vaihtoehto saa arvon 0. Muuttujien arvojen keskiarvo kertoo omistajien näkö-
kulmasta eri toimijoiden tavoitteiden tärkeysjärjestyksen ristiriitatilanteessa: mitä suurempi keskiarvo, 
sitä tärkeämpi tavoitteen asettaja. Tavoitteiden saavuttamisen mittarit 73 - 77 ovat Likert-tyyppisiä as-
teikolla 1-5. Ne muutetaan siten, että todella hyvien tulosten kannalla 1 olleet saavat arvon 5, kannalla 
2 (melko hyvä) olleet saavat arvon 4, kannalla 3 (en osaa sanoa) olleet saavat arvon 3, kannalla 4 (melko 
huonosti) olleet saavat arvon 2 ja kannalla 5 (todella huonosti) olleet saavat arvon 1. Mitä korkeampi on 
laskettava keskiarvo, sitä parempi on koulun tuloksellisuus omistajien mielestä ja mitä pienempi kes-
kiarvo, sitä huonompaa on arvio tuloksellisuudesta. Vaikuttavuusmittarit 78 ja 79 käsitellään kuten 
muuttujat 73 - 77. Tulkinta on sama kuin muuttujilla 73- 77. 
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Osio 5: Tuloksellisuu-
den painottaminen 

Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

Asiakokonaisuus 1 Opetus ja opetusmenetelmien kehittäminen –
mittaristo,
8 kpl OPM:n mittareita 

80 mittharj 
mitthenk 
mittopetaso
mittvaihto
mittkoulutust
mittulkomop
mittvierasop
mittvirtop

Asiakokonaisuus 2 Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku –
mittaristo,
6 kpl OPM:n mittareita 

80 mittkeskeytt 
mitthakijam
mittopkulku 
mittsukuptasa
mittläpäisy
mittammtie 

Asiakokonaisuus 3 Työelämäyhteistyö sekä T&K-toiminta –
mittaristo,
4 kpl OPM:n mittareita 

80 mittopinnäyt 
mittmakslaaj
mitttkmenot 
mitttkhenktv

Asiakokonaisuus 4 Aluevaikuttavuus-mittaristo,  
4 kpl OPM:n mittareita 

80 mittavoin 
mittrekry
mitttyöllist
mitttyöttömät

Osiossa 5 asiakokonaisuudessa 1 muuttujien arvot muunnetaan seuraavasti: 
1 = 8, 2 = 7, 3 = 6, 4 = 5, 5 = 4, 6 = 3, 7 = 2, 8 = 1. 
Asiakokonaisuudessa 2 muunnos tehdään seuraavasti: 
1 = 6, 2 = 5, 3 = 4, 4 = 3, 5 = 2, 6 = 1. 
Asiakokonaisuuksissa 3 ja 4 muunnokset tehdään seuraavasti: 
1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1. 
Näin saatujen arvojen keskiarvot kuvaavat omistajien antamia yksittäisten mittareiden painoarvoja 
kunkin asiakokonaisuuden sisällä. 
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LIITE 2 
Sisäisen yrittäjyyden teorian operationalisointi kyselyssä sekä muuttujien 
luominen

YSELYN OSIO    
   

Ammattikorkeakoulun 
nimi

   

Osio A: Sisäinen yrittä-
jyys yksilötasolla

   

Motivaatio ja tahto Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

Saavutusorientaatio / tavoitteiden asettaminen   
 Tulevaisuudenusko 4 tulevusko 
 Minäkäsitys (itseluottamus) 21 minkasitys 
 Omanarvontunto (itsetunto) 8 Itsetunto 
 Tehokkuususkomus (oma pätevyys) 20 tehokkuusus-

ko
Toiminnan kontrollit / ponnistelut tavoitteiden saavuttamiseksi   
 Yritys ja sinnikkyys 12 yrittjasinn 
 Sitkeys 23 sitkeys 
 Tarmokkuus 25 tarmokkuus 
 Sitoutuminen 26 sitoutuminen 
 Vastuullisuus 15 vastuullisuus 
 Omien resurssien mitoittaminen ja ajoittaminen 7 resmitoitus 
Kannusteet Ulkoiset palkkiot / palkka 14 palkkiot 
 Henkinen kasvu ja itsensä toteuttaminen 24 henkkasvu 
 Itseohjautuvuus/ autonomia 16 autonomia 
Arvot ja asenteet    
Arvojen ja asenteiden 
vaikutus reaktiovalmiu-
teen

Taipumus tuntea, ajatella ja toimia 
13
5
17

taiptuntea
taipajatella
taiptoimia 

Yrittäjämäinen toimin-
ta

   

 Tilanteen tunnistamista 9 tilannetunnist 
 Mahdollisuuteen tarttumista 6 mahdtarttum 
 Rohkeaa mielenlaatua ja riskinottokykyä 11 rohkeus 
 Muutoshalukkuutta 27 muutoshalu 
 Luovuutta 10 luvuus 
 Itsenäistä toimintaa 22 itsenäisyys 
 Aloitteellisuutta 18 aloitteellisuus 
 Visionäärisyyttä 3 

19

visionskenaa-
riot
visiontavoit-
teet

 Innovatiivisuutta 28 innovatiivi-
suus 

A-osion motivaatio- ja tahto –osiossa Likert-tyyppiset vastausvaihtoehdot pisteytetään kääntämällä 
muuttujien asteikko toisin päin lukuun ottamatta kysymyksiä 4, 7, 14, 15 ja 16.  Myös arvoja ja asenteita 
koskevien kysymysten 5 ja 17 asteikko käännetään. Yrittäjämäinen toiminta –osion kaikkien muuttujien 
asteikot käännetään. Kaikki A-osion muuttujat tulkitaan sen jälkeen niin, että arvot 5 edustavat vahvaa 
positiivista orientaatiota ja asennoitumista sisäiseen yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen toimintaan. Mitä 
suurempi on arvojen keskiarvo, sitä vahvempaa on yksilötason sisäinen yrittäjyys.  
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Osio B: Sisäinen yrittä-
jyys tiimi- ja verkosto-
tasolla

Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

Tiimien ja verkostojen 
rakenteellinen dimensio 

Ryhmäsuhteiden määrä 29 
30

tiimisuhtmaar 
verkostsuht-
maar

Tiimien ja verkostojen 
suhteellinen dimensio 

Ryhmäkokoontumisten aktiivisuus 31 
32

tiimiaktiivis 
verkostaktiivis 

 Ryhmän jäsenten keskinäinen tunteminen 33 
34

tiimituntem 
verkostotun-
tem

 Ryhmän tärkeys tavoitteiden saavuttamisessa 35 
36

tiimitärk 
verkostotärk

Tiimien ja verkostojen 
kognitiivinen dimensio 

Ryhmän keskinäinen luottamus 37 
38

tiimiluottamus 
verkostoluot-
tam

B-osion kysymysten 33 - 38 asteikot käännetään, jonka jälkeen kaikki osion kysymykset tulkitaan siten, 
että mitä suurempaan keskiarvoon muuttujien arvoissa päästään (vaihteluvälillä 1 – 5 ), sitä enemmän 
dimensiot tukevat sisäiseen yrittäjyyteen kuuluvaa tiimi- ja verkostotason yrittäjämäistä toimintaa. 

Osio C: Sisäinen yrittä-
jyys organisaatiotasolla 

Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

Organisaatiokulttuuri Yrittämiseen kannustavat arvot 67 okyrittajaarvot 
 Vapaus luovuuden käyttämiseen 54 okvapaus 
 Muutoksen näkeminen mahdollisuutena 39 okmuutos-

mahd 
 Mahdollisuuteen tarttuminen toimintatapana 40 okmahdtart-

tum
 Riskien ottamisen mahdollistaminen 41 okriskitmahd 
 Joustavuus – kontrollien vähäisyys 43 okjoustavuus 
 Virheiden sietäminen  44 okvirhsieto 
 Keskittyminen tekemisen sijasta tuloksiin 47 oktuloskeskeis 
 Toimintapa perinteinen - edistyksellinen 46 okedistyksell 
    
Rakenne ja prosessit Hajautetut resurssit 45 rphajautus 
 Osastojen itsenäisyys 50 rposastoitsen 
 Yleispiirteiset tehtävänkuvat 51 rptehtävänk 
 Organisaatiorakenteen yksinkertaisuus 52 rprakentyksink
 Toimiminen ryhmätyöajattelun varassa 42 rpryhmätyö 
 Epämuodollinen ja avoin kommunikaatio 56 rpavoinkomm 
Johtaminen Vision mukaan johtaminen 61 johtvisionmuk 
 Normien haastaminen 60 johtnormhaas-

tam
 Byrokratian vähentäminen 62 johtbyrokvä-

hent
 Työympäristön energisointi 63 johtenergisoin-

ti
 Muutossuuntautuneisuus ja innovatiivisuus 64 johtinnovatii-

vis
 Vallan ja vastuun delegointi 65 johtdelegointi 
 Yrittäjämäiseen toimintatapaan kannustaminen 55 johtyrittkan-

nust
 Sitoutuminen pitkäaikaiseen sis. yritt. kehitt:een 68 johtsityrittke-

hit
 Päivittäisen työskentelyn tukeminen 57 johtpvtyöskent 
 Kannusteiden antaminen 58 johtkannusteet 
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 Resurssien antaminen innovointiin ja kehittämi-
seen

59 johtkehresurss 

Menestyminen Oman toiminnan kriittinen tarkastelu 48 menitsekriittis 
 Virheiden käsittely oppimisen kannalta 49 menvirhoppim 
 Palautteen käyttäminen kehittämiseen 66 menpalaute-

keh
 Resurssien antaminen tilaisuuteen tarttumisen 

mahdollistamiseksi 
53 menresurssan-

tam

Osiossa C organisaatiokulttuuria koskevien kysymysten 54 ja 67 asteikot käännettään, jonka jälkeen 
kaikki kulttuuria koskevien muuttujien arvot tulkitaan siten, että mitä korkeampi on keskiarvo as-
teikolla 1 – 5, sitä yrittäjämäisempää on koulun organisaatiokulttuuri. Rakennetta ja prosesseja ana-
lysoivien kysymysten 50, 51, 52 ja 56 asteikot käännetään, minkä jälkeen kaikki rakenne- ja prosessi –
osion muuttujat tulkitaan samoin: mitä korkeampi on keskiarvo asteikolla 1 – 5, sitä paremmin organi-
saatiorakenteet ja prosessit vastaavat sisäisen yrittäjyyden ihannetta. Kaikkien johtamista kartoittavien 
kysymysten asteikot käännetään. Mitä lähempänä sen jälkeen muuttujien keskiarvot ovat arvoa 5, sitä 
paremmin johtaminen tukee sisäistä yrittäjyyttä. Myös kaikki menestymisosion kysymysten asteikot 
käännetään, jolloin korkeammat muuttujien keskiarvot tulkitaan siten, että organisaatiossa osataan pa-
remmin hyödyntää sisäisen yrittäjyyden menestysedellytyksiä. 

Osio D: Tavoitteelli-
suus 

Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

 Tavoitteiden määrittely Koulun kolme tärkeintä tavoitetta 69 henktav1 
henktav2
henktav3

The Triangle of Coordi-
nation / Tension 

Tavoite 1: Henkilöstön tavoitteet ja opm 70 henktav1opm 

Tavoite 2: Henkilöstön tavoitteet ja opm 72 henktav2opm 
Tavoite 3: Henkilöstön tavoitteet ja opm 74 henktav3opm 
Tavoite 1: Omistajien tavoitteet ja henkilöstö 71 henktav1om 
Tavoite 2: Omistajien tavoitteet ja henkilöstö 73 henktav2om 
Tavoite 3: Omistajien tavoitteet ja henkilöstö 75 henktav3om 

 Opm:n tavoitteet ja henkilöstö 76 opmtavhenk 
Omistajien tavoitteet ja henkilöstö 77 omtavhenk 

Tavoitteellisuus Henkilöstö / selkeät tavoitteet ja pyrkiminen 
niihin

78
79

henktavselke-
ys2 
henkavaktiivi2 

Omistajat / selkeät tavoitteet ja pyrkiminen nii-
hin

80
81

omtavselkeys2 
henktavaktii-
vi2

Ristiriitaisten tavoittei-
den arvottaminen 

Tärkeysjärjestys 82 omatavtärk2 
henktavtärk2
opmtavtärk2

Tuloksellisuus Omistajien asettamien tavoitteiden saavuttami-
nen

83 tulosomistaja2 

Henkilöstön asettamien tavoitteiden saavuttami-
en

84 tuloshenk2 

Opm:n asettamien tavoitteiden saavuttamien 85 tulosopm2 
Sidosryhmien asettamien tavoitteiden saavutta-
minen

86 tulossidosr2 

Opiskelijoiden asettamien tavoitteiden saavut-
taminen

87 tulosopisk2 

Vaikuttavuus Opiskelijoiden menestyminen 88 opiskmenes-
tys2

 Myönteinen kehitys yhteiskunnassa 89 yhtkkehitys2 
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Osio D vastaa henkilöstökyselyn osiota 4. Kysymys 69 antaa vapaan vastausmahdollisuuden. Muuttu-
jat koodataan sisällön mukaisesti ja summataan amk-kohtaisesti. Kysymykset 70, 72 ja 74 ovat Likert-
tyyppisiä asteikolla 1 - 5. Koska kysymysten taustalla on jännitekolmio, korkea keskiarvo kertoo henki-
löstön näkökulmasta tavoiteasettelun suurta jännitettä ja pieni keskiarvo hyvää koordinaatiota. Sama 
tulkinta koskee muuttujia 71, 73 ja 75. Tulkinta opm:n asettamista (kysymys 76) ja omistajien asettamis-
ta (77) tavoitteista on suoraan sama kuin muuttujilla 70 - 75. Tavoitteellisuuden muuttujat 78 - 81 koo-
dataan siten, että vastaus kyllä (1) saa arvon 1, en osaa sanoa –vastaus (2) saa arvon 0 ja ei-vastaus (3) 
saa arvon -1. Lukujen keskiarvo tulkitaan siten, että mitä suurempi arvo, sitä tavoitteellisempaa on 
toiminta. Muuttujan 82 (a – d) saamat arvot käännetään siten, että tärkeintä tavoitteen asettajaa edusta-
va kanta 1 saa arvon 3, toiseksi tärkein saa arvon 2 ja vähiten tärkeä kanta 3 saa arvon 1. En osaa sanoa 
–vaihtoehto saa arvon 0. Muuttujien arvojen keskiarvo kertoo henkilöstön näkökulmasta eri toimijoi-
den tavoitteiden tärkeysjärjestyksen ristiriitatilanteessa: mitä suurempi keskiarvo, sitä tärkeämpi ta-
voitteen asettaja. Tavoitteiden saavuttamisen mittarit 83 - 87 ovat Likert-tyyppisiä asteikolla 1-5. Ne 
muutetaan siten, että todella hyvien tulosten kannalla 1 olleet saavat arvon 5, kannalla 2 (melko hyvä) 
olleet saavat arvon 4, kannalla 3 (en osaa sanoa) olleet saavat arvon 3, kannalla 4 (melko huonosti) ol-
leet saavat arvon 2 ja kannalla 5 (todella huonosti) olleet saavat arvon 1. Mitä korkeampi on laskettava 
keskiarvo, sitä parempi on koulun tuloksellisuus henkilöstön mielestä ja mitä pienempi keskiarvo, sitä 
huonompaa on arvio tuloksellisuudesta. Vaikuttavuusmittarit 88 ja 89 käsitellään kuten muuttujat 83 - 
87. Tulkinta on sama kuin muuttujilla 83 – 87. 

Osio E: Tuloksellisuu-
den painottaminen 

Komponentti Kysy-
mys  

Muuttuja

Asiakokonaisuus 1 Opetus ja opetusmenetelmien kehittäminen –
mittaristo,
8 kpl OPM:n mittareita 

90 mittharj 
mitthenk 
mittopetaso
mittvaihto
mittkoulutust
mittulkomop
mittvierasop
mittvirtop

Asiakokonaisuus 2 Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku –
mittaristo,
6 kpl OPM:n mittareita 

90 mittkeskeytt 
mitthakijam
mittopkulku 
mittsukuptasa
mittläpäisy
mittammtie 

Asiakokonaisuus 3 Työelämäyhteistyö sekä T&K-toiminta –
mittaristo,
4 kpl OPM:n mittareita 

90 mittopinnäyt 
mittmakslaaj
mitttkmenot 
mitttkhenktv

Asiakokonaisuus 4 Aluevaikuttavuus-mittaristo,  
4 kpl OPM:n mittareita 

90 mittavoin 
mittrekry
mitttyöllist
mitttyöttömät

Osio E vastaa henkilöstökyselyn osiota 5. Osion asiakokonaisuudessa 1 muuttujien arvot muunnetaan 
seuraavasti:
1 = 8, 2 = 7, 3 = 6, 4 = 5, 5 = 4, 6 = 3, 7 = 2, 8 = 1. 
Asiakokonaisuudessa 2 muunnos tehdään seuraavasti: 
1 = 6, 2 = 5, 3 = 4, 4 = 3, 5 = 2, 6 = 1. 
Asiakokonaisuuksissa 3 ja 4 muunnokset tehdään seuraavasti: 
1 = 4, 2 = 3, 3 = 2, 4 = 1. 
Näin saatujen arvojen keskiarvot kuvaavat henkilöstön antamia yksittäisten mittareiden painoarvoja 
kunkin asiakokonaisuuden sisällä. 
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LIITE 3 KYSELYLOMAKE OMISTAJILLE 

Ammattikorkeakoulun ylläpito-oikeus perustuu valtioneuvoston antamaan toimilupaan. Toimilupa voi-
daan antaa kunnalle, kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle tai säätiölle. Ylläpitäjä 
eli toimiluvan saaja omistaa koulun, ja omistajuudesta seuraa monia eri asioita. 

Teitä pyydetään vastaamaan ammattikorkeakoulunne omistajan edustajana tähän kyselyyn. Tulokset ra-
portoidaan laajoina yhteenvetoina eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. 

Edustamani amk:n nimi: 

HENKINEN JA JURIDINEN OMISTAJUUS 

Seuraavassa on joitakin väittämiä, joihin pyydetään henkilökohtaista kannanottoanne. Oikeita tai vääriä 
vastauksia ei ole olemassa. Vastatkaa rastittamalla numero. Numerot tarkoittavat, että 
 1 = olen täysin samaa mieltä 
 2 = olen melko samaa mieltä 
 3 = vaikea sanoa/ei mielipidettä 
 4 = olen melko eri mieltä 
 5 = olen täysin eri mieltä 

1. Tunnen ammattikorkeakoulumme toimintaa aika hyvin. 1 2 3 4 5 
2. Tunnen olevani ammattikorkeakoulun edustaja myös koulun ulkopuolisissa so-

siaalisissa suhteissa. 1 2 3 4 5
3. Käytän suhteellisen paljon aikaani ja energiaani ammattikorkeakouluasioiden 

hoitamiseen. 1 2 3 4 5
4. Koulumme tuntuu läheiseltä ja kotoisalta. 1 2 3 4 5 
5. Saan ammattikorkeakoulumme asioista tarpeeksi tietoa. 1 2 3 4 5 
6. Koen edustavani ammattikorkeakouluasioissa ”omistajan näkökulmaa”. 1 2 3 4 5 
7. Haluan vaikuttaa myös yhteiskuntaan osallistumalla ammattikorkeakoulujen 

omistajahallintoon. 1 2 3 4 5
8. Omistajina meidän on ohjattava koulumme toimintoja. 1 2 3 4 5 
9. Ammattikorkeakoulumme strategiset valinnat kuuluvat keskeisimpiin ohjausteh-

täviin. 1 2 3 4 5
10. Ammattikorkeakoulumme johdon (sisäinen hallitus ja rehtori) nimeämistilanteet 

ovat merkittäviä vaikuttamiskeinoja. 1 2 3 4 5
11. Ammattikorkeakoulumme toimintojen oikea organisointi on tärkeää. 1 2 3 4 5 
12. Toimintasuunnitelman ja budjetin käsittely ovat tehokkaita ohjaustapoja. 1 2 3 4 5 
13. Erilaisten arviointien ja raporttien saaminen ammattikorkeakoulumme asioista 

on tärkeää. 1 2 3 4 5
     

14. Ammattikorkeakoululta on vaadittava hyvää sisäistä  
tehokkuutta. 1 2 3 4 5

 1 = olen täysin samaa mieltä 
 2 = olen melko samaa mieltä 
 3 = vaikea sanoa/ei mielipidettä 
 4 = olen melko eri mieltä 
 5 = olen täysin eri mieltä 

15. Koen olevani vastuullinen ammattikorkeakoulumme  
tavoitteiden asettamisesta. 1 2 3 4 5

16. Koen, että voin omistajan edustajana vaikuttaa amk:n tavoitteisiin. 1 2 3 4 5 
17. Koen olevani vastuullinen ammattikorkeakoulumme voimavaroista. 1 2 3 4 5 
18. Koen, että voin omistajan edustajana vaikuttaa amk:n voimavaroihin. 1 2 3 4 5 
19. Koen olevani vastuullinen ammattikorkeakoulumme  

toiminnasta. 1 2 3 4 5
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20. Koen, että voin omistajan edustajana vaikuttaa amk:n toimintaan. 1 2 3 4 5 
21. Koen olevani vastuullinen ammattikorkeakoulumme  

tuloksista. 1 2 3 4 5
22. Koen, että voin omistajan edustajana vaikuttaa amk:n tuloksiin. 1 2 3 4 5 
23. Päätösvallan delegointi mahdollisimman alas luo tehokkuutta. 1 2 3 4 5 
24. Omistajina meidän on myös valvottava amk:n toimintoja. 1 2 3 4 5 
25. Ammattikorkeakoulumme johdon (sisäinen hallitus ja rehtori) ohjaaminen sisäl-

tyy omistajan tehtäviin. 1 2 3 4 5
26. Käytämme hyväksemme arviointeja ja raportteja ohjatessamme ammattikorkea-

koulun toimintoja. 1 2 3 4 5
27. Käytännössä otamme kantaa amk:n johdon (sisäinen hallitus ja rehtori) valin-

taan. 1 2 3 4 5
28. Käytännössä ohjaamme ja tarvittaessa myös puutumme koulumme sisäisen hal-

lituksen ja rehtorin toimintaan. 1 2 3 4 5
29. Käytännössä vaikutamme ammattikorkeakoulumme strategisiin valintoihin.  1 2 3 4 5 
30. Käytännössä otamme kantaa ammattikorkeakoulumme organisaation rakentumi-

seen. 1 2 3 4 5
31. Käytännössä vaikutamme koulumme toimintasuunnitelman ja budjetin sisältöi-

hin. 
1 2 3 4 5 

32. Käytännössä tehostamme koulumme toimintaa erilaisilla delegoinneilla.  1 2 3 4 5 
33. Olen tekemisissä amk:n asioiden kanssa myös muulloin kuin kokouksissa. 1 2 3 4 5 
34. Pyrin edistämään erilaisissa yhteiskunnallisissa toimintaympäristöissä ammatti-

korkeakoulumme asiaa. 1 2 3 4 5
35. Ammattikorkeakoulu saa mielestäni käyttää mahdollisen hyvän taloudellisen tu-

loksensa oman toimintansa kehittämiseen. 1 2 3 4 5
36. Olen valmis omistajamuutoksiin koulumme osalta, jos voimme itse panna muu-

toksia vireille. 1 2 3 4 5
37. Olen valmis omistajamuutoksiin koulumme osalta, jos  

valtion viranomaiset sitä vaativat. 1 2 3 4 5

KÄSITYKSIÄ OPERATIIVISEN JOHDON (REHTORI JA JOHTORYHMÄ) TOIMINNASTA 
1 = olen täysin samaa mieltä 
 2 = olen melko samaa mieltä 
 3 = vaikea sanoa/ei mielipidettä 
 4 = olen melko eri mieltä 
 5 = olen täysin eri mieltä 

38. Amk:n operatiivinen johto ajaa amk:n asiaa vain niin kauan, kuin heidän oma 
etunsa on samansuuntainen. 1 2 3 4 5

39. Amk:n johtoa tulisi palkita tulosperusteisesti, jotta sillä riittäisi motivaatiota teh-
täväänsä. 1 2 3 4 5

40. Amk:n menestyminen riippuu enemmän johdon kyvystä kuin henkilöstön osaa-
misesta. 1 2 3 4 5

41. Tavoitteiden asettamisessa tarvittavaa kriittistä tietoa on enemmän organisaation 
huipulla kuin erilaisissa henkilöstön verkostoissa. 1 2 3 4 5

42. Johto on kiinnostuneempi oman asemansa turvaamisesta kuin amk:n menesty-
misestä.  1 2 3 4 5

43. Amk:n johtoa motivoivat enemmän taloudelliset palkkiot kuin mahdollisuus it-
sensä toteuttamiseen. 1 2 3 4 5

44. Amk:n johdon todellinen valta perustuu enemmän organisaatioasemaan kuin 
henkilökohtaiseen osaamiseen. 1 2 3 4 5

45. Amk:n johto pyrkii enemmän kontrolloimaan kuin sitouttamaan. 1 2 3 4 5 
46. Amk:n johto panostaa enemmän lähitavoitteisiin kuin pitkäkestoisuuteen. 1 2 3 4 5 
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SIDOSRYHMIEN ASEMA 

Ammattikorkeakoulun sidosryhmiä ovat ne ryhmät tai yksilöt, jotka voivat vaikuttaa organisaation tavoit-
teiden saavuttamiseen tai joihin voidaan vaikuttaa tavoitteiden saavuttamisella. Kuinka suuri merkitys 
seuraavien ryhmien intresseillä on, kun asetatte ammattikorkeakoulunne tavoitteita: 
 1 = erittäin suuri merkitys 
 2 = melko suuri merkitys 
 3 = vaikea sanoa, onko merkitys suuri vai pieni 
 4 = melko pieni merkitys 
 5 = erittäin pieni merkitys 

47. Koulun opiskelijoiden intressi. 1 2 3 4 5 
48. Koulun työntekijöiden intressi. 1 2 3 4 5 
49. Koulun yritysasiakkaiden intressi. 1 2 3 4 5 
50. Työmarkkinoiden intressi. 1 2 3 4 5 
51. Koululle tavaroita ja palveluja toimittavien intressit. 1 2 3 4 5 
52. Koulun alueen kuntien/seudun intressi. 1 2 3 4 5 
53. Kilpailijakoulujen intressi. 1 2 3 4 5 
54. Tiedotusvälineiden intressi. 1 2 3 4 5 
55. Erilaisten aktivisti- ja painostusryhmien intressit. 1 2 3 4 5 
56. Opetusministeriön intressi. 1 2 3 4 5 
57. Muiden ministeriöiden intressit. 1 2 3 4 5 
58. OPM:n ulkopuolisten rahoittajien intressit. 1 2 3 4 5 

TAVOITTEELLISUUS

59. Mitkä ovat mielestänne koulunne kolme tärkeintä tavoitetta? 

1)
2)
3)

Seuraavaksi kysytään sitä, ovatko yllä mainitsemanne tärkeät tavoitteet omasta mielestänne yhdensuun-
taisia opetusministeriön ja koulun henkilöstön asettamien tavoitteiden kanssa. Oikeita tai vääriä vastauk-
sia ei ole olemassa. Vastatkaa rastittamalla numero. Numerot tarkoittavat, että 
 1 = tavoitteet ovat mielestäni täysin yhdensuuntaisia 
 2 = tavoitteet ovat mielestäni melko yhdensuuntaisia 
 3 = vaikea sanoa, ovatko tavoitteet yhden- vai erisuuntaisia 
 4 = tavoitteet ovat mielestäni melko erisuuntaisia 
 5 = tavoitteet ovat mielestäni täysin erisuuntaisia 

60. Onko nimeämänne tavoite 1 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen opetusmi-
nisteriön tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

61. Onko nimeämänne tavoite 1 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen koulun 
henkilöstön asettamien tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

62. Onko nimeämänne tavoite 2 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen opetusmi-
nisteriön tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

63. Onko nimeämänne tavoite 2 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen koulun 
henkilöstön asettamien tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

64. Onko nimeämänne tavoite 3 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen opetusmi-
nisteriön tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

65. Onko nimeämänne tavoite 3 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen koulun 
henkilöstön asettamien tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

66. Koetteko ristiriitaa opetusministeriön asettamien valtakunnallisten tavoitteiden ja niiden asioiden vä-
lillä, jotka itse katsoisitte koulunne tärkeiksi tavoitteiksi? Rengastakaa mielikuvaanne vastaava vaihtoeh-
to. 
1 = en koe milloinkaan ristiriitaa 
 2    = koen harvoin ristiriitaa 
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 3    = en osaa sanoa, kuinka usein koen ristiriitaa 
 4    = koen melko usein ristiriitaa 
 5    = koen usein ristiriitaa 

67. Koetteko koskaan ristiriitaa koulunne henkilöstön pyrkimysten ja sen välillä, minkä itse katsoisitte 
koulunne tavoitteeksi? Rengastakaa oikea vaihtoehto. 
 1   = koen usein ristiriitaa 
 2   = koen melko usein ristiriitaa 
 3   = en osaa sanoa, kuinka usein koen ristiriitaa 
 4   = koen harvoin ristiriitaa 
 5   = en koe milloinkaan ristiriitaa 

Seuraavaksi kysymme oman koulunne tavoitteiden asettamisesta. Valitkaa jokin kolmesta vaihtoehdos-
ta.

1 = kyllä 
2 = en osaa sanoa 
3 = ei 

68. Oletteko omistajina mielestänne asettaneet koulunne toimin-
nalle selkeät tavoitteet? 1 2 3

69. Pyrittekö aktiivisesti ohjaamaan toimintaa asettamiinne ta-
voitteisiin? 1 2 3

70. Onko koulu itse (organisaationa) asettanut mielestänne toi-
minnalleen selkeät tavoitteet? 1 2 3

71. Pyrkiikö koulunne mielestänne aktiivisesti itse asettamiinsa 
tavoitteisiin? 1 2 3

72. Jos omistajan asettamat tavoitteet, henkilöstön asettamat tavoitteet ja ministeriön asettamat tavoitteet 
olisivat keskenään ristiriitaiset, kenen asettamia tavoitteita tulisi painottaa suhteessa toisiinsa? Asettakaa 
tärkeysjärjestys numeroin 1-3 siten, että 1 tarkoittaa tärkeintä tavoitetta ja 3 vähiten tärkeää. 

Tavoitteen asettaja Tärkeysjärjestys 
Omistajan tavoitteet  
Organisaation itsensä asettamat tavoitteet  
Opetusministeriön tavoitteet  
En osaa sanoa tärkeysjärjestystä  

Arvioikaa sitten asetettujen tavoitteiden saavuttamista valitsemalla jokin seuraavista vaihtoehdoista. 
1    = todella hyvin 

 2    = melko hyvin 
 3    = en osaa sanoa, hyvinkö vai huonosti 
 4    = melko huonosti 
 5    = todella huonosti 

73. Koulumme on mielestäni saavuttanut omistajien asettamat tavoitteet. 1 2 3 4 5 
74. Koulumme on mielestäni saavuttanut itse asettamansa toiminnalliset tavoitteet. 1 2 3 4 5 
75. Koulumme on mielestäni saavuttanut opetusministeriön asettamat tavoitteet. 1 2 3 4 5 
76. Koulumme on vastannut erilaisten sidosryhmien tarpeisiin. 1 2 3 4 5 
77. Koulumme on vastannut opiskelijoiden opintoihin liittyviin tarpeisiin. 1 2 3 4 5 
78. Koulumme saavuttamat tulokset ovat auttaneet opiskelijoita menestymään. 1 2 3 4 5 
79. Koulumme saavuttamat tulokset ovat saaneet aikaan myönteistä kehitystä työ-

elämässä ja yhteiskunnassa. 1 2 3 4 5
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TULOKSELLISUUDEN PAINOTTAMINEN 

80. Lopuksi pyydämme teitä kertomaan seuraavien opetusministeriön mittareiden tärkeysjärjestyksen nel-
jän asiakokonaisuuden sisällä. Kuinka tärkeä mitattava asia mielestänne asiakokonaisuudessa on. Merkit-
kää kussakin kokonaisuudessa tärkeimmäksi katsomanne mittari 1:llä, seuraavaksi tärkein 2:lla jne. Voitte 
halutessanne merkitä mittareita myös yhtä tärkeiksi antamalla niille saman sijan, esim. tärkein saa arvon 1 
ja kaksi muuta saa arvon 2 jne. 

Asiakokonaisuus 1: Opetus ja opetusmenetelmien kehittyminen 

Mittari Tärkeysjärjestys 
 Opiskelijoiden työharjoittelun määrä ja laatu  
 Henkilöstön kehittäminen  
 Opetuksen taso  
 Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen  
 Päätoimisten opettajien koulutustaso  
 Ulkomaisten opintojen määrä  
 Vieraskielisen opetuksen määrä  
 Virtuaaliopetuksen määrä  

Asiakokonaisuus 2: Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku 

Mittari Tärkeysjärjestys
 Keskeyttäneiden määrä  
 Hakijoiden määrä  
 Opintojen kulku  
 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen  
 Tutkintojen läpäisy määräajassa  
 Ammatillista tietä tulleiden osuus opiskelijoista  

Asiakokonaisuus 3: Työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehitystyö 

Mittari Tärkeysjärjestys
 Yritysten kanssa sovittujen opinnäytetöiden määrä  
 Ulospäin myytävän maksullisen palvelutoiminnan laajuus  
 Tutkimustoiminnan laajuus (menojen määrä)  
 Tutkimustoiminnan työvuodet (henkilötyövuosien määrä)  

Asiakokonaisuus 4: Aluevaikuttavuus 

Mittari Tärkeysjärjestys
 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen määrä  
 Opiskelijoiden rekrytointialue ja tutkinnon suorittaneiden 

työllistymisalue 
 Työllistyneet tutkinnon suorittaneet (mahd. suuri luku)  
 Työttömät tutkinnon suorittaneet (mahd. pieni luku)  
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LIITE 4 KYSELYLOMAKE HENKILÖSTÖLLE 

Teitä pyydetään vastaamaan ammattikorkeakoulunne henkilöstön edustajana tähän kyselyyn. Tulokset raportoi-
daan laajoina yhteenvetoina eikä yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. 

Edustamani amk:n nimi: 

Kuulun seuraavaan henkilöstöryhmään (rastita yksi vaihtoehto): 

Päätoimiset opettajat (lehtorit,  päätoimiset tuntiopettajat)  
Yliopettajat, tutkimushenkilöstö ja liiketoiminta sekä projektien henkilöstö  
Opetuksen tukipalvelu ja hallinto (kirjasto, tietopalvelu, it, muu opetuksen tukitoiminta, opetushallinto, 
yleishallinto, taloushallinto, henkilöstöhallinto) 

Seuraavassa on joitakin väittämiä, joihin pyydetään henkilökohtaista kannanottoanne. Oikeita tai vääriä vastauksia ei 
ole olemassa. Ympyröikää vaihtoehto. Numerot tarkoittavat, että   
 1 = olen täysin samaa mieltä 
 2 = olen melko samaa mieltä 
 3 = vaikea sanoa, olenko samaa vai eri mieltä 
 4 = olen melko eri mieltä 
 5 = olen täysin eri mieltä 

OSA A
      

3 Osallistun mielelläni erilaisten tulevaisuusskenaarioiden pohdintoihin. 1 2 3 4 5 
4 Luottavaisuuteni tulevaisuuteen on vähäistä. 1 2 3 4 5 
5 Olen hyvin tietoinen oman alani uusista virtauksista ja kehityksestä. 1 2 3 4 5 
6 Tartun innokkaasti mahdollisuuksiin, kun tilanne tarjoutuu. 1 2 3 4 5 
7 Minulla on usein aikatauluongelmia. 1 2 3 4 5 
8 Yleensä vältän ongelmallisia tehtäviä. 1 2 3 4 5 
9 Tunnistan herkästi tilaisuuksia, joissa koulumme voisi hyödyntää osaamistaan. 1 2 3 4 5 
10 Huomaan usein yhdisteleväni asioita uudella tavalla. 1 2 3 4 5 
11 Lähden mielelläni mukaan hankkeisiin, vaikka niiden onnistuminen ei olisikaan varmaa. 1 2 3 4 5 
12 Pääsääntöisesti yritän uudelleen, jos epäonnistun tavoitteeni saavuttamisessa. 1 2 3 4 5 
13 En pidä totuttujen menettelytapojen kyseenalaistamisesta. 1 2 3 4 5 
14 Palkan suuruus on loppujen lopuksi suhteessa työintooni. 1 2 3 4 5 
15 En koe tarvetta kantaa työstä vastuuta enää vapaa-aikanani. 1 2 3 4 5 
16 Työni itsenäisyys ei ole minulle kovin tärkeää.  1 2 3 4 5 
17 Kokeilen mielelläni kaikkea uutta. 1 2 3 4 5 
18 Työtoverini pitävät minua aloitteellisena työntekijänä. 1 2 3 4 5 
19 Osallistun työyhteisöni uusien tavoitteiden kehittämiseen. 1 2 3 4 5 
20 Asetan itselleni haaastavia tavoitteita. 1 2 3 4 5 
21 Luotan itseeni ja omiin kykyihini. 1 2 3 4 5 
22 Otan usein ohjat omiin käsiini. 1 2 3 4 5 
23 Minulta eivät työt jää kesken. 1 2 3 4 5 
24 Minua kannustaa itsensä kehittäminen työssä. 1 2 3 4 5 
25 Olen tarmokas ja tartun toimeen. 1 2 3 4 5 
26 Olen sitoutunut pyrkiessäni työni tavoitteisiin. 1 2 3 4 5 
27 Uudistan joka vuosi toimintatapojani työssäni. 1 2 3 4 5 
28 Ideoin mielelläni uusia tuotteita tai projekteja työssäni. 1 2 3 4 5 

OSA B 

Tässä tutkimuksessa tiimillä tarkoitetaan talon sisäisiä, virallisia tai epävirallisia ryhmiä, jotka koostuvat eri 
alojen tai saman alan asiantuntijoista. Tiimille on annettu tai se on ottanut hoitaakseen jonkin tehtävän, josta 
osallistujat yhdessä vastaavat.  

Verkostolla puolestaan tarkoitetaan amk:n sisäisiä tai ulospäin suuntauneita spontaaneja, epävirallisia, elasti-
sia rakenteita, joita asiantuntijat ovat keskenään luoneet informaation vaihtamiseksi ja osaamisensa vahvis-
tamiseksi.
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29. Kuinka moneen amk:n sisäiseen tiimiin kuulutte tällä hetkellä?    

En toimi missään tiimissä 1 
Olen noin 1 – 3 tiimin jäsen 2 
Olen noin 4 – 6 tiimin jäsen 3 
Olen noin 7 – 9 tiimin jäsen 4 
Olen vähintään 10 tiimin jäsen 5 

30. Kuinka moneen amk:n sisäiseen verkostoon kuulutte tällä hetkellä?    

En toimi missään verkostossa 1 
Olen noin 1 – 3 verkoston jäsen 2 
Olen noin 4 – 6 verkoston jäsen 3 
Olen noin 7 – 9 verkoston jäsen 4 
Olen vähintään 10 verkoston jäsen 5 

31. Kuinka usein tiiminne keskimäärin kokoontuvat? 

Noin 1 – 3 kertaa vuodessa 1 
Noin 4 – 6 kertaa vuodessa 2 
Noin 7 – 9 kertaa vuodessa 3 
Noin 10 – 12 kertaa vuodessa 4 
Yli 12 kertaa vuodessa 5 

32. Kuinka usein verkostonne keskimäärin kokoontuvat? 

Noin 1 – 3 kertaa vuodessa 1 
Noin 4 – 6 kertaa vuodessa 2 
Noin 7 – 9 kertaa vuodessa 3 
Noin 10 – 12 kertaa vuodessa 4 
Yli 12 kertaa vuodessa 5 

33. Kuinka hyvin tunnette tiimienne muut jäsenet? 

Erittäin hyvin 1 
Melko hyvin 2 
Vaikea sanoa 3 
Melko huonosti 4 
Erittäin huonosti 5 

34. Kuinka hyvin tunnette verkostonne muut jäsenet? 

Erittäin hyvin 1 
Melko hyvin 2 
Vaikea sanoa 3 
Melko huonosti 4 
Erittäin huonosti 5 

35. Kuinka tärkeitä tiiminne ovat koulunne tavoitteiden saavuttamisessa? 

Erittäin tärkeitä 1 
Melko tärkeitä 2 
Vaikea sanoa 3 
Melko tarpeettomia 4 
Erittäin tarpeettomia 5 

36. Kuinka tärkeitä verkostonne ovat koulunne tavoitteiden saavuttamisessa? 

Erittäin tärkeitä 1 
Melko tärkeitä 2 
Vaikea sanoa 3 
Melko tarpeettomia 4 
Erittäin tarpeettomia 5 
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37. Kuinka paljon ongelmatilanteissa luotatte tiimienne jäseniin? 

Erittäin paljon 1 
Melko paljon 2 
Vaikea sanoa 3 
Melko vähän 4 
Erittäin vähän 5 

38. Kuinka paljon ongelmatilanteissa luotatte verkostojenne jäseniin? 

Erittäin paljon 1 
Melko paljon 2 
Vaikea sanoa 3 
Melko vähän 4 
Erittäin vähän 5 

OSA C 

Tässä osiossa on 29 väittämää, joihin pyydetään henkilökohtaista kannanottoanne. Tässäkään ryhmässä ei ole oikeita 
tai vääriä vastauksia. 

Vastausvaihtoehdot ovat: 
1 = olen täysin samaa mieltä 

 2 = olen melko samaa mieltä 
 3 = vaikea sanoa, olenko samaa vai eri mieltä 
 4 = olen melko eri mieltä 
 5 = olen täysin eri mieltä 
    

39 Paineiden edessä koulumme pyrkii ennemmin säilyttämään entiset toimintamallinsa kuin 
muuttumaan. 

1 2 3 4 5 

40 Koulussamme mieluummin suunnitellaan asiat hyvin kuin tartutaan tilaisuuteen. 1 2 3 4 5 
41 Koulussamme vältetään riskejä. 1 2 3 4 5 
42 Koulumme toimii enemmänkin selkeiden rakenteiden kuin ryhmätyöajattelun varassa. 1 2 3 4 5 
43 Koulussamme on sellaista kontrollointia, joka merkittävästi vähentää joustavuutta. 1 2 3 4 5 
44 Koulumme ennemmin välttää virheitä kuin sietää niitä. 1 2 3 4 5 
45 Koulumme resursseja ohjataan enemmän keskitetysti kuin hajautetusti. 1 2 3 4 5 
46 Koulumme on toimintatavoiltaan enemmän perinteinen kuin edistyksellinen. 1 2 3 4 5 
47 Koulussamme keskitytään enemmän tekemisiin kuin tuloksiin. 1 2 3 4 5 
48 Koulussamme on tapana arvioida kriittisesti omaa toimintaa ja sen tarkoituksenmukai-

suutta. 1 2 3 4 5
49 Koulussamme käsitellään virheet, niin että niistä opittaisiin. 1 2 3 4 5 
50 Koulumme eri osastoilla on riittävästi itsenäisyyttä. 1 2 3 4 5 
51 Henkilöstömme tehtävänkuvat ovat enemmänkin yleispiirteisiä kuin tiukkoja. 1 2 3 4 5 
52 Organisaatiorakenteemme on yksinkertainen ja joustava. 1 2 3 4 5 
53 Koulumme antaa resursseja, kun tunnistamme tilaisuuden, johon kannattaisi tarttua. 1 2 3 4 5 
54 Koulussamme annetaan vapautta luovuuden käyttämiseen. 1 2 3 4 5 
55 Koulussamme kannustetaan yrittäjämäiseen toimintatapaan. 1 2 3 4 5 
56 Koulussamme on paljon epämuodollista ja avointa kommunikointia. 1 2 3 4 5 
57 Saamme johdolta tukea ja kannustusta päivittäiseen työskentelyyn. 1 2 3 4 5 
58 Koulussamme annetaan kannusteita. 1 2 3 4 5 
59 Koulussamme annetaan voimavaroja innovointiin ja kehittämiseen. 1 2 3 4 5 
60 Koulumme johto on valmis haastamaan olemassa olevia normeja. 1 2 3 4 5 
61 Kouluamme johdetaan vision mukaisesti. 1 2 3 4 5 
62 Koulumme johto pyrkii määrätietoisesti vähentämään byrokratiaa koulussamme. 1 2 3 4 5 
63 Koulumme johto energisoi työympäristöä. 1 2 3 4 5 
64 Koulumme johto on muutossuuntautunutta ja innovatiivista. 1 2 3 4 5 
65 Koulussamme valtaa ja vastuuta on delegoitu riittävästi. 1 2 3 4 5 
66 Koulumme toimintoja kehitetään oppimalla palautteesta. 1 2 3 4 5 
67 Organisaatiomme arvot kannustavat yrittämiseen. 1 2 3 4 5 
68 Koulumme johto on sitoutunut pitkäaikaiseen sisäisen yrittäjyyden kehittämiseen. 1 2 3 4 5 
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OSA D 

69. Mitkä ovat mielestänne ammattikorkeakoulunne kolme tärkeintä tavoitetta? 
1. tärkein tavoite: 
2. tärkein tavoite: 
3. tärkein tavoite: 

Ovatko yllä mainitsemanne tärkeät tavoitteet omasta mielestänne yhdensuuntaisia opetusministeriön ja koulun omis-
tajien asettamien tavoitteiden kanssa. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole.  

Vastausvaihtoehdot ovat seuraavat: 
1 = tavoitteet ovat mielestäni täysin yhdensuuntaiset 
 2 = tavoitteet ovat mielestäni melko yhdensuuntaiset 
 3 = vaikea sanoa, ovatko tavoitteet yhden- vai erisuuntaisia 
 4 = tavoitteet ovat mielestäni melko erisuuntaisia 
 5 = tavoitteet ovat mielestäni täysin erisuuntaisia 
      

70. Onko nimeämänne tavoite 1 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen opetusminis-
teriön tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

71. Onko nimeämänne tavoite 1 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen koulun omis-
tajien asettamien tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

72. Onko nimeämänne tavoite 2 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen opetusminis-
teriön tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

73. Onko nimeämänne tavoite 2 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen koulun omis-
tajien asettamien tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

74. Onko nimeämänne tavoite 3 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen opetusminis-
teriön tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

75. Onko nimeämänne tavoite 3 käsityksenne mukaan yhdensuuntainen koulun omis-
tajien asettamien tavoitteiden kanssa? 1 2 3 4 5

76. Koetteko ristiriitaa opetusministeriön asettamien valtakunnallisten tavoitteiden ja niiden asioiden välillä, jotka itse 
katsoisitte koulunne tärkeiksi tavoitteiksi?  

1    = en koe milloinkaan ristiriitaa 
  2    = koen harvoin ristiriitaa 
  3    = en osaa sanoa, koenko ristiriitaa vai en 
  4    = koen melko usein ristiriitaa 
  5    = koen usein ristiriitaa 

77. Koetteko koskaan ristiriitaa koulunne omistajien pyrkimysten ja sen välillä, minkä itse katsoisitte koulunne ta-
voitteeksi? 

1    = en koe milloinkaan ristiriitaa 
  2    = koen harvoin ristiriitaa 
  3    = en osaa sanoa, koenko ristiriitaa vai en 
  4    = koen melko usein ristiriitaa 
  5    = koen usein ristiriitaa 

Seuraavaksi kysymme oman koulunne tavoitteiden asettamisesta.  
1 = kyllä 
2 = en osaa sanoa 
3 = ei 

78 Oletteko amk:n työntekijöinä mielestänne asettaneet koulunne toiminnalle selkeät tavoit-
teet? 1 2 3

79 Pyrittekö aktiivisesti ohjaamaan omaa toimintaanne asettamiinne tavoitteisiin? 1 2 3
80 Ovatko omistajat asettaneet mielestänne toiminnallenne selkeät tavoitteet? 1 2 3
81 Pyrkivätkö koulunne omistajat mielestänne aktiivisesti itse asettamiinsa tavoitteisiin? 1 2 3

82. Jos omistajan asettamat tavoitteet, henkilöstön asettamat tavoitteet ja ministeriön asettamat tavoitteet olisivat kes-
kenään ristiriitaiset, kenen asettamia tavoitteita tulisi painottaa suhteessa toisiin? Asettakaa tärkeysjärjestys siten, että 
1 tarkoittaa tärkeintä tavoitetta ja 3 vähiten tärkeää. 



347

Tavoitteen asettaja Tärkeysjärjestys 
Omistajien tavoitteet  
Organisaation itsensä asettamat tavoitteet  
Opetusministeriön asettamat tavoitteet  
En osaa sanoa tärkeysjärjestystä  

Arvioikaa sitten asetettujen tavoitteiden saavuttamista omassa koulussanne.  
Valitkaa jokin seuraavista vaihtoehdoista: 
1    = todella hyvin 

 2    = melko hyvin 
 3    = en osaa sanoa, hyvinkö vai huonosti 
 4    = melko huonosti 
 5    = todella huonosti 

83 Koulumme on saavuttanut omistajien asettamat tavoitteet. 1 2 3 4 5 
84 Koulumme on saavuttanut itse asettamansa toiminnalliset tavoitteet. 1 2 3 4 5 
85 Koulumme on saavuttanut opetusministeriön asettamat tavoitteet. 1 2 3 4 5 
86 Koulumme on vastannut erilaisten sidosryhmien tarpeisiin. 1 2 3 4 5 
87 Koulumme on vastannut opiskelijoiden opintoihin liittyviin tarpeisiin. 1 2 3 4 5 
88 Koulumme saavuttamat tulokset ovat auttaneet opiskelijoita menestymään. 1 2 3 4 5 
89 Koulumme saavuttamat tulokset ovat saaneet aikaan myönteistä kehitystä työelämässä ja 

yhteiskunnassa. 1 2 3 4 5

OSA E 

90. Lopuksi pyydämme Teitä kertomaan seuraavien opetusministeriön mittareiden tärkeysjärjestyksen neljän asiako-
konaisuuden sisällä. Kuinka tärkeä mitattava asia mielestänne asiakokonaisuudessa on. Merkitkää kussakin kokonai-
suudessa tärkeimmäksi katsomanne mittari 1:llä, seuraavaksi tärkein 2:lla jne. Voitte halutessanne merkitä mittareita 
myös yhtä tärkeiksi antamalla niille saman sijan, esim. tärkein saa arvon 1 ja kaksi muuta saa arvon 2 jne. 

Asiakokonaisuus 1: Opetus ja opetusmenetelmien kehittyminen 

Mittari Tärkeysjärjestys 
 Opiskelijoiden työharjoittelun määrä ja laatu  
 Henkilöstön kehittäminen  
 Opetuksen taso  
 Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen  
 Päätoimisten opettajien koulutustaso  
 Ulkomaisten opintojen määrä  
 Vieraskielisen opetuksen määrä  
 Virtuaaliopetuksen määrä  

Asiakokonaisuus 2: Koulutuksen vetovoima ja opintojen kulku 

Mittari Tärkeysjärjestys
 Keskeyttäneiden määrä  
 Hakijoiden määrä  
 Opintojen kulku  
 Sukupuolten tasa-arvon edistäminen  
 Tutkintojen läpäisy määräajassa  
 Ammatillista tietä tulleiden osuus opiskelijoista  

Asiakokonaisuus 3: Työelämäyhteistyö sekä tutkimus- ja kehitystyö 

Mittari Tärkeysjärjestys
 Yritysten kanssa sovittujen opinnäytetöiden määrä  
 Ulospäin myytävän maksullisen palvelutoiminnan laajuus  
 Tutkimustoiminnan laajuus (menojen määrä)  
 Tutkimustoiminnan työvuodet (henkilötyövuosien määrä)  
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Asiakokonaisuus 4: Aluevaikuttavuus 

Mittari Tärkeysjärjestys
 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen määrä  
 Opiskelijoiden rekrytointialue ja tutkinnon suorittaneiden työllis-

tymisalue 
 Työllistyneet tutkinnon suorittaneet (mahd. suuri luku)  
 Työttömät tutkinnon suorittaneet (mahd. pieni luku)  
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LIITE 6 

OPETUS JA OPETUSMENETELMIEN KEHITTYMINEN

Painokerroin 0,149 0,158 0,191 0,099

Harjoittelu

A1

Henkilöstön 
kehittäminen

A2

Opetuksen taso

A3 A4
Ammattikorkea-koulu 2005

t

Ammattikorkea-koulu 2005

t

Ammattikorkea-koulu
2005

t

Ammattikorkeakoulu
2004 2005

Muutos 2005-
2004

t tr t+tr s

Pirkanmaan 0,22    29 4,321 Laurea 12,90    29 4,582 Mikkelin 0,29    29 5,539 Rovaniemen 0,06    0,11    0,05    26 12,5 38,5 28 2,772
Yh Sydväst 0,12    28 4,172 Diakonia 9,20    28 4,424 Kajaanin 0,26    28 5,348 Jyväskylän 0,19    0,23    0,04    28 10,5 38,5 28 2,772
Humanistinen 0,11    27 4,023 Kemi-Tornion 8,30    27 4,266 EVTEK 0,19    27 5,157 Humanistinen -0,03    0,07    0,10    22 14,5 36,5 27 2,673
Mikkelin 0,10    26 3,874 Humanistinen 7,90    26 4,108 Satakunnan 0,18    26 4,966 Tampereen 0,06    0,09    0,03    25 9,5 34,5 26 2,574
Etelä-Karjalan 0,09    23 3,427 Seinäjoen 7,70    25 3,950 Haaga Instituutin 0,17    24 4,584 Hämeen 0,07    0,08    0,01    23 9,0 32,0 25 2,475
Pohjois-Karjalan 0,09    23 3,427 Pirkanmaan 6,40    24 3,792 Jyväskylän 0,17    24 4,584 Turun 0,00    0,04    0,04    20 10,5 30,5 24 2,376
Satakunnan 0,09    23 3,427 Jyväskylän 6,20    23 3,634 Oulun seudun 0,14    22 4,202 Pirkanmaan -0,09    0,00    0,09    16 14,0 30,0 23 2,277
Kajaanin 0,05    22 3,278 Tampereen 6,10    22 3,476 Seinäjoen 0,14    22 4,202 Svenska Yh -0,01    0,03    0,04    19 10,5 29,5 22 2,178
Savonia 0,04    20 2,980 Yh Sydväst 6,00    21 3,318 Savonia 0,10    20 3,820 EVTEK 0,34    0,24    -0,10    29 29,0 21 2,079
Seinäjoen 0,04    20 2,980 Savonia 5,80    20 3,160 Tampereen 0,10    20 3,820 Keski-Pohjanmaan -0,02    0,02    0,04    18 10,5 28,5 20 1,980
Oulun seudun 0,02    19 2,831 Helsingin 5,60    19 3,002 Rovaniemen 0,04    19 3,629 Helsingin liiketal. 0,21    0,18    -0,03    27 27,0 19 1,881
EVTEK 0,01    17 2,533 Kajaanin 5,30    18 2,844 Hämeen 0,03    18 3,438 Vaasan -0,08    -0,03    0,05    11 12,5 23,5 18 1,782
Lahden 0,01    17 2,533 Kymenlaakson 5,20    16 2,528 Pohjois-Karjalan 0,01    17 3,247 Mikkelin 0,13    0,08    -0,05    23 23,0 17 1,683
Kymenlaakson -0,01    15 2,235 Vaasan 5,20    16 2,528 Keski-Pohjanmaan 0,00    16 3,056 Etelä-Karjalan 0,16    0,06    -0,10    21 21,0 16 1,584
Turun -0,01    15 2,235 Turun 5,10    15 2,370 Pirkanmaan -0,01    15 2,865 Kemi-Tornion -0,14    -0,09    0,05    7 12,5 19,5 14 1,386
Vaasan -0,02    14 2,086 Helsingin liiketal. 4,60    12 1,896 Helsingin liiketal. -0,03    14 2,674 Kajaanin -0,09    -0,06    0,03    10 9,5 19,5 14 1,386
Hämeen -0,03    11 1,639 Hämeen 4,60    12 1,896 Kymenlaakson -0,04    13 2,483 Oulun seudun 0,02    0,01    -0,01    17 17,0 13 1,287
Kemi-Tornion -0,03    11 1,639 Mikkelin 4,60    12 1,896 Laurea -0,06    12 2,292 Diakonia -0,02    -0,02    0,00    12 12,0 9 0,891
Tampereen -0,03    11 1,639 Haaga Instituutin 4,20    11 1,738 Humanistinen -0,08    11 2,101 Kymenlaakson 0,01    -0,02    -0,03    12 12,0 9 0,891
Helsingin liiketal. -0,04    7 1,043 EVTEK 4,10    9 1,422 Diakonia -0,12    10 1,910 Lahden 0,05    -0,02    -0,07    12 12,0 9 0,891
Laurea -0,04    7 1,043 Rovaniemen 4,10    9 1,422 Etelä-Karjalan -0,16    8 1,528 Arcada-Nylands Sv. 0,24    -0,02    -0,26    12 12,0 9 0,891
Rovaniemen -0,04    7 1,043 Etelä-Karjalan 3,90    7 1,106 Vaasan -0,16    8 1,528 Seinäjoen -0,06    -0,08    -0,02    9 9,0 8 0,792
Svenska Yh -0,04    7 1,043 Keski-Pohjanmaan 3,90    7 1,106 Lahden -0,17    7 1,337 Helsingin -0,07    -0,09    -0,02    7 7,0 7 0,693
Helsingin -0,06    5 0,745 Pohjois-Karjalan 3,80    6 0,948 Svenska Yh -0,21    6 1,146 Savonia -0,10    -0,10    0,00    6 6,0 6 0,594
Jyväskylän -0,06    5 0,745 Satakunnan 3,70    5 0,790 Kemi-Tornion -0,23    5 0,955 Haaga Instituutin -0,11    -0,13    -0,02    4 4,0 4 0,396
Keski-Pohjanmaan -0,08    4 0,596 Oulun seudun 3,60    4 0,632 Turun -0,24    4 0,764 Pohjois-Karjalan -0,08    -0,13    -0,05    4 4,0 4 0,396
Arcada-Nylands Sv. -0,10    3 0,447 Arcada-Nylands Sv. 3,30    3 0,474 Arcada-Nylands Sv. -0,26    3 0,573 Satakunnan -0,16    -0,19    -0,03    3 3,0 3 0,297
Diakonia -0,14    1 0,149 Svenska Yh 2,80    2 0,316 Helsingin -0,30    2 0,382 Yh Sydväst -0,17    -0,19    -0,02    2 2,0 2 0,198
Haaga Instituutin -0,14    1 0,149 Lahden 2,70    1 0,158 Yh Sydväst -0,46    1 0,191 Laurea -0,23    -0,31    -0,08    1 1,0 1 0,099

Opiskelijavaihto Suomesta ja Suomeen
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0,143 0,085 0,092

A5 A6 A7
Ammattikorkea-
koulu 2003 2004 2005

Muutos 
2005-2003

t tr t+tr s

Ammattikorkea-
koulu 2003 2004 2005

Muutos 2005-
2003

t tr t+tr s

Ammattikorkea-
koulu 2003 2004 2005

Muutos 2005-
2003

t tr t+tr s

Rovaniemen -0,07    0,02    0,11    0,18    26 14,5 40,5 29 4,147 Tampereen -0,28    0,57    0,43    0,71    28 14,5 42,5 29 2,465 Helsingin liiketal. 0,09    0,30    0,22    0,13    28 14,5 42,5 29 2,668
EVTEK 0,15    0,16    0,20    0,05    29 9,0 38,0 28 4,004 Mikkelin -0,03    0,09    0,25    0,28    26 12,5 38,5 28 2,380 Keski-Pohjanmaan -0,01    0,09    0,08    0,09    25 14,0 39,0 28 2,576
Tampereen 0,04    0,11    0,10    0,06    25 10,0 35,0 27 3,861 Seinäjoen 0,38    0,11    0,41    0,03    27 9,5 36,5 27 2,295 Jyväskylän 0,01    0,03    0,04    0,03    23 12,5 35,5 27 2,484
Jyväskylän 0,12    0,09    0,13    0,01    27 6,5 33,5 26 3,718 Pirkanmaan 0,03    -0,01    0,19    0,16    24 11,5 35,5 26 2,210 Turun -0,01    0,03    0,02    0,03    21 12,5 33,5 26 2,392
Laurea 0,08    0,14    0,09    0,01    24 6,5 30,5 25 3,575 Arcada-Nylands Sv. -0,59    -0,12    0,04    0,63    19 14,0 33,0 25 2,125 Pirkanmaan -0,07    -0,06    -0,02    0,05    17 13,5 30,5 25 2,300
Pohjois-Karjalan -0,14    -0,05    0,01    0,15    16 13,5 29,5 24 3,432 Jyväskylän 0,04    0,02    0,07    0,03    21 10,0 31,0 24 2,040 Arcada-Nylands Sv. 0,35    0,29    0,25    -0,10    29 29,0 24 2,208
Savonia -0,02    0,04    0,03    0,05    19 9,0 28,0 22 3,146 Turun -0,38    0,23    0,03    0,41    17 13,5 30,5 23 1,955 Vaasan 0,37    0,15    0,15    -0,22    27 27,0 23 2,116
Humanistinen 0,26    0,13    0,18    -0,08    28 28,0 22 3,146 Helsingin liiketal. 1,12    0,90    1,00    -0,12    29 29,0 22 1,870 EVTEK 0,15    0,14    0,11    -0,04    26 26,0 22 2,024
Helsingin -0,14    -0,09    -0,01    0,13    15 12,5 27,5 21 3,003 Pohjois-Karjalan -0,08    -0,25    -0,02    0,06    16 10,5 26,5 21 1,785 Savonia 0,05    0,04    0,04    -0,01    23 23,0 21 1,932
Diakonia 0,05    0,10    0,06    0,01    20 6,5 26,5 20 2,86 Diakonia 0,71    0,62    0,24    -0,47    25 25,0 20 1,700 Humanistinen 0,08    0,10    0,03    -0,05    22 22,0 20 1,840
Satakunnan -0,12    -0,11    -0,04    0,08    11 11,5 22,5 19 2,717 Etelä-Karjalan -0,48    -0,18    -0,12    0,36    10 13,0 23,0 18 1,530 Kemi-Tornion 0,15    0,13    0,01    -0,14    20 20,0 19 1,748
Keski-Pohjanmaan 0,08    0,07    0,08    0,00    22 22,0 17 2,431 Kemi-Tornion 0,18    -0,27    0,10    -0,08    23 23,0 18 1,530 Svenska Yh 0,09    0,08    0,00    -0,09    19 19,0 18 1,656
Mikkelin 0,12    0,06    0,08    -0,04    22 22,0 17 2,431 Satakunnan -0,29    -0,33    -0,12    0,17    10 12,0 22,0 16 1,360 Rovaniemen 0,00    0,05    -0,02    -0,02    17 17,0 17 1,564
Kemi-Tornion -0,20    -0,11    -0,07    0,13    9 12,5 21,5 16 2,288 Vaasan 0,95    0,72    0,09    -0,86    22 22,0 16 1,360 Etelä-Karjalan -0,02    -0,02    -0,03    -0,01    16 16,0 16 1,472
Etelä-Karjalan -0,14    -0,06    -0,07    0,07    9 11,0 20,0 14 2,002 EVTEK 0,68    0,40    0,06    -0,62    20 20,0 14 1,190 Laurea -0,02    -0,02    -0,05    -0,03    15 15,0 15 1,380
Hämeen 0,09    0,08    0,06    -0,03    20 20,0 14 2,002 Kymenlaakson -0,36    -0,18    -0,22    0,14    6 11,0 17,0 13 1,105 Mikkelin -0,02    -0,02    -0,07    -0,05    13 13,0 13 1,196
Turun -0,07    -0,04    -0,04    0,03    11 8,5 19,5 13 1,859 Hämeen 0,06    -0,07    0,03    -0,03    17 17,0 13 1,105 Tampereen 0,07    0,07    -0,07    -0,14    13 13,0 13 1,196
Arcada-Nylands Sv. -0,27    -0,17    -0,10    0,17    5 14,0 19,0 12 1,716 Oulun seudun 0,03    0,10    -0,03    -0,06    15 15,0 12 1,020 Hämeen -0,06    -0,05    -0,08    -0,02    11 11,0 11 1,012
Pirkanmaan 0,01    0,02    0,01    0,00    16 16,0 10 1,430 Lahden 0,07    -0,07    -0,05    -0,12    14 14,0 11 0,935 Oulun seudun -0,04    0,07    -0,08    -0,04    11 11,0 11 1,012
Seinäjoen 0,05    0,04    0,01    -0,04    16 16,0 10 1,430 Yh Sydväst 0,34    0,30    -0,09    -0,43    13 13,0 10 0,850 Haaga Instituutin -0,09    -0,08    -0,09    0,00    10 10,0 10 0,920
Kymenlaakson -0,16    -0,12    -0,10    0,06    5 10,0 15,0 9 1,287 Rovaniemen -0,06    0,27    -0,12    -0,06    10 10,0 9 0,765 Kymenlaakson -0,02    -0,05    -0,09    -0,07    9 9,0 9 0,828
Svenska Yh -0,24    -0,17    -0,13    0,11    2 12,0 14,0 8 1,144 Helsingin -0,13    -0,32    -0,15    -0,02    9 9,0 8 0,680 Helsingin -0,06    -0,06    -0,10    -0,04    7 7,0 7 0,644
Kajaanin 0,00    0,00    -0,02    -0,02    13 13,0 6 0,858 Humanistinen 0,25    -0,07    -0,16    -0,41    8 8,0 7 0,595 Diakonia 0,00    -0,08    -0,10    -0,10    7 7,0 7 0,644
Vaasan 0,04    0,06    -0,02    -0,06    13 13,0 6 0,858 Kajaanin -0,15    -0,66    -0,21    -0,06    7 7,0 6 0,510 Satakunnan -0,04    -0,04    -0,12    -0,08    5 5,0 5 0,460
Helsingin liiketal. -0,01    -0,07    -0,08    -0,07    8 8,0 5 0,715 Keski-Pohjanmaan 0,13    -0,28    -0,30    -0,43    5 5,0 5 0,425 Pohjois-Karjalan -0,02    -0,04    -0,12    -0,10    5 5,0 5 0,460
Yh Sydväst -0,28    -0,30    -0,27    0,01    1 6,5 7,5 4 0,572 Savonia -0,25    -0,43    -0,34    -0,09    3 3,0 3 0,255 Kajaanin -0,12    -0,08    -0,13    -0,01    3 3,0 3 0,276
Lahden -0,08    -0,08    -0,09    -0,01    7 7,0 3 0,429 Laurea -0,17    -0,34    -0,34    -0,17    3 3,0 3 0,255 Lahden -0,09    -0,09    -0,13    -0,04    3 3,0 3 0,276
Oulun seudun 0,17    0,02    -0,11    -0,28    4 4,0 2 0,286 Haaga Instituutin -0,10    -1,12    -0,39    -0,29    2 2,0 2 0,170 Seinäjoen -0,11    -0,11    -0,15    -0,04    1 1,0 1 0,092
Haaga Instituutin 0,05    0,01    -0,12    -0,17    3 3,0 1 0,143 Svenska Yh -0,08    -0,09    -0,60    -0,52    1 1,0 1 0,085 Yh Sydväst -0,06    -0,09    -0,15    -0,09    1 1,0 1 0,092

Ulkomaiset opinnot Päätoimisten opettajien koulutustaso Vieraskielinen opetus
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OPETUS JA OPETUSMENETELMIEN KEHITTYMINEN YHT.

0,082

A8

Ammattikorkea-
koulu 2003 2004 2005

Muutos 
2005-
2003 t tr t+tr s Sijaluku

Ammattikorkeakoulu
SUMMA 
(A1-A8)

Ammattikorkeakoulu
SUMMA 
(A1-A8)

Jyväskylän 0,59    0,95    1,80    1,21    29 14,5 43,5 29 2,378 1 Jyväskylän 22,36 Arcada-Nylands Sv. 8,76    
Kemi-Tornion 0,48    0,85    1,68    1,20    28 14,0 42,0 28 2,296 2 Pirkanmaan 20,43 Diakonia 14,79    
Diakonia -0,09    0,13    0,86    0,95    26 13,5 39,5 27 2,214 3 Mikkelin 20,39 Etelä-Karjalan 14,54    
Keski-Pohjanmaan -0,24    0,35    0,53    0,77    24 12,5 36,5 25 2,050 4 Tampereen 20,26 EVTEK 19,15    
Vaasan 0,05    0,24    0,81    0,76    25 11,5 36,5 25 2,050 5 Humanistinen 19,55 Haaga Instituutin 8,26    
Kajaanin -0,42    -0,42    0,34    0,76    21 11,5 32,5 24 1,968 6 EVTEK 19,15 Helsingin 9,72    
Etelä-Karjalan -0,04    -0,01    0,34    0,38    21 10,5 31,5 23 1,886 7 Rovaniemen 16,98 Helsingin liiketal. 13,16    
Turun -0,46    -0,34    0,22    0,68    20 11,0 31,0 22 1,804 8 Savonia 16,79 Humanistinen 19,55    
Rovaniemen 0,45    0,86    0,51    0,06    23 7,0 30,0 20 1,640 8 Kajaanin 16,47 Hämeen 15,13    
Pohjois-Karjalan -0,86    -0,73    0,03    0,89    17 13,0 30,0 20 1,640 10 Seinäjoen 16,23 Jyväskylän 22,36    
Hämeen 1,44    0,84    1,42    -0,02    27 27,0 19 1,558 11 Kemi-Tornion 16,11 Kajaanin 16,47    
Oulun seudun -0,35    -0,54    -0,05    0,30    16 10,0 26,0 18 1,476 12 Turun 15,76 Kemi-Tornion 16,11    
Mikkelin -0,29    -0,74    -0,16    0,13    13 8,0 21,0 17 1,394 12 Pohjois-Karjalan 15,34 Keski-Pohjanmaan 14,22    
Tampereen -0,36    0,13    -0,21    0,15    12 8,5 20,5 15 1,230 14 Hämeen 15,13 Kymenlaakson 11,44    
Pirkanmaan -0,52    -0,67    -0,31    0,21    11 9,5 20,5 15 1,230 14 Diakonia 14,79 Lahden 7,38    
Humanistinen 0,37    -0,04    0,07    -0,30    19 19,0 13 1,066 16 Satakunnan 14,67 Laurea 14,21    
Svenska Yh -0,60    -0,48    -0,41    0,19    10 9,0 19,0 13 1,066 17 Etelä-Karjalan 14,54 Mikkelin 20,39    
Laurea 0,21    0,32    0,05    -0,16    18 18,0 12 0,984 18 Vaasan 14,31 Oulun seudun 12,75    
Savonia 0,48    0,47    -0,11    -0,59    15 15,0 11 0,902 19 Keski-Pohjanmaan 14,22 Pirkanmaan 20,43    
Lahden -0,73    -0,71    -0,66    0,07    6 7,5 13,5 10 0,820 20 Laurea 14,21 Pohjois-Karjalan 15,34    
EVTEK 0,62    0,32    -0,16    -0,78    13 13,0 9 0,738 21 Helsingin liiketal. 13,16 Rovaniemen 16,98    
Satakunnan -0,05    0,93    -0,50    -0,45    9 9,0 8 0,656 22 Oulun seudun 12,75 Satakunnan 14,67    
Helsingin -0,03    -0,33    -0,51    -0,48    8 8,0 7 0,574 23 Kymenlaakson 11,44 Savonia 16,79    
Seinäjoen 1,01    -0,52    -0,65    -1,66    7 7,0 6 0,492 24 Helsingin 9,72 Seinäjoen 16,23    
Helsingin liiketal. -0,46    -0,35    -0,70    -0,24    5 5,0 5 0,410 25 Yh Sydväst 9,64 Svenska Yh 8,63    
Arcada-Nylands Sv. -0,05    -0,53    -0,73    -0,68    4 4,0 4 0,328 26 Arcada-Nylands Sv. 8,76 Tampereen 20,26    
Yh Sydväst -0,26    -1,06    -0,81    -0,55    3 3,0 3 0,246 27 Svenska Yh 8,63 Turun 15,76    
Haaga Instituutin -0,81    -0,54    -0,88    -0,07    2 2,0 2 0,164 28 Haaga Instituutin 8,26 Vaasan 14,31    
Kymenlaakson -0,75    -0,85    -0,93    -0,18    1 1,0 1 0,082 29 Lahden 7,38 Yh Sydväst 9,64    

OPETUS JA 
OPETUSMENETELMIEN 

KEHITTYMINEN 
aakkosjärjestyksessä

OPETUS JA OPETUSMENETELMIEN 
KEHITTYMINEN pistejärjestyksessä

Virtuaaliopetus
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KOULUTUKSEN VETOVOIMA JA OPINTOJEN KULKU

Painokerroin 0,178 0,194 0,217

B1 B2 B3
Ammattikorkea-
koulu

2003 2004 2005

Muutos 
2005-
2003

t tr t+tr s

Ammattikorke
a-koulu

2003 2004 2005

Muutos 
2005-
2003

t tr t+tr s

Ammattikorkea-
koulu

2003 2004 2005

Muutos 
2005-
2003

t tr t+tr s

Tampereen 2,21    2,11    3,11    0,90    29 11,5 40,5 29 5,162 Helsingin liiketa 1,91    2,02    2,39    0,48 29 12,5 41,5 29 5,626 Kajaanin 2,15    3,64    8,24    6,09 29 13,5 42,5 29 6,293
Haaga Instituutin 1,74    1,15    2,47    0,73    28 11,0 39,0 28 4,984 Oulun seudun 1,08    1,53    1,42    0,34 27 11,0 38,0 28 5,432 Tampereen 3,74    8,71    6,75    3,01 27 11,5 38,5 28 6,076
Etelä-Karjalan -1,64    -0,60    1,11    2,75    24 14,0 38,0 27 4,806 Lahden 0,78    0,99    1,17    0,39 24 11,5 35,5 27 5,238 Etelä-Karjalan 6,35    8,38    8,06    1,71 28 10,0 38,0 27 5,859
Diakonia 1,08    1,19    1,78    0,70    26 10,5 36,5 25 4,450 EVTEK 0,89    0,79    1,17    0,28 24 10,5 34,5 26 5,044 Vaasan 1,17    3,28    5,04    3,87 22 12,5 34,5 25 5,425
Oulun seudun -2,14    -1,68    0,72    2,86    22 14,5 36,5 25 4,450 Humanistinen -1,38    -0,24    0,01    1,39 19 14,5 33,5 25 4,850 Seinäjoen 3,17    5,02    5,56    2,39 24 10,5 34,5 25 5,425
Jyväskylän 2,16    2,61    2,31    0,15    27 8,5 35,5 24 4,272 Pirkanmaan 0,06    0,55    0,47    0,41 20 12,0 32,0 24 4,656 Svenska Yh -0,95    -1,81    3,50    4,45 19 13,0 32,0 24 5,208
Turun 1,34    0,86    1,64    0,30    25 9,5 34,5 23 4,094 Tampereen 2,79    2,53    2,13    -0,66    28 28,0 23 4,462 Hämeen 3,61    1,29    4,08    0,47 21 8,0 29,0 23 4,991
Hämeen -1,99    -0,67    0,12    2,11    16 13,5 29,5 22 3,916 Savonia -0,28    -0,40    -0,14    0,14 18 9,5 27,5 22 4,268 Satakunnan -6,52    0,36    0,08    6,60 13 14,0 27,0 22 4,774
Helsingin liiketal. -0,57    0,25    0,35    0,92    17 12,0 29,0 21 3,738 Jyväskylän 1,99    1,64    1,39    -0,60    26 26,0 21 4,074 Diakonia -13,23    -8,44    -1,11    12,12 12 14,5 26,5 21 4,557
Rovaniemen -2,38    -1,57    -0,73    1,65    13 13,0 26,0 20 3,560 Vaasan -0,36    -0,69    -0,29    0,07 17 8,0 25,0 20 3,880 Pohjois-Karjalan 6,62    6,78    6,36    -0,26    26 26,0 20 4,340
Pirkanmaan 1,52    -0,57    0,82    -0,70    23 23,0 19 3,382 Arcada-Nylands -0,81    -0,20    -0,57    0,24 14 10,0 24,0 18 3,492 Mikkelin 6,34    5,41    5,99    -0,35    25 25,0 19 4,123
Pohjois-Karjalan -2,05    -0,33    -0,91    1,14    10 12,5 22,5 18 3,204 Kemi-Tornion -2,07    -1,86    -1,00    1,07 10 14,0 24,0 18 3,492 Kymenlaakson -0,80    0,22    0,64    1,44 15 9,0 24,0 18 3,906
Satakunnan -1,31    -2,74    -0,78    0,53    12 10,0 22,0 17 3,026 Haaga Instituutin 1,34    1,26    1,07    -0,27    23 23,0 17 3,298 Jyväskylän 8,16    7,14    5,21    -2,95    23 23,0 17 3,689
Lahden 1,79    2,30    0,64    -1,15    21 21,0 16 2,848 Turun 1,43    1,28    0,94    -0,49    22 22,0 16 3,104 Haaga Instituutin -0,88    -2,27    0,39    1,27 14 8,5 22,5 16 3,472
EVTEK 1,41    -0,74    0,59    -0,82    20 20,0 15 2,670 Helsingin 0,96    0,65    0,88    -0,08    21 21,0 15 2,910 Helsingin liiketal -6,81    -2,15    -3,65    3,16 9 12,0 21,0 15 3,255
Svenska Yh 1,53    2,23    0,50    -1,03    19 19,0 14 2,492 Kajaanin -2,11    -1,98    -1,34    0,77 6 13,5 19,5 14 2,716 Pirkanmaan 7,26    3,85    3,76    -3,50    20 20,0 14 3,038
Seinäjoen 2,55    1,90    0,45    -2,10    18 18,0 13 2,314 Laurea -1,18    -1,00    -1,11    0,07 9 8,0 17,0 12 2,328 Turun -7,02    -4,62    -4,29    2,73 7 11,0 18,0 12 2,604
Kymenlaakson 0,12    1,12    0,09    -0,03    15 15,0 12 2,136 Kymenlaakson -1,25    -1,63    -1,16    0,09 8 9,0 17,0 12 2,328 Kemi-Tornion 5,69    3,52    2,91    -2,78    18 18,0 12 2,604
Mikkelin -1,46    -1,18    -1,36    0,10    7 7,5 14,5 11 1,958 Rovaniemen -0,37    -0,44    -0,43    -0,06    16 16,0 11 2,134 Savonia 2,03    -0,10    1,61    -0,42    17 17,0 11 2,387
Helsingin -0,02    0,23    -0,69    -0,67    14 14,0 9 1,602 Yh Sydväst -2,77    -2,60    -2,15    0,62 2 13,0 15,0 10 1,940 Helsingin 1,56    1,37    0,78    -0,78    16 16,0 10 2,170
Keski-Pohjanmaan -2,00    -0,85    -1,71    0,29    5 9,0 14,0 9 1,602 Hämeen -0,70    -0,76    -0,75    -0,05    14 14,0 9 1,746 Yh Sydväst -9,14    -13,45    -7,54    1,60 3 9,5 12,5 9 1,953
Humanistinen -0,50    -0,74    -0,87    -0,37    11 11,0 7 1,246 Etelä-Karjalan -0,33    -0,38    -0,79    -0,46    13 13,0 8 1,552 Keski-Pohjanmaa 4,24    0,51    -3,10    -7,34    11 11,0 8 1,736
Kemi-Tornion -3,03    -3,77    -2,91    0,12    3 8,0 11,0 7 1,246 Diakonia -0,57    -0,41    -0,92    -0,35    12 12,0 7 1,358 Oulun seudun 2,60    -4,01    -3,42    -6,02    10 10,0 7 1,519
Savonia 0,73    -0,86    -0,97    -1,70    9 9,0 6 1,068 Mikkelin -0,90    -0,82    -0,98    -0,08    11 11,0 6 1,164 Rovaniemen 1,44    2,30    -3,86    -5,30    8 8,0 6 1,302
Yh Sydväst -0,16    -1,01    -1,06    -0,90    8 8,0 5 0,890 Pohjois-Karjalan -1,02    -1,16    -1,19    -0,17    7 7,0 5 0,970 Laurea -2,24    -3,76    -5,60    -3,36    6 6,0 5 1,085
Laurea 0,04    0,26    -1,37    -1,41    6 6,0 4 0,712 Seinäjoen -1,41    -1,45    -1,48    -0,07    5 5,0 4 0,776 EVTEK -5,07    -7,92    -5,78    -0,71    5 5,0 4 0,868
Kajaanin -1,42    -2,12    -2,79    -1,37    4 4,0 3 0,534 Satakunnan -1,37    -1,40    -1,57    -0,20    4 4,0 3 0,582 Humanistinen -2,39    -3,10    -5,83    -3,44    4 4,0 3 0,651
Arcada-Nylands S -1,13    -0,96    -3,43    -2,30    2 2,0 2 0,356 Keski-Pohjanma -1,63    -1,36    -1,83    -0,20    3 3,0 2 0,388 Lahden -6,89    -6,42    -9,01    -2,12    2 2,0 2 0,434
Vaasan -0,78    0,80    -3,75    -2,97    1 1,0 1 0,178 Svenska Yh -2,02    -2,31    -2,24    -0,22    1 1,0 1 0,194 Arcada-Nylands -2,24    -6,50    -9,92    -7,68    1 1,0 1 0,217

Koulutuksen keskeyttäneet Hakijoiden määrä Opintojen kulku
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0,107 0,193 0,110

B4

Tutkin-
tojen 

läpäisy B5 B6
Ammattikorkea-
koulu

2003 2004 2005

Muutos 
2005-
2003

t tr t+tr s

Ammattikorkea-
koulu

2005

t

Ammattikorke
a-koulu

2003 2004 2005

Muutos 
2005-
2003

t tr t+tr s

Kemi-Tornion 2,44    3,74    5,81    3,37    29 14,0 43,0 29 3,103 Etelä-Karjalan 10,25    29 5,597 Svenska Yh 0,11    0,09    0,19    0,08    29 14,0 43,0 29 3,190
Diakonia -0,02    0,52    1,64    1,66    27 13,0 40,0 28 2,996 Tampereen 8,59    28 5,404 Diakonia -0,02    0,08    0,08    0,10    26 14,5 40,5 28 3,080
Haaga Instituutin -4,49    1,82    1,21    5,70    25 14,5 39,5 27 2,889 Savonia 8,14    27 5,211 Pirkanmaan -0,02    0,07    0,05    0,07    21 13,0 34,0 26 2,860
Satakunnan -0,01    1,58    1,29    1,30    26 12,0 38,0 26 2,782 Kajaanin 7,36    26 5,018 Yh Sydväst -0,02    0,05    0,05    0,07    21 13,0 34,0 26 2,860
Rovaniemen -0,37    1,22    1,12    1,49    24 12,5 36,5 25 2,675 Rovaniemen 6,54    25 4,825 Keski-Pohjanma 0,06    0,04    0,07    0,01    25 7,0 32,0 25 2,750
Oulun seudun -0,32    0,75    0,63    0,95    20 10,5 30,5 23 2,461 Seinäjoen 6,46    24 4,632 Tampereen 0,13    0,03    0,09    -0,04    28 28,0 24 2,640
Turun 0,69    0,72    0,95    0,26    22 8,5 30,5 23 2,461 Mikkelin 5,50    23 4,439 Kajaanin 0,13    0,09    0,08    -0,05    26 26,0 23 2,530
Vaasan -1,08    0,74    0,02    1,10    17 11,5 28,5 21 2,247 Diakonia 4,15    22 4,246 Etelä-Karjalan 0,00    0,09    0,02    0,02    17 8,5 25,5 21 2,310
Yh Sydväst 0,48    0,48    0,65    0,17    21 7,5 28,5 21 2,247 Jyväskylän 4,08    21 4,053 Jyväskylän 0,00    0,03    0,02    0,02    17 8,5 25,5 21 2,310
Lahden 2,83    3,09    2,67    -0,16    28 28,0 20 2,140 Oulun seudun 2,60    20 3,860 Mikkelin -0,02    0,02    0,01    0,03    13 11,0 24,0 20 2,200
Tampereen -2,54    -0,70    -0,54    2,00    11 13,5 24,5 18 1,926 Vaasan 2,57    19 3,667 Savonia 0,08    -0,02    0,06    -0,02    23 23,0 18 1,980
Svenska Yh -0,41    0,27    0,00    0,41    15 9,5 24,5 18 1,926 Humanistinen 1,43    18 3,474 Seinäjoen 0,10    0,05    0,06    -0,04    23 23,0 18 1,980
Humanistinen -0,32    0,10    -0,06    0,26    14 8,5 22,5 17 1,819 Pohjois-Karjalan 1,35    17 3,281 Lahden -0,06    -0,01    0,00    0,06    9 12,5 21,5 17 1,870
Helsingin liiketal 2,01    0,83    0,95    -1,06    22 22,0 16 1,712 EVTEK 1,22    16 3,088 Helsingin -0,05    -0,01    -0,01    0,04    8 12,0 20,0 14 1,540
Helsingin 0,39    0,46    0,23    -0,16    19 19,0 15 1,605 Haaga Instituutin 0,73    15 2,895 Kymenlaakson 0,00    0,04    0,01    0,01    13 7,0 20,0 14 1,540
Arcada-Nylands 0,83    0,69    0,16    -0,67    18 18,0 14 1,498 Svenska Yh 0,63    14 2,702 Rovaniemen 0,08    -0,01    0,03    -0,05    20 20,0 14 1,540
Kymenlaakson -1,08    -0,87    -0,87    0,21    9 8,0 17,0 13 1,391 Hämeen -0,17    13 2,509 Turun -0,02    -0,02    0,00    0,02    9 8,5 17,5 13 1,430
Etelä-Karjalan -1,98    -2,37    -1,15    0,83    6 10,0 16,0 11 1,177 Turun -0,50    12 2,316 Haaga Instituuti -0,05    -0,03    -0,02    0,03    6 11,0 17,0 11 1,210
EVTEK 0,07    -2,33    0,01    -0,06    16 16,0 11 1,177 Kymenlaakson -1,72    11 2,123 Hämeen 0,02    0,01    0,02    0,00    17 17,0 11 1,210
Jyväskylän 1,18    -0,16    -0,07    -1,25    13 13,0 10 1,070 Pirkanmaan -1,98    10 1,930 Satakunnan -0,01    0,00    0,00    0,01    9 7,0 16,0 10 1,100
Seinäjoen -3,18    -2,33    -2,21    0,97    1 11,0 12,0 8 0,856 Lahden -2,70    9 1,737 Kemi-Tornion 0,01    0,05    0,01    0,00    13 13,0 8 0,880
Keski-Pohjanmaa 0,00    0,12    -0,39    -0,39    12 12,0 8 0,856 Keski-Pohjanmaa -3,04    8 1,544 Pohjois-Karjalan 0,05    0,01    0,01    -0,04    13 13,0 8 0,880
Kajaanin 0,98    1,41    -0,55    -1,53    10 10,0 7 0,749 Satakunnan -3,79    7 1,351 Arcada-Nylands -0,08    -0,06    -0,06    0,02    2 8,5 10,5 7 0,770
Hämeen -2,12    -2,27    -2,02    0,10    3 6,5 9,5 6 0,642 Helsingin -4,41    6 1,158 Helsingin liiketa -0,13    -0,10    -0,11    0,02    1 8,5 9,5 6 0,660
Mikkelin -0,81    -0,73    -1,04    -0,23    8 8,0 5 0,535 Kemi-Tornion -4,70    5 0,965 Vaasan 0,01    0,00    0,00    -0,01    9 9,0 5 0,550
Savonia 0,47    -0,53    -1,06    -1,53    7 7,0 4 0,428 Laurea -9,03    4 0,772 EVTEK 0,00    -0,02    -0,02    -0,02    6 6,0 4 0,440
Laurea 2,80    -0,84    -1,29    -4,09    5 5,0 3 0,321 Helsingin liiketal -9,55    3 0,579 Humanistinen -0,03    -0,03    -0,03    0,00    5 5,0 3 0,330
Pirkanmaan -1,24    -1,72    -1,79    -0,55    4 4,0 2 0,214 Yh Sydväst -11,37    2 0,386 Laurea -0,01    0,05    -0,05    -0,04    3 3,0 2 0,220
Pohjois-Karjalan 0,02    -1,23    -2,08    -2,10    2 2,0 1 0,107 Arcada-Nylands -21,03    1 0,193 Oulun seudun 0,06    -0,02    -0,05    -0,11    3 3,0 1 0,110

Ammatillinen pohjakoulutusSukupuolten tasa-arvon edistäminen
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KOULUTUKSEN VETOVOIMA JA OPINTOJEN KULKU YHT.

VETOVOIMA JA 
OPINTOJEN KULKU 
pistejärjestys

SUMMA 
(B1-B6)

VETOVOIMA JA 
OPINTOJEN KULKU 
aakkosjärjestys

SUMM
A   (B1-

B6)

Sijaluku

Ammattikorkeakoulu

Summa-
pisteet

Ammattikorkeakoulu

Summa-
pisteet

1 Tampereen 25,67 Arcada-Nylands Sv. 6,53
2 Etelä-Karjalan 21,30 Diakonia 20,69
3 Diakonia 20,69 Etelä-Karjalan 21,30
4 Jyväskylän 19,47 EVTEK 13,29
5 Haaga Instituutin 18,75 Haaga Instituutin 18,75
6 Kajaanin 17,84 Helsingin 10,99
7 Oulun seudun 17,83 Helsingin liiketal. 15,57
8 Pirkanmaan 16,08 Humanistinen 12,37
9 Rovaniemen 16,04 Hämeen 15,01

10 Turun 16,01 Jyväskylän 19,47
11 Seinäjoen 15,98 Kajaanin 17,84
12 Vaasan 15,95 Kemi-Tornion 12,29
13 Svenska Yh 15,71 Keski-Pohjanmaan 8,88
14 Helsingin liiketal. 15,57 Kymenlaakson 13,42
15 Savonia 15,34 Lahden 14,27
16 Hämeen 15,01 Laurea 5,44
17 Mikkelin 14,42 Mikkelin 14,42
18 Lahden 14,27 Oulun seudun 17,83
19 Satakunnan 13,62 Pirkanmaan 16,08
20 Kymenlaakson 13,42 Pohjois-Karjalan 12,78
21 EVTEK 13,29 Rovaniemen 16,04
22 Pohjois-Karjalan 12,78 Satakunnan 13,62
23 Humanistinen 12,37 Savonia 15,34
24 Kemi-Tornion 12,29 Seinäjoen 15,98
25 Helsingin 10,99 Svenska Yh 15,71
26 Yh Sydväst 10,28 Tampereen 25,67
27 Keski-Pohjanmaan 8,88 Turun 16,01
28 Arcada-Nylands Sv. 6,53 Vaasan 15,95
29 Laurea 5,44 Yh Sydväst 10,28
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TYÖELÄMÄYHTEYDET SEKÄ TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ

Painokerroin 0,318 0,224 0,229

Hankkeis-
tetut opin-
näytetyöt C1 C2 C3

Ammattikorkea-
koulu 2005

t

Ammattikorkea-
koulu 2002 2003 2004

Muutos 
2004-
2002 t tr t+tr s

Ammattikorkea-
koulu 2002 2003 2004

Muutos 
2004-
2002 t tr t+tr s

Tampereen 11,36    29 9,222 Kemi-Tornion 16,78    16,21    24,30    7,52    28 14,0 42,0 29 6,496 Mikkelin 14,09    18,92    23,42    9,33    29 14,5 44 29 6,641
Jyväskylän 9,52    28 8,904 Haaga Instituutin 2,09    4,36    23,93    21,84    27 14,5 41,5 28 6,272 Hämeen 7,85    10,35    16,72    8,87    26 14,0 40 28 6,412
Hämeen 9,34    27 8,586 Mikkelin 26,04    28,86    29,36    3,32    29 11,5 40,5 27 6,048 Jyväskylän 13,55    14,02    18,11    4,56    27 10,5 38 27 6,183
Savonia 7,35    26 8,268 Keski-Pohjanmaan 16,16    21,32    21,86    5,70    24 13,0 37,0 26 5,824 Rovaniemen 11,95    12,79    16,51    4,56    24 10,5 35 25 5,725
Humanistinen 6,93    25 7,950 Rovaniemen 15,60    19,24    19,70    4,10    23 12,5 35,5 24 5,376 Kemi-Tornion 12,44    15,46    16,57    4,13    25 9,5 35 25 5,725
Kajaanin 6,39    24 7,632 Jyväskylän 19,96    20,14    22,36    2,40    25 10,5 35,5 24 5,376 EVTEK 4,83    3,76    12,47    7,64    20 13,0 33 24 5,496
Laurea 5,04    23 7,314 Hämeen 22,38    14,55    22,81    0,43    26 6,5 32,5 23 5,152 Oulun seudun 6,45    8,40    11,29    4,84    19 11,5 31 23 5,267
Mikkelin 4,95    22 6,996 Seinäjoen 16,57    16,95    17,44    0,87    22 8,5 30,5 22 4,928 Satakunnan 11,65    14,30    14,34    2,69    21 8,0 29 22 5,038
Pirkanmaan 4,68    21 6,678 Yh Sydväst 7,21    15,39    13,68    6,47    16 13,5 29,5 21 4,704 Pohjois-Karjalan 24,86    21,60    22,42    -2,44    28 28 20 4,580
Haaga Instituutin 4,61    20 6,360 Tampereen 10,31    11,30    13,73    3,42    17 12,0 29,0 20 4,480 Seinäjoen 12,85    12,80    14,60    1,75    22 5,5 28 20 4,580
Diakonia 2,98    19 6,042 Etelä-Karjalan 12,44    12,31    14,45    2,01    18 10,0 28,0 19 4,256 Laurea 2,97    9,12    9,91    6,94    15 12,0 27 18 4,122
Helsingin 2,79    18 5,724 Kajaanin 16,97    13,63    17,37    0,40    21 6,0 27,0 18 4,032 Tampereen 0,99    3,72    9,00    8,01    13 13,5 27 18 4,122
Turun 2,75    17 5,406 Oulun seudun 10,23    13,42    12,69    2,46    14 11,0 25,0 17 3,808 Kajaanin 15,08    12,81    15,28    0,20    23 2,0 25 16 3,664
Oulun seudun 1,80    16 5,088 Satakunnan 12,44    12,31    13,27    0,83    15 8,0 23,0 16 3,584 Haaga Instituutin 1,06    10,45    8,19    7,13    12 12,5 25 16 3,664
EVTEK 0,71    15 4,770 Savonia 17,49    16,77    16,98    -0,51    20 20,0 15 3,360 Diakonia 7,67    7,40    10,11    2,44    16 7,5 24 15 3,435
Rovaniemen 0,62    14 4,452 Kymenlaakson 19,97    19,43    16,72    -3,25    19 19,0 14 3,136 Svenska Yh 6,16    6,42    9,35    3,19    14 9,0 23 13 2,977
Svenska Yh 0,23    13 4,134 Vaasan 12,64    11,26    12,66    0,02    13 5,5 18,5 13 2,912 Savonia 9,15    9,82    10,94    1,79    17 6,0 23 13 2,977
Etelä-Karjalan -1,47    12 3,816 Helsingin 4,09    4,83    5,43    1,34    8 9,0 17,0 11 2,464 Keski-Pohjanmaan 10,90    10,01    11,23    0,33    18 2,5 21 12 2,748
Kemi-Tornion -2,88    11 3,498 Pirkanmaan 7,36    6,81    7,90    0,54    10 7,0 17,0 11 2,464 Lahden 3,42    3,55    6,52    3,10    8 8,5 17 10 2,290
Pohjois-Karjalan -3,94    10 3,180 Laurea 3,55    5,39    5,39    1,84    7 9,5 16,5 10 2,240 Kymenlaakson 5,43    7,83    7,58    2,15    10 6,5 17 10 2,290
Seinäjoen -4,21    9 2,862 Turun 3,54    3,38    4,10    0,56    5 7,5 12,5 9 2,016 Humanistinen 0,60    2,37    4,84    4,24    4 10,0 14 9 2,061
Yh Sydväst -7,45    8 2,544 Pohjois-Karjalan 12,55    13,68    12,41    -0,14    12 12,0 8 1,792 Arcada-Nylands Sv 2,84    5,27    5,16    2,32    5 7,0 12 7 1,603
Vaasan -7,89    7 2,226 Lahden 13,19    9,20    8,79    -4,40    11 11,0 7 1,568 Etelä-Karjalan 6,73    8,89    7,11    0,38    9 3,0 12 7 1,603
Keski-Pohjanmaa -8,34    6 1,908 EVTEK 12,85    8,19    7,84    -5,01    9 9,0 6 1,344 Pirkanmaan 4,65    4,06    6,23    1,58    6 5,0 11 4 0,916
Lahden -11,71    5 1,590 Svenska Yh 7,82    5,16    5,20    -2,62    6 6,0 5 1,120 Helsingin liiketal. 8,63    5,85    7,89    -0,74    11 11 4 0,916
Helsingin liiketal -12,74    4 1,272 Diakonia 4,25    3,42    2,81    -1,44    4 4,0 4 0,896 Vaasan 5,82    5,52    6,44    0,62    7 3,5 11 4 0,916
Satakunnan -15,15    3 0,954 Arcada-Nylands S 4,42    4,18    2,15    -2,27    2 2,0 2 0,448 Turun 3,35    3,98    4,76    1,41    3 4,5 8 3 0,687
Kymenlaakson -16,85    2 0,636 Helsingin liiketal. 6,16    3,33    2,15    -4,01    2 2,0 2 0,448 Helsingin 1,79    1,44    2,98    1,19    1 4,0 5 2 0,458
Arcada-Nylands -33,70    1 0,318 Humanistinen 7,53    4,26    1,97    -5,56    1 1,0 1 0,224 Yh Sydväst 5,11    2,78    3,38    -1,73    2 2 1 0,229

Palvelutoiminnan laajuus Tutkimustoiminnan laajuus
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TYÖELÄMÄYHTEYDET SEKÄ TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ YHT.

0,228

C4
Ammattikorkea-
koulu 2002 2003 2004

Muutos 
2004-
2002 t tr t+tr s Sijaluku

Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulu

Mikkelin 30,62    41,67    45,55    14,93    29 14,5 43,5 29 6,612 1 Jyväskylän 26,62 Arcada-Nylands Sv. 3,51
Savonia 26,03    33,67    37,85    11,82    27 13,5 40,5 28 6,384 2 Mikkelin 26,30 Diakonia 14,25
Jyväskylän 26,94    33,75    34,23    7,29    26 9,5 35,5 27 6,156 3 Hämeen 25,62 Etelä-Karjalan 11,50
Rovaniemen 21,19    23,97    30,65    9,46    23 11,0 34,0 26 5,928 4 Rovaniemen 21,48 EVTEK 13,66
Keski-Pohjanmaan 42,22    39,12    45,23    3,01    28 5,0 33,0 25 5,700 5 Savonia 20,99 Haaga Instituutin 20,17
Hämeen 28,71    27,29    33,53    4,82    25 7,5 32,5 24 5,472 6 Tampereen 20,56 Helsingin 8,87
Pohjois-Karjalan 27,75    29,01    30,99    3,24    24 5,5 29,5 23 5,244 7 Kajaanin 20,34 Helsingin liiketal. 7,20
Kajaanin 18,59    21,14    25,49    6,90    20 9,0 29,0 22 5,016 8 Haaga Instituutin 20,17 Humanistinen 12,29
Helsingin liiketal. 7,76    6,96    18,14    10,38    15 13,0 28,0 20 4,560 9 Kemi-Tornion 20,05 Hämeen 25,62
Kymenlaakson 9,43    14,13    19,11    9,68    16 12,0 28,0 20 4,560 10 Laurea 17,32 Jyväskylän 26,62
Kemi-Tornion 24,17    30,83    27,46    3,29    21 6,0 27,0 19 4,332 11 Keski-Pohjanmaan 16,18 Kajaanin 20,34
Haaga Instituutin 2,08    9,57    15,58    13,50    12 14,0 26,0 17 3,876 12 Seinäjoen 15,79 Kemi-Tornion 20,05
Diakonia 16,67    16,26    21,63    4,96    18 8,0 26,0 17 3,876 13 Oulun seudun 15,76 Keski-Pohjanmaan 16,18
Laurea 7,98    18,36    16,99    9,01    14 10,5 24,5 16 3,648 14 Pohjois-Karjalan 14,80 Kymenlaakson 10,62
Seinäjoen 31,43    33,79    29,22    -2,21    22 22,0 15 3,420 15 Diakonia 14,25 Lahden 6,82
Svenska Yh 18,74    16,48    20,30    1,56    17 3,0 20,0 14 3,192 16 EVTEK 13,66 Laurea 17,32
Tampereen 2,79    5,74    12,75    9,96    7 12,5 19,5 12 2,736 17 Pirkanmaan 12,79 Mikkelin 26,30
Pirkanmaan 8,96    11,81    15,22    6,26    11 8,5 19,5 12 2,736 18 Humanistinen 12,29 Oulun seudun 15,76
Satakunnan 25,93    26,75    23,29    -2,64    19 19,0 11 2,508 19 Satakunnan 12,08 Pirkanmaan 12,79
Humanistinen 2,31    4,50    10,51    8,20    6 10,0 16,0 9 2,052 20 Etelä-Karjalan 11,50 Pohjois-Karjalan 14,80
EVTEK 8,96    14,54    13,52    4,56    9 7,0 16,0 9 2,052 21 Svenska Yh 11,42 Rovaniemen 21,48
Etelä-Karjalan 11,67    15,37    13,66    1,99    10 4,0 14,0 8 1,824 22 Kymenlaakson 10,62 Satakunnan 12,08
Oulun seudun 18,08    20,68    16,48    -1,60    13 13,0 7 1,596 23 Helsingin 8,87 Savonia 20,99
Lahden 10,13    10,14    12,77    2,64    8 4,5 12,5 6 1,368 24 Turun 8,79 Seinäjoen 15,79
Arcada-Nylands Sv 4,95    8,76    8,74    3,79    4 6,5 10,5 5 1,140 25 Yh Sydväst 8,39 Svenska Yh 11,42
Yh Sydväst 6,51    6,26    8,37    1,86    3 3,5 6,5 4 0,912 26 Helsingin liiketal. 7,20 Tampereen 20,56
Turun 9,19    11,65    8,75    -0,44    5 5,0 3 0,684 27 Lahden 6,82 Turun 8,79
Vaasan 6,88    7,87    7,46    0,58    2 2,5 4,5 2 0,456 28 Vaasan 6,51 Vaasan 6,51
Helsingin 7,57    3,21    6,37    -1,20    1 1,0 1 0,228 29 Arcada-Nylands Sv. 3,51 Yh Sydväst 8,39

TYÖELÄMÄYHTEYDET 
SEKÄ TUTKIMUS- JA 

KEHITYSTYÖ 
aakkosjärjestyksessä

SUMMA  
(C1-C4)

SUMM
A    (C1-

C4)

Tutkimustoiminnan henkilötyövuodet
TYÖELÄMÄYHTEYDET 

SEKÄ TUTKIMUS- JA 
KEHITYSTYÖ 

pistejärjestyksessä
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ALUEVAIKUTTAVUUS

Painokerroin 0,174 0,263 0,333

Avoin 
ammatti-

korkeakou-
luopetus D1 D2 D3

Ammattikorkea-
koulu

2005

t

Ammattikorkea-
koulu

2003 2004 2005

Muutos 
2005-2003

t tr t+tr s

Ammattikorkea-
koulu

2002 2003 2004

Muutos 
2004-2002

t tr t+tr t+tr s

Keski-Pohjanmaan 1,05    29 5,046 Pohjois-Karjalan 20,22    22,06    21,71    1,49    25 10,5 35,5 29 7,627 Hämeen 1,76    2,24    3,78    2,02    25 13,5 38,5 38,5 29 9,657
Diakonia 0,56    28 4,872 Oulun seudun 16,89    17,87    17,78    0,89    23 8,5 31,5 28 7,364 Pirkanmaan -3,31    -2,17    0,10    3,41    19 14,5 33,5 33,5 28 9,324
Helsingin liiketal. 0,55    27 4,698 Etelä-Karjalan -6,87    -4,30    -0,92    5,95    16 13,5 29,5 27 7,101 Lahden -0,61    -0,20    0,77    1,38    20 12,5 32,5 32,5 26 8,658
Pohjois-Karjalan 0,50    26 4,524 Satakunnan -0,49    1,89    1,97    2,46    18 11,5 29,5 26 6,838 Turun 0,04    0,05    0,92    0,88    21 10,5 31,5 31,5 25 8,325
Mikkelin 0,24    25 4,350 Turun 14,37    14,09    14,42    0,05    21 8,0 29,0 24 6,312 Tampereen 0,89    -0,25    1,35    0,46    22 9,5 31,5 31,5 25 8,325
Etelä-Karjalan 0,23    24 4,176 Svenska Yh 35,58    27,74    32,61    -2,97    29 29,0 24 6,312 Laurea 7,16    5,30    6,01    -1,15    29 29,0 29,0 24 7,992
Kemi-Tornion 0,18    23 4,002 EVTEK 30,84    30,68    28,08    -2,76    28 28,0 23 6,049 Helsingin 8,12    6,40    5,73    -2,39    28 28,0 28,0 23 7,659
Tampereen 0,15    22 3,828 Helsingin 25,49    25,20    22,63    -2,86    27 27,0 22 5,786 Humanistinen -0,90    2,23    -0,38    0,52    17 10 27,0 27,0 20 6,660
Seinäjoen 0,13    21 3,654 Kajaanin 0,84    3,15    1,87    1,03    17 9,0 26,0 20 5,260 Diakonia -0,53    -0,37    -0,21    0,32    18 9 27,0 27,0 20 6,660
Lahden 0,09    20 3,480 Arcada-Nylands S 28,32    26,51    22,59    -5,73    26 26,0 20 5,260 EVTEK 5,04    4,06    4,89    -0,15    27 27,0 27,0 20 6,660
Arcada-Nylands Sv 0,06    19 3,306 Seinäjoen -10,17    -9,36    -6,54    3,63    11 13,0 24,0 17 4,471 Savonia -2,71    -1,39    -1,78    0,93    15 11 26,0 26,0 18 5,994
Oulun seudun 0,02    18 3,132 Pirkanmaan -8,59    -6,72    -5,98    2,61    12 12,0 24,0 17 4,471 Haaga Instituutin 5,09    5,06    3,96    -1,13    26 26,0 26,0 18 5,994
Jyväskylän -0,02    16 2,784 Laurea 22,96    19,16    18,43    -4,53    24 24,0 17 4,471 Arcada-Nylands 7,72    3,99    3,34    -4,38    24 24,0 24,0 17 5,661
Rovaniemen -0,02    16 2,784 Vaasan -5,47    -5,75    -4,15    1,32    13 10,0 23,0 16 4,208 Helsingin liiketal 5,91    4,55    2,86    -3,05    23 23,0 23,0 16 5,328
Humanistinen -0,05    14 2,436 Helsingin liiketal. 16,46    14,71    15,77    -0,69    22 22,0 15 3,945 Pohjois-Karjalan -3,91    -3,71    -2,98    0,93    8 11,5 19,5 19,5 15 4,995
Svenska Yh -0,05    14 2,436 Rovaniemen -20,64    -15,37    -13,75    6,89    7 14,0 21,0 14 3,682 Kajaanin -7,76    -9,23    -5,55    2,21    3 14 17,0 17,0 14 4,662
Pirkanmaan -0,09    13 2,262 Haaga Instituutin 20,99    18,10    14,25    -6,74    20 20,0 13 3,419 Rovaniemen -5,39    -2,86    -4,07    1,32    4 12 16,0 16,0 12 3,996
Hämeen -0,12    12 2,088 Humanistinen 8,72    8,35    7,74    -0,98    19 19,0 12 3,156 Seinäjoen -1,25    -3,01    -1,52    -0,27    16 16,0 16,0 12 3,996
Vaasan -0,13    11 1,914 Mikkelin -34,69    -30,71    -23,31    11,38    4 14,5 18,5 10 2,630 Etelä-Karjalan -3,27    -4,61    -3,19    0,08    7 8 15,0 15,0 11 3,663
Haaga Instituutin -0,15    10 1,740 Kymenlaakson -17,28    -17,05    -14,32    2,96    6 12,5 18,5 10 2,630 Vaasan -4,08    -2,57    -3,95    0,13    6 8,5 14,5 14,5 10 3,330
Kymenlaakson -0,17    9 1,566 Diakonia -0,80    -1,77    -1,19    -0,39    15 15,0 8 2,104 Kemi-Tornion -11,85    -10,07    -9,97    1,88    1 13 14,0 14,0 8 2,664
Savonia -0,18    8 1,392 Jyväskylän -25,69    -23,81    -24,18    1,51    3 11,0 14,0 7 1,841 Kymenlaakson -0,75    0,88    -1,94    -1,19    14 14,0 14,0 8 2,664
Laurea -0,22    7 1,218 Savonia -2,34    -2,55    -2,61    -0,27    14 14,0 7 1,841 Mikkelin -1,29    -0,60    -2,06    -0,77    13 13,0 13,0 7 2,331
Helsingin -0,23    6 1,044 Kemi-Tornion -49,00    -47,76    -47,77    1,23    1 9,5 10,5 6 1,578 Jyväskylän -1,40    -1,48    -2,20    -0,80    12 12,0 12,0 6 1,998
Turun -0,24    5 0,870 Keski-Pohjanmaan -9,28    -10,26    -10,72    -1,44    10 10,0 5 1,315 Yh Sydväst -1,62    -1,67    -2,21    -0,59    11 11,0 11,0 5 1,665
EVTEK -0,27    4 0,696 Yh Sydväst -6,27    -11,22    -10,86    -4,59    9 9,0 4 1,052 Oulun seudun 0,04    -1,35    -2,45    -2,49    10 10,0 10,0 4 1,332
Kajaanin -0,28    3 0,522 Tampereen -7,69    -9,03    -12,32    -4,63    8 8,0 3 0,789 Satakunnan -2,04    -1,92    -2,58    -0,54    9 9,0 9,0 3 0,999
Yh Sydväst -0,29    2 0,348 Lahden -20,95    -20,43    -22,91    -1,96    5 5,0 2 0,526 Svenska Yh -2,99    -1,51    -3,96    -0,97    5 5,0 5,0 2 0,666
Satakunnan -0,31    1 0,174 Hämeen -44,14    -44,55    -46,72    -2,58    2 2,0 1 0,263 Keski-Pohjanmaa -5,33    -5,73    -6,03    -0,70    2 2,0 2,0 1 0,333

Opisk. rekrytointialue ja tutkinnon suor. työllistymisalue Työllistyneet tutkinnon suorittaneet
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ALUEVAIKUTTAVUUS YHT.

0,230

D4
ALUEVAIKUTTAVUUS 
pistejärjestyksessä

ALUEVAIKUTTAVUUS 
aakkosjärjestyksessä

Ammattikorke
a-koulu

2002 2003 2004

Muut
os
2004-
2002 t tr t+tr s Sijaluku

Ammattikorkeakoulu

SUMMA 
(D1-D4)

Ammattikorkeakoulu
SUMM

A    (D1-
D4)

EVTEK 4,44    4,37    4,71    0,3 28 9,0 37,0 29 6,670 1 Pirkanmaan 21,35 Arcada-Nylands Sv. 19,98
Tampereen 0,17    -0,57    0,93    0,8 20 11,0 31,0 28 6,440 2 EVTEK 20,08 Diakonia 15,48
Humanistinen -2,75    0,68    -0,17    2,6 16 13,0 29,0 26 5,980 3 Arcada-Nylands Sv. 19,98 Etelä-Karjalan 17,47
Lahden -0,10    0,23    0,54    0,6 19 10,0 29,0 26 5,980 4 Helsingin 19,78 EVTEK 20,08
Arcada-Nylands 6,77    5,13    4,88    -1,9 29 29,0 25 5,750 5 Tampereen 19,38 Haaga Instituutin 15,06
Pirkanmaan -4,21    -3,68    -1,18    3,0 13 14,0 27,0 23 5,290 6 Lahden 18,64 Helsingin 19,78
Helsingin 5,27    4,77    4,46    -0,8 27 27,0 23 5,290 7 Pohjois-Karjalan 18,53 Helsingin liiketal. 18,34
Jyväskylän -0,15    0,10    0,15    0,3 17 9,0 26,0 21 4,830 8 Laurea 18,51 Humanistinen 18,23
Laurea 4,80    4,19    3,87    -0,9 26 26,0 21 4,830 9 Helsingin liiketal. 18,34 Hämeen 15,46
Vaasan -1,00    -0,36    -0,37    0,6 15 10,0 25,0 19 4,370 10 Turun 18,27 Jyväskylän 11,45
Helsingin liiketa 5,41    4,65    3,79    -1,6 25 25,0 19 4,370 11 Humanistinen 18,23 Kajaanin 12,74
Yh Sydväst 4,61    4,76    3,24    -1,4 24 24,0 18 4,140 12 Etelä-Karjalan 17,47 Kemi-Tornion 10,31
Haaga Instituuti 4,29    3,91    3,14    -1,2 23 23,0 17 3,910 13 Diakonia 15,48 Keski-Pohjanmaan 6,92
Svenska Yh 4,27    4,14    1,35    -2,9 22 22,0 16 3,680 14 Hämeen 15,46 Kymenlaakson 7,55
Hämeen 1,37    0,77    1,19    -0,2 21 21,0 15 3,450 15 Haaga Instituutin 15,06 Lahden 18,64
Rovaniemen -5,42    -3,01    -2,72    2,7 7 13,5 20,5 13 2,990 16 Vaasan 13,82 Laurea 18,51
Savonia -3,02    -2,37    -2,11    0,9 9 11,5 20,5 13 2,990 17 Rovaniemen 13,45 Mikkelin 10,92
Turun 0,57    0,49    0,38    -0,2 18 18,0 12 2,760 18 Svenska Yh 13,09 Oulun seudun 12,75
Etelä-Karjalan -4,47    -5,57    -3,56    0,9 5 11,5 16,5 11 2,530 19 Oulun seudun 12,75 Pirkanmaan 21,35
Kajaanin -9,23    -7,88    -5,99    3,2 1 14,5 15,5 10 2,300 20 Kajaanin 12,74 Pohjois-Karjalan 18,53
Kemi-Tornion -7,31    -6,15    -5,80    1,5 2 12,5 14,5 9 2,070 21 Seinäjoen 12,58 Rovaniemen 13,45
Diakonia -0,09    0,33    -0,44    -0,4 14 14,0 8 1,840 22 Savonia 12,22 Satakunnan 9,16
Mikkelin -0,20    -0,98    -1,60    -1,4 12 12,0 7 1,610 23 Jyväskylän 11,45 Savonia 12,22
Pohjois-Karjalan -4,33    -3,51    -4,25    0,1 3 8,5 11,5 6 1,380 24 Mikkelin 10,92 Seinäjoen 12,58
Satakunnan -1,24    -1,24    -1,96    -0,7 11 11,0 5 1,150 25 Kemi-Tornion 10,31 Svenska Yh 13,09
Oulun seudun -0,77    -1,56    -1,97    -1,2 10 10,0 4 0,920 26 Satakunnan 9,16 Tampereen 19,38
Kymenlaakson -0,90    -1,08    -2,47    -1,6 8 8,0 3 0,690 27 Kymenlaakson 7,55 Turun 18,27
Seinäjoen -1,64    -3,06    -3,03    -1,4 6 6,0 2 0,460 28 Yh Sydväst 7,21 Vaasan 13,82
Keski-Pohjanma -3,71    -4,37    -4,11    -0,4 4 4,0 1 0,230 29 Keski-Pohjanmaan 6,92 Yh Sydväst 7,21

Työttömät tutkinnon suorittaneet
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OPETUS VETOVOIMA T&K ALUEVAIKUTTAVUUS
muunnettuna ja painotettuna muunnettuna ja painotettuna muunnettuna ja painotettuna muunnettuna ja painotettuna

Ammattikorkeakoulu SUMMA 
(A1-A8)

Ammattikorkeakoulu SUMMA 
(B1-B6)

Ammattikorkeakoulu SUMMA 
(C1-C4)

Ammattikorkeakoulu SUMMA 
(D1-D4)

Jyväskylän 22,36 Tampereen 25,67 Jyväskylän 26,62 Pirkanmaan 21,35
Pirkanmaan 20,43 Etelä-Karjalan 21,30 Mikkelin 26,30 EVTEK 20,08
Mikkelin 20,39 Diakonia 20,69 Hämeen 25,62 Arcada-Nylands Sv. 19,98
Tampereen 20,26 Jyväskylän 19,47 Rovaniemen 21,48 Helsingin 19,78
Humanistinen 19,55 Haaga Instituutin 18,75 Savonia 20,99 Tampereen 19,38
EVTEK 19,15 Kajaanin 17,84 Tampereen 20,56 Lahden 18,64
Rovaniemen 16,98 Oulun seudun 17,83 Kajaanin 20,34 Pohjois-Karjalan 18,53
Savonia 16,79 Pirkanmaan 16,08 Haaga Instituutin 20,17 Laurea 18,51
Kajaanin 16,47 Rovaniemen 16,04 Kemi-Tornion 20,05 Helsingin liiketal. 18,34
Seinäjoen 16,23 Turun 16,01 Laurea 17,32 Turun 18,27
Kemi-Tornion 16,11 Seinäjoen 15,98 Keski-Pohjanmaan 16,18 Humanistinen 18,23
Turun 15,76 Vaasan 15,95 Seinäjoen 15,79 Etelä-Karjalan 17,47
Pohjois-Karjalan 15,34 Svenska Yh 15,71 Oulun seudun 15,76 Diakonia 15,48
Hämeen 15,13 Helsingin liiketal. 15,57 Pohjois-Karjalan 14,80 Hämeen 15,46
Diakonia 14,79 Savonia 15,34 Diakonia 14,25 Haaga Instituutin 15,06
Satakunnan 14,67 Hämeen 15,01 EVTEK 13,66 Vaasan 13,82
Etelä-Karjalan 14,54 Mikkelin 14,42 Pirkanmaan 12,79 Rovaniemen 13,45
Vaasan 14,31 Lahden 14,27 Humanistinen 12,29 Svenska Yh 13,09
Keski-Pohjanmaan 14,22 Satakunnan 13,62 Satakunnan 12,08 Oulun seudun 12,75
Laurea 14,21 Kymenlaakson 13,42 Etelä-Karjalan 11,50 Kajaanin 12,74
Helsingin liiketal. 13,16 EVTEK 13,29 Svenska Yh 11,42 Seinäjoen 12,58
Oulun seudun 12,75 Pohjois-Karjalan 12,78 Kymenlaakson 10,62 Savonia 12,22
Kymenlaakson 11,44 Humanistinen 12,37 Helsingin 8,87 Jyväskylän 11,45
Helsingin 9,72 Kemi-Tornion 12,29 Turun 8,79 Mikkelin 10,92
Yh Sydväst 9,64 Helsingin 10,99 Yh Sydväst 8,39 Kemi-Tornion 10,31
Arcada-Nylands Sv. 8,76 Yh Sydväst 10,28 Helsingin liiketal. 7,20 Satakunnan 9,16
Svenska Yh 8,63 Keski-Pohjanmaan 8,88 Lahden 6,82 Kymenlaakson 7,55
Haaga Instituutin 8,26 Arcada-Nylands Sv. 6,53 Vaasan 6,51 Yh Sydväst 7,21
Lahden 7,38 Laurea 5,44 Arcada-Nylands Sv. 3,51 Keski-Pohjanmaan 6,92

OPETUS JA 
OPETUSMENETELMIEN 

KEHITTYMINEN pistejärjestyksessä

KOULUTUKSEN VETOVOIMA JA 
OPINTOJEN KULKU    

pistejärjestys

TYÖELÄMÄYHTEYDET SEKÄ 
TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 

pistejärjestyksessä
ALUEVAIKUTTAVUUS 

pistejärjestyksessä
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TULOKSELLISUUS KAIKKIEN MITTAREIDEN PERUSTEELLA
Opm:n mittareista muunnettuna ja painotettuna

Sijaluku
Ammattikorkeakoulu Pisteet A-

D
Ammattikorkeakoulu Pisteet A-

D

1 Tampereen 85,87 Arcada-Nylands Sv. 38,77
2 Jyväskylän 79,90 Diakonia 65,20
3 Mikkelin 72,03 Etelä-Karjalan 64,81
4 Hämeen 71,22 EVTEK 66,17
5 Pirkanmaan 70,65 Haaga Instituutin 62,25
6 Rovaniemen 67,95 Helsingin 49,36
7 Kajaanin 67,40 Helsingin liiketal. 54,26
8 EVTEK 66,17 Humanistinen 62,44
9 Savonia 65,34 Hämeen 71,22

10 Diakonia 65,20 Jyväskylän 79,90
11 Etelä-Karjalan 64,81 Kajaanin 67,40
12 Humanistinen 62,44 Kemi-Tornion 58,76
13 Haaga Instituutin 62,25 Keski-Pohjanmaan 46,20
14 Pohjois-Karjalan 61,44 Kymenlaakson 43,04
15 Seinäjoen 60,59 Lahden 47,11
16 Oulun seudun 59,09 Laurea 55,48
17 Turun 58,82 Mikkelin 72,03
18 Kemi-Tornion 58,76 Oulun seudun 59,09
19 Laurea 55,48 Pirkanmaan 70,65
20 Helsingin liiketal. 54,26 Pohjois-Karjalan 61,44
21 Vaasan 50,59 Rovaniemen 67,95
22 Satakunnan 49,53 Satakunnan 49,53
23 Helsingin 49,36 Savonia 65,34
24 Svenska Yh 48,86 Seinäjoen 60,59
25 Lahden 47,11 Svenska Yh 48,86
26 Keski-Pohjanmaan 46,20 Tampereen 85,87
27 Kymenlaakson 43,04 Turun 58,82
28 Arcada-Nylands Sv. 38,77 Vaasan 50,59
29 Yh Sydväst 35,51 Yh Sydväst 35,51

KAIKKI MITTARIT YHTEENSÄ  
pistejärjestys

KAIKKI MITTARIT YHTEENSÄ  
aakkosjärjestys
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