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ABSTRACT 

Koivunen, Mauri 
Enhancing Competence-Based Competitiveness and Entrepreneurship. Research Case: Profes
sional Degree Upgrading in Information Technology for Engineers in Raahe 

Jyvaskyla: University of Jyvaskyla, 2004, 216 p. 

Gyvaskyla Studies in Business and Economics, 
ISSN 1457-1986; 32) 
ISBN 951-39-1690-1 

The strong surge in information technology in the 1990's resulted in a scarcity of skilled em
ployees and a growing need to develop the employees' competence. Professional degree up
grading is a quick and flexible method of meeting the training and competence needs of work
ing life. Upgrading a prior degree to a degree at a higher level is a form of adult training. This 
study deals with higher degrees in information technology. 

This study aims to illustrate the effects of upgrading training on individual competencies 
and their advancement, success at work, entrepreneurial skills and increasing the competence
based competitiveness of companies. The research focused on the upgrading training of indi
viduals with prior degrees in engineering launched in Raahe in 1990. 

The theoretical framework of the study consisted of three main themes: competence, 
competitiveness and entrepreneurship. The main concepts were operationalised within the 
framework to be empirically tested. Case study and quantitative approaches were chosen as 
research strategies, the latter of which was further supplemented with qualitative aspects. The 
empirical results were based on self-evaluation by the participants. The evaluation of the effects 
of the training focused on certain areas of competence which are of importance for the compe
tence-based success of individuals and companies. In addition, the research concentrated on the 
effects of the training as factors to increase enterprise and to promote entrepreneurship. 57 stu
dents graduated from the Raahe training programme between the years 1992 and 2000, of 
whom 36 completed the questionnaire. Normal distribution, average, median and mode were 
then calculated. The variables were divided into categories according to the areas of compe
tence, based on a model compatible with the theoretical framework. Factor analysis was used to 
examine the loading of the variables by categories. Furthermore, gap analysis was employed to 
demonstrate the differences between the demands of working life and the skills provided by the 
training. The results were used to calculate the correlation between variables and groups of 
variables and to examine the causality between variables with regression analysis. 

Based on the research results, professional upgrading provided the participants with all 
the necessary professional skills in the areas emphasised in the training: information technol
ogy, data communications, electronics, electrical and automatic control engineering, mathemat
ics, natural sciences and English. However, in other areas of importance in working life, such as 
leadership and management, human relations, practices of working life and other personal at
tributes, the training did not enhance the participants' competence to any great extent. The 
training augmented the competitiveness of individuals and companies by improving compe
tence, motivation, enterprise and abilities to work independently, but had little effect on the 
development of entrepreneurship and attitudes. However, the development of competence, 
innovativeness, motivation and enterprise contributed indirectly to promoting entrepreneur
ship. 

According to the results, professional degree upgrading equipped the participants mostly 
with mathematical and natural science skills. Therefore, the training responded to the needs of 
working life by overemphasizing technocratic substance and thus failed to allow sufficient 
scope for general knowledge and social and entrepreneurial skills in the development of indi
viduals' overall competencies. 
Keywords: professional degree upgrading, competence, knowledge, competitiveness, en
trepreneurship, enterprise, effectiveness. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Onko muuntokoulutuksesta yksilön ja yrityksen osaamistarpeiden tyydyttäjäk-
si? Oliko puhe tietoteollisuuden diplomi-insinöörivajeesta pelkkä 1990-luvun 
IT-huuman kupla?  

Sähköteknisen teollisuuden vahva kasvu 1990-luvulla johti korkeasti kou-
lutetun ja osaavan työvoiman niukkuuteen. Teknologiasektorin kasvusta kertoo 
se, että mm. Oulun seudulla alan työpaikat ovat yli nelinkertaistuneet kyseisellä 
vuosikymmenellä (Anon. 1999a). Työvoimatarpeet ovat kohdistuneet erityisesti 
sähkö- ja tietoteollisuuden diplomi-insinööreihin, filosofian maistereihin ja in-
sinööreihin (Tilastokeskus 1999; Teollisuus ja Työnantajat 1997, 1998a, 1998b). 
Asiantuntijatyövoiman puute on uhka koko alan tulevaisuudelle Suomessa 
(Tekes 1998, 13; Valtiovarainministeriö 1996, 1997; Kaivo-oja & Kuusi 1999, 162). 
Yliopistot ovat lisänneet työvoimapulan helpottamiseksi koulutettavien sisään-
ottoa ja käynnistäneet erilaisia tilapäisiä koulutusprojekteja. Yliopistojen ohella 
myös ammattikorkeakouluissa tietoteollisuuden koulutusta on laajennettu 
huomattavasti. Tietoteollisuuden työvoimakysyntä on synnyttänyt muuntokou-
lutusaallon eri puolilla maata. Toisaalta koulutuksen laajentamista on jarrutta-
nut pätevien opettajavoimien puute ja huoli koulutuksen tason säilyttämisestä. 
(Malmi 2000.)  

Työvoiman saatavuuden ohella osaamisen tasoon kohdistuvat odotukset 
ovat kasvaneet. Tietoteollisuuden tehtäviin rekrytoidaan entistä enemmän kor-
keasti koulutettuja asiantuntijoita (Tilastokeskus 1999). Uuden työvoiman ohel-
la jo olevan henkilöstön osaamisen kehittäminen on nousemassa yritysten me-
nestystekijäksi (Teollisuus ja Työnantajat 1997, 1998b). Niinpä erilaiset aikuisille 
työssä käyville tarkoitetut koulutusratkaisut ovat lisääntyneet. Aikuisten kiin-
nostus omaehtoiseen tutkintotavoitteiseen koulutukseen on kasvanut aikuis-
koulutuksen tarjonnan myötä (Tilastokeskus 1999). 2000-luvun alkupuolella tie-
toteollisuuden kasvuvauhti on selvästi hiipunut, mikä näkyy varovaisuutena 
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työvoiman rekrytoinnissa. Vielä 1990-luvun puolivälissä Nokia-konsernin tar-
peeksi arvioitiin jopa 2 000 uutta diplomi-insinööriä ja insinööriä vuodessa. Hi-
taamman kasvun aikana yritykset ovat kiinnostuneempia työvoiman laadusta 
ja osaamisesta määrällisen saatavuuden sijasta.   

Oulun yliopiston sähkötekniikan osastolta valmistui 1990-luvun alkupuo-
lella n. 100 diplomi-insinööriä vuodessa (Oulun yliopisto 1998). Tietoteollisuus-
yritysten tarpeiden vuoksi Oulun seudun osaamiskeskusohjelman yhtenä pai-
nopistealueena oli sähköteknisen koulutuksen lisääminen kaikilla koulutus-
tasoilla (Anon. 1994). Tavoitteena oli nostaa yliopistosta valmistuvien sähkö-
teknisen alan diplomi-insinöörien määrä kaksinkertaiseksi 1990-luvun loppuun 
mennessä. Tavoitteeseen pyrittiin normaalin sisäänoton lisäämisen ohella tila-
päistä koulutuskapasiteettia kasvattamalla (Oulun yliopisto 1994). Insinööritut-
kinnon suorittaneille tarjottiin aiempaa laajemmin mahdollisuuksia suorittaa 
diplomi-insinööritutkinto muuntokoulutusohjelmissa entisiä opintoja hyödyn-
täen. 

Muuntokoulutusta koskeva tutkimusaihe on ajankohtainen, koska eri yli-
opistot ja ammattikorkeakoulut ovat laajentaneet merkittävästi aikuisten tutkin-
totavoitteista koulutustoimintaa 1990-luvun loppupuolella. Suomalaisten yli-
opistojen muuntokoulutustavoite vuodelle 2000 oli jopa 1 035 opiskelijaa. Ou-
lun yliopiston osuus tästä oli 135 opiskelijaa (Opetusministeriö 2001, 15). Ope-
tusministeriön suunnitelmien mukaan muuntokoulutusta pyritään järjestämään 
vuosina 1998–2002 yhteensä 5 150 uudelle opiskelijalle (Opetusministeriö 2001, 
14).  

Muuntokoulutuksen vaikuttavuudesta on vähän tutkittua tietoa. Arvioin-
tien niukkuuden vuoksi tarkoitukseen soveltuvia arviointimalleja ei ole juuri-
kaan olemassa. Muuntokoulutuksen kehittämisen kannalta on tärkeää, että käy-
tettävissä olisi kaikki se tieto ja kokemus, joka on saatavissa jo käynnissä olevis-
ta koulutushankkeista. Muuntokoulutuksen vahvuuksien tunnistamisen ja 
heikkouksien eliminoimisen kautta on mahdollista saavuttaa parempia tuloksia 
niin yksilön kuin yritysten kannalta. Arviointitieto antaa mahdollisuuksia vai-
kuttaa muihin koulutuksessa havaittuihin kehittämiskohteisiin. Kehittämistar-
peet liittyvät paitsi osaamisperustaisen kilpailukyvyn vahvistamiseen yleensä 
myös yrittäjyyden edistämiseen (vrt. Hallitusohjelma 2003). 

1.2 Tietoteollisuus 

Tietoteollisuus on toiminut elinkeinoelämän kasvun keskeisenä veturina 1990-
luvulla. Sen vaikutukset ovat ulottuneet myös muille teollisuuden ja palvelujen 
aloille. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden osuus kokonaisviennistä oli vuonna 
1990 noin 11 %. Vuoden 1999 alkupuolella vienti oli kasvanut jo 29 %:iin koko-
naisviennistä. Tiedon ja osaamisen merkitys uutena tuotannon tekijänä nostaa 
tietopohjan vahvistamisen yksilön ja yhteiskunnan kannalta keskeiseksi kehit-
tämisen kohteeksi. (Tilastokeskus 2000.) 
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Tietoteollisuus yhdistetään usein vaikeasti rajattavaan informaatioteknii-
kan klusteriin (IT-klusteri) tai täsmällisemmin Information and Communication 
Technologies -klusteriin (ICT-klusteri). IT-klusterin keskeisiä teollisuuden aloja 
ovat sähkö- ja elektroniikkateollisuus sekä tieto- ja viestintäteollisuus. Infor-
maatioteknologia luetaan osaksi IT-klusteria. Informaatioteknologian kaksi 
päähaaraa ovat tietotekniikka ja tietoliikenne. Informaatioteknologiasta toimi-
alana käytetään yleisesti lyhennettä ICT-sektori. ICT-sektori muodostuu use-
ammasta perinteisesti määritellystä toimialasta. Tietotekniikassa on kysymys 
tietokonelaitteista ja -järjestelmistä, -ohjelmistoista ja -palveluista, tietoliiken-
teessä taas sen laitteista, järjestelmistä ja näihin liittyvistä palveluista (Tekes 
1998, 54–55). Sähkö- ja elektroniikkateollisuus on yksi keskeisimpiä ICT-
sektorin teknologiaa hyödyntävistä teollisuudenaloista. ICT-sektori käsittää laa-
jassa merkityksessä tietotekniikan, tietoliikenteen ja sisältötuotannon alueet. 

ICT-sektorin menestyvän liiketoiminnan edellytyksiä ovat asiakkaiden 
tarpeiden herkkä tunnistaminen, soveltava tutkimus, tuote- ja ohjelmistokehi-
tys, uusien tarpeiden lanseeraaminen sekä tehokas tuotanto ja markkinointi. 
Kysymys on innovatiivisen osaamisen hyödyntämisestä tuotteen tai palvelun 
elinkaaren eri vaiheissa (Tekes 1998, 13).  

ICT-sektori toimii asiantuntijaorganisaation tapaan. Organisaatiorakenteet 
pyritään pitämään matalina. Tyypillinen organisaatiorakenne on tiimeihin pe-
rustuva matriisi, jossa vastuualue ja projektiorganisaatio yhdistyvät. Samanlai-
nen toimintatapa on leviämässä myös muuhun teollisuuteen, mutta on tyypil-
listä juuri informaatioteknologian alalle.  

1.3 Tutkimustehtävä 

Elinikäinen oppiminen on nostettu keskeiseen asemaan valtakunnallisessa kou-
lutuspolitiikassa. Sen kansalliset tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti: Elin-
ikäinen oppiminen on inhimillisen voimavaran jatkuvaa kehittämistä ihmisen 
omilla ehdoilla ja omalla vastuulla (Opetusministeriö 1997; Elinikäisen oppimi-
sen komitea 1997). 

Muuntokoulutus on yksi elinikäisen oppimisen sovellutuksia. Sillä tarkoi-
tetaan työelämän tarpeisiin perustuvaa ja tutkintoon johtavaa koulutusta. 
Muuntokoulutuksessa aiemmin suoritettu saman alan tai lähialan tutkinto 
muunnetaan uudeksi tutkinnoksi. Uusi tutkinto on aikaisempaa korkeampias-
teinen tai samantasoinen. Muuntokoulutus-termiä alettiin yleisemmin käyttää 
vasta vuoden 1997 jälkeen, jolloin opetusministeriö eräiden teollisuusyritysten 
aloitteesta käynnisti tietoteollisuuden koulutuksen ja tutkimuksen laajentamista 
koskevan toimenpideohjelman vuosille 1998–2002. Muuntokoulutustyyppistä 
koulutusta on järjestetty jo ennen tietoteollisuusohjelmaa mm. Oulun yliopis-
tossa (mukaan lukien Raahen toimipiste), Tampereen teknillisessä korkeakou-
lussa ja Teknillisessä korkeakoulussa (Opetusministeriö 2001).  
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Tietoteollisuuden eri alueilla toimivien yritysten työvoima- ja osaamistar-
peet kasvoivat 1990-luvulla niin nopeasti, että kiinteämuotoinen koulutusjärjes-
telmä ei pystynyt niitä kaikin osin tyydyttämään. Ongelmana ei ollut pelkäs-
tään korkeasti koulutettujen uusien henkilöiden puute, vaan myös yrityksissä 
työskentelevän henkilöstön osaamisen tason kohottaminen. Tähän tarpeeseen 
pyrittiin vastaamaan muuntokoulutuksella siten, että myös työelämässä toimi-
vien tai toimineiden henkilöiden olisi helpompi osallistua päätoimisesti tai työn 
ohella tapahtuvaan koulutukseen. 

Yrittäjyys ja yrittäjyyden edistäminen ovat vahvasti esillä kansallisena ja 
eurooppalaisena tavoitteena, koska yrittäjyyden kautta voidaan nopeimmin 
luoda uusia työpaikkoja, kasvua ja kilpailukykyä. Yrittäjyyden kautta ihmiset 
voivat vapauttaa henkilökohtaista potentiaaliaan ”korkeampien tavoitteiden” 
(itsenäisyys, vapaus ja haasteet) saavuttamiseksi (Euroopan yhteisöjen komissio 
2003). Yrittäjyys ei ole pelkästään yrittäjänä toimimista. Sisäinen yrittäjyys ja 
yritteliäisyys ovat keskeisiä yrittäjyyden ilmenemismuotoja. 

Tutkimustehtävänä on kuvata muuntokoulutuksen tuottaman osaamisen 
ja työelämän vaatimusten välisiä yhteyksiä yksilön työssä menestymisen, yrittä-
jyyden, yritysten kilpailukyvyn ja menestysedellytysten näkökulmasta. Tutki-
muksen viitekehyksessä luodaan esiymmärrystä tutkittavaan ilmiöön perehty-
mällä ilmiökenttää jäsentäviin teorioihin ja käsitemalleihin. 

Tutkimusongelman ja täsmentävien alaongelmien lopullinen muotoilu 
tehdään luvussa 4.1. Tutkimus hakee vastausta seuraavaan pääkysymykseen:  

Missä määrin Raahessa toteutetulla insinöörien muuntokoulutuksella on 
ollut vaikutusta tutkinnon suorittaneiden osaamisen ja yrittäjyyden kehit-
tymiseen sekä yksilön ja yrityksen menestysedellytyksiin? 

Aluksi tutkimustehtävää valaistaan kuvaamalla tutkimuskohdetta. Toi-
seksi alustavasta tutkimusongelmasta rakennetaan kirjallisuuden pohjalta käsi-
teteoreettinen viitekehys. Kolmanneksi kirjallisuusanalyysin pohjalta kehitetyt 
muuttujat ryhmitellään kompetenssimalliksi ja täsmennetään tutkimusongel-
ma. Seuraavaksi mallin toimivuutta testataan empiirisellä aineistolla. Lopuksi 
tulokset analysoidaan ja tehdään päätelmät. Pohdinnassa tuloksia tarkastellaan 
vielä luodun viitekehyksen teorian valossa. 

1.4 Tärkeimmät metodologiset ratkaisut 

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat nojaavat inhimillisen pääoman, osaamis-, 
kompetenssi- ja kvalifikaatioteorioihin. Empirian keräämisen taustalla on pala 
palalta viitekehyksen pohjalta rakennettu kehys.  

Koska tutkimuksen empiirisenä kohteena on vain yhden oppilaitoksen 
muuntokoulutus, kyseessä on tapaustutkimus. Lähestymistavassa on kyse pää-
osin kvantitatiivisesta tutkimusotteesta. Varsinaisena tiedonhankintamenetel-
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mänä on käytetty elektronista kyselylomaketta, jolla tiedusteltiin vastaajien ko-
kemuksia eri aihepiireistä. Vastaajaa pyydettiin arvioimaan aihepiirin merkitys-
tä työssä menestymisen kannalta ja koulutuksen aikaansaamia vaikutuksia ky-
seisen aiheen osalta. Kyselylomakkeen pohjana oli positivistinen käsitys ja nä-
kemys tieteellisen selittämisen samankaltaisuudesta. Pyrkimyksenä oli löytää 
riippuvuuksia ja selittää ilmiöiden syy–seuraus-suhteita.  

Kerättyjä tietoja analysoitiin tilastollisilla perus- ja monimuuttujamene-
telmillä. Vastausten jakaumia on selvitetty frekvenssi- ja prosenttijakaumina 
sekä keskiarvoina. Ryhmien välisiä eroja tarkasteltiin keskiarvojen ja kuilu-
analyysin avulla. Faktorianalyysia käytettiin muuttujien latautumisen selvittä-
miseen, koska haluttiin tutkia osaamisen eri ulottuvuuksia ja yksittäisten muut-
tujien painoa faktorilla. 



2 KUVAUS TUTKIMUSKOHTEESTA 

2.1 Tietoyhteiskuntakehitys 

Tietoyhteiskunnasta ja tietokoneistumisesta on käyty eri puolilla maailmaa lu-
kuisia keskusteluja, ja niiden laaja käsittely tässä yhteydessä ei ole tarkoituk-
senmukaista. Seuraavassa käsitellään joitakin tämän tutkimuksen kannalta mie-
lenkiintoisia kehityssuuntia ja -aiheita, mutta pyrkimyksenä ei ole kattava esi-
tys. 

Suomessa tietoyhteiskuntahaasteeseen tartuttiin toden teolla 1990-luvun 
alkupuolella. Tietoyhteiskunta nähtiin tärkeänä talouden, koulutuksen ja hal-
linnon uudistamiskysymyksenä. Valtiovarainministeriön julkaisu Suomi tietoyh-
teiskunnaksi – kansalliset linjaukset ilmestyi vuonna 1994 (Valtiovarainministeriö 
1994). Edellisen pohjalta valtioneuvosto teki vuonna 1995 päätöksen toimenpi-
teistä tietoyhteiskunnan kehittämiseksi. Kehittämisstrategia sisälsi viisi eri lin-
jausta: 

1) tietotekniikka ja tietoverkot elinkeinoelämän ja julkisen sektorin uudista-
misen välineeksi,

2) tietoteollisuudesta Suomen tulevaisuuden tärkeä elinkeino,
3) tieto- ja viestintätekniikan ammattiosaamiseen kilpailukuntoa ja huippuja,
4) tietoyhteiskuntapalvelujen käyttömahdollisuudet ja perustaidot kaikille ja
5) Suomen tietoinfrastruktuuri kaikin osin kilpailu- ja palvelukykyiseksi.
(Valtiovarainministeriö 2000).

Yksi laajimmista keskustelun aiheista on ollut tietokoneiden vaikutus eri-
laisiin ammatteihin ja työllisyyteen (Aro 1997, 25). Teknologinen kehitys muo-
vaa ammattien vaatimuksia ja työtehtäviä sekä synnyttää kokonaan uusia am-
matteja. Keskusteluihin on ilmaantunut informaatioammatin käsite (Niiniluoto 
1989, 77–82). Informaatioammattien yhteydessä puhutaan usein tietotyöläisistä 
(knowledge workers). Kyse on kaikkein nopeimmin kasvavasta työntekijäryh-
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mästä Amerikassa ja kaikissa kehittyneissä maissa. Tietotyöläisten ryhmä erot-
tuu muista ammattiryhmistä muun muassa siksi, että työntekijät tarvitsevat 
yleensä muodollisen ja hyvän koulutuksen sekä jatkuvaa täydennyskoulutusta 
tietojensa ajan tasalla pitämiseksi. Ammattirakenteen muutoksesta huolimatta 
tietotyössä oletetaan tapahtuvan työtehtävien voimakasta jakautumista hyvää 
kompetenssia vaativiin tehtäviin ja toisaalta rutiininomaisiin tehtäviin. 

Tietotyöläisistä on syntynyt uusi kapitalistien luokka, koska tieto on 
muuttunut avainresurssiksi ja koska tietotyöläiset omistavat kollektiivisesti tie-
totyöhön tarvittavat tuotantovälineet ja -resurssit. Omistussuhteiden ohella tie-
toyhteiskuntakehitys on muuttanut informaatioalan yritysten ja organisaatioi-
den hierarkiaa. Tietoyhteiskunnassa ei ole enää siinä määrin esimiehiä (bosses) 
tai alaisia (subordinates), vaan mieluummin nuorempia (juniors) ja kokeneem-
pia (seniors) työntekijöitä (Anon. 2001d). 

Tietoyhteiskuntakeskusteluissa on puhuttu myös uudesta taloudesta. Kä-
site ei suoraan viittaa mihinkään elinkeinotoiminnan alaan, vaan lähinnä in-
formationaaliseen tuotantomuotoon. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan pääosin 
siirtymistä teollisesta yritysmallista verkostoyritysmalliin. Uuden ja vanhan ta-
louden eroja kuvaavat selkeimmin tuottavuuden valtavat erot eri tuotanto-
muodoissa. Tietoliikenteessä tuottavuuden kasvu on n. 25 %, kun taas koko yri-
tyssektorilla vain n. 3,5 % (Castells & Himanen 2001, 162–163).  

Suomalaisen informaatioyhteiskunnan kehityksen keskeisinä elementteinä 
ovat olleet tutkimus- ja kehitystyöhön suunnatut investoinnit. Korkeatasoisen 
insinööritieteiden merkityksen oivaltanut yliopistolaitos on ollut avainroolissa. 
Muita vaikuttavia tekijöitä ovat olleet joustava teknologian tutkimus- ja kehitys-
työn rahoitus (Tekes 1996) ja riskipääoman sijoitukset teknologiayrityksiin. 
Suomalaisen innovaatiojärjestelmän verkottuminen ja eri osatekijöiden yhdis-
tyminen on synnyttänyt merkittävän innovaatioita ohjaavan järjestelmän (Cas-
tells & Himanen 2001, 77–78). 

Informaatioyhteiskunnan kasvua kuvaa myös internetin nopea kehitys 
maailmanlaajuisesti. Kasvuvauhti 1990-luvun alusta on ollut eksponentiaalista 
(kuvio 1). USA:ssa vuonna 2000 oli eniten internetiin liitettyjä tietokoneita tu-
hatta asukasta kohti eli 174. Suomi piti toista sijaa 135 tietokoneella tuhatta asu-
kasta kohti. Ruotsissa vastaava luku oli 70. (Anon. 2001a.) 
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KUVIO 1 Internetiin liitettyjen tietokoneiden lukumäärän kasvu vuosina 1995–
2000 (Anon. 2001b). 

Siitä huolimatta, että kehittyneet yhteiskunnat ovat edelleen teollisuusyhteis-
kuntia, varsin yhtenäinen näkemys vallitsee siitä, että työn teollinen organisoin-
ti on taakse jäänyttä elämää. Kehityksen jatkuvuudesta on kuitenkin vaihtelevia 
näkemyksiä. Informaatioyhteiskunnan alulle panema kehitys jatkuu, mutta ke-
hityksen suunnan ja nopeuden ennustaminen on vaikeaa. Tästä konkreettisena 
esimerkkinä voidaan mainita kolmannen sukupolven (3G ja UMTS) matkavies-
tinnän vaikeudet vuonna 2003. 

2.2 Informaatiosektori 

Informaatiosektori muodostuu kahdesta päälohkosta: ICT-sektorista (Informa-
tion and Communication Technologies) ja sisältötuotannosta. Tilastokeskuksen 
käyttämässä luokituksessa ICT-sektori jakautuu useaan toimialaluokituksen 
mukaiseen toimialaan, joita käytetään tavara- ja palvelutuotannon kuvauksessa 
(OECD 1998). ICT-sektori pitää sisällään kaksi päähaaraa: tietotekniikan ja tieto-
liikenteen (taulukko 1). Tietotekniikan haara koskee erilaisia tietokonelaitteita ja 
-järjestelmiä (sulautettuja ja avoimia), ohjelmistoja ja palveluja. Tietoliikenne
taas kattaa tietoverkkoteknologian tietoliikennepalveluineen (Tekes 1988, 54–
55). Sisältötuotantoon kuuluvia osa-alueita ovat muun muassa radio-, televisio-,
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elokuva- ja videotoiminta sekä kustantaminen, mainospalvelut ja konsultointi 
(Tilastokeskus 1999).  

Kuviossa 2 on tarkemmin esitetty ICT-sektorin asemaa sähkö- ja elektro-
niikkateollisuuden sekä tieto- ja viestintäteollisuuden välimaastossa. 

KUVIO 2 ICT-sektori  sähkö- ja elektroniikkateollisuuden sekä tieto- ja 
viestintäteollisuuden kentässä (Tekes 1988). 

Tieto- ja viestintäteollisuuden käsitteitä ja osa-alueita on havainnollistettu tau-
lukossa 1.  

TAULUKKO 1  Tieto- ja viestintäteollisuuden käsitteet (Tekes 1998). 

Tieto- ja viestintäteollisuus (INFOCOM) 
Information and Communication Technologies 

Tietotekniikka Tietoliikenne Viestintäteollisuus 
Tietokonelaitteet ja 
toimistotekniikka 

Yleiset tietoverkot Graafinen viestintä 

Lähiverkot Päätelaitteet Sähköinen viestintä 
Ohjelmistot Tietoliikennepalvelut Tallenneviestintä 
Palvelut Kaapeli-TV-palvelut1

1 Suomalaisessa tilastoinnissa viestintäteollisuuden osa. 

Tässä tutkimuksessa on rajauduttu tarkastelemaan vain ICT-sektorin toimialu-
eella tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä niiden sovellutusten kanssa tekemisis-
sä olevia henkilöitä ja yrityksiä. 

* Graafinen viestintä
* Sähköinen viestintä
* Tallenneviestintä
* Tietoliikennepalvelut ja
teleoperointi
* Ohjelmistoliiketoiminta ja tietojen-

* Lääketieteellinen 
elektroniikka

* Kodinkoneet
* Sähkövoimatekniikan 

tuotteet
* Kaapelit ja johtimet
* Lamput ja valaisimet

* Teollisuusautomaatio
ja mittauslaitteet

* Kulutuselektroniikka
* Komponentit ja

osavalmistus

* Tietoliikenne-

   elektroniikka

* Tietokoneet

ja toimisto-

   elektroniikka

Tieto- ja viestintäteollisuus

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus

ICT-sektori
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2.2.1 Informaatiosektorin kehitys 

ICT-sektoriin kuuluva sähkö- ja elektroniikkateollisuus on toiminut merkittä-
vänä kasvun veturina 1990-luvulla. Sen henkilöstömäärän ennustettiin lyhyessä 
ajassa lähes kaksinkertaistuvan. 2000-luvun alussa tapahtunut käänne muutti 
kasvuennusteita huomattavasti maltillisemmiksi (kuvio 3). 
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KUVIO 3 Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden henkilöstön kehitys Suomessa vuo-
sina 1991–2001 (Tilastokeskus 2003a; Anon. 2003b). 

Sähkötekninen ja elektroniikkateollisuus on kaksinkertaistanut henkilöstönsä 
vuosien 1993 ja 2001 välisenä aikana (kuvio 3). Lisäys on koskenut sekä työnte-
kijöitä että toimihenkilöitä. Toimihenkilöpuolella lisäys on ollut voimakkainta. 
Toimihenkilöiden määrä ylitti ensimmäisen kerran työntekijöiden määrän 
vuonna 1997. (Tilastokeskus 1998; Anon. 2001e.) Alalla työskenteli vuonna 2002 
noin 67 000 henkeä (Anon. 2003b). 

Teollisuuden käyttämä luokitus työntekijöihin ja toimihenkilöihin perus-
tuu työehtosopimuksiin (Anon. 2001c). Sähkö- ja elektroniikkateollisuutta kos-
kevissa työehtosopimuksissa toimihenkilöt jaetaan kahteen ryhmään: toimi-
henkilöt ja ylemmät toimihenkilöt. Jako perustuu pääosin työtehtävien vaati-
vuuteen ja vallitsevaan käytäntöön. Itsenäistä työtä tekevät ja pitkän koulutuk-
sen suorittaneet henkilöt, kuten insinöörit, diplomi-insinöörit ja filosofian mais-
terit tai vastaavat, sijoittuvat pääosin työehtosopimusten ylempien toimihenki-
löiden ryhmään, vaikka poikkeuksiakin on. Toimihenkilöiden ryhmässä on se-
kä teknisinä toimihenkilöinä että muissa tehtävissä työskenteleviä toimihenki-
löitä. Työntekijöiden ryhmän muodostavat lähinnä tuotannossa ja erilaisissa 
tukitehtävissä suorittavaa työtä tekevät henkilöt. 
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Tässä tutkimuksessa keskitytään lähinnä ylempiin toimihenkilöihin kuu-
luvaan ryhmään (diplomi-insinöörit), josta jäljempänä käytetään yleisesti nimi-
tystä työntekijät. 

Alalla toimivan henkilöstön koulutusjakauma vuonna 1997 on esitetty ku-
viossa 4. Toimihenkilöistä vajaalla puolella oli vähintään korkea-asteen teknii-
kan tai luonnontieteellisen alan tutkinto vuonna 1997. Tiedekorkeakoulututkin-
non suorittaneiden toimihenkilöiden (DI ja FM) osuus oli noin 12 % koko alan 
henkilöstöstä. Suurin ryhmä kuvion 4 mukaan oli ammattioppilaitoksissa 
(AOL) tutkinnon suorittaneet 46 %:n osuudella (Anon. 1999b). 

KUVIO 4 Elektroniikka- ja sähköalan henkilöstön koulutusjakauma 1997 
(Tilastokeskus 1997). 

Informaatiosektorilla työskentelevät ovat suhteellisen nuoria verrattuna koko 
maan työllisen työvoiman ikäjakaumaan (Tilastokeskus 1999, 122–124). Henki-
löstön ikärakenteesta johtuen seuraavan kymmenvuotiskauden aikana poistu-
ma on keskimääräistä vähäisempää, mikä vaikuttaa uuden henkilökunnan rek-
rytointitarpeeseen erityisesti hitaan kasvun aikana. 

Elektroniikka- ja sähköalan arvioiden mukaan vahvimmin kasvavia toi-
mintoja ovat tutkimus- ja tuotekehitys sekä tuotanto. Tuotantohenkilöstön suh-
teellinen osuus koko alan henkilöstömäärästä laski vuodesta 1997 vuoteen 2002 
lähes 10 prosenttiyksikköä (Anon. 1999b). 2000-luvun alkupuolella tuotantoa on 
siirretty halvempien kustannusten maihin ja lähemmäksi suuria asiakaskeskit-
tymiä. Tästä on käytetty  julkisuudessa nimitystä kiinailmiö.  

Teollisuuden vuonna 1999 laatiman ennusteen mukaan diplomi-
insinöörien ja filosofian maistereiden tarve elektroniikkateollisuudessa vuosina 
1999–2001 olisi jopa noin 2 300 henkeä vuodessa (Teollisuus ja Työnantajat 
1998a). Uusimman osaamistarveluotaimen mukaan elektroniikkateollisuuden 
uusien diplomi-insinöörien tarpeeksi vuonna 2003 on arvioitu noin 700 henkeä 
(Teollisuus ja Työnantajat 2003). Uusien osaajien rekrytointitarve on pienenty-
nyt kolmasosaan vuoden 1999 ennusteesta. Työvoimatarpeen muutos kertoo 
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elektroniikkateollisuuden siirtymisestä hitaan kasvun tai jopa tilapäisen taan-
tuman vaiheeseen.  

Korkean teknologian tuotteiden osuus Suomen kokonaisviennistä on kas-
vanut vuodesta 1991 vuoteen 2000 mennessä 5 %:sta 23 %:iin. Samaan aikaan 
tuonnin kasvu on ollut huomattavasti maltillisempaa (kuvio 5). 

KUVIO 5 Korkean teknologian tuotteiden viennin ja tuonnin osuudet kokonais-
viennistä ja -tuonnista (Tilastokeskus 2003b). 

2.2.2 Suomessa toimivia informaatiosektorin yrityksiä 

Suomessa toimii lukuisa määrä erikokoisia IT-klusteriin luokiteltavia yrityksiä, 
joista huomattava osa toimii ICT-sektorilla. IT-klusterin yrityksissä työskenteli 
vuonna 2000 noin 130 000 ihmistä, ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli n. 
7,5 mrd. € (liite 8; Paija 2001). Kyseisten yritysten henkilöstön osuus koko in-
formaatiosektorin henkilöstöstä edustaa kahta kolmasosaa, joten alalla täytyy 
olla myös pieniä yrityksiä, joista osa toimii alihankkijoina. 

2.2.3 Yhteenveto informaatiosektorista 

Laaja informaatiosektori koostuu tietotekniikan ja tietoliikenteen kattavasta 
ICT-sektorista ja sisältötuotannosta elävästä viestintäteollisuudesta. Tutkimuk-
sessa keskitytään kuitenkin pelkästään ICT-sektorin koulutus-, työvoima- ja 
osaamistarvekysymyksiin sekä alan yritysten menestymiseen vaikuttaviin teki-
jöihin. 

ICT-sektorin kasvua kuvaava työvoiman lisäys on ollut ripeää vuodesta 
1993 aina vuoteen 2000 saakka. Sen jälkeen työvoimatarpeen kasvu on taittunut 
ja osittain jopa pysähtynyt. Työvoiman tarve on kohdistunut erityisesti diplo-
mi-insinööreihin, filosofian maistereihin, insinööreihin ja teknikoihin. 1990-
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luvun nopeasta kasvuvauhdista johtuen normaaleilla koulutusratkaisuilla ei ole 
pystytty tyydyttämään korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden kysyntää. Val-
taosa korkeaa koulutusta vaativista uusista työpaikoista on syntynyt tuotekehi-
tykseen ja siihen läheisesti liittyvään ohjelmointiin ja suunnitteluun.  

Työvoiman kasvun ohella elektroniikan ja tietoliikenteen liikevaihto on 
kasvanut vahvasti 1990-luvun lopulla. Pääosa kasvusta on suuntautunut vien-
tiin. Vuosina 1991–2000 korkean teknologian tuotteiden viennin osuus koko-
naisviennistä on lähes nelinkertaistunut (kuvio 5).  

Pääosa Suomessa toimivien informaatiosektorin yritysten henkilöstöstä 
työskentelee infrastruktuuri- ja päätelaitevalmistuksessa sekä komponentti- ja 
sopimusvalmistuksessa. Edellisiin ryhmiin kuuluvat yritykset ovat keskittyneet 
pääosin Nokia Oyj:tä lähellä olevien toimintojen ympärille. Informaatiosektorin 
yritystoiminta on hyvin verkostoitunutta sekä tuotannon että suunnittelun osal-
ta. Kullakin päämiehellä on ympärillään laaja alihankkijoiden joukko. 

2.3 Muuntokoulutus 

Muuntokoulutus määritellään opetusministeriön korkeakoulujen muunto- ja 
lisäkoulutusta koskevassa muistiossa 18.6.2001 seuraavasti: ”Muuntokoulutus on 
tutkintoon johtavaa koulutusta, jota työelämän tarpeisiin perustuen järjestetään ohjel-
maluontoisena pääsääntöisesti jollekin ryhmälle ja jota rahoitetaan muulla kuin korkea-
koulujen normaalin rahoitusjärjestelmän mukaisella rahoituksella. Muuntokoulutuk-
sessa on kyse aikaisemmin suoritettujen saman tai lähialojen tutkintojen muuttamisesta 
uusiksi tutkinnoiksi. Tällöin opiskelijoiden aiempia opintoja voidaan lukea hyväksi mer-
kittävässä määrin, tavallista aikuiskoulutussovellusta enemmän ja näin nopeuttaa val-
mistumisaikaa. Koulutus voi tuottaa opiskelijan aiempaa koulutusta korkeamman tai 
samantasoisen tutkinnon.” (Opetusministeriö 2001.) Yliopistojen muuntokoulu-
tuksen perimmäisenä tavoitteena on tarjota opiskelijalle mahdollisuus suorittaa 
korkeakoulututkinto siten, että aikaisempien opintojen hyväksi lukemisen 
vuoksi opiskeluaika voi olla lyhyempi. Opetusjärjestelyt ovat useimmiten siinä 
määrin poikkeavia, että opiskelun ja työteon yhdistäminen on mahdollista. 

Muuntokoulutuksena suoritettavien opintojen kestoon oleellisesti vaikut-
tava tekijä on aiempien opintojen hyväksi lukeminen. Käytännössä on ollut jon-
kin verran kirjavuutta eri yliopistojen ja koulutusohjelmien kesken. Eri koulu-
tuksen järjestäjien opetusjärjestelyt ovat olleet myös jossain määrin poikkeavia. 
Muuntokoulutusopiskelijat ovat useimmiten työssä käyviä, ja niinpä osa opin-
noista on ajoittunut viikonloppuihin. Muuntokoulutuksen joustavuus on tar-
jonnut mahdollisuuksia sitouttaa työnantajia ja työyhteisön jäseniä koulutus-
prosessiin, jolloin opetuksen sisältö, projektityöt ja kehittämistehtävät on voitu 
kytkeä opiskelijan omaan työympäristöön. Muuntokoulutus on tarjonnut myös 
työelämäläheisen oppisopimustyyppisen koulutusratkaisun korkeakoulutasoi-
sessa koulutuksessa.  

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden kasvuvauhti on johtanut kasvaviin 
osaamistarpeisiin ja työvoiman kysynnän kasvuun. Muuntokoulutus on tarjon-
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nut nopeavaikutteisia toimenpiteitä työvoiman niukkuudesta kärsivien alojen 
työvoima- ja osaamistarpeiden tyydyttämiseen. Tarpeisiin on pyritty vastaa-
maan viemällä tutkintotavoitteista muuntokoulutusta myös varsinaisten yli-
opistopaikkakuntien ulkopuolelle. Tietoteollisuuden muuntokoulutusohjelma 
on tarkoitettu kertaluonteiseksi: ”Ohjelma toteutetaan kertaluontoisena nopeasti 
työmarkkinoihin vaikuttavana toimenpiteenä lisäämällä muuntokoulutusta, ammatti-
korkeakoulujen erikoistumisopintoja ja tutkijakoulutusta. Lisäksi lisätään yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen pysyvää koulutustarjontaa.” (Opetusministeriö 2001.) Tieto-
teollisuuden muuntokoulutuksesta todetaan opetusministeriön kannanotossa 
seuraavaa: ”Muuntokoulutus suunnataan lähialojen tutkinnon suorittaneille, jotka 
noin kahden vuoden lisäkoulutuksella suorittavat tutkinnon tietoteollisuuden tarvitse-
milla aloilla.” Vuosina 1998–2002 muuntokoulutusta on annettu 5 150 uudelle 
opiskelijalle tietoteollisuuden aloilla tutkintoon johtavassa koulutuksessa. (Ope-
tusministeriö 2001.) 

Tässä tutkimuksessa muuntokoulutuksesta puhuttaessa tarkoitetaan insi-
nööritutkintoon perustuvaa tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutusta, jossa 
aiemmat opinnot otetaan huomioon opiskelijan opinto-ohjelmassa hyväksi lu-
kemisena. 

2.4 Raahen sovellutus 

Raahessa toteutettu Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston tietotekniikan 
diplomi-insinöörikoulutus alkoi syksyllä 1990. Koulutusohjelman käynnistämi-
sestä oli käyty neuvotteluja ja kirjeenvaihtoa Raahen kaupungin ja Oulun yli-
opiston välillä koko 1980-luvun loppupuoli. Raahen kaupunginhallitus esitti 
11.5.1987 Oulun yliopiston tietojenkäsittelyopin laitokselle tietotekniikan dip-
lomi-insinöörikoulutuksen aloittamista Raahessa ja perusteli esitystään Raahen 
tietokonealan oppilaitoksen tila-, laite- ja opetusresursseilla sekä laajenevalla 
yhteistyöllä Oulun yliopiston kanssa. Lisäksi perusteluissa mainittiin tietotek-
niikan vahva osuus alueen yrityksissä. (Raahen kaupunki 1987.) Ehdotuksen 
liitteenä oli Tampereen teknillisen korkeakoulun tiedote Porin diplomi-
insinöörikoulutuksen aloittamisesta syksyllä 1987. 

Osapuolten välillä käydyn kirjeenvaihdon ja neuvottelujen perusteella 
koulutuksen aloittamisesta solmittiin yhteistyösopimus 3.11.1989 Oulun yli-
opiston, Raahen kaupungin ja Raahen tietokonealan oppilaitoksen kesken (Ou-
lun yliopisto 1989). Sopimus oli määräaikainen ja koski ajanjaksoa 1.1.1990–
31.12.1995. Sopimukseen liittyi opetusministeriön päätös rahoittaa kyseistä kou-
lutusprojektia enintään 70 %:n osuudella kustannuksista. Muita rahoituslähteitä 
olivat Oulun läänin kehittämistuki ja Raahen kaupungin rahoitus. Sittemmin 
myös Oulun kaupunki on rahoittanut Raahen diplomi-insinöörien koulutuspro-
jektia. Ensimmäisen toimintavuoden 1990 budjetti oli 1,0 milj. mk. Vuodelle 
2002 arvioitu budjettisumma oli 2,5 milj. mk. 
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Yhteistyösopimuksessa mainittiin vuosittain otettavaksi sisään n. 25 opis-
kelijaa. Muutoin sopimus noudatti seuraavia linjoja: koulutuksen sisältö seuraa 
Oulun yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman informaatiotekniikan suun-
tautumisvaihtoehtoa, ja koulutukseen kuuluu 70 opintoviikkoa kaikille yhteisiä 
pakollisia opintojaksoja, 30 opintoviikkoa valinnaisia ja vapaasti valittavia opin-
tojaksoja sekä 20 opintoviikon laajuinen diplomityö. Kaikille yhteiset, pakolliset 
opintojaksot opetetaan pääasiassa Raahessa sikäläisen tietokonealan oppilaitok-
sen osoittamissa tiloissa. Valinnaiset ja vapaasti valittavat opintojaksot opete-
taan pääosin Oulussa. Opiskelijat ovat Oulun yliopiston opiskelijoita. (Oulun 
yliopisto 1989.) Yhteistyösopimus uudistettiin 1.3.1993. Uusi sopimus päättyi 
31.12.1998. (Oulun yliopisto 1993.) Sopimusta on jatkettu myöhemmin. 

Teknillisen tiedekunnan vahvistama koulutusohjelma Raahessa toteutet-
tavaa tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutusta varten on tavoitteiltaan ja si-
sällöltään melko samanlainen kuin vastaava ylioppilaille tarkoitettu. Insinöö-
riopiskelijoiden opiskeluohjelma on ollut hyväksi lukemisen vuoksi 60 opinto-
viikkoa suppeampi. Aikaisempien opintojen hyvitykset kohdistuvat ensimmäi-
sen ja toisen opiskeluvuoden opiskeluohjelmaan. Hyvitykset koskevat osaa ma-
temaattis-luonnontieteellisiä ja joitain ammatillisten perusopintojen kursseja 
(Oulun yliopisto 1994).  

Aiemmin sovittua sisäänottoa on jonkin verran lisätty 1990-luvun puolivä-
lin jälkeen. Koulutusohjelmasta valmistui 57 diplomi-insinööriä vuoden 2000 
alkuun mennessä (Oulun yliopisto 2000). Valmistuneiden lukumäärän jakau-
tuminen eri vuosille on esitetty taulukossa 2. 

TAULUKKO 2 Valmistuneiden jakautuminen eri vuosille (Oulun yliopisto 2000). 

Vuosi Tutkintojen lu-
kumäärä (kpl) 

1992 2 
1993 0 
1994 2 
1995 11 
1996 11 
1997 9 
1998 10 
1999 9 

2000 alkuvuosi 3 
YHTEENSÄ 57 

Raahen sovellutuksen käynnistyessä vuonna 1990 muuntokoulutus-termiä ei 
ollut vielä käytössä. Koulutuksen tavoitteet, järjestelyt ja opiskelijoiden pohja-
koulutus ovat vastanneet melko pitkälle opetusministeriön määritelmää muun-
tokoulutuksesta, ja niinpä tässä tutkimuksessa Raahen diplomi-
insinöörikoulutuksen sovellutuksesta on käytetty termiä ”muuntokoulutus”. 
Raahen koulutusmallia voi hyvällä syyllä pitää yhtenä muuntokoulutuksen 
pilottina. 
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Raahen sovellutus muistutti jossain määrin oppisopimustyyppistä koulu-
tusmuotoa, jossa työssäoppiminen on ollut aina keskeisessä asemassa. Ko. ta-
pauksessa työssäoppiminen tapahtui pääosin ennen koulutuksen aloittamista. 
Koulutuksen aikana opiskelija pyrki yhdistämään uudet tiedot ja taidot enti-
seen osaamis- ja kokemusrakenteeseen. Reflektoiva ajattelu on yksi tapa auttaa 
uuden tiedon liittämistä vanhaan rakenteeseen, ja tällöin lähestytään Kolbin 
mallin mukaista oppimistapahtumaa (Kolb 1984). 

2.5 Koulutusohjelman sisältö 

Koulutusohjelma suuntautui tietotekniikkaan. Koulutusohjelman kuvauksessa 
on käytetty lähteenä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opinto-opasta 
1994–1996. 

Tietotekniikan koulutusohjelmaan kuuluu kolme suuntautumisvaihtoeh-
toa: informaatiotekniikka, mekatroniikka ja teknillinen matematiikka. Suuntau-
tumisen ohella opiskelija joutuu valitsemaan kaksi syventymiskohdetta, jotka 
liittyvät valittuun suuntautumisvaihtoehtoon. Teoreettinen opintojen suoritus 
ilman diplomityötä kestää 2,5–3,5 vuoteen. (Oulun yliopisto 1994.)  

Taulukkoon 3 on koottu opetussuunnitelman keskeiset opintokokonai-
suudet ja opintojen elementit. 

TAULUKKO 3  Tietotekniikan koulutusohjelman keskeiset opintojaksot (Oulun yliopisto 
1994). 

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA R vuonna 1995 aloittaneille 
Laajuus 120 ov 

Raahen diplomi-insinöörikoulutus 

PAKOLLISET OPINTOJAKSOT, laajuus 62 ov 
Valittava yksi suuntautumisvaihtoehto seuraavista 

Informaatiotekniikan suun-
tautumisvaihtoehto 

Mekatroniikan suuntautumis-
vaihtoehto 

Teknillisen matematiikan 
suuntautumisvaihtoehto 

VAIHTOEHTOISET OPINTOJAKSOT, laajuus n. 32 ov 
Valittava kaksi syventymiskohdetta 

Tietokonetekniikan sy-
ventymiskohde 15,5 ov 

Digitaalisen tietolii-
kenteen syventymis-

kohde (R) 16,5 ov 

Lääketieteen tieto-
tekniikan 

syventymiskohde 
(R)16,0 ov 

Yritystoiminnan sy-
ventymiskohde  

16,5 ov 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT, laajuus 5–6 ov 
DIPLOMITYÖ, laajuus 20 ov 

R = Raahessa toteutettu 

Tietotekniikan diplomi-insinööritutkinnon yleistavoitteet on mainittu opinto-
oppaassa melko ylimalkaisesti. Sen sijaan opintojaksojen kuvauskohdassa kurs-
sikohtaiset tavoitteet on esitetty yksityiskohtaisesti. Kunkin kurssin kohdalla on 
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lisäksi maininta kurssin asemasta opintokokonaisuudessa, lyhyt sisällön ku-
vaus, kurssin toteutustavan kuvaus ja yhteenveto kurssia koskevasta kirjalli-
suudesta.  

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on selvittää muuntokoulutuksen vaiku-
tuksia yrittäjyyden kehittymiseen. Koulutusohjelmassa valinnaisena osiona on 
yritystoiminnan syventymiskohde. Syventymiskohteen tavoitteena on antaa 
opiskelijoille valmiuksia perustaa, kehittää ja harjoittaa tietotekniikkaa hyödyn-
tävää yritystoimintaa joko oman yrityksen kautta tai toisen palveluksessa. Ta-
voitteena on myös innostaa opiskelijoita perustamaan yrityksiä ja liittämään nii-
tä osaksi opiskelua siten, että opiskelu tukee yritysidean kehittämistä. (Alasaa-
rela 1994.) 

Syventymiskohteeseen suunnitellut kurssit on jaoteltu MBA-ohjelmaa 
muistuttavasti. Suunnitellut kurssit eivät kuitenkaan toteutuneet täysin alkupe-
räisessä muodossa, koska ohjelma toteutettiin pelkästään Oulun yliopiston 
yrittäjyyden ja taloustieteen kursseja hyväksi käyttäen. Alkuperäisen 
suunnitelman mukaiset pakolliset kurssit ovat seuraavat (Alasaarela 1994.): 

Teknologiayrityksen perustoiminnot   2 ov 
Teknologiayrityksen markkinointi ja myynti 
(Managing Markets)  4 ov 
Ihmisten johtaminen (Managing People)  2 ov 
Strateginen suunnittelu ja johtaminen (Managing Strategy)  3 ov 
Teknologiayrityksen kv-toiminnot (Managing Internationally) 1 ov 

Vapaasti valittavia kursseja on seuraavasti: 
Yrityksen perustaminen ja kehittäminen  4 ov 
Toimintojen hallinta (Managing Operations) 2 ov 
Tiedon hallinta teknologiayrityksessä (Managing Information) 2 ov



3 TUTKIMUKSEN VIITEKEHYS 

3.1 Osaaminen 

Tietoa ja osaamista on kuvattu useilla eri käsitteillä. Vakiintuneita tietoa tarkoit-
tavia käsitteitä ovat ”data” (data), ”informaatio” (information), ”tieto” (knowled-
ge) ja ”hiljainen tieto” (tacit knowledge). Taitoa ja osaamista tarkoittavia käsittei-
tä ovat ”taito” (skill), ”ammattitaito” (professional skill), ”kyky” (ability), ”kvalifi-
kaatio” (qualification) ja ”osaaminen” (knowhow). (Peltonen 1995; Anon. 2003a.) 

Arkikielessä osaamiseen yhdistetään usein edellä mainittuja käsitteitä. Si-
sällön ja merkityksen täsmentämiseksi osaamisen käsitteen juuria tarkastellaan 
aluksi läheisien sukulaiskäsitteiden ”tieto”, ”taito”, ”kompetenssi” ja 
”kvalifikaatio” avulla. 

3.1.1 Tieto ja taito 

Antiikin aikana käsitteiden ”tieto” ja ”taito” merkitykset olivat hyvin lähellä 
toisiaan. Tuolloin taito saada aikaan tai valmistaa tietty tulos ja tieto tuloksen 
luonteesta yhtyivät. (Voutilainen, Mehtäläinen & Niiniluoto 1992, 13.) Taito kä-
sitteenä nähdään yleisesti konkreettisena siltana työelämän ja koulutuksen vä-
lillä, mutta sitä pidetään kapea-alaisempana kuin kvalifikaation ja kompetens-
sin käsitteitä (Jaakkola 1995, 115–117). Taitoa voidaan pitää Niiniluodon (1989) 
mukaan tiedon esiasteena. Taitojen hankkimista on yleisesti tarkasteltu kvalifi-
kaatio (qualification) -käsitteen avulla. Tällöin taito ymmärretään kyvyksi toi-
mia ennalta määrättyjen sääntöjen mukaan. Niiniluoto tulkitsee teknologian 
tarkoittavan taito-oppia tai paremminkin taitotietoa ja osaamista (know-how). 
Niiniluoto (1989) pitää teknologia-käsitettä ja tietotaito-käsitettä propositionaa-
lisen tiedon erityislajina, vaikka suhtautuu siihen jossain määrin varauksellises-
ti. 

Organisaatioiden osaamistutkimuksissa tiedon ja taidon merkitys nousee 
keskeiseen asemaan. Blacker (1995) esittää, että olisi keskityttävä tietämisen tut-
kimiseen tiedon asemasta ja että sanan ”tieto” sijasta käytettäisiin sanaa ”tietä-
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minen” kuvaamaan tiedon dynaamista prosessimaisuutta (Keso 1999, 24). Asi-
antuntijajärjestelmissä, jotka toimivat joko itsenäisinä tai avustavina tietämys-
kantoina päättelyjärjestelmissä, tietämys (tietäminen) on keskeinen tekijä (Mä-
enpää 1997, 101). Tietämyskantoihin koottu tieto on toisaalta tosiasioihin poh-
jautuvaa tietoa ja toisaalta heuristista tietoa. Heuristisella tiedolla tarkoitetaan 
kokemuksen, intuition ja hyvän ammattitaidon tuomaa tietoa. Heuristinen tieto 
on tyypillistä ihmiseksperteille. Se hankitaan tietämyskantoihin pala palalta. 
”Muokkaamisen ja uusinnan kautta tieto jalostuu tietotuotteiksi ja palveluiksi” (Mä-
enpää 1997, 101). Tiedon tuottamisen ”sykliteorian” keskeisin ajatus on, että 
tiedon tuottaminen ymmärretään jatkuvaksi prosessiksi (Levitan 1982, 44–48). 
Tieteellisen tiedon välittymisessä tapahtuu jatkuvaa tiedon uudelleen luomista 
oivalluksen avulla (Laaksovirta 1986, 235).  

Tiedon luonteesta on vallalla kaksi erilaista epistemologista traditiota län-
simaisessa filosofiassa. Rationalismin mukaan tieto on ihmisjärjen tulosta. 
Niinpä ei ole tietoa, jonka todenperäisyys ei perustuisi havaintoihin. Absoluut-
tinen totuus syntyy päättelemällä aksioomiin pohjautuvista rationaalisista pe-
rusteista. Rationalismi lähtee deduktiivisesta, yksittäisistä havainnoista koko-
naisuuteen etenevästä ja lainalaisuuksiin pyrkivästä tiedon luomisen periaat-
teesta. Rationalismin vastakohtana empirismi lähtee taas siitä, että ei ole mitään 
etuoikeutettua tietoa ja että ainoa tiedon lähde on aistikokemukset. Fakta on, 
että se, mikä on havaittu, on merkittävää. Empirismin mukaan tietoa syntyy in-
duktiivisen havainnoinnin kautta. (Nonaka & Takeuchi 1995, 21–22.)  

Eksplisiittisellä tiedolla tarkoitetaan eksakteja asioita, kuten kirjoitetut sa-
nat ja matemaattiset kaavat. Kyseisen tiedon vastakohtana voidaan pitää 
Michael Polanyin (1973) määrittelemää hiljaista tietoa (tacit knowledge). Hiljai-
nen tieto on hänen 1940-luvulla alkaneen teoreettisen kehittelynsä tulos. Po-
lanyi tarkoittaa termillä formuloimatonta tietoa, sellaista, joka koko ajan vaikut-
taa ihmisissä, vaikka sitä ei voida ilmaista tai muotoilla. Hänen ajattelunsa pe-
rustuu siihen, että aitoa keksimistä ei voida ohjata muodollisilla säännöillä 
taikka algoritmeilla. Kaikki tieto on yhtä aikaa sekä jaettua että julkista ja lisäksi 
henkilökohtaista. Hiljainen tieto näyttäytyy Polanyin ajattelussa lähinnä ihmis-
ten toiminnassa.  

Polanyin (1973) mukaan ihminen liikkuu koko ajan hiljaisen ja fokusoidun 
tiedon välisessä rajamaastossa ja sekoittaa niitä keskenään ja sulattaa uuden tie-
don osaksi vanhaa tietovarastoa. Ihminen pyrkii jäsentämään uuden tiedon 
suhteessa vallitseviin vanhoihin tiedon rakenteisiin ja luokituksiin. Polanyin 
mielestä verbit ”tietää” ja ”oppia” kuvaavat lähinnä tiedon aktiivisen hyväksi-
käytön prosessia (Koivunen 1997, 83). 

Japanilaisen käsityksen mukaan sanoin ja numeroin ilmaistava tieto on 
vain jäävuoren huippu. Tieto on pääosin ”hiljaista” tai ”sanatonta” tietoa, jota-
kin, jota on vaikea kuvailla tai ilmaista. Hiljainen tieto on luonteeltaan henkilö-
kohtaista ja vaikeasti muotoiltavaa, ja siksi kommunikointi ja tiedon jakaminen 
muiden kanssa on vaikeaa. Hiljaisen tiedon juuret ovat syvällä yksilön toimin-
nassa ja kokemuksessa samoin kuin arvojen ja tunteiden. Länsimaisen ja japani-
laisen käsityksen välillä on huomattava ero siinä, miten täsmällinen tieto ja sa-
naton tieto erotetaan toisistaan. Täsmällistä tietoa voidaan helposti prosessoida, 
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tallentaa ja siirtää. Sanaton tieto täytyy muuttaa ensin kielelliseen muotoon tai 
numeeriseksi tiedoksi. Sanaton tieto muuttuu täsmällisempään muotoon orga-
nisaation tiedon luomiseen liittyvien keskustelujen kautta ja saman prosessin 
kautta uudelleen sanattomaksi tiedoksi. (Nonaka & Takeuchi 1995, 8–9; Nonaka 
1991.) 

Hiljaisen tiedon ohella voidaan aivan hyvin puhua hiljaisesta taidosta, jo-
ka on läheistä sukua hiljaiselle tiedolle. Hiljainen tieto ja taito liittyvät sosiaali-
seen todellisuuteen. Niiden ymmärtäminen ja oppiminen tapahtuu parhaiten 
käytännön vuorovaikutuksessa. Hiljaisen tiedon ja taidon oppimisen keinoja 
ovat jäljittely, harjaannus ja tekemällä oppiminen. Tyypillisimmillään hiljainen 
tieto ja taito ilmenevät käsityötaidoissa.  

Tieto ja taito ja niiden soveltamiskyky kuuluvat osaamisen käsitteen sisäl-
töön. Osaamisella tarkoitetaan myös hiljaisen tiedon ja taidon hallintaa. 

3.1.2 Kompetenssi ja kvalifikaatio 

Kompetenssi 

Kompetenssi (competence) -käsitettä alettiin käyttää yleisesti 1960-luvun lopul-
la (Engeström 1995, 19; Jaakkola 1995, 113–114; Streumer 1993). Se on peräisin 
kasvatuksellisesti ja kognitiivisesti suuntautuneista psykologian pätevyys- ja 
toimintakykyteorioista, joiden taustalla on anglosaksinen tutkimustraditio 
(Streumer 1993, 69). Nykysuomen sanakirjan mukaan kompetenssi tarkoittaa 
pätevyyttä tai kelpoisuutta johonkin virkaan tai toimeen (Nykysuomen sanakir-
ja 1992). Kompetenssille läheinen synonyymi on pätevyys. Pätevyys määritel-
lään Nykysuomen sanakirjassa (1992) kykenevyytenä, alansa hallitsemisena, 
edellytyksien omaamisena, tiettyjen kelpoisuusehtojen täyttämisenä, kompe-
tenttiytenä ja hakukelpoisuutena. Kompetenssin englanninkielisen version 
käännöksenä on käytetty myös termiä ”osaaminen”. 

Ellström (1994) määrittelee kompetenssin yksilön potentiaaliseksi kapasi-
teetiksi käsitellä tiettyjä tilanteita tai suoriutua tietyistä tehtävistä. Kapasiteetti 
ilmenee motorisina ja kognitiivisina taitoina, affektiivisina tekijöinä, persoonal-
lisuuden piirteinä ja sosiaalisina taitoina. 

Boyatzis (1982, 21) pitää kompetenssia henkilön perimmäisenä luonteen-
piirteenä, jonka tuloksena on tehokas ja/tai parempi työsuoritus. Boyatsis 
(1982) määrittelee lisäksi seitsemän kompetenssin ideaaliominaisuutta: 

1) Yksipuolisen vallan käyttö: kyky erilaisten vaikutusmuotojen käyttämi-
seen myöntyvyyden aikaansaamiseksi.

2) Tarkka itsearviointi: realistinen itsetuntemuksen saavuttaminen, henkilö-
kohtaisten vahvuuksien, heikkouksien ja rajoitusten tunteminen.

3) Positiivinen asenne: perususkomus siihen, että ihmiset ovat hyviä, opti-
mistisia ja arvokkaita.

4) Spontaanisuus: kyky ilmaista itseä vapaasti ja luontevasti ja kyky tehdä
joskus nopeita päätöksiä.
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5) Looginen ajattelu: kyky asettaa asiat syy–seuraus-suhteeseen sekä kyky
järjestelmällisyyteen ja systemaattisuuteen.

6) Erityinen tietämys: käyttökelpoisten faktojen, teorioiden ja mallien tunte-
mus.

7) Muiden kehittäminen: halu auttaa muita heidän työssään, kyky sopeutua
valmentajan rooliin ja palautteen käyttäminen apuna muiden henkilöiden
itsensä kehittämisessä.

Kompetenssi-käsitettä käytetään sekä yksilöön että organisaatioon liittyvänä 
käsitteenä. Kompetenssi on merkityksellinen vain, jos se voidaan liittää henki-
löön, työtehtävään, tavoitteeseen tai yritykseen. Tässä mielessä se on ehdollinen 
käsite. Kompetenssilla tarkoitetaan laajimmillaan elämänhallintakykyä sosiaali-
sesti ja taloudellisesti täysipainoisen elämän viettämiseksi (Söderström 1990, 7-
8). Tiedot ja taidot ovat laajasti ymmärrettynä kompetenssi-käsitteestä johdettu-
jen määritelmien ytimenä. Kompetenssi on myös dynaaminen käsite, jota voi-
daan käyttää, kehittää ja muuttaa ajan myötä (Söderström 1990). Se on aina pä-
tevyyttä johonkin (Haltia 1995, 15). Kompetenssi ja pätevyys liittyvät yleensä 
henkilöön, hänen ominaisuuksiinsa ja kykyihinsä. Kompetenssi merkitsee Tigh-
tin (1996) mukaan mieluummin sitä, mihin ihminen pystyy, kuin sitä, mitä hän 
tietää. Ensiksikin kompetenssi koskee tekemistä ja sillä on oltava yhteys (con-
text). Toiseksi kompetenssi on tulos: se kertoo, mitä joku osaa tehdä. Kolman-
neksi jonkun kykyjä mitattaessa täytyy olla standardi, jolla mittaus suoritetaan. 
Kompetenssi on mitta siitä, mitä joku voi tehdä tietyssä ajassa.  

Ammatillinen kompetenssi ja pätevyys nähdään välttämättömänä edelly-
tyksenä menestyksekkäälle suoritukselle ammatissa. Kompetenssi on jotakin, 
jonka ammatti ja työ määrittelevät ja jonka yksilö omistaa (Mäkinen 1993, 6). 
Osaamisen yhteydessä kompetenssi viittaa dynaamiseen, joustavaan ja sosiaali-
suuden huomioon ottavaan tarkastelutapaan, jota leimaa työprosessin edellyt-
tämien taitojen ja tietojen lisäksi asioiden laajempien yhteyksien ja merkitysten 
käsittäminen. Kompetenssiin kuuluu myös ns. hiljaisen tiedon alue, joka tar-
koittaa, että kaikki tieto ja taito on yhtä aikaa yksityistä, jaettua ja kollektiivista 
tietoa. Kompetenssi on lähellä potentiaalin käsitettä, jotakin, joka on erityistä 
kullekin ihmiselle (Mäkinen 1993).  

Kompetenssia tai pätevyyttä ei ole sinänsä, vaan pätevyydestä voidaan 
puhua vain suhteessa johonkin tehtävään tai toimintaan. Pätevyys käsitteenä on 
merkityksetön, jos tuota muuta ei tunneta (Söderström 1990, 27–28). Pätevyys ei 
ole vain teknistä taitoa ja tietoa. Se käsittää myös yksilöllisen ja henkisen puolen 
kuten tiedot, ymmärtämisen, taidot, asenteet ja arvot (Keen 1990; Knowles 
1990). Pätevyyden osa-alueita ovat kokemus, kontaktit, tiedot, vitaliteetti ja yk-
silölliset ominaisuudet (Kautto-Koivula 1993). Pätevöityminen onkin eräs vaihe 
ammatillisessa kehittymisessä ekspertiksi. Termi ”pätevä” pitää sisällään suori-
tuskyvyn, mutta ei ota kantaa suorituksen laajuuteen (Eraut 1994, 164–166). 



34 

Kvalifikaatio 

Nykysuomen sanakirjan (1992) mukaan kvalifikaatio (qualification) on sopi-
vuutta, soveliaisuutta ja asetettujen ehtojen mukaisuutta. Se on laadun määri-
telmä. Sillä tarkoitetaan soveltuvuutta, edellytysten täyttämistä, kelvollisuutta 
ja päteväksi selittämistä. Kvalifikaation käsite määritellään kirjallisuudessa 
usein työprosessin edellyttämänä ominaisuutena.  

Tuomisto (1982, 27–28) tarkoittaa kvalifikaatioilla tietojen, taitojen, val-
miuksien ja henkisten työskentelytapojen sekä työkokemuksen summaa, joka 
on yhteiskunnallisesti työn suorittamisen edellytyksenä. Räisänen ja Mikkonen 
(1995, 4) sekä Koistinen (1979, 17–18) määrittelevät kvalifikaatiot seuraavasti: 
”Kvalifikaatioilla tarkoitetaan työvoiman ammattitaidon laadullisia ominaisuuksia, jot-
ka voivat liittyä työsuhteeseen, -ympäristöön, työn kohteeseen, tulokseen, prosessiin, 
sosiaalisiin ja fyysisiin suhteisiin sekä työn sisältöön.” Ellström (2001) yhdistää kva-
lifikaation ja kompetenssin määrittelemällä kvalifikaation kompetenssiksi, jota 
työtehtävä tosiasiallisesti vaatii ja/tai joka epäsuorasti tai selvästi määräytyy 
yksilön ominaisuuksista. Kvalifikaatioilla voidaan tarkoittaa toisaalta koulutuk-
sessa ja työssä syntyneitä valmiuksia ja toisaalta yksilön sosialisaation kautta 
syntyneitä valmiuksia, joihin myös yksilön lahjakkuus yhdistyy (Turtiainen 
1999).  

Toikka (1984, 11) kuvaa kvalifikaation ja työn suhdetta siten, että kvalifi-
kaatio on yksi työprosessin elementti. Mikä tahansa työprosessi edellyttää työn-
tekijän ominaisuuksia eli kvalifikaatioita, jotka tekevät työprosessin toteutumi-
sen mahdolliseksi ja tuottavat siinä halutun muutoksen, työn tuotteen. Kvalifi-
kaatiot ovat siis sidoksissa ihmisiin, mutta ne eivät ole vain työntekijälle ulos-
päin määräytyviä vaatimuksia ja ehtoja tai yksilön ominaisuuksia, vaan suhde 
yksilön ja työn yhteiskunnallisesti määräytyvien ehtojen välillä. Kvalifikaatio ei 
siis ole kunkin yksilön mielivaltaisesti hankittavissa oleva ominaisuus. Se on 
yhteiskunnallinen ominaisuus siinä mielessä, että se on omaksuttavissa vain 
työprosessin olemassa olevilla ehdoilla. Nämä ilmenevät yksilön kvalifikaa-
tiovaatimuksina. Kvalifikaatio-käsitettä käytetään yksilöön, koulutukseen, työ-
hön ja yhteiskuntaan liittyvissä merkityksissä. Kyse on suhdekäsitteestä, ei pel-
kästä yksilön ominaisuudesta. Tällöin kvalifikaatiolla tarkoitetaan yksilön ja 
työn yhteiskunnallisesti määräytyvien ehtojen välistä suhdetta, jonka yksilö 
kohtaa enemmän tai vähemmän valmiiksi määriteltynä (Toikka 1984, 12). 

Kvalifikaatio-käsite jakautuu kvalifikaatioihin, jotka ovat laissa tai vastaa-
vassa määrättyjä kelpoisuusehtoja tai muuten vaadittuja, muodollisia tai epä-
muodollisia kvalifikaatioita määrätyssä tehtävässä, ja kvalifikaatioihin, joita 
työssä tai tehtävässä onnistuminen vaatii (Ellström 1994, 30). Ellströmin mu-
kaan kvalifikaatio-käsitteen, joka lähtee yksilön pätevyydelle työssä asetetuista 
todellisista vaatimuksista, katsotaan olevan tärkeämmän kuin kvalifikaatio-
käsitteen, joka lähtee työantajan vaatimuksista (Ellström 1994, 30–31).  

Ammattiin opiskellessaan ihminen kohtaa enemmän tai vähemmän val-
miina annetut työelämän kvalifikaatiovaatimukset, mutta samalla hän osallis-
tuu niiden tuottamiseen (Väärälä 1995). Järvelä-Hartikainen (1978) pitää kvali-
fikaatiota työvoimaan liittyvänä potentiaalina, jonka työn vaatimukset tekevät 
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tarpeelliseksi. Koska kysymyksessä on potentiaali, se voi tulla käytetyksi tai 
jäädä käyttämättä työntekijän, työprosessin ja työkollektiivin suhteista ja yh-
teensopivuudesta johtuen. Tämän vuoksi on erotettava työprosessin teknisistä 
vaatimuksista määräytyvä kvalifikaation tarve ja työvoiman käyttömahdolli-
suudesta määräytyvä kvalifikaatio-potentiaali.  

Työelämässä tarpeelliset kyvyt ja taidot painottuvat usein keskustelussa 
laaja-alaisesta ammattitaidosta ja työelämän vaatimuksista. Tällöin puhutaan 
yleis-, avain- tai ydinkvalifikaatioista. Yleiskvalifikaatioina pidetään sosiaalisia 
taitoja ja jotakin rajattua aluetta koskevia tiedolliseen ainekseen perustuvia tai-
toja (kieli, atk jne.). Kognitiivisiin taitoihin luettavia laajempia henkisiä kykyjä 
ovat oppimis- ja ongelmanratkaisukyvyt sekä motivoituneisuus, yritteliäisyys ja 
ahkeruus (Haltia 1995, 20–23; Haltia & Kivinen 1995, 20–22). 

Ollus et al. (1990, 139) ryhmittelevät kvalifikaatiot tuotannollisiin, norma-
tiivisiin ja innovatiivisiin kvalifikaatioihin. Normatiiviset kvalifikaatiot jaetaan 
vielä mukautumis-, motivaatio- ja sosiokulttuurisiin kvalifikaatioihin (kuvio 6). 
Olluksen et al. (1990) käyttämä luokittelu perustuu saksalaiseen kvalifikaa-
tiotutkimukseen. 

TUOTANNOLLISET KVALIFIKAATIOT 

NORMATIIVISET KVALIFIKAATIOT 
Mukautumis-  
kvalifikaatiot 

Motivaatio- 
kvalifikaatiot 

Sosiokulttuuriset kvalifi-
kaatiot 

INNOVATIIVISET KVALIFIKAATIOT 

KUVIO 6 Kvalifikaatioiden tyyppejä (Ollus et al. 1990, 138). 

Kvalifikaatio määritellään aina suhteessa yksilöön ja kulloiseen ympäristöön. Se 
on yhteiskunnallinen ominaisuus ja työprosessin elementti, jonka työntekijä 
kohtaa enemmän tai vähemmän etukäteen määriteltynä. Kvalifikaatiolla tarkoi-
tetaan työstä johdettuja pätevyysvaatimuksia. Kvalifikaatiovaatimukset osoit-
tavat, millaisia ominaisuuksia työprosessin laadukas ja ammattitaitoinen suorit-
taminen henkilöltä edellyttää. 

3.1.3 Osaaminen käsitteenä 

Osaamista (know-how) voidaan pitää alkuperältään yhtenä tietämisen ja taita-
misen ilmentymänä. Osaamisen, taitamisen ja taidon käsitteet kytkeytyvät Nii-
niluodon (1989) ajattelussa kiinteästi toisiinsa. Osaaminen tarkoittaa ihmisten ja 
myös eläinten käyttäytymiseen liittyviä valmiuksia. Taito syntyy inhimillisen 
harjaantumisen avulla ja liittyy suorituksen tekniseen hallintaan. Käsitteet 
”osaaminen”, ”taitaminen” ja ”taito” ovat semanttisesti läheisessä suhteessa kä-
sitteisiin ”tekniikka” ja ”tiede”. Osaaminen on taidon soveltamista rationaali-
sesti eri tilanteissa (Raivola & Vuorensyrjä 1998). Sitä kuvataan myös informaa-
tion hyödyntämisestä alkavana tiedon yhdistelyn ja käytön ketjuna, jossa teoria 
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ja käytännön tieto integroituvat kokemustietoon siten, että lopputuloksena on 
osaaminen. Osaamista ei pystytä saavuttamaan vain koulutuksen avulla, vaan 
siihen tarvitaan lisäksi pitkällisen ammatissa olon tuomaa harjaannusta (Järvi-
nen, Koivisto & Poikela 2000; kuvio 7). Niinpä osaamisen määritteleminen pel-
kästään koulutusammatin kautta on riittämätöntä, koska työn esille nostamia 
ongelmia ei voida opetuksessa riittävästi ennakoida. Opiskelun ja kokemuksen 
kautta hankittu tieto otetaan käyttöön osaamisessa.  

 

KUVIO 7 Informaation, tiedon ja osaamisen keskinäiset suhteet (Poikela 1998). 

Osaaminen (know-how) ei tarkoita tietoa (knowledge) itseisarvona, vaan aktii-
vista tietämistä (knowing), jossa tiedon sisältö, taito ja soveltaminen yhdistyvät. 
Osaaminen ilmiönä ei sinänsä ole uusi. Sen sijaan osaamisen käsitteen sisältö on 
muuttunut aikojen kuluessa. 1990-luvulle tultaessa osaamisen käsite on saanut 
vaikutteita strategiatutkimuksesta, organisaation kehittämis- ja oppimisteoriois-
ta sekä taloustieteestä (Keso 1999).  

Strategiaopit ovat osaltaan muovanneet osaamisen käsitettä. Porterin 
(1985) ajattelumallin mukaan osaaminen (capability tai competence; know-how) 
on väline kilpailuedun saavuttamiseen. Yrityksen erityisosaamista kutsutaan 
tänä päivänä ydinosaamiseksi/ydinpätevyydeksi (core competence). Termin 
juuret juontuvat 1950-luvulta (Selznick 1957). Ydinosaamiseen pohjautuvassa 
strategisessa lähestymistavassa yrityksen kilpailukykyä pyritään hahmotta-
maan uudella tavalla. Samalla pyrkimyksenä on henkilöstön kehittämisen kyt-
keminen osaksi yrityksen strategiaa. Ydinosaamisessa on kyse organisaation 
kompetenssipohjaisesta kyvystä yhdistää ja koordinoida erilaisia tuotantotaitoja 
ja teknologioita, mikä on enemmän kuin yksittäisen taidon tai teknologian hal-
linta (Hamel & Prahalad 1994, 223). Ydinosaamisen käsitteeseen liitetään Ruo-
hotien (1996, 22) mukaan seuraavia merkityksiä: ”Kollektiivinen osaaminen, mo-
nimutkainen sosiaalinen osaaminen, kyky viestiä ja siirtää osaamista sekä vertikaalisesti 
että horisontaalisesti organisaation sisällä ja sidosryhmien välillä, kyky innovatiivisesti 
yhdistellä olemassa olevaa osaamista ja tuottaa uutta tietämystä organisaation proses-
seista tai tuotteista.” Ydinosaaminen on kommunikaatiota, osallistumista ja si-
toutumista työskentelyyn yli organisaatiorajojen. Ydinosaamisen taidot yhdis-
tyvät henkilöissä, joilla on laaja-alainen kompetenssi. Ydinosaaminen on myös 
kilpailijoiden vaikeasti jäljitettävissä (Ruohotie 1996, 21–28). 

Teoriatieto

Kokemustieto

Käytäntötieto

Informaatio

Osaaminen
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Osaamiskeskustelujen toinen vahva juonne johtaa organisaatioiden oppi-
miseen ja oppiviin organisaatioihin. Oppivan organisaation teoriassa on kyse 
organisaation kokonaisvaltaisesta kehittämisfilosofiasta. Organisaatioiden op-
pimista on pohdittu johtamis- ja oppimistutkimuksissa siitä näkökulmasta, mi-
ten organisaatioista saadaan itseä uudistavia ja kehittäviä oppivia organisaatioi-
ta. Keskeiseksi kysymykseksi nousee se, miten organisaatiossa voidaan tietoa 
jakaa, säilyttää ja siirtää yksilöiden välillä. Tiedon johtamistutkimusten (Sarvay 
1999) mukaan tieto on johdettavissa ja siten käyttöön otettavissa oleva resurssi. 
Termi ”oppiva organisaatio” kuvaa organisaation toimintatapaa. Yksilöitä ja 
ryhmiä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen ja työsuoritusten parantamiseen. 
Ihmiset kehittävät koko ajan omaa kapasiteettiaan ja organisaatio pitää yllä op-
pimisprosessia, jonka avulla kyetään luomaan uutta taitotietoa ja liittämään se 
aikaisempaan osaamiseen (Ruohotie 1996, 40). Keson (1999, 21) mukaan organi-
saation kehittämistutkimuksissa (OD) 1970- ja 1980-luvulla organisaatiot näh-
tiin jaettujen perusolettamusten ja arvojen varaan rakentuvina. Tämä näkemys 
tekee mahdolliseksi käsitteellistää oppiminen ja osaaminen kulttuuriseksi ja jae-
tuksi prosessiksi. Kollektiivisen osaamisen ohella yrityksen osaaminen perus-
tuu myös vahvasti yksilöiden osaamiseen (Keso 1999, 21).  

Osaamisen käsite on ajan mittaan saanut alkuperäiseen merkitykseen 
nähden uusia ulottuvuuksia muun muassa strategia- ja organisaatio-oppien 
vaikutuksesta. Osaamisen ja strategisen kilpailuedun saavuttamisen välinen yh-
teys laajentaa osaamisen käsitteen merkitystä. Osaamisen ymmärtäminen re-
surssiksi tekee siitä muiden resurssien kaltaisen hallittavissa olevan voimava-
ran. Osaaminen ei ole ominaisuus siinä mielessä, että sillä on aina kohde. 
Osaamista arvioitaessa sitä verrataan johonkin standardiin, vaatimuksiin tai 
odotuksiin. Näin ollen osaamisella sinänsä ei ole itseisarvoa, koska se on suh-
dekäsite kuten kompetenssi.  

Osaaminen käsitteenä määritellään tässä tutkimuksessa aktiiviseksi tietä-
miseksi ja kyvyksi soveltaa tietoja, taitoja ja kokemuksia käytännön tilanteissa ja 
ongelmien ratkaisemisessa.  

Osaamisen käsitteen suhde kompetenssin ja kvalifikaation käsitteisiin 

Osaaminen käsitteenä on merkitykseltään lähellä kompetenssin käsitettä. Mo-
lempia käsitteitä voidaan käyttää sekä yksilöstä että organisaatiosta puhuttaes-
sa. Kompetenssi on osaamisen sukulaiskäsite, mutta se on merkitykseltään 
osaamisen käsitettä laajempi. Kompetenssiin kuuluviksi osa-alueiksi luetaan 
osaamisen lisäksi muitakin ominaisuuksia, kuten kokemus, kontaktit, vitaliteet-
ti, yksilölliset ominaisuudet, arvot ja asenteet.  

Osaaminen ja kvalifikaatio ovat myös käsitteellisesti lähellä toisiaan. 
Osaaminen on yksilöllinen tai yhteisöllinen ominaisuus kuten kvalifikaatio-
käsite. Kvalifikaatio on kuitenkin merkitykseltään osaamista laajempi. Sitä käy-
tetään yksilön ohella koulutukseen ja yhteiskuntaan liittyvissä merkityksissä. 
Osaaminen, kompetenssi ja kvalifikaatio kuuluvat käsitteinä samaan käsiteper-
heeseen, vaikka niiden merkityksissä on edellä kerrottuja eroavaisuuksia.  
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Kompetenssi, pätevyys, kvalifikaatio, tieto ja taito ovat kaikki eri tavoin 
osaamista kuvaavia käsitteitä. Niille kullekin on muodostunut käyttötarkoituk-
sen mukainen oma merkitys. Kompetenssilla, kvalifikaatiolla ja pätevyydellä on 
yhteinen ydin, josta ne ovat lähtöisin (Ellström 1994). Kvalifikaatio-käsite il-
mentää laatua, soveltuvuutta, edellytysten täyttämistä ja päteväksi selittämistä, 
kun taas kompetenssi-käsite liittyy läheisesti yksilöön (Ellström 1994; Pelttari 
1997, 24; Nykysuomen sanakirja 1992, 231). Käsitteissä on kuitenkin havaitta-
vissa hiuksenhieno ero. Yksilöllä voi olla kompetensseja, jotka eivät kuitenkaan 
ole kvalifikaatioita suhteessa tiettyyn työhön. Tällöin on kysymys kompetens-
seista, joita työ tai työantaja ei vaadi. Työssä voidaan vaatia myös kvalifikaatioi-
ta, ilman että henkilö omaa asianmukaista kompetenssia. Streumer (1993, 69) 
selittää kompetenssin ja kvalifikaation eroja siten, että kompetenssi on abstrak-
tisempi käsitteenä kuin kvalifikaatio. 

Osaaminen on eräs tiedon ja taidon ilmentymismuoto. Osaamiseen liittyy 
myös ulottuvuuksia, kuten ”hiljainen” tieto ja taito, strateginen osaaminen, or-
ganisaatioiden oppiminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Osaami-
nen on myös strateginen resurssi, jota hallitaan ja johdetaan kuten muitakin re-
sursseja. Osaamisen käsite pitää sisällään tiedon ja taidon, mutta myös kyvyn 
tiedon ja taidon soveltamiseen. Tässä tutkimuksessa osaamisen käsitteellä tar-
koitetaan jäljempänä laajasti kykyä tiedon ja taidon soveltamiseen. 

Kompetenssin, kvalifikaatioiden, kvalifikaatiovaatimusten ja osaamisen 
keskinäisiä suhteita ja riippuvuuksia voidaan havainnollistaa kuviolla 8 (vrt. 
Pelttari 1997, 45).  

KUVIO 8 Kvalifikaatiovaatimusten, kompetenssin, kvalifikaatioiden ja osaamisen 
keskinäiset suhteet ja riippuvuudet (Pelttari 1997, 45). 

Osaamisen mittaaminen 

Inhimillisen pääoman teorian mukaisesti osaamista pidetään resurssina, jota 
voidaan kehittää ja johtaa kuten muita resursseja. Koulutus ja työssä oppiminen 
ovat keskeisimpiä osaamisen kehittämisen välineitä. Tässä tutkimuksessa keski-
tytään koulutuksen aikaansaamaan osaamisen kehittymiseen.  

Osaamisen mittaaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista, koska se suhde-
käsitteenä vaatii vertailukohdan, johon havaittua osaamista verrataan. Koulu-
tusohjelman tuottamaa osaamista arvioitaessa sitä voidaan verrata esimerkiksi 

Osaami-
nen

Kompetenssi
Kvalifikaatiot

Kvalifikaatio-
vaatimukset

TYÖN-
TEKIJÄ

TYÖPROSESSI
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koulutuksen tavoitteisiin, työelämän tarpeisiin tai koulutukseen osallistuneen 
omiin odotuksiin. 

Osaaminen ilmenee tietoina, taitoina ja soveltamiskykynä. Laaja-alainen 
osaaminen pitää sisällään myös korkeampia henkisiä kykyjä, kuten oppimis- ja 
ongelmanratkaisukyvyn sekä motivoituneisuuden ja yritteliäisyyden (Haltia 
1995; Haltia & Kivinen 1995). Kun osaaminen liitetään henkilöön, tutkimuskoh-
teeksi valitaan laajempi näkökulma. Kompetenssi kuvaa yksilön osaamista po-
tentiaalisen kapasiteetin kautta. Kapasiteetti ilmenee kognitiivisina ja muina tai-
toina, affektiivisina tekijöinä, persoonallisuutena ja sosiaalisina taitoina (Ell-
ström 1994). Pelkän osaamisen tutkimisen asemasta tässä tutkimuksessa osaa-
miselle haetaan laajempaa kompetenssinäkökulmaa. 

3.1.4 Yksilön toimintaan ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 

Yksilön käyttäytymistä ja päämääräsuuntautumista ohjaavat aikomukset ja tar-
peet, joiden käyttövoimana ovat erilaiset motiivit. Motiivit toimivat katalysaat-
torina ja saavat aikaan motivaatioksi kutsutun tilan. Motivaation käsite liittyy 
päämääräsuuntautuneeseen käyttäytymiseen. Motivoitunut henkilö valitsee ja 
suuntaa toimintansa tavoitteiden saavuttamiseksi. Inhimillinen käyttäytyminen 
voidaan jakaa kolmeen luokkaan (Chung 1977, 7): 

1) motivaatiokäyttäytyminen, joka on päämääräsuuntautunutta,
2) frustraatiokäyttäytyminen, joka on seurausta päämääräsuuntautuneen

käyttäytymisen estymisestä, ja
3) fysiologiset refleksit, jotka ovat automaattisia reaktioita ulkoisiin ärsykkei-

siin.

Peltosen (1981, 72–73) mukaan motivaatio on tiettyyn tilanteeseen liittyvä yksi-
lön psyykkinen tila, joka määrää, millä vireydellä ja mihin suuntautuneena hän 
toimii tietyssä tilanteessa. Vireydessä on kyse ahkeruudesta, aktiivisuudesta ja 
niihin verrattavista tekijöistä. Ruohotien (1998, 37) mukaan motivaatiossa on 
kyse energiavoimaan viittaavasta vireydestä yksilössä sekä päämääräsuuntau-
tuneesta ja systeemiorientoituneesta toiminnasta. Systeemiorientoituminen joko 
vahvistaa yksilön tarpeita palautteen kautta tai saa hänet luopumaan ja suun-
taamaan toimintansa toisaalle. Motivoituneelle käyttäytymiselle on tyypillistä 
käyttäytymisen vapaaehtoisuus ja yksilön tahdonalaisuus (Juuti 1992, 31). 

Motiiveista puhuttaessa viitataan usein tarpeisiin, haluihin, vietteihin ja 
sisäisiin yllykkeisiin sekä palkkioihin ja rangaistuksiin (Heinonen 1971, 64; 
Madsen & Egidius 1976, 19–41). Motiivi on voima, joka saa aikaan ja/tai ylläpi-
tää päämäärään suuntautunutta käyttäytymistä (Hirsjärvi 1982, 119). Motiivit 
virittävät ja ylläpitävät yksilön yleistä käyttäytymisen suuntaa. Näin ollen ne 
ovat päämääräsuuntautuneita, joko tiedostettuja tai tiedostamattomia. Motivaa-
tiolla tarkoitetaan motiivien aikaansaamaa tilaa (Ruohotie 1982, 5). 

Vaikka arkikielessä käytetään sanoja ”motivaatio”, ”halu” ja ”tahto” sa-
maa tarkoittavassa merkityksessä, niiden välillä on selvä vivahde-ero. Hecken-
hausenin ja Kuhlin (1985) kontrolliteorian mukaan intentionaaliset tilat voidaan 
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erottaa motivationaalisista tiloista siten, että päätöksentekoa edeltävää tilaa 
kutsutaan motivaatioksi ja päätöksenteon jälkeistä tilaa taas tahdoksi. Motivaa-
tioon liittyvät prosessit toimivat päätöksenteon välittäjinä ja toimintaan sitout-
tajina, kun taas tahtoon liittyvät prosessit ohjaavat ja toteuttavat päätöksiä 
(Corno 1989). Motivaation ja tahdon erottaminen toisistaan on hyödyllistä, kos-
ka motivaatioon ja tahtoon liittyvät toiminnot ohjautuvat todennäköisesti eri 
periaatteiden mukaan. Henkilö voi olla motivoitunut, mutta hänellä saattaa olla 
vaikeuksia asettaa realistisia tavoitteita ja toteuttaa aikomuksiaan (Ruohotie 
1999, 73; Koiranen & Ruohotie 2001). 

Tarpeet muodostavat kaiken inhimillisen aktiivisuuden mekanismin. Mo-
tiivit ovat sen ilmenemismuotoja. Tarve muuttuu motiiviksi, kun aktiivisuus on 
suunnattu päämäärään (Ruohotie 1998). Ihmisen käyttäytyminen on harvoin 
yhden motiivin tulosta, vaan käyttäytymiseen vaikuttavat useat samanaikaises-
ti esiintyvät ja toisiinsa riippuvuussuhteessa olevat motiivit. Nämä muodosta-
vat yhdessä motivaation (Asp & Peltonen 1991, 49). Yksilön käyttäytymistä oh-
jaa usein hänen senhetkiset tarpeensa. Käyttäytymisaikomus johtaa toimintaan 
vain silloin, kun yksilö voi vapaasti päättää, toimiiko hän vai eikö toimi. Käyt-
täytyminen on ainakin johonkin mittaan saakka riippuvaista eri motivaatioteki-
jöistä, kuten mahdollisuuksista ja resursseista. 

Arvot heijastavat asetettuja päämääriä. Arvojen ja päämäärien välillä on 
läheinen yhteys. Aikomus liittää yhteen ne motivaatiotekijät, jotka vaikuttavat 
käyttäytymiseen. Tyytyväisyys ja voimakkuus kuvaavat päämäärää. Voimak-
kuus on laaja käsite, joka on sidottu mentaaliprosessiin. Sitoutuminen osoittaa, 
kuinka innokkaasti yksilö haluaa saavuttaa päämäärän. Itsetehokkuus vaikut-
taa päämäärien ja sitoutumisen valintaan ja vaikuttaa siten suoraan tavoitteisiin 
ja suoritukseen. 

Asenne on suhteellisen pysyvä tila, joka on sisäistynyt ja hitaasti muuttu-
va, kun taas motivaatio on yleensä melko lyhytaikainen. Motivaatio liittyy 
usein vain yhteen tilanteeseen kerrallaan. Asenne vaikuttaa pääosin toiminnan 
laatuun, kun taas vireys, jolla toiminta suoritetaan, riippuu motivaatiosta. Mo-
tivaation muutokset eivät edellytä välttämättä muutoksia asenteissa (Peltonen 
& Ruohotie 1991, 10). 

Palkkioilla tai kannusteilla on Ruohotien (1982, 9) mukaan suuri merkitys 
siihen, miten innokkaasti opiskelulle asetettaviin tavoitteisiin pyritään. Kannus-
teet voivat palkita sisäisesti tai ulkoisesti. Sisäinen ja ulkoinen motivaatio poik-
keavat toisistaan käyttäytymistä virittävien ja suuntaavien motiivien luonteen 
osalta. Sisäinen motivaatio liittyy suuressa määrin Maslowin tarvehierarkian 
ylimmän asteen tarpeisiin, kun taas ulkoinen motivaatio liittyy kolmen alim-
man asteen tarvetasoon (Ruohotie 1982, 10). Ruohotien (1982, 11) mukaan on 
ilmeistä, että vapaaehtoisuuteen perustuva opiskelu ohjautuu paljolti sisäisen 
palkkion mukaan. Ihmiset hakeutuvat opiskelemaan sitä, mistä he ovat kiinnos-
tuneita ja minkä he olettavat auttavan henkilökohtaisten tavoitteiden saavutta-
mista. 

Kannusteiden vaikutus suoritukseen on ilmeinen. Opiskelun kannalta eri-
laisista kannustetyypeistä keskeisiä ovat vuorovaikutus- ja tehtäväkannusteet, 
koska tutkimusten mukaan ympäristön ja materiaalisten olosuhteiden paran-
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taminen ei sanottavasti korreloi suorituksen kanssa. Toisaalta palkkakannuste 
ei ole keskeinen vaikuttaja opiskelun näkökulmasta (Ruohotie 1982, 45). Vuoro-
vaikutuskannusteilla tarkoitetaan ihmissuhteiden ja sellaista ihmisten keski-
näistä vuorovaikutusta, joka kannustaa hyviin suorituksiin. Näin aikaansaatua 
motivaatiota kutsutaan sosiaaliseksi motivaatioksi. Sosiaalisilla palkkioilla on 
todettu olevan myönteinen vaikutus oppimistuloksiin sillä edellytyksellä, että 
palkkiot sidotaan suorituksiin (Bates 1979). Ihmiset motivoituvat haasteellisesta 
ja kannustavasta työstä. On syytä olettaa, että työelämässä havaitut kannusteet 
toimivat myös opiskeluympäristössä. Ruohotien (1982, 50) mukaan näyttää to-
dennäköiseltä, että opetuksen tehokkuus määräytyy ensisijaisesti opettajan 
toimenpiteistä, hänen taidoistaan soveltaa didaktisia ratkaisuja yksittäisissä ti-
lanteissa. Työtehtäviin liittyvät kannusteet tarkoittavat työhön itseensä liittyviä 
kannustavia ominaisuuksia. 

Oppimisen ja motivaation välinen suhde on kompleksinen (Bolles 1970). 
Oppiminen määritellään käyttäytymisessä ilmeneväksi muutokseksi, joka säi-
lyy ainakin jonkin aikaa ja vaikuttaa yksilön tulevaan toimintaan. Motivaatiossa 
on kysymys useista samanaikaisista vaikutuksista sen hetken käyttäytymiseen. 
Oppiminen on luonteeltaan suhteellisen pysyvää, kun taas motivaatio on dy-
naamista (Arkes & Garske 1977, 3). 

Oppimisen ymmärtämiseksi on tarpeen erottaa toisistaan kognitiiviset, af-
fektiiviset ja konatiiviset rakenteet (Snow et al. 1996, 247). Kognitiolla tarkoite-
taan niitä prosesseja, jotka auttavat oppijaa tiedostamaan, jäsentämään ja saa-
maan tietoa jostakin kohteesta. Kognitiivisia rakenteita kuvaavia käsitteitä ovat 
havaitseminen, tunnistaminen, ymmärtäminen, ajattelu ja päättely. Affekti tar-
koittaa tunnereaktiota, joka kohdistuu tiettyyn kohteeseen tai ideaan. Affektii-
visia rakenteita kuvaavia käsitteitä ovat tunne, emootio, mieliala ja tempera-
mentti. Konaatio viittaa niihin mielen prosesseihin, jotka auttavat oppijaa kehit-
tymään. Näitä kuvaavia käsitteitä ovat impulssi, halu, tahto ja määrätietoinen 
pyrkimys. (Ruohotie 1999, 69; Koiranen & Ruohotie 2001.) 

Persoonallisuus ja älykkyys ovat laajoja ja vaikeasti määriteltäviä käsitteitä 
(kuvio 9). Persoonallisuudella tarkoitetaan usein kaikkia niitä tekijöitä, jotka te-
kevät ihmisestä yksilöllisen ja inhimillisen. Tällöin persoonallisuudella ei tar-
koiteta vain luonteenpiirteitä, temperamenttia tai pelkästään tunnealuetta. 
Älykkyys tarkoittaa kykyä ryhtyä aktiviteetteihin, jotka ovat vaikeita, moni-
mutkaisia, abstrakteja, tehokkuutta vaativia, tavoitteellisia, sosiaalisesti arvos-
tettuja ja omaperäisiä (Barrow & Milburn 1990, 157). Affektiivista aluetta kuvaa 
alemmalla tasolla käsitteet ”temperamentti” ja ”tunne”. Kognitiivinen alue ja-
kautuu proseduaaliseen ja deklaratiiviseen tietoon. Jälkimmäinen muodostaa 
linkin, jolla käsitteet ja asiatiedot liittyvät yhteen. Proseduaalisessa tiedossa yh-
distyvät tiedollinen ja taidollinen aspekti. Tiedon soveltaminen vaatii taitoa ja 
taito edellyttää tietoa. Konatiivinen alue koskee ihmisen motivaatiota ja tahtoa. 
Tälle alueelle tyypillisiä rakenteita ovat sisäinen ja ulkoinen tavoiteorientaatio, 
epäonnistumisen pelko, tulosodotukset, itsearvostus sekä usko omiin kykyihin 
ja mahdollisuuksiin (Ruohotie 1998). Tahdonalaisia rakenteita ovat sitkeys, tah-
to oppia ja ponnistelu. 
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Persoonallisuus ja älykkyys vaikuttavat luonnollisesti ihmisen toimintaan 
opiskelu- ja työtilanteissa. Erityisesti konatiivinen alue nostaa esiin ihmisen mo-
tivaatio- ja tahtoulottuvuuden. Näillä on suuri merkitys muun muassa yrittä-
jyyteen. (Ruohotie 1999, 69; Koiranen & Peltonen 1995, 23–24.) Niin opiskelussa 
kuin arkipäivän työhön liittyvissä tilanteissa motivaatiolla ja tahdon alaisilla 
prosesseilla sekä yksilön ja hänen toimintaympäristönsä vuorovaikutuksella on 
keskeinen rooli osaamisen kehittämisessä (Ruohotie 1999, 69). 

 Affektiivinen alue      Konatiivinen alue      Kognitiivinen alue 
Tempera-

mentti 
Tunne Motivaatio Tahto Prosedu- 

aalinen tieto 
Deklaratiivi-

nen tieto 
Luonteen- 

piirteet 
Mielenlaatu Saavutus-

orientaatio 
Toiminnan 
kontrollit 

(itsesäätely) 

Yleiset ja erityiset älykkyy-
teen liittyvät tekijät 

Yleiset ja erityiset persoo-
nallisuustekijät 

Orientaatiot itseen ja mui-
hin 

Taidot Asiatieto 

Arvot Uraorientaa-
tiot 

Persoonalli-
set tyylit 

Strategiat, 
taktiikat 

Asenteet Mielenkiinnon kohteet Uskomukset 

KUVIO 9 Yksilöllisiä konstruktioeroja kuvaava taksonomia (Snow et al. 1996, 247). 

3.1.5 Koulutuksen vaikuttavuus 

Koulutuksen tuloksellisuutta koskevissa keskusteluissa käsitteille ”vaikutta-
vuus”, ”tehokkuus”, ”taloudellisuus”, ”laatu”, ”tuottavuus” ja ”kannattavuus” 
on annettu erilaisia merkityksiä tarkastelunäkökulmasta riippuen. Käsitteistä 
rakennetut mallit poikkeavat jonkin verran toisistaan. Erilaisilla tuloksellisuutta 
kuvaavilla malleilla huomio on haluttu kohdistaa arviointinäkökulmiin. Usein 
käytetyksi tuloksellisuuden perusmalliksi näyttää muodostuneen Englannissa 
1980-luvun alussa omaksuttu ”neljän laatikon” malli (Raivola 2000, 11–12; ku-
vio 10). Mallissa tuloksellisuutta kuvataan prosessina, jonka osatekijöitä ovat 
taloudellisuus, tehokkuus ja vaikuttavuus. 

KUVIO 10 Kolmen E:n (economy, efficiency, effectiveness) malli (Raivola 2000, 12). 

Persoonallisuus Älykkyys 

Kustannukset Panokset Tuotokset Tulokset

Taloudellisuus Tehokkuus Vaikuttavuus
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”Neljän laatikon” mallissa vaikuttavuus on määritelty tuotosten ja tulosten vä-
liseksi suhteeksi. Koulutuksen vaikuttavuuden osalta tuotokset ovat lähinnä 
tutkintoja ja tulokset koulutuksen aikaansaamaa osaamista, vaikutuksia työssä 
menestymiseen ja koulutetun tavoitteiden toteutumista (vrt. kuvio 10). 

Palvelusuoritteiden kohdalla vaikuttavuus tarkoittaa kykyä aikaansaada 
sellaisia vaikutuksia, seurauksia tai lopputuloksia, jotka vastaavat niille asetet-
tuja tavoitteita ja tyydyttävät asiakkaiden tarpeet (Liukkonen & Suurnäkki 
1994). Kuviossa 11 vaikuttavuutta on vielä pyritty havainnollistamaan suorite- 
ja vaikutus-käsitteen avulla. 

KUVIO 11 Vaikuttavuuden syy- ja seuraussuhteet suoritteen ja vaikutuksen välillä. 

Edellisestä hieman poiketen Peltonen, Laitinen ja Juuti (1992, 14) lähtevät siitä, 
että tuloksellisuus on yläkäsite, joka sitoo alakäsitteet, so. taloudellisuuden, 
vaikuttavuuden ja tehokkuuden, yhteen. Heidän määritelmänsä mukaan tulok-
sellisuus koostuu kolmesta elementistä, joista vaikuttavuus on yksi (kuvio 12). 
Peltonen et al. (1992) eivät aseta tuloksellisuuden osatekijöitä mihinkään tärke-
ysjärjestykseen. Näin ollen mahdollinen painotus jää käyttäjän tapauskohtai-
seen harkintaan. 

KUVIO 12 Koulutuksen tuloksellisuuden määrittely (Peltonen et al. 1992). 

Kirjallisuudessa tuloksellisuuden, taloudellisuuden, vaikuttavuuden ja tehok-
kuuden välinen käsitehierarkia on hieman horjuva. Linna (2001) määrittelee 
väitöskirjassaan vaikuttavuuden yläkäsitteeksi, jonka alakäsitteitä ovat tuloksel-
lisuus, taloudellisuus ja tehokkuus. Linnan (2001) määrittely korostaa vaikutta-
vuuden merkitystä tuloksellisuuden elementtinä.  

Koulutuksen vaikuttavuudella tarkoitetaan useimmiten koulutuksen ta-
voiteltua onnistumista, so. tavoitteiden ja tehtävien saavuttamista. Koulutuksen 
vaikuttavuudessa voidaan erottaa ainakin kaksi näkökulmaa:  

SUORITE
* tutkinto

* opintoviikko

VAIKUTUS

* osaamisen kasvu
* työllistyminen

* yrityksen kilpailukyky

TULOKSELLISUUS

Taloudellisuus

* kustannukset/opiskelija
* kustannukset/koulutus-
   muoto
* osuus liikevaihdosta tai

kustannuksista

Vaikuttavuus Tehokkuus

* mielipiteet koulu-
   tuksesta
* oppimistulokset
* vaikutus ympäristöön
* vaikutus organisaation

tulokseen

* koulutuksen tuottavuus
* koulutuksen kannattavuus
* koulutuksen laatu
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1) vaikuttavuus yhteiskunnallisena ja elinkeinopoliittisena ilmiönä ja
2) vaikuttavuus yksilön hyvinvointia lisäävänä ”asiakastyytyväisyytenä”

(Raivola 2000, 12).

Kirjallisuudessa koulutuksen vaikuttavuudella viitataan yleisimmin oppimista-
voitteiden ja oppimistulosten vastaavuuteen eli tavoitteiden saavuttamiseen tai 
toteutumisen asteeseen. Tavoitteisiin ja niiden määrittelyyn liittyy monia on-
gelmia. Opetus on voinut tuottaa oppimistuloksia, vaikka asetetut tavoitteet ei-
vät ole toteutuneet. Ongelmana on voinut olla tavoitteiden epämääräinen tai 
ristiriitainen määrittely. Tämän vuoksi koulutuksen vaikuttavuudessa on syytä 
erottaa välittömät oppimisvaikutukset (tuotokset) ja niillä aikaansaadut ulko-
puoliset vaikutukset (tulokset). (Raivola 2000, 12.) Oppiminen on luonteeltaan 
yksilöä ja hänen ympäristöään koskeva asia. Ihminen oppii, ja organisaatio voi 
hyödyntää ihmisen osaamista. Koulutuksen vaikutuksella aikaansaaduissa ul-
kopuolisissa tuloksissa voi olla kyse vaikkapa koulutetun työvoiman osaamisen 
vaikutuksesta yrityksen menestysedellytyksiin. 

Koulutusorganisaation näkökulmasta koulutuksen päämääränä on oppi-
misen tuottaminen ja yksilön kasvun tukeminen. Koulutuksen vaikuttavuus on 
organisaation näkökulmasta taloudellisesti ja teknisesti määriteltävissä, kun 
taas yksilön näkökulmasta tarvitaan pedagogista, humanistista, sosiaalista, po-
liittista ja kulttuurista arviointia. Koulutuksen vaikuttavuus-käsitteistöön oleel-
lisesti kuuluva laadun käsite on sisäänrakennettuna kaikissa koulutuksen vai-
kuttavuus käsitteissä (Raivola 2000, 13–14). Toinen vaikuttavuustarkasteluun 
läheisesti kuuluva käsite on relevanssi, jolla tarkoitetaan koulutuksen sopivuut-
ta, hyödyllisyyttä ja mielekkyyttä yhteiskunnan ja yksilön tarpeisiin ja odotuk-
siin nähden. Tästä tarkoituksenmukaisuuslähtökohdasta Raivola (2000, 17) 
määrittelee koulutuksen vaikuttavuuden seuraavasti: ”Koulutus on yksilön ja yh-
teisön oppimisen tuotosten avulla syntyvää yksilöllistä, organisatorista tai yhteiskun-
nallista relevanssia.”  

Yksilötasolla koulutus edistää henkistä kehitystä, persoonallisuuden ke-
hittymistä ja elämän laadullista paranemista. Koulutus voidaan lukea yksilön 
näkökulmasta sekä investoinniksi että hyödykkeeksi. Koulutuksen vaikutta-
vuuden tarkastelussa yksilön ja hänen elämänkulkunsa näkökulma on huo-
mionarvoinen. Tarkastelu voi tapahtua yksilön subjektiivisten koulutustarpei-
den, toiveiden ja tavoitteiden sekä valintojen ja päätösten kautta. Tällöin tutki-
mus kohdistuu esimerkiksi siihen, kuinka oppija kokee koulutuksen palvelleen 
hänen omaa kehittymistään ja missä määrin koulutus on lisännyt hänen tieto-
jaan, taitojaan ja kykyään selviytyä niistä työtehtävistä, joihin koulutus on häntä 
valmentanut (Raivola, Valtonen ja Vuorensyrjä 1997, 16–17). 

Peltonen (1995) tarkastelee koulutuksen vaikuttavuutta neljän eritasoisen 
osatekijän kautta (taulukko 4). Ensimmäinen koskee koulutuksen vaikutuksia 
yrityksen toimintaan ja toimintaedellytyksiin.  Toinen taso käsittelee vaikutuk-
sia työyhteisöön, työn sujumiseen ja käyttäytymisessä havaittuihin muutoksiin. 
Kolmas taso koskee oppimistuloksia ja neljäs koulutukseen osallistuneiden mie-
lipiteitä koulutuksen onnistumisesta. Kyseisessä tarkastelunäkökulmassa vai-
kuttavuutta lähestytään yksilön ja yrityksen näkökulmasta melko monipuoli-
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sesti, mutta Raivolan (2000) korostama vaikuttavuuden yhteiskunnallinen rele-
vanssi jää huomiotta. 

TAULUKKO 4 Koulutuksen vaikuttavuuden neljä tasoa. 

Vaikuttavuuden taso Vaikutusten ilmeneminen 

1. Vaikutus tulokseen
Parantaako muutos yrityksen toimintaa ja 
tulosta? Onko se ratkaissut ne ongelmat, jotka 
sen avulla on pyritty ratkaisemaan? 

2. Vaikutus koulutettavien ympäristöön Onko käyttäytyminen muuttunut? Sujuuko 
työ paremmin? 

3. Oppimistulokset Muutokset tiedoissa, taidoissa ja asenteissa 
4. Mielipiteet koulutuksesta Mielipiteet koulutuksen tavoitteiden, sisällön 

ja opetuksen tarkoituksenmukaisuudesta 

Koulutuksessa vaikutusten voidaan ajatella syntyvän panos–tulos-ketjun seu-
rauksina. Vaikuttavuuden pitäisi olla siten seurausta tehokkuudesta (pa-
nos/tulos). Näin pitkälle menevä johtopäätös ei ole kuitenkaan perusteltua, 
koska muutkin tekijät ovat saattaneet vaikuttaa tulokseen. Opiskelijan oma pa-
nos, kuten tavoitteet, motivaatio ja kyvykkyys sekä aiemmat opinnot ja työko-
kemus, ovat vaikeasti hahmotettavia väliintulevia muuttujia, jotka saattavat 
sotkea panos–tuotos-ajattelun kausaalisuutta. Kuviossa 13 on esitetty panos–
tulos-vaikutusketjun periaate. 

Panokset:
- rahoitus
- asiantuntemus
- opetusresurssit
- opiskelijarekrytointi

Toimenpiteet:
- koulutusohjelmat
- koulutustoiminta
- kehittäminen
- muut toimenpiteet

Tulokset:
- tutkinnot
- julkaisut
- muut tulokset

Vaikutukset:
- valmistuneiden pätevyyden
lisäys ja tyytyväisyys koulutukseen

- työllistyminen
- yritysten tyytyväisyys

(odotukset/kokemukset)
- muut vaikutukset

KUVIO 13 Panosten, toimenpiteiden, tulosten ja vaikutusten ketju (Suomen Akate-
mia 1998). 

Koulutuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella laajasti tai suppeasti. Vahervan 
ja Juvan (1985, 139) mukaan vaikuttavuudessa on kyse koulutuksessa asetettu-
jen lähi- ja etäistavoitteiden saavuttamisesta. Vaikutukset ovat ”epäsuoria tuottei-
ta, tapahtumia tai olosuhteita, mitkä ovat seurausta välittömistä tuotoksista ja aikai-
semmista koulutusvaikutuksista”.  

Lindroth (1993) korostaa, että koulutuksen vaikuttavuudessa on kysymys 
pitkän tähtäyksen tavoitteista ja tuloksista. Lyhyen tähtäimen tuloksissa on ky-
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se koulutustuotosten arvioinnista. Koulutuksella voidaan nähdä olevan eri ta-
voin painottuneita vaikutuksia, kuten 

1) lyhytvaikutteinen hyöty,
2) pitkävaikutteinen hyöty ja
3) itseisarvo.

Lyhytvaikutteisen hyödyn kohdalla painotetaan koulutuksen vaikutuksia työs-
sä esiintyvien ongelmien ratkaisemiseksi, kun taas pitkävaikutteisen hyödyn 
kohdalla nousevat esiin ongelmien jäsentämiseen ja ratkaisemiseen liittyvät 
vaikutukset. Itseisarvossa painotetaan taas koulutuksen luovuutta ja näkemyk-
siä vahvistavia vaikutuksia. (Niittykangas, Makkonen & Moilanen 1986, 10–11.)  

Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi 

Koulutuksen ja sen aikaansaamien vaikutusten arviointia voidaan suorittaa 
useista näkökulmista. Valittu viitekehys vaikuttaa arviointinäkökulmaan ja sitä 
kautta käytettäviin metodeihin. 1980-luvulla arvioinnissa alettiin painottaa 
”kovia” taloudellisia tunnuslukuja koulutuksen tuloksellisuuden ja vaikutta-
vuuden indikaattoreina (Kearsley 1982; Phillips 1997). Arviointi pohjautuu täl-
löin positivistiseen tieteelliseen paradigmaan. Viime vuosina painopiste tulok-
sellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa on kuitenkin siirtynyt ymmärtävään 
tieteeseen nojautuviin näkökulmiin (Guba & Lincoln 1991; Fetterman 1988).  

Juutin (1994, 9–10) mukaan koulutustoiminnan vaikuttavuuden arvioin-
nilla voidaan katsoa olevan edellä mainitun ohella monenlaisia muita tehtäviä, 
kuten 

1) tiedon kerääminen suunnittelun helpottamiseksi,
2) koulutusohjelman kehittäminen,
3) tavoitteiden saavuttamisen mittaaminen,
4) koulutukseen osallistuneen käyttäytymisessä tapahtuneen muuttumisen

mittaaminen,
5) oppimisprosessin laadun selvittäminen,
6) koulutuksen vaikutuksen selvittäminen koulutukseen osallistuneen kehit-

tymisessä yleensä,
7) koulutuksen vaikutus koulutukseen osallistuneen kehittymisessä, mitä

tulee ammattitaitoon tai työssä menestymiseen,
8) työn ja työelämän kehittäminen ja
9) kouluttajan ammattitaidon kehittyminen.

Koulutuksen vaikutuksia on esitelty mm. Kuitusen (1991, 49) julkaisussa (tau-
lukko 10). Hän nostaa esiin Kirkpatrickin (1975) vuonna 1969 esittämän koulu-
tuksen vaikutusluokittelun. Sen mukaan koulutuksen vaikuttavuutta voidaan 
tarkastella neljällä tasolla: 
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1) koulutettavien välittömät reaktiot,
2) koulutuksen ansiosta tapahtunut oppiminen,
3) koulutuksesta aiheutunut työkäyttäytymisen muuttuminen ja
4) työkäyttäytymisen muutoksen vaikutukset organisaation taloudelliseen

tulokseen.

Hamblin (1974) on laajentanut Kirkpatrickin klassista nelitasoista vaikutusjär-
jestelmää lisäämällä siihen viidennen tason (vrt. Ruohotie 1993, 203). Vaikutta-
vuuden tasot ovat seuraavat:  

1) reaktiot,
2) oppiminen,
3) työkäyttäytyminen,
4) organisaatio ja
5) perimmäinen hyöty (taulukko 5).

Hamblin (1974) ottaa perimmäisen hyödyn tarkemman tarkastelun kohteeksi. 
Viisi tasoa muodostaa ketjun, joka voi myös katketa. Tällöin seuraavat vaiheet 
eivät toteudu, koska eteneminen tapahtuu edelliseen vaiheeseen tukeutuen. 
Koulutettavan reaktiot saattavat olla oikeansuuntaisia, mutta siitä huolimatta 
on mahdollista, että hän ei opi. Toisaalta on tietenkin oppimisen mahdollisuus. 

Rubenowitzillä (1971) on kaksi arviointitasoa. Koulutustulosten arvioin-
nilla tarkoitetaan välittömästi koulutuksen jälkeen tehtäviä mittauksia (tauluk-
ko 5). Niiden tarkoituksena on selvittää osanottajan omaksumat välittömät tie-
dot, taidot ja asenteet. Koulutuksen vaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan työ-
käyttäytymisessä tapahtuneiden muutosten mittauksia. Näillä pyritään selvit-
tämään koulutuksen vaikutukset työsuoritusten paranemiseen. Kysymys on 
pitkän aikavälin tavoitteiden arvioinnista (Rein 1991, 32–33; Miettinen 1978, 30). 

TAULUKKO 5 Eri tutkijoiden käsityksiä koulutuksen vaikutuksen tasoista (Kuitunen 
1991, 49). 

Kirkpatrick 
1967 

(1975) 

Hamblin 
1974 

Rubenowitz 
1967 

Warr, Bird & 
Rackham 

1970 
Taso 1 Reaktiot Reaktiot Reaktiot 
Taso 2 Oppiminen Oppiminen Koulutustulokset Välittömät tulok-

set 
Taso 3 Työkäyttäytymi-

nen 
Työkäyttäytymi-

nen 
Välitulokset 

Taso 4 Tulokset Organisaatio 
Taso 5 Perimmäinen 

hyöty 

Koulutus- 
vaikutukset 

Perimmäiset 
tulokset 

Reaktioiden toteaminen on helpointa, mutta myönteiset reaktiot eivät takaa vie-
lä seuraavan tason toteutumista. Työkäyttäytymisen muutosten arviointi vaatii 
niin paljon työtä, ja muutoksia ei ole mahdollista selvittää ilman pitkäaikaista 
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havainnointia. Tutkintotavoitteisessa yliopistoasteen koulutuksessa tulokselli-
suuden kannalta tärkeintä on saada selville koulutuksen vaikutukset, koska ne 
heijastavat myös oppimisen tason tuloksia.  

Vaikutusten syntymiseen vaadittava aika ja vaikutusten aikaansaamisen 
vaikeusaste vaihtelevat. Tietojen kohdalla vaikutusten aikaansaaminen on no-
peinta ja helpointa. Ryhmäkäyttäytymisen muutokset ovat taas vaikeimmin ai-
kaansaatavissa ja vaativat pisimmän ajan (kuvio 14). Muutosten aikaansaami-
nen yksilössä on helpompaa kuin ryhmässä. Tarkasteltaessa Hamblinin (1974) 
perimmäisen hyödyn vaikutustasoa (taso 5) voidaan edellisen perusteella pää-
tellä, että mitä pitemmän ajan muutoksen aikaansaaminen vaatii, sitä syvälli-
sempi ja pysyvämpi on muutoksen vaikutus. Pelkästään tiedoissa tapahtunut 
muutos ei kerro koko totuutta koulutuksen vaikuttavuudesta. Silloin kun vai-
kutukset ulottuvat yksilö- ja ryhmäkäyttäytymisessä positiivisiin muutoksiin, 
vaikuttavuuden taso on myös syvällisempi. Hamblinin (1974) perimmäinen 
hyöty ja Warrin et al. (1970) perimmäiset tulokset koskevat ilmeisesti juuri sy-
vällisiä yksilö- ja ryhmäkäyttäytymiseen saakka ulottuvia muutoksia. Tietoihin, 
taitoihin ja asenteisiin vaikuttamisen keskinäisiä suhteita, vaikeusastetta ja vaa-
dittavaa aikaa on kuvattu Herseyn ja Blanchardin (1979, 12) esittämässä kaavi-
ossa (kuvio 14). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KUVIO 14 Erilaisten muutosten vaikeusaste ajan funktiona (Hersey & Blanchard 
1979, 12). 

Amerikkalainen Brinkerhoff (1991) on paneutunut koulutusohjelmien arvioin-
tiprosessiin. Hän jakaa arvioinnin kuuteen vaiheeseen. Arviointi alkaa koulu-
tustarpeen arvioinnista ja päätyy toteutuneen koulutuksen arviointiin. Brinker-
hoff on lisännyt Kirkpatrickin malliin koulutuksen suunnittelua koskevat vai-
heet. Hän (1991) on käyttänyt malliaan eri projekteissa toimiessaan professorina 
Michiganin yliopistossa.  

Brinkerhoff (1991, 21–25) on kehittänyt eri vaiheiden päätöksentekoa var-
ten luettelon tarvittavista kriteereistä ja tiedoista. Koulutuksen arvioinnissa tar-
vitaan tietoa ohjelman sisällöstä, toteutuksesta ja tuloksista. Esitetyt kuusi vai-

Ryhmäkäyttäytyminen

Yksilökäyttäytyminen

Asenteet

Tiedot
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hetta kysymyksineen ja päätöksentekoineen ovat Brinkerhoffin mallin perustan. 
Mallissa jokaista päätöstasoa vastaa yksi vaihe. 

Malli toimii kierrätysperiaatteella ja ilmentää kehittämistoiminnan jatku-
vuutta. Vaikka mallin vaiheet seuraavat toisiaan, malli ei ole lineaarinen siinä 
mielessä, että eri vaiheet voisivat yhtyä toisiinsa tai olla sisäkkäisiä. Erilaisten 
koulutusohjelmien arvioinneissa mallin vaiheita painotetaan usein eri tavoin. 
Mallia voidaan soveltaa osittaisena koulutusohjelmien arviointiin. Brinkerhoff 
kehottaa käyttämään mallia koulutuksen arviointiin ja kehityksen ohjaamiseen 
huolimatta siitä, kuinka tehokkaasti mallia pystytään hyödyntämään. Tekijänsä 
mukaan kuuden vaiheen malli on ihanteellinen niukkojen voimavarojen ja ki-
reiden aikataulujen säätelemässä toiminnassa. Brinkerhoffin (1991) mallia voi-
daan käyttää myös soveltuvin osin koulutusohjelmien arviointiin. Tällöin keski-
tytään kulloisenkin tarpeen kannalta oleellisimpiin vaiheisiin.  

3.2 Kilpailukyky ja menestysedellytykset 

Kilpailukyvystä ja menestysedellytyksistä vallitsee erilaisia käsityksiä sen mu-
kaan, mistä näkökulmasta asioita tarkastellaan, minkä tehtävä- tai toiminta-
alueen osalta käsitteitä arvioidaan, mikä on käsitteiden arvioinnin tarkoitus ja 
millaista tietoa käytetään käsitteitä määriteltäessä (Cameron & Whetten 1983; 
Nakarin 1988). Mainitut käsitteet on tarpeen määritellä tämän tutkimuksen ta-
voitteiden näkökulmasta. 

3.2.1 Käsitteiden taustaa 

Organisaation, jonka ensisijainen voimavara on tieto ja osaaminen, kilpailukyky 
ja menestyminen perustuvat kykyyn differentoitua (erottua) ympäristöstä. Tä-
mä tarkoittaa erottumista kilpailijoista tietoa luomalla ja omaa osaamista vah-
vistamalla (Ruohotie & Honka 1997; Nonaka & Kenney 1991). Kilpailukyky ja 
menestys rakentuvat pääosin yksilöiden ja organisaatioiden osaamisesta (Otala 
2000). Yrityksen kilpailukyvystä puhuttaessa useimmiten tarkoitetaan taloudel-
lista kilpailukykyä eli kykyä tuottaa hyödykkeitä kilpailijoita kustannustehok-
kaammin tai kyky tuottaa sellaisia hyödykkeitä, joita kilpailijat eivät pysty tuot-
tamaan. Kilpailukykyä on myös kyky menestyä hintakilpailussa avoimilla 
markkinoilla. (Hernesniemi, Lammi & Ylä-Anttila 1995.)  

Kestävä kilpailukyky ei monestikaan voi nykypäivänä perustua vain luon-
nonvaroihin tai muihin materiaalisiin resursseihin. Edellistä tärkeämpään 
asemaan ovat nousseet luodut tuotannontekijät: osaaminen, tieto ja teknologia 
(Porter 1991). Kilpailukyvystä voi seurata kilpailuetua, mutta ei automaattisesti. 
Kilpailuetu voidaan saavuttaa siten, että organisaatio oppii kilpailijoitaan nope-
ammin. Saavutettu kilpailuetu voidaan menettää helposti. Sen säilyttäminen 
vaatii organisaation oppimista (Otala 2000). Keskustelu kilpailuedusta liittää 
kilpailukyvyn käsitteen myös strategiaoppeihin.  
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Strategisesta näkökulmasta kilpailuedun aikaansaaminen perustuu yliver-
taiseen osaamisen luomiseen siten, että asiakkaalle tuotettava lisäarvo on kyllin 
houkutteleva. Kilpailuetu pohjautuu strategiaoppien mukaan pääosin kustan-
nusjohtajuuteen tai differentiointiin (Porter 1985). Kilpailuedun saavuttamisen 
ohella strategiseen ajatteluun kuuluu keskeisesti pysyvän kilpailuedun ylläpi-
täminen (Porter 1985, 24). Tähän pyritään kriittisiä resursseja kehittämällä 
(Wernerfelt 1995). Tärkeätä on ihmisten osaamisen määrittäminen strategiseksi 
resurssiksi. Osaaminen nähdään organisaatioon liittyvänä ydinalueena, jota tu-
lee hallita kuten muitakin resursseja (Ruohotie 1996, 15).  

Kasvuteorian mukaan talouskasvun moottoreina toimivat yritykset ja nii-
den välinen kilpailu (Ståhle & Grönroos 1999, 44–45). Yrityksen kilpailukykyä 
kuvataan taas arvoketjuilla, joiden väliset erot ovat yrityksille keskeinen kilpai-
lutekijä (Porter 1985, 51–57). Kilpailussa menestyvät yritykset kehittyvät jatku-
vasti pienin askelin. Kilpailukyky saavutetaan jatkuvilla pienillä parannuksilla, 
joita kutsutaan innovaatioiksi. Innovaatiokykyä ruokitaan investoimalla inhi-
millisiin resursseihin ja kompetenssin kehittämiseen (Ståhle & Grönroos 1999, 
42–47).  

Kilpailustrategioissa on yhä useammin alettu korostaa koulutuksen merki-
tystä. Perinteiset menestystekijät, kuten laadukkaat tuotteet, markkinaosuudet 
ja terve talous, eivät yksin riitä säilyttämään yritysten kilpailukykyä. Osaamis-
keskusteluissa on ollut strategisen osaamisen ohella vahvasti esillä yksilön ja 
organisaation osaaminen. Menestyvältä organisaatiolta edellytetään kykyä yl-
läpitää, kehittää, koordinoida ja hyödyntää omaa osaamistaan (Ruohotie 1996, 
15–21).  

Yksilön suoritusta voidaan kuvata yksinkertaisesti kyvyn ja halun tulona 
(vrt. Ruohotie & Honka 2003; Williams 2002; kuvio 15). Tiedot, taidot ja osaa-
minen ilmentävät kykyä. Halu taas muodostuu motivaatiosta ja tahdosta. Yrit-
teliäisyys on näille läheinen ominaisuus. Suoritus indikoi suorituskykyä, joka 
vaikuttaa yksilön kilpailukykyyn ja menestysedellytyksiin. 

KUVIO 15 Yksilön suoritukseen vaikuttavat tekijät. 

3.2.2 Käsitteiden määrittely 

Kilpailukykyä ja menestysedellytyksiä on tarkoituksenmukaista tarkastella 
erikseen organisaation ja yksilön näkökulmasta. Kilpailukyky ja menestymis-
edellytykset koostuvat useista tekijöistä, kuten edellä on kerrottu.  

Yrityksen näkökulmasta kilpailukyvyllä tarkoitetaan ylivoiman hankki-
mista kilpailijoihin nähden. Strategiaoppien mukaan ylivoima perustuu kilpai-

KYKY HALU SUORITUS

- tiedot
- taidot
- osaaminen

- motivaatio
- tahto
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luetuun, jonka hankkimisen kolme keskeisintä tekijää ovat kustannusjohtajuus, 
differointi ja keskittyminen (Porter 1991). Näiden kaikkien taustalla vahvana 
vaikuttajana on organisaation osaamisen ja oppimisen hallinta. Yrityksen kil-
pailukyvyssä ja menestysedellytyksissä on kysymys osaamisylivoiman hank-
kimisesta kilpailijoihin nähden. 

Yksilön kilpailukyvystä oletetaan seuraavan työmarkkinakelpoisuuden 
vahvistumista, työssä menestymistä ja urakehitystä. Tämän tutkimuksen koh-
teena ovat muuntokoulutuksen vaikutukset yksilön kilpailukykyyn ja menes-
tysedellytyksiin. Niinpä kilpailukyky ja menestymisedellytykset määritellään 
kyseisestä näkökulmasta. Yksilön kilpailukykynä ja menestysedellytyksinä pi-
detään koulutuksen soveltuvuutta ja sisällön ja vaikutusten osuvuutta työelä-
män vaatimuksiin nähden (vrt. Peltonen 1995).  

Osaamisperustaisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan niitä menestysedelly-
tyksiä, jotka perustuvat ylivoimaisen osaamisen hyödyntämiseen kilpailukei-
nona. 

Menestymisen käsitteellä tarkoitetaan yleensä yksilön tai organisaation 
onnistumista saavuttaa tärkeinä pitämiään tavoitteita ja/tai päämääriä (Helin 
1998). Edellisen perusteella menestymisedellytyksiä voidaan pitää myös menes-
tymisen mahdollisuuksien syntymisenä tai luomisena. Menestysedellytysten 
olemassaolo ei luonnollisesti yksin voi taata menestymistä. 

Kilpailukyky, menestysedellytykset ja menestys ovat läheisiä sukulaiskä-
sitteitä. Niiden välillä vallitsee tietty keskinäinen hierarkia. Kilpailukyky tar-
koittaa ylivoimaisuutta tai kyvykkyyttä jollain alueella. Menestysedellytykset 
ovat ominaisuuksia, joista voi seurata kilpailukykyä. Suoraviivainen tulkinta, 
että kilpailukyvystä tai menestysedellytyksistä seuraisi automaattisesti menes-
tystä, on liian yksioikoinen. Sen sijaan kilpailukyky tarkoittaa menestymisen 
mahdollisuuksia tai edellytyksiä, jotka voivat toteutua kokonaan tai osittain tai 
jäädä toteutumatta. Menestysedellytysten ja menestyksen erona on se, että me-
nestyksellä tarkoitetaan saavutettuja tavoitteita. Menestysedellytykset ja kilpai-
lukyky ovat käsitteinä lähellä toisiaan, koska ne molemmat tarkoittavat mah-
dollisuuksia, jotka eivät ole vielä realisoituneet lopullisina saavutuksina.  

3.3 Työssä menestyminen ja urakehitys 

Inhimillisen pääoman teorian mukaan koulutus on pääomaa ja yksi tuotannon 
tekijä. Investoiminen inhimilliseen pääomaan lisää yksilön tuottavuutta ja siten 
hänestä koituvaa rajatuottoa. Rajatuoton kasvaessa myös yksilön palkka kas-
vaa. Yksilön oletetaan investoivan inhimilliseen pääomaan niin kauan, kuin 
saatu hyöty kattaa syntyneet kustannukset (Becker 1962). Inhimillinen pääoma 
ilmenee osaamisena, kyvykkyytenä ja kompetenssina, joiden ajatellaan vaikut-
tavan myönteisesti työssä menestymiseen. 
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3.3.1 Työelämän osaamisodotukset 

Työssä menestymisen kannalta tärkeitä työelämän osaamisodotuksia ilmaistaan 
usein kompetenssi- ja kvalifikaatiovaatimuksina. Ne seuraavat teknologista ke-
hitystä, joka varsinkin ICT-sektorilla on ollut yllätyksellistä. Tietoteknologia 
eroaa muista teknologia-alueista siinä mielessä, että tietotekniikka on nykyisin 
läsnä läpileikkaavasti koko teknologiasektorilla. Tietoteknologinen osaaminen 
on siten pääosin läpäisevää osaamista. ICT-sektori on mielenkiintoinen myös 
siinä mielessä, että se on työvoimavaltaista. Muita sektorille tyypillisiä piirteitä 
ovat sen liikkuvuus ja globaalisuus. ICT-sektorilla osaaminen on pääosin yksi-
löissä, joten sitä ei voida pakkokeinoin sitoa paikoilleen. Tyypillinen esimerkki 
työvoimavaltaisesta ja helposti liikuteltavasta tuotannonalasta on ohjelmisto-
tuotanto, joka voi periaatteessa tapahtua paikasta ja ajasta riippumatta.  

Uudet työntekijät palkataan entistä useammin tiimien jäseniksi projekti-
työhön. Samalla tehtäväsidonnaisuuteen perustuva osaamisen ennakointi käy 
riittämättömäksi. Työtehtävät muuttuvat yhä enemmän tehtävä- ja kvalifikaa-
tioperustaisesta prosessi- ja kompetenssiperustaiseksi. Tällöin työn ja osaami-
sen sisällön määrittely muuttuu (Raivola & Vuorensyrjä 1998). Toimintasidon-
naisuus ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat työn kuvan muotoutumiseen. Aikai-
semmin ammattina kuvatut kiinteät työtehtävät vaihtuvat laaja-alaisiin osaa-
mispotentiaalivaatimuksiin: kognitiivisiin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
Kyky yhteistoimintaan ja viestintään ja valmius oppia uutta muodostavat tär-
keimmät kehittymiskriteerit (Cascio 1995, 930–933). Uudistuneessa työympäris-
tössä perinteinen työjohdon rooli on hävinnyt, koska työntekijät toimivat itse-
näisesti tai autonomisissa työryhmissä johtajien lailla. Muutos näkyy myös joh-
tajien roolissa siten, että he toimivat tarvittaessa kuin työntekijät. Perinteinen 
työntekijän rooli yleismerkityksessä on hämärtynyt ja muuttunut (Cascio 1995, 
930; Wellins, Byham & Wilson 1991).  

Työelämän ongelmat ovat usein epäselvästi muotoiltuja ja ne tulevat vas-
taan osana arkipäiväistä toimintaa. Kyseisiin ongelmiin ei ole yhtä oikeaa, vaan 
monia oikeita vastauksia. Tarkoituksena on löytää tehokas, kestävä ja taloudel-
linen ratkaisu ”lopullisen totuuden” asemasta. Työelämän osaamisvaatimukset 
ovat yleensä enemmän kuin vain pelkästään kvalifikaatioiden hallitsemista 
(Raivola & Vuorensyrjä 1998). Osaaja, joka pystyy ongelmanratkaisutilanteissa 
tarkastelemaan asioita ulkopuolisen silmin ja jäsentämään niitä uudella tavalla 
ratkaisuja etsiessään, on saavuttanut asiantuntijan (expert) tason. Asiantunti-
juus syntyy pitkäjänteisen koulutuksen, harjaantumisen, kokemusten ja oival-
lusten kautta. Sitä ei voida suoraan siirtää esimerkiksi koulutusprosessin avulla 
asiantuntijalta opiskelijalle (Sveiby 1997, 38). Asiantuntija tarvitsee valmiuksia 
tietojen ja taitojen soveltamiseen. Asiantuntijuus on myös tiedon ja taidon mo-
nipuolista hallintaa eli myös ns. know-how-tietotaitoa ja hiljaista tietoa (Ryle 
1949; Polanyi 1973). Sveibyn (1997, 35) mukaan tiedosta ja taidosta asiantuntija-
tasoon eteneminen vaatii rakennusaineiksi seuraavia komponentteja: 
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1) Tosiasiatiedon (explicit), joka välittyy informaation avulla useimmiten
muodollisessa koulutuksessa.

2) Taidot, jotka hankitaan pääosin harjoittelun ja käytännön avulla. Taitoihin
kuuluu käytännöllistä tietämistä (knowing how) ja menettelysääntöjen ja
vuorovaikutustaitojen hallintaa.

3) Kokemuksia, jotka ovat yksilön henkistä pääomaa. Kokemukset perustu-
vat menneisiin onnistumisiin ja epäonnistumisiin.

4) Arvoperustan, joka kertoo sen, minkä yksilö itse uskoo olevan oikein. Ar-
vot toimivat tietoisena tai epätietoisena suodattimena yksilön toiminnassa.

5) Sosiaalisen verkoston jäsenyyden ja verkostossa toimimisen taidon.

Delorsin et al. (1996) raportissa ”Learning: The Treasure Within” tietämään (lear-
ning to know) ja tekemään oppimista (learning to do) sekä elämisen (learning to 
live together) ja olemisen (learning to be) taitoja pidetään tärkeimpinä tulevai-
suuden taitoina. Muistivarantoon perustuva tieto sinänsä ei ole kovin tärkeää, 
vaan tiedon käyttäminen aktiivisen ongelmanratkaisun välineenä. Tekemällä 
oppimisessa tietoa sovelletaan tuottavaan työhön, mutta pelkät käytännöllisen 
työn suorittamiseen tarvittavat taidot ovat liian kapea-alaisia valmiuksia. 
Myöskään osaamisen tunnistaminen pelkästään koulutusammatin tuottamina 
kvalifikaatioina ei riitä, koska työtehtävien ongelmia ei ole voitu riittävässä 
määrin ennakoida koulutuksen yhteydessä. Todellinen osaaminen rakentuu 
vasta työn tuoman kokemuksen kautta yksilön kompetenssipääomaksi. Itsenäi-
nen ongelmanratkaisukyky edellyttää taitojen ohella riskinottovalmiutta, sitou-
tumista ja sosiaalisia taitoja. Humanistisena tavoitteena on erilaisten elämänhal-
lintataitojen ohella itsenäisen ja eheän persoonallisuuden kasvaminen. 

Työuraa aloittavan teknisen alan työntekijän kehittyminen asiantuntijak-
si/ekspertiksi ja ammattilaiseksi liittyy oleellisena osana ammatillisen kasvun 
vaiheisiin. Kehitysportaat alkavat noviisista (beginner) ja johtavat lopulta laajaa 
ja tulevaisuussuuntautunutta osaamista sekä johtamistaitoja vaativaan asian-
tuntijuuteen/eksperttiyteen (expert). Noviisi aloittaa tavallisesti työ- tai projek-
tiryhmän jäsenenä kokeneemman henkilön ohjauksessa ja vastaa aluksi yksi-
tyiskohdista, osaprojekteista ja rutiineiksi luokiteltavista tehtävistä. Kokemuk-
sen ja osaamisen karttuessa itsenäisyyden aste ja vastuu kasvavat ja tehtävät 
muuttuvat sisällöltään laaja-alaisemmiksi. Palveluun perustuvan liiketoimin-
nan yleisenä perusideana on tuottaa asiakkaalle sellaista lisäarvoa, josta hän on 
valmis maksamaan niin paljon, että lisäarvon tuottaminen on kannattavaa. 
Asiakassuhteiden hoitaminen ja asiakastarpeiden hahmottaminen liittyvät lä-
heisesti myös kokeneempien teknisten työntekijöiden tehtäviin. Mestari ja eks-
pertti -vaiheissa asiakasosaaminen on jo useimpien työntekijöiden tehtävissä 
vahvasti mukana (Thompson & Dalton 1976; kuvio 16).  
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KUVIO 16 Työuralla etenemisen vaiheita (Thompson & Dalton 1976). 

Sveibyn (1990, 62–63) mukaan asiantuntijaa (expert) ja ammattilaista (profes-
sional) voidaan kuvata seuraavasti: 

Hän pitää 
- mutkikkaista ongelmista,
- uutuuksista ammatissaan,
- vapaudesta etsiä ratkaisuja,
- suurista laboratorioresursseista ja
- hyvän suorituksen julkisesta tunnustamisesta.
Hän ei pidä
- yksilön vapautta rajoittavista säännöistä,
- rutiinitöistä ja
- byrokratiasta.
Hän ei paljon välitä
- palkasta,
- vapaa-ajasta,
- organisaatiosta, johon hänet on palkattu ja
- ihmisistä, jotka eivät hallitse hänen erikoisaluettaan.
Hän osaa harvoin
- työskennellä muiden avulla ja
- johtaa organisaatiota.
Hän ihailee maineikkaampia asiantuntijoita ja vähättelee ”vallanpitäjiä”.

Sveibyn (1990) näkemys asiantuntijan kiinnostuksen suuntautumisesta vain 
tiettyihin valittuihin kohteisiin perustuu ilmeisesti ajatukseen, että asiantuntija 
kokee työnsä enemmän kutsumustehtävänä kuin tavoitteellisena ja nousujoh-

Noviisi
a) Työskentely
tapahtuu muiden
ohjauksessa
b) Työskentely osana
laajempia projekteja
c) Vastuussa
yksityiskohdista ja
rutiineista

Vaihe 1 Kisälli

a) Vastuussa
määritellyistä
projektin osista
b) Työskentelee lähes
itsenäisesti
c) Hallitsee
ajankäyttöään ja
vastaa laajemmin 
tuloksista

Vaihe 2

Ekspertti

a) Merkittävä
tulevaisuus- 
suuntautunut
vaikuttaja
organisaatiossa
b) Johtaa laajoja ja
monipuolisia
toimintoja
organisaation sisällä ja 
ulkopuolella
c) Toimii
kehityskykyisten 
henkilöiden kummina
ja kehittäjänä
organisaatiossa

Vaihe 4

Mestari

a) Omaa laajemmat
tekniset taidot
b) Käsittelee ulkoisiin
toimintoihin ja
asiakassuhteisiin 
liittyviä kysymyksiä
c) On mukana
muiden 
kehittämisohjelmissa
ja auttaa heitä
ideoilla ja tiedoilla

Vaihe 3
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teisena urana, jossa taloudellisilla kannusteilla ei ole juurikaan merkitystä. Tätä 
ajatuskehitelmää voi yhtä hyvin kritisoida sen kokemuksen valossa, miten ICT-
alan yritysten omistajat ovat viime vuosina rahastaneet yrityksiin kertyneitä 
odotusarvoja. Kovan työnteon ohella vapaa-ajan arvostus on ollut yhteiskun-
nallisessa keskustelussa vahvasti esillä, mikä ei voi olla vaikuttamatta myös asi-
antuntijoiden asenteisiin. Väite, että asiantuntija ei välitä juurikaan vapaa-
ajasta, tuntuu aika rohkealta. 

Kelleyn ja Caplanin (1993) insinöörien suorituskykyä koskevissa tutki-
muksissa on selvitetty kognitiivisten taitojen ja työskentelystrategioiden vaiku-
tusta työntekijöiden saavuttamiin tuloksiin. Perusvalmiuksissa on kyse ydin-
taidoista ja strategioista. Johtamiseen, verkostoitumiseen ja itsensä hallintaan 
liittyvät taidot kuuluvat toiseen laajempaan osaamisen tasoon. Kolmas ja laajin 
osaamisen taso liittyy yrityksen johtamisessa tarvittaviin taitoihin. Tutkimuk-
sen mukaan pelkät kognitiiviset taidot eivät takaa menestystä työssä ja ne eivät 
erottele hyviä ja keskitason insinöörejä toisistaan. Menestyneille huippuinsi-
nööreille tunnusomaisia piirteitä ovat tehokkaat työskentelystrategiat (Kelley & 
Caplan 1993, 129–139; kuvio 17).  

Eksperttimallin eräät suorituskykyvaatimukset, kuten aloitteellisuus, joh-
tamis- ja alaistaito, avara katsantokanta, selkeä ilmaisutaito ja organisaatioko-
konaisuuden hallinta, ovat myös tyypillisiä yrittäjämäisen toiminnan piirteitä. 

KUVIO 17 Menestyneiden huippuinsinöörien kompetenssin osa-alueet ja tasot. Eks-
perttimalli. (Kelley & Caplan 1993.) 

Ammatillinen pätevyys koostuu useista elementeistä, joista tietopohja ja taidot 
ovat merkittävimpiä (Willis & Dubin 1990; Ruohotie 1993, 107; Kivinen 1994; 
Kautto-Koivula 1993, 18). Monipuolisen ja laaja-alaisen tietopohjan ohella täy-
tyy tuntea oman ja läheisten alojen uusin tieto ja sen sovellutukset. Kollegat ja 
muut asiantuntijat arvostavat niitä, jotka etsivät sovellutuksia uusimmalle tie-
dolle (Ruohotie 1993, 107). Ammatillinen pätevyys tarkoittaa myös kykyä 
omaksua nopeasti uutta tietoa ja taitoa yhdistää ja integroida tietoa kontekstiin 
(Evers & Rush 1996; Kivinen 1994). 

Organisaatiokokonaisuuden hallinta
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Ammatillinen pätevyys pitää sisällään kyvyn toimia tehokkaasti organi-
saation olennaisissa tehtävissä. Työkohtainen pätevyys sisältääkin kyvyn kes-
kittyä organisaation erityistehtäviin (Willis & Dubin 1990). Ammatillinen päte-
vyys koostuu seuraavista alueista (Willis & Dubin 1990):  

1) Perehtyneisyys tiettyyn ammattiin tai oppiaineeseen, johon kuuluvat eri-
tyinen tietopohja, ammatin kannalta olennaiset taidot ja kyky ratkaista
ammattiin liittyviä ongelmia.

2) Yksilön yleiset ominaisuudet, jotka helpottavat ammatissa kehittymistä ja
ammattitaidon ylläpitämistä. Tähän kategoriaan kuuluvat älyllinen kyky,
persoonalliset ominaisuudet, motivaatio, asenteet ja arvot.

Todellinen osaaminen vaatii tuekseen työn tuomaa kokemusta (Delors et al. 
1996; Sveiby 1997). Kokemuksen merkitystä osaamisen kasvuun ei voida vähä-
tellä, vaikka kokemus sinänsä ei takaa työssä menestymistä. Keson (1999, 38) 
mukaan kokemuksen ja tiedon välinen jännite johtuu pääosin siitä, että koke-
musta ei pidetä aina samanarvoisena kuin tietoa. Hän ei kuitenkaan aseta tietoa 
ja kokemusta hierarkkisesti eri tasoille, vaan katsoo niiden sisältävän toisensa. 
Organisaation jäsenet pitävät toisinaan kokemuksen tuomaa osaamista ja toisi-
naan taas opiskelun kautta omaksuttua tietoa hyvin tärkeänä. Keso (1999, 39) 
väittää tutkimiinsa yrityksiin viitaten, että kokemuksellinen, kehollinen, opis-
keltu ja kirjallinen tieto liittyvät olennaisesti osaamiseen. 

Työntekijöiden osaamisen kehittämistä tehdään harjaantumisen/harjoit-
telun (training) ja koulutuksen avulla (Dalin 1988; Eliasson 1992). Useiden tutki-
joiden mukaan harjaantumisen ja koulutuksen teho eroaa huomattavassa mää-
rin opetuksen tavoitteiden ja käytettyjen menetelmien osalta (Glaser 1962; 
Knowles 1985; Nadler & Nadler 1970). Harjoittelun tarkoitus on joko saada ai-
kaan uusi käyttäytyminen tai muuttaa olemassa olevaa niin, että saavutetaan 
halutun kaltainen käyttäytymistulos. Nadler ja Nadler (1970) määrittelevät kou-
lutuksen ”inhimillisten voimavarojen kehittämisaktiviteetteina, jotka on suunniteltu 
parantamaan työntekijöiden osaamista ylipäänsä tiettyyn suuntaan ja laajemmin kuin 
nykyinen työ”.  

Koulutuksen ja sitä seuraavan osaamisen kasvun vaikutus sekä tuottavuus 
erityisesti henkisessä työssä ovat pääomainvestointeja merkittävämpiä. Koulu-
tustason ohella motivaatio on toinen tärkeä henkisen työn tuottavuutta lisäävä 
elementti. Stewartin (1997, 85) tutkimusten mukaan 10 %:n lisäys työvoiman 
koulutustasossa nostaa kokonaistuottavuutta 8,6 %. Pääomainvestointien puo-
lella 10 %:n lisäys tuottaa vain 3,4 %:n tuottavuuden kasvun. Ero on niin huo-
mattava, että koulutuksen ja työvoiman kompetenssin lisäämiseen tähtäävät 
toimenpiteet ovat parhaita yrityksen kilpailukyvyn turvaajia.  

Työntekijän osaaminen kasvaa pala palalta työelämässä siten, että uudet 
kokemukset liitetään osaksi entistä tieto- ja kokemusrakennetta (Kautto-Koivula 
1993). Osaamisen kasvu on yksilöllistä ja riippuu työtehtävien haasteista, työn-
tekijän henkilökohtaisista ominaisuuksista, tavoitteista ja motiiveista. Tär-
keimmät uuden työntekijän kehittymiskriteerit ovat yhteistoiminta- ja viestin-
täkyky sekä halu oppia uutta. (Cascio 1995.) 
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3.3.2 Yksilökompetenssi 

Yksilökompetenssilla tarkoitetaan yksilön osaamista, kyvykkyyttä ja muita 
ominaisuuksia, jotka luovat kilpailukykyä työssä menestymiseksi. Yksilökom-
petenssi rakentuu tiedoista, taidoista ja osaamisesta, kokemuksista, henkilökoh-
taisista ominaisuuksista, tavoitteista, asenteista ja arvoista. (Keen 1990; Knowles 
1990; Kautto-Koivula 1993.) Työelämän ja yritysten odotusten kannalta keskeis-
tä on se, miten yksilökompetenssi kohtaa siihen kohdistuvat odotukset. 

Työelämän yksilökompetenssiin kohdistuvia odotuksia voidaan jossain 
määrin kuvata kvalifikaatiovaatimusten avulla, vaikka kyseiset luettelot eivät 
osoita kovin hyvin todellisia kompetenssiodotuksia. Starkin ja Lowtherin (1989) 
yksilökompetenssin kuvaus on yleistettävissä yhtä hyvin tietoyhteiskunnan 
työtehtäviin kuin vapaa-aikaan. Valmiuksia koskevat odotukset kohdistuvat 
sekä ammatillisiin että yleissivistäviin toimintataitoihin, asenteisiin ja moraaliin. 
Stark ja Lowther (1989) näkevät hyödylliseksi jakaa yksilökompetenssin kah-
teen osaan: varsinaiseen kompetenssiin ja asenteisiin. Kompetenssiodotukset 
ovat seuraavia: 

1) Kompetenssit (competences)
a) Traditionaaliset ammatilliset kompetenssit (traditional professional competences)
- käsitteelliset taidot (conceptual competence) so. ammatin teoreettisten pe-

rusteiden ymmärtäminen,
- tekninen pätevyys (technical competence),
- systeemipätevyys (integrative competence) ts. pätevyys teorian ja taitojen

soveltamiseen käytännön tilanteissa, ja
- työmarkkinataidot (career marketability) so. kyky saavuttaa vetovoimai-

nen asema työmarkkinoilla koulutuksen ja kokemuksen kautta.
b) Yleissivistävät/ammatilliset kompetenssit (liberal/professional competences)
- viestintätaidot (communication competence),
- toimintaympäristön tuntemiseen liittyvät taidot (contextual competence),
- sopeutumistaidot (adaptive competence),
- kriittisen ajattelun taidot (critical thinking) ja
- johtamistaidot (leadership capability).
2) Asenteet (attitudes)
- ammatti-identiteetti (professional identity),
- ammattietiikka (professional ethics),
- jatkuvan parantamisen asenne (scholarly concern for improvement),
- motivaatio elinikäiseen oppimiseen (motivation for continued learning) ja
- esteettinen taju ja herkkyys (aesthetic sensibility).

Yksilökompetenssin ohella kirjallisuudessa esiintyy myös käsite ”kokonais-
kompetenssi”. Sveiby (1990, 95–96) määrittelee ihmisen kokonaiskompetenssin 
melko ylimalkaisesti ja tarkasti perustelematta ja useita tutkijoita lainaten seu-
raavasti: 
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Ammatillinen kompetenssi 
- muodolliset koulutuksessa saadut tiedot,
- käytännön harjoituksen tuomat valmiudet ja
- menetyksestä ja erehdyksistä kertynyt kokemus.
Sosiaalinen kompetenssi
- kontaktikyky – kyky luoda ja ylläpitää suhteita ja
- arvostukset – mihin ihmisenä uskoo, mikä ”tuntuu oikealta”.

Blancero, Boroski ja Dyer (1996) ovat tutkineet empiirisesti tietointensiivisen 
yrityksen henkilöstöresurssien merkitystä yrityksen tulevaisuudelle. Tutkimuk-
sessa henkilöstöresurssit jakautuivat kuuteen erilaiseen rooliin: kompetenssin 
käyttäjä (competency practitioner), strategi/yleisosaaja (strategy/generalist), 
aloitejohtaja (initative leader), konsultti (consultant), operatiivinen tukija (ope-
rational support) ja organisaation johtaja (organizational leader). Kunkin roolin 
kompetenssiprofiilin määrittelyn jälkeen päädyttiin faktorianalyyttisessa tar-
kastelussa siihen, että rooleissa oli yksitoista yhteistä taitoaluetta. Viimeksi 
mainitut nimettiin ydin-/avainkompetensseiksi. Ydinkompetenssit ryhmittyi-
vät edelleen kolmeksi klusteriksi: 

1) Henkilökohtainen ja persoonallinen eheys (personal integrity)
Kyse on siitä, missä määrin työyhteisön jäsen on kokonainen ihmi-
nen. Kyseiselle klusterille latautui kolme kompetenssia: eettisyys (et-
hics), laatutietoisuus (standard of quality) sekä arvostelu-/arviointi- 
ja päätöksentekokyky (judgement). 

2) Suoritusmotivaatio ja menestymisen tarve (ambition and drive)
Klusterin neljä kompetenssialuetta ovat tulossuuntautuneisuus (re-
sult orientation), aloitteellisuus (initiative), innostus ja sitoutuminen 
(enthusiasm and commitment) sekä itseluottamus/itsetunto (self-
confidence). 

3) Ryhmätyön taidot (team skills)
Klusterin kompetenssialueet ovat yhdessä tekemisen taidot (team-
work), suhteiden rakentamisen taidot (relationship building), viestin-
tätaidot (communication) ja kuuntelemisen taidot (listening). 

Korkeintaan kahdelle roolille yhteisiä taitoja voidaan pitää roolispesifisinä. 
Kompetenssien hyväksikäyttäjältä odotetaan kykyä voimavarojen hyödyntämi-
seen, tavoitteellisuutta ja asiakassuuntautuneisuutta. Strategisia taitoja ovat ky-
ky muovata liikeideaa visioon nojautuen ja kyky suunnitella henkilöstön käyt-
töä. Aloitteellinen johtaja soveltuu parhaiten projektin vetäjäksi ja henkilöstö-
johtajaksi. Tukitehtävissä vaaditaan joustavuutta, objektiivisuutta ja konsultoin-
titaitoja. Konsultilta odotetaan kyseenalaiseksi asettamisen taitoja, vaikutusval-
taa ja luovuutta. Tieto- ja henkilöstöhallinnossa vaatimukset kohdistuvat ky-
kyyn esittää roolia ja kykyyn käyttää henkilöstön valtuuttamista ja kannusta-
mista (Blancero et al. 1996.) 

Kelleyn ja Caplanin (1993) eksperttimalli ja Starkin ja Lowhterin (1989) yk-
silökompetenssin kuvaus antavat tietointensiivisen yrityksen työntekijöiden 
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kvalifikaatiovaatimuksista mielenkiintoisen vertailukohteen Blanceron et al. 
(1996) tutkimustuloksille. Vaikka kukin kolmesta kuvauksesta poikkeaa toisis-
taan lähtökohdiltaan ja alkuperäiseltä tarkoitukseltaan, niistä on myös löydet-
tävissä yhtäläisiä näkemyksiä. Kaikissa kompetenssikuvauksissa yhteisenä piir-
teenä on viestintä- ja ilmaisutaitojen tärkeys. Vähintään kahdessa kuvauksessa 
esiintyviä ominaisuuksia ovat aloitteellisuus, verkostojen ja suhteiden rakenta-
mistaidot, ryhmätyö ja yhdessä tekemisen taidot, johtamistaidot, eettisyys, laa-
tutietoisuus, asenteet ja tekninen pätevyys/kompetenssi. Päätöksentekokykyyn 
viittaavia ominaisuuksia on kaikissa kuvauksissa seuraavasti: arviointi- ja pää-
töksentekokyky, muut kognitiiviset valmiudet ja kriittisen ajattelun taidot (tau-
lukko 6). Kelley ja Caplan (1993) korostavat menestyneiden huippuinsinöörien 
kohdalla tehokkaita työskentelystrategioita kognitiivisia valmiuksia tärkeäm-
pänä ominaisuutena. 

Tietointensiivisessä yrityksessä työskentelevien työntekijöiden kompe-
tenssiprofiilin odotukset riippuvat luonnollisesti tehtävien sisällöstä ja vaati-
vuudesta. Esimies- ja johtotehtävissä kompetenssivaatimukset painottuvat jos-
sain määrin kokonaisuuksien hallintaa, johtamista ja strategista osaamista ar-
vostaviksi. Asiantuntija-/työntekijätasolla yksilökompetenssin/avainkompe-
tenssin keskeisimmiksi odotuksiksi näyttävät edellisen perusteella nousevan 
teknisen osaamisen ohella ihmissuhde- ja johtamistaidot sekä henkilökohtaiset 
ominaisuudet. Verkostojen rakentamistaidot, viestintätaidot, ryhmätyötaidot 
sekä alais- ja johtamistaidot ovat osa ihmissuhde- ja johtamistaitoja. Aloitteelli-
suutta, eettisyyttä, jatkuvan parantamisen asennetta (laatutietoisuus), kognitii-
visia valmiuksia ja päätöksentekokykyä sekä asenteita ja arvoja voidaan pitää 
yksilön henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kuuluvina. Tietointensiivisen yrityk-
sen asiantuntijatyöntekijän osaamisprofiili koostuu tiivistetysti seuraavista alu-
eista: tekninen osaaminen, ihmissuhde- ja johtamistaidot, henkilökohtaiset 
ominaisuudet, asenteet ja arvot (vrt. taulukko 6). 
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TAULUKKO 6 Eri lähteissä esitettyjen kvalifikaatiovaatimusten vertailu. 

Blancero et al. (1996) Kelley & Caplan (1993) Stark & Lowther (1989)
Henkilökohtainen ja Ydintaidot ja strategiat Traditionaaliset ammatilliset 

persoonallinen eheys Ensimmäinen taso kompetenssit

eettisyys tekninen kompetenssi käsitteelliset taidot

laatutietoisuus aloitteellisuus tekninen pätevyys

arviointi- ja päätöksentekokyky muut kognitiiviset valmiudet systeemipätevyys
työmarkkinataidot

Suoritusmotivaatio ja 

menestymisen tarve Toinen taso Yleissivistävät kompetenssit

tulossuuntautuneisuus minän hallinta viestintätaidot

aloitteellisuus johtamistaidot toimintaympäristön tunteminen

itseluottamus alaistaidot sopeutumistaidot

myönteinen asenne ja verkostojen luominen kriittisen ajattelun taidot

sitoutuminen ryhmätyötaidot johtamistaidot
avara katsantokanta

Ryhmätyötaidot Kolmas taso Asenteet

yhdessä tekemisen taidot organisaatiokokonaisuuden ammatti-identiteetti

suhteiden rakentamisen taidot hallinta ammattietiikka

viestintätaidot selkeä ilmaisutaito jatkuvan parantamisen asenne

kuuntelemisen taidot motivaatio elinikäiseen oppimiseen
esteettinen taju ja herkkyys

Työntekijän kyky hyödyntää kriittistä ajattelua erilaisissa arkipäivän ongelmien 
ratkaisuissa on olennainen osa yksilön kompetenssia. Kriittinen ajattelu muo-
dostuu kolmesta osa-alueesta: luova, rationaalinen ja pohdiskeleva (reflective) 
ajattelu. Kriittinen ajattelu on aktiivinen osa päätöksentekoprosessia. Luovan 
ajattelun avulla yksilö pyrkii löytämään uusia ratkaisumalleja havaittuihin on-
gelmiin. Luovalle ajattelulle on tyypillistä ideoiden runsaus, spontaanisuus, su-
juva yhdistely, nopea ilmaisutapa, joustavuus ja tunteenomaisuus ongelmia lä-
hestyttäessä. Luova ajattelu perustuu älykkyyteen, tarkoituksenmukaisuuteen 
ja intuitiiviseen aktiviteettiin. Ajatteluprosessi voi edetä deduktiivisesti tai in-
duktiivisesti. (Hakanen 1980; Heikkilä 1980; Shalgren 1989; Baker 1996.) 

Rationaalinen ajattelu liittyy läheisesti käytännön tilanteisiin. Sekin voi 
edetä joko deduktiivisesti tai induktiivisesti. Deduktiivista rationaalista ajatte-
luprosessia voidaan edistää erilaisten prosessien ja ajattelumallien avulla. Ra-
tionaalinen ajattelu on systemaattista ongelmien tutkimista ja tarkoituksenmu-
kaisten valintojen etsimistä. (Ausübel 1968; Hakkarainen 1986; Shalgren 1989.)  

Kun työntekijä havaitsee uuden ongelman, hän lähestyy sitä aiempaan tie-
toon ja kokemuspohjaan liittyvän dialogin kautta. Pohdiskelevan ajattelun avul-
la uudet käsitteet, joita ongelma on synnyttänyt, liitetään loogisesti aikaisem-
paan tieto- ja teoriapohjaan. Pohdiskelevan ajattelun käyttövoima syntyy ha-
vainnoista ja kyseenalaistamisesta. Pohdiskelevaan ajatteluun kuuluu keskuste-
luja, kysymyksiä, määritelmiä ja jatkuvaa arviointia. Tavoitteena on asiayhteyk-
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sien ja merkityksien ymmärtäminen sekä toimenpiteiden ja niiden vaikutusten 
arviointi. (Dewey 1933; Dimnet 1958; Kolb 1984.) 

Kompetenssin käsitteeseen on viime aikoina liitetty huippuosaaminen. 
Huippuosaajaa kuvaa ammattispesifisen taitotiedon hallinta. Ammattispesifistä 
taitotietoa määrittävät tietorakenteiden kompleksisuus ja ymmärryksen syvyys. 
Huippuosaajalla on kyky siirtää omaa osaamistaan uusille erityisaloille. Tämä 
edellyttää kuitenkin vahvaa ammattispesifistä osaamista. Huippuosaajaa lei-
maavat korkean asteen ajattelun taidot, joihin kuuluvat kriittinen päättelykyky, 
ongelmanratkaisukyky ja luova ajattelukyky (Ruohotie & Honka 2003, 21–23). 

3.3.3 Urakehitys 

Hallin ja Goodalen (1986, 362) näkemyksen mukaan ura-käsitteellä on monta 
merkitystä. Joillekin ihmisille ura tarkoittaa pelkästään etenemistä. Tällöin työ-
tehtävien, jotka tarjoavat vähän etenemismahdollisuuksia, ei voida katsoa kuu-
luvan ura-käsitteen piiriin. Ura-käsite voidaan yhdistää myös tiettyyn profes-
sionaaliseen ammattiin. Tämän näkemyksen mukaan korkeamman statuksen 
omaavat ammatit ovat uria, kun taas alemman statuksen ammatteja pidetään 
pelkästään työtehtävinä. Sosiaalisesta näkökulmasta ura voidaan pitää elämän-
ajan kestävänä työtehtävien ketjuna riippumatta ammatista tai työtehtävien ta-
sosta. Subjektiivisesta näkökulmasta ura voidaan nähdä yksilön kehityspolku-
na. Laajimmassa merkityksessä ura voidaan yhdistää elämään. Mainittujen 
määritelmien yhdistäminen johtaa seuraavaan uran määrittelyyn (Hall & Goo-
dale 1986, 391): ”Ura on työkokemukseen yhdistetty yksilöllisesti koettujen asenteiden 
ja käyttäytymisen sarja, joka kestää koko ihmisen iän.”  

Uraa voidaan tarkastella myös organisaation ja yksilön näkökulmasta. 
Gunz (1990, 43) näkee organisationaalisen uran kiipeilyraamina, jota pitkin 
henkilöt liikkuvat uraa rakentaessaan. Yksilö taas itse päättää, minkä tavan ja 
reitin hän valitsee uraraamissa ja yrityksen urakulttuurissa kiivetäkseen. Ura-
käsite on joskus määritelty myös etenemiseksi. Uusi uranäkemys korostaa ho-
risontaalista kasvua ja osaamisen jatkuvaa laajenemista tai monipuolistumista 
sekä työhön liittyvää vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa (Ruohotie 1996, 
68).  

Ammattiuran kehittymisen vaiheet voidaan nähdä sarjana peräkkäisiä ta-
pahtumia tutkimisesta kokeiluun, vakiintumiseen, uran keskivaiheeseen ja ural-
ta poistumiseen (kuvio 18). Uran ensimmäisenä vaiheena on tutkiminen, joka 
muovaa identiteetin syntymistä ja omien tavoitteiden asettelua ja mahdolli-
suuksien arviointia. Tutkimisen jälkeen seuraa kokeiluvaihe, johon kuuluu eri-
laisia työtehtäviä ja jopa siirtymistä työpaikasta toiseen. Kysymyksessä on 
oman identiteetin ja työuran sopusoinnun etsiminen. Tähän vaiheeseen liittyy 
usein jollekin alalle asettuminen. Uran keskivaihe asettuu noin 40 vuoden paik-
keille. Yleensä uralla eteneminen hidastuu, kun kilpaillaan harvemmista ete-
nemismahdollisuuksista. Uran keskivaiheen muutokset koetaan enemmän yksi-
lötasolla kuin ryhmän jäsenenä, päinvastoin kuin uran alkuvaiheessa. Keski-
vaiheessa yksilö saattaa ryhtyä jälleen pohtimaan omaa uravalintaansa ja mah-
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dollisia vaihtoehtoja. Uralta poistuminen tapahtuu noin 65 ikävuoden jälkeen. 
(Ruohotie 1996, 68–70.) 

 
 
 
 
 
 

KUVIO 18 Ammattiuran vaiheet (Hall & Goodale 1986, 365; Ruohotie 1995, 135). 

Scheinin (1978) mukaan urakehitys käsittää yksilön integroitumisen organisaa-
tioon ja hänen myöhemmän panoksensa organisaatiolle. Tyytyväisyys ja uralla 
eteneminen ovat yksilön urakehityksen myönteisiä tekijöitä. Organisaatio odot-
taa häneltä tuottavuuden ja tehokkuuden lisääntymistä. Yksilö integroituu or-
ganisaatioon sopeutumisprosessin kautta. Käytettyjä menetelmiä ovat henkilös-
tön valinta, koulutus, tehtävien delegointi, ylennykset, ohjaus ja neuvonta sekä 
erilaiset yhteistyömuodot. 

Esimiesten urakehityksessä ensimmäinen vuosi on osoittautunut ratkaise-
vaksi myöhemmän kehityksen kannalta. Mitä enemmän ensimmäiseen työvuo-
teen kuuluu haasteita, sitä paremmin työuraa aloittava henkilö menestyy seu-
raavien 5–8 vuoden aikana mitattuna palkan suuruudella ja ylennyksillä. Haas-
teellisista tavoitteista selviytyminen on menestymistä ruokkiva tekijä (Ruohotie 
1995, 68–70). Onnistuminen toimii Hallin (1971) mukaan urakehityksen vauh-
dittajana. Onnistuminen synnyttää psykologisen menestymisen syklin ja lisää 
yksilön motivaatiota ja halua ponnistella tavoitteiden saavuttamiseksi (Berlew 
& Hall 1966; Hall & Nougain 1968; Ruohotie 1995, 133). 

Yksilön motivaatio kasvaa haasteellisten tavoitteiden myötä ja onnistumi-
nen lisää halua ponnistella tavoitteiden eteen. ”Psykologisen menestymisen malli 
osoittaa, miten onnistuminen lisää itsearvostusta, lujittaa sitoutumista ja johtaa entistä 
haasteellisempiin tavoitteisiin ja parempaan menestykseen” (Ruohotie 1995, 134; ku-
vio 19). 
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KUVIO 19 Psykologisen menestymisen sykli (Hall & Goodale 1986, 363). 

Hyvät suoritukset ja haasteellisten päämäärien saavuttaminen sisäisen tyyty-
väisyyden ja/tai onnistumisen ohella tuottavat yksilölle tyydytystä henkilökoh-
taisista suorituksista. Esimiehen, työtoverien tai alaisten antama palaute on 
kaikkein arvokkainta. Psykologinen onnistuminen tyydyttää siksi, että se ker-
too henkilön taito-, kompetenssi- tai kehityskyvystä ennestään tuntemattomalla 
alueella. Kyse on identiteetin kasvusta, joka lisää henkilön itsetuntoa. Samalla 
se nostaa työhön sitoutumista ja johtaa onnistuneisiin kokemuksiin ja jopa uu-
sien päämäärien tavoitteluun (Ruohotie 1995, 133–134).  

Yksilön urakehityksen ja työstä toiseen liikkumisen kannalta tärkeä edel-
lytys on realistisen minäkuvan syntyminen. Minäkuva koskee henkilön 

1) Taitoja ja kykyjä: Kykyä erotella hyvät ominaisuudet ja heikkoudet.
2) Motiiveja ja tarpeita: Kykyä päätellä, mitä perimmältään uralta etsii. Onko

tavoitteena hyvät tulot, turvallisuus, mielenkiintoinen työ vai luova työ
jne.?

3) Arvoja: Kykyä määrittää, millaisen yrityksen, työympäristön, tuotteen tai
palvelun voi hyväksyä.

Oppimisprosessin kautta taidot, kyvyt, motiivit, tarpeet ja arvot kytkeytyvät 
minäkuvaan. Yksilö kehittyy parhaiten juuri niissä asioissa, joita hän arvostaa ja 
jotka motivoivat häntä. Ihmisen taidot, motiivit, tarpeet ja arvot hallitsevat 
vaihtelevin painotuksin minäkuvaa. Perimmäisenä pyrkimyksenä on kuitenkin 
saada aikaan tasapainoinen ja johdonmukainen kokonaisuus edellä mainitun 
kolmen minäkuvaa koskevan alueen kesken (Schein 1985a, 1985b, 30). 

Critesin (1973) mukaan urakehitystä ohjaavat seuraavat pätevyystekijät 
(Ruohotie 1995, 134): 

1) Itsearviointi: kyky arvioida itseä, omia heikkouksia ja vahvoja puolia, ar-
voja, mieltymyksiä ja käyttää tietoja hyväksi.

2) Ammattia koskeva tieto: kyky hankkia ja käyttää ammattiin ja urakehityk-
seen liittyvää informaatiota.
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3) Tavoiteasettelu: kyky asettaa spesifisiä kehittämis- ja uratavoitteita.
4) Suunnittelu: kyky luoda strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi.
5) Ongelmanratkaisu: kyky käyttää ja luoda erilaisia vaihtoehtoja suunnitel-

mista, esteistä ja rajoituksista selviytymiselle.

Crites (1973) ei analysoi tarkemmin pätevyystekijöiden liittymistä toisiinsa, 
mutta esimerkiksi tavoiteasettelun onnistuminen riippuu ilmeisesti siitä, miten 
realistinen minäkuva yksilöllä on. Pätevyystekijöiden ohella sattuman vaikutus-
ta urakehitykseen ei voida jättää huomiotta. Uudet tilaisuudet ilmaantuvat jos-
kus äkillisesti ja vaativat nopeita ratkaisuja.  

Ruohotien (1995, 140) mukaan urakehitykseen vaikuttavat mm. älykkyys, 
mielenkiinto, sosiaalinen asema ja yksilön kyky nähdä oma minäkuvansa. Mi-
näkäsitykset muotoutuvat ihmisten, objektien ja ajatusten kautta saaduista ko-
kemuksista. Sosioekonominen status vaikuttaa uraan ainakin sulkemalla ja 
avaamalla mahdollisuuksia sekä säätelemällä ammatillisen käsityksen ja minä-
käsityksen muotoutumista. 

Dynaaminen organisaatio pyrkii karsimaan kaiken epäolennaisen ja kes-
kittyy tiedon ja osaamisen tuottamiseen, jolloin työkokemus ei ole ainoa urake-
hityksen edellytys. Tällainen organisaatio ei etsi pelkästään kokemusta, vaan 
tiedon ja osaamisen luojia. ”Tiedon määritelmän mukaan informaatio muuttuu tie-
doksi henkilökohtaisen kokemuksen kautta” (Ruohotie 1996, 72). Tästä syystä ura on 
määriteltävä uudelleen suhteessa yksilön ja organisaation tiedon luomisen pro-
sesseihin. Urasta tulee kokemuksen kautta saadun tiedon varasto. ”Uuden ura-
käsityksen mukaan ura on osaamisen kasvua, jossa taidot ja asiantuntemus lisääntyvät 
ja vuorovaikutusverkosto kehittyy” (Ruohotie 1996, 72). Osaaminen kumuloituu 
kasvuprosessin aikana, ja tällöin omaksutut tiedot ja taidot voivat jäsentyä uu-
delleen. Tiedon luomiseen keskittyvät organisaatiot suosivat joustavia uria. 
Uramuutosten taustalla ei aina välttämättä ole raha tai status, vaan halu ja kyky 
oppia uusia asioita ja soveltaa tietoja sekä mahdollisuus uusiin kokeiluihin 
(Ruohotie 1996, 72–73). 

3.4 Yrityksen kilpailukyky ja menestysedellytykset 

Seuraavassa yrityksen kilpailukykyä ja menestysedellytyksiä tarkastellaan 
osaamisen kautta saatavan kilpailuedun näkökulmasta. Aiheen käsittely nojau-
tuu inhimillisen pääoman teorioihin ja eri koulukuntien käsityksiin tekijöistä, 
jotka vaikuttavat kilpailukykyyn. 

3.4.1 Yrityksen kilpailukyky ja kyvykkyys 

Yrityksen kilpailukyky perustuu pääosin kilpailuedun saavuttamiseen kilpaili-
joista. Yksinkertaisimmillaan tämä merkitsee sitä, että yritys pystyy tuottamaan 
asiakkaiden tarvitsemia tuotteita tai palveluja paremmin, halvemmalla ja nope-
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ammin kuin sen kilpailijat. Kilpailukyky perustuu useimmiten onnistuneeseen 
strategiaan ja/tai henkisen pääoman jalostamiseen kannattavaksi liiketoimin-
naksi. Perinteisten strategianäkemysten mukaan kolme tärkeintä kilpailuedun 
lähdettä ovat erikoistuminen (differentation), kustannustehokkuus (low cost) ja 
kyky reagoida nopeasti (quick response). (Miller 1998.) Erikoistumiseen perus-
tuva kilpailuedun tavoittelu merkitsee sitä, että yritys pyrkii luomaan ainutlaa-
tuisen tuote- tai palvelukokonaisuuden, jolla on suuri lisäarvo asiakkaalle. Al-
haisilla kustannuksilla kilpaileminen edellyttää kilpailijoita parempaa kustan-
nustehokkuutta. Klassinen kustannusjohtajan strategia on tarjota perustuotteita 
laajalle asiakassegmentille useilla kohdemarkkina-alueilla. 1990-luvulla yrityk-
set ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota reagointinopeuteen kil-
pailuvalttina. Reagointi viittaa kykyyn tuoda nopeasti markkinoille uusia tuot-
teita ja parantaa markkinoilla olevia tuotteita sekä kykyyn tehdä nopeita pää-
töksiä, jotka vaikuttavat asiakkaiden tyytyväisyyteen. Nopea reagointi on yri-
tyksen tapa hakea joustavuutta (Miller 1998, 14–24). Nopea reagointikyky on 
tyypillistä ICT-sektorilla toimiville yrityksille. 

Yrityksistä on tullut yhä enemmän tietointensiivisiä, tiedosta ja sen käsit-
telykyvystä riippuvia. Yhä useampaa yritystä kuvaa hyvin nimi ”tietoyritys” 
(knowledge company). (Stewart 1997, 18–36.) Yrityksen taseen näkyvät varalli-
suuserät, kuten rakennukset, työvälineet ja keksinnöt, kuvaavat yhä vähemmän 
tietointensiivisen yrityksen kilpailukykyä, joka lepää entistä enemmän yksilölli-
sessä ja yhteisöllisessä kyvykkyydessä, markkinoiden hallinnassa ja kyvyssä 
johtaa tietovirtoja (Edvinsson & Malone 1997, 41). Henkinen pääoma on aineel-
lista pääomaa tärkeämpi kilpailutekijä tietointensiiviselle yritykselle. 

Edvinsson ja Malone (1997) edustavat älykkään pääoman (intellectual ca-
pital) johtamisen koulukuntaa, joka on keskittynyt yrityksen näkymättömän 
omaisuuden mallintamiseen ja mittaamiseen. Edvinssonin ja Malonen (1997) 
mukaan yrityksen taseen näkymättömät vastaavaa-osion luvut (intellectual 
properties) muodostuvat yrityksen markkinasuhteista riippuvasta arvosta 
(goodwill), teknologiasta (technology) ja kompetenssista (competence). Taseen 
näkyvät erät ovat mitattavissa olevia, kun taas aineettomien ja immateriaalisten 
erien (intangible assets) mittaaminen on vaikeaa, ennen kuin yritys on myyty 
(Edvinsson & Malone 1997, 23–24). Taseen näkymättömät erät (Hidden Values) 
muodostavat yrityksen älykkään pääoman (intellectual capital). Tietointensiivi-
sen yrityksen älykäs pääoma koostuu pääosin inhimillisestä pääomasta (human 
capital), joka on yrityksen tietojen, taitojen, innovaatioiden ja kykyjen yhdistel-
mä. Inhimilliseen pääomaan kuuluvat myös yrityksen arvot, kulttuuri ja toi-
mintafilosofia. Rakenteellinen pääoma (structural capital) koskee yrityksen 
käyttöomaisuutta, asiakassuhteita, suhdeverkostoja, järjestelmiä, rutiineita ja 
imagoa. Inhimillinen pääoma yhdessä rakenteellisen pääoman kanssa muodos-
taa yrityksen älykkään pääoman, toisin sanoen tietopääoman. Yritys omistaa 
rakenteellisen pääoman, jonka se voi myös myydä. Sen sijaan inhimillinen pää-
oma ei ole myytävissä samalla tavoin, koska se on työntekijöiden omaisuutta 
(Edvinsson & Malone 1997, 10–15). Rakenteellinen pääoma tekee kuitenkin yri-
tyksestä vähemmän haavoittuvan ihmisten irtisanoutumiselle tai asiakassuh-
teiden menettämiselle (Sveiby 1990, 98–99). 
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Sveiby (1997) edustaa tiedon johtamisen koulukuntaa (knowledge mana-
gement), joka on keskittynyt tietämyksen syntyyn ja jalostamiseen liittyvien 
prosessien käsitteellistämiseen ja hallintaan. Sveibyn (1997, 11–12) mukaan yri-
tyksen varallisuus ja voimavarat ovat toisaalta taseessa näkyvissä vastaavaa- ja 
vastattavaa-osioissa sekä toisaalta näkymättöminä ja aineettomina immateriaa-
lisina voimavaroina (intangible asset), kuten yrityksen tietotaito (corporate 
know-how), maine (corporate image) ja henkilöstön kompetenssi (competence 
of personnel) sekä osakkeenomistajien luottamus (shareholder’s invisible equi-
ty) ja sitoumukset (obligation). Sveiby (1997) käyttää hieman erilaisia nimityksiä 
kuin Edvinsson ja Malone (1997). Sveibyn (1997) sekä Edvissonin ja Malonen 
(1997) määritelmien välillä ei ole kuitenkaan kovin suurta eroa. Heidän perim-
mäinen tarkoituksensa on korostaa yrityksen näkyvän taseen ohella myös nä-
kymättömien kilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden tärkeyttä. 

Yrityksen näkymättömistä voimavaroista käytetään myös termiä ”kyvyk-
kyys” (capability). Englanninkielinen termi tarkoittaa valmiuksia, mutta laa-
jemmassa merkityksessä se on käännetty myös kyvykkyydeksi. Kyvykkyys-
näkökulma on viime aikoina noussut esille klassisessa strategia-käsityksessä 
tuotteisiin ja markkinoihin liittyen erityisesti Hamelin ja Prahaladin (1994) ansi-
oista. Uudesta strategisesta näkökulmasta huolimatta kyvykkyys on ollut kauan 
saksalaisten ja japanilaisten yritysten johtamisfilosofiassa keskeisellä sijalla. Yri-
tykset ovat panostaneet ihmisiin, osaamiseen ja teknologiaan ja luoneet niiden 
avulla kestävää kilpailuetua (Lessem & Neubauer 1994). Teoreettisena lähtö-
kohtana on resurssipohjainen yritysmalli (Wernerfelt 1995). Olennaista kyvyk-
kyysajattelussa on yrityksen kyvykkyyden ymmärtäminen dynaamisen kausaa-
liketjun alkuna. Ketjun päässä on kilpailuetu. (Huomo, Mäkelin & Vuoria 1995, 
18–19.) Kyvykkyyspohjainen ajattelu korostaa ydinosaamisen/ydin-
pätevyyden (core competence) merkitystä yrityksen kilpailukyvylle ja nostaa 
osaamisen johtamisen kohteeksi (Prahalad & Hamel 1990). 

Yrityksen kyvykkyys muodostuu osaamisesta (know-how) ja valmiudesta 
hyödyntää osaamista (vrt. kuvio 20). Kyvykkyyden määrittely on siten hyvin 
lähellä vuosikymmeniä käytettyä know-how-käsitettä. ”Know” tarkoittaa tietoa 
(knowledge) ja ”how” taitamista ja valmiutta (capability). Prahalad ja Hamel 
(1990) määrittelevät yrityksen osaamisen (know-how) yksittäisten teknologioi-
den ja tuotantotaitojen yhdistelmänä. Valmius (capability) tarkoittaa yrityksen 
kykyä luoda uusia valmiuksia investoimalla ja muuttaa ydinprosessit strategi-
siksi valmiuksiksi, joilla asiakkaalle voidaan tuottaa ylivoimaista lisäarvoa 
(Stalk, Evans & Shulman 1992). Yrityksen kyvykkyys lepää toisaalta sen tuot-
teissa, tuotannossa, teknologiassa, tutkimuksessa ja kehityksessä, jakelukana-
vissa ja asiakassuhteissa. Näitä kaikkia tekijöitä yhdistävät ihmiset, jotka ovat 
yrityksen keskeisin kyvykkyyden lähde. (Mäkelin & Vepsäläinen 1994.) 

Kyvykkyydellä ja osaamisella viitataan usein yrityksen ominaisuuteen 
(organizational capabilities), vaikka lähtökohtana on, että yrityksen kompetens-
si ei synny ilman henkilöstön osaamista (Hooley, Saunders & Nigel 1988). Hoo-
ley et al. (1998) erottavat yksilö-, ryhmä- ja yritystason kyvykkyydet omiksi 
ryhmikseen, mutta painottavat samalla, että kyvykkyyksien taustalla on aina 
yksilöiden osaaminen. Ryhmätason kompetenssit sisältävät mm. teknisen 
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osaamisen ja kyvyn työskennellä toimintarajat ylittävissä ryhmissä. Yritystason 
kompetenssiin kuuluu kyky määrittää yrityksen suunta, tiedon hankinta ja 
hyödyntäminen (Hooley et al. 1998).  

Hamel ja Prahalad (1990, 1994) korostavat yrityksen kyvykkyyspohjaista 
kilpailua ja tekevät selvän pesäeron pelkästään suorituskyvyn johtamiseen kes-
kittyviin strategioihin. Kyvykkyys voidaan nähdä toimintaa korostavan ajatte-
lutavan vastakohtana. Kyvykkyysajattelun tarkoituksena ei ole korvata perin-
teistä strategiaa, vaan se on lähinnä toisenlainen tapa tarkastella asioita. Yrityk-
sen resurssit (kuvio 20) voidaan luokitella karkeasti kahteen päähaaraan: omis-
taminen (having) ja kyvykkyydet (competence, capability). Kyvykkyydet jakau-
tuvat taas tietämiseen (knowing) ja tekemiseen (doing). Tahto on osa yrityksen 
kyvykkyyttä. Vasta omaperäinen, terävä ja erotteleva tahto ilmaistuna visiona 
tai missiona luo todellista tahtomiseen liittyvää kyvykkyyttä (Goold,  Campbell, 
& Alexander 1994).  

KUVIO 20 Yrityksen resurssien karkea luokittelu (Huomo, Mäkelin & Vuoria 1995, 
215). 

Länsimaisen näkemyksen mukaan yritysten menestyminen perustuu pitkälti 
strategisiin valintoihin, joissa kovat keinot ja arvot ovat vahvasti esillä (Miller 
1998). Sen sijaan japanilainen humanistinen yritysfilosofia korostaa enemmän 
pehmeiden arvojen merkitystä.  Japanilainen filosofia korostaa erityisesti kol-
mea kohtaa ”human capitalismin” nimissä (Ozaki 1991, 10):  

1) Inhimilliset resurssit (human resources) ovat tuotannon tärkein tekijä ja
tuotteiden markkina-arvon perimmäinen lähde.

2) Ihmiset ovat henkistä pääomaa, koska he pystyvät luomaan menestymisen
edellytyksiä.

3) Ihmiset ovat psykofyysisiä olioita, joiden tuottavuus riippuu motivaatios-
ta.

Inhimilliset resurssit (human resources) ovat tietointensiivisen yrityksen kes-
keinen kilpailukykyä ylläpitävä tekijä. Osaaminen on ihmisissä ja ihmisten 
muodostamassa organisaatiossa. Yrityksen rakenteellinen pääoma tukee osaa-
mista lähinnä aineellisella puolella, mutta se ei luo suoraan uutta osaamista. 

RESURSSIT

OMISTAMINEN KYVYKKYYDET

Aineellinen Aineeton TEKEMINEN TIETÄMINEN

Taidot Prosessit Tiedot Tahto
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3.4.2 Yrityksen kilpailukyvyn ylläpitäminen 

Nopeassa muutosvauhdissa perinteiset strategianäkemykset eivät yksin takaa 
yrityksen kilpailuedun säilymistä. Tarvitaan myös uusiutumiskykyä, ja siksi 
osaaminen ja oppiminen ovat nousseet organisaatioiden kilpailuvalteiksi. 
Osaaminen on strategisen johtamisen teorioiden mukaan organisaatioon liittyvä 
ydinalue, jota on hallittava samoin kuin muita resursseja. Organisaation kehit-
tämisen teorioissa osaaminen nähdään muutoksen aikaansaamisen välineenä. 
Asiakaslähtöisessä strategiassa painopiste on asiakkaalle tuotetussa lisäarvossa 
(Ruohotie 1996, 15–16). Yrityksen kilpailukykyä kuvataan arvoketjulla, jossa il-
menevät erovaisuudet ovat yritysten tärkeä kilpailutekijä. Arvoketjun tärkeä 
tukitoiminta on inhimillisten voimavarojen hallitseminen (Human Resource 
Management). Tämä on sidoksissa yrityksen kilpailukykyyn työntekijöiden tai-
tojen, motivaation ja koulutuksen kautta (Porter 1985; Miller 1998, 126–129; 
Ruohotie 1996, 16). Tietointensiivisessä yrityksessä inhimillisten voimavarojen 
hallinta ja organisaation jäsenten sitoutuminen jatkuvaan oppimiseen ovat tär-
keä menestystekijä. 

Organisaation ydinosaamisen ja tietopohjan muutoksia hallitaan metatai-
tojen avulla. Näiden tavoitteena ovat muutoksen hallinta sekä ydinosaamisen 
kehittäminen ja levittäminen. Keskeisimpiä metataitoja ovat Ruohotien (1996, 
29) mukaan seuraavat:

1) Oppiminen. Kyse on siitä, että jalostuneet taidot muokataan ydintaidoiksi.
2) Innovatiivisuus. Ydintaitojen luovaa soveltamista on uusissa yhdistelmis-

sä kilpailijoita tehokkaammin.
3) Taitojen yhdistely. Ydintaitoja syntyy jalostettuja taitoja yhdistelemällä.

Taitojen yhdistely kertoo organisaation oppimiskyvystä.
4) Juurruttaminen. Hankittujen taitojen hallussa pitäminen edellyttää tietojen

ja taitojen säilyttämistä ja niiden ulosvuotamisen estämistä.

Metataidot kertovat yrityksen toimintatavasta ja kyvystä hyödyntää omaa po-
tentiaalia. Metataitojen katsotaan liittyvän enemmän toimintakäytäntöihin kuin 
tietoon. Ne ovat myös sidoksissa organisaation rakenteeseen ja kulttuuriin 
(Ruohotie 1996, 29). 

Organisaation osaaminen koostuu erilaisista osaamisalueista. Näitä yhdis-
tämällä on mahdollista saada aikaan uutta osaamista ja sitä kautta kilpailuetua. 
Kilpailukyvyn näkökulmasta kysymys on organisaation kyvystä yhdistää 
osaamista ja erilaisia valmiuksia. Menestymisen kannalta tärkeää on erilaisten 
kyvykkyyden alueiden onnistunut yhdistäminen (Ruohotie 1996, 18–19). Nona-
kan ja Takeuchin (1995) mukaan japanilaisten yritysten menestys on perustunut 
juuri niiden taitoon organisationaalisen tiedon luomisessa ja levittämisessä. La-
don, Boydin ja Wrightin (1992) esittämä kestävän kilpailuedun kompetenssi-
malli perustuu eri osaamisalueiden yhdistämiseen. Mallissa tuotantoon, tuottei-
siin, resursseihin ja johtamisstrategiaan liittyvien osaamisalueiden tulee olla ta-
sapainossa keskenään (kuvio 21). 
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KUVIO 21 Kestävän kilpailuedun kompetenssimalli (Lado, Boyd & Wright 1992). 

Transformaatioperusteinen osaaminen on tuotanto-osaamista. Se edellyttää operationaa-
lisia valmiuksia kilpailuedun saamiseksi. Kysymys on erilaisten teknologioiden ja tuotan-
to-osaamisen harmonisoinnista sekä organisaation kompetenssien kehittämisestä. 

Tuoteperusteinen osaaminen ilmenee maineena, laatuna ja tuotemerkkinä. Se edellyttää 
tuotanto- ja johtamistaidollista osaamista. 

Resurssipohjainen osaaminen näkyy yrityksen kyvyssä kehittää tuotanto- ja tuoteperus-
teista osaamista. Kysymys on organisaation strategisesta kyvystä. 

Kilpailukyvyn ja henkilöstön välistä suhdetta tarkasteltaessa voidaan helposti 
havaita, että yrityksissä on runsaasti työtehtäviä, jotka ovat rutiiniluonteisia ja 
joiden suorittamiseen on korvaavia vaihtoehtoja. Kun yrityksen henkilöstöä 
tarkastellaan nelikenttäanalyysilla siitä näkökulmasta, kuinka suuren lisäarvon 
kukin voi asiakkaille tuottaa ja kuinka helposti työsuoritus on korvattavissa, 
päädytään mielenkiintoiseen havaintoon: Yrityksen henkinen pääoma ja sitä 
kautta menestys lepäävät pääosin pienen eksperttiryhmän harteilla. Muihin 
ryhmiin sijoittuvat työntekijät ovat toki tärkeitä yrityksen toiminnan kannalta, 
mutta eivät sellaisessa avainasemassa kuin ekspertit. (Stewart 1997, 88–93.) 

Edellä mainituilla perusteilla kullekin ryhmälle on annettu roolia kuvaava 
nimi kuviossa 22. 

Johtamistaidollinen 
osaaminen ja

johtamisstrategia

Resurssiperusteinen
osaaminen

Tuoteperusteinen
osaaminen

Transformaatioperus-
teinen osaaminen
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KUVIO 22 Työntekijöiden ryhmittely korvattavuuden ja asiakkaalle tuotetun lisä-
arvon perusteella (Stewart 1997, 90; Raivola & Vuorensyrjä 1998). 

Ekspertti-ryhmä edustaa yrityksen varsinaisia tähtiä. Se muodostaa yrityksen 
keskeisen henkisen pääoman (human capital). Eksperttien osaamisen ansiosta 
yrityksellä on asiakkaita. Eksperttien osaaminen on yrityksen tärkein kilpailu-
valtti. Tyypillisiä yrityksen selkärangan muodostavia eksperttejä ovat tutkijat, 
projektin johtajat, huippumyyjät ja henkilöstöjohtajat. 

Informaatioyhteiskunnan suurista osaamisvaatimuksista huolimatta väite-
tään, että korkeat osaamisvaatimukset koskevat vain 10 % korkean teknologian 
parissa työskentelevistä. Väite perustuu siihen, että myös tietotyössä on run-
saasti tukitehtäviä ja rutiineja, jotka eivät vaadi erityistä osaamista ja innovatii-
visuutta (Raivola & Vuorensyrjä 1998). Kyseinen kehitys johtaa vääjäämättä 
työtehtävien polarisoitumisen kasvuun. 

Tietointensiivisissä yrityksissä työntekijät ja työryhmät ovat itsenäisempiä 
kuin perinteisessä teollisuudessa. Inhimilliset tuotantopanokset, tieto ja osaa-
minen, on otettu kokonaisvaltaisemmin käyttöön koko organisaatiossa. Tuotan-
toprosessit ovat muuttuneet imuohjattuja logistiikkaratkaisuja kohti. Organisaa-
tioissa muutokset näkyvät horisontaalisena verkottumisena. Palvelujen määrän 
ja laadun määrittely tapahtuu asiakkaiden tarpeista lähtien. Massatuotannon 
ohella yksilöllisiä ja jopa ainutkertaisia tuotteita pystytään tuottamaan kilpailu-
kykyisesti (Raivola & Vuorensyrjä 1998). 

Yrityksen henkilöstön käytännöllinen lahjakkuus pääsee parhaiten esille 
organisaation toimijaryhmissä (community of practice). Tällainen epämuodolli-
nen ja synerginen professionaalinen ryhmä muodostuu yhdessä oppimisen 
kautta. Ryhmän yhteinen tavoite työyhteisössä tarkoittaa jaettua ymmärrystä 
asiakkaiden tarpeista ja niiden tyydyttämisen mahdollisuuksista. Ryhmää ei 
voida johtaa perinteisin menetelmin, koska se on itseohjautuva ja demokraatti-
nen. Oppiminen organisaatiossa tapahtuu eri toimijaryhmissä lähinnä hiljaisen 
tiedon ja osaamisen jakamisen kautta muuttamalla ne innovaatioiksi (Stewart 
1997). 

Yritysten kilpailukyvystä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä taloudellista 
kilpailukykyä, jonka mittareita ovat kannattavuus, oman pääoman tuotto, 
markkinaosuus ja/tai kasvu. Taloudellisen kilpailukyvyn mittarit hylätään täs-
sä tutkimuksessa, koska muuntokoulutuksen vaikutusten ja yritysten taloudel-
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lisen kilpailukyvyn välistä riippuvuutta on mahdoton tutkia pienellä useisiin 
yrityksiin hajautuneella henkilömäärällä (N=36).  

Kilpailukyvyn rinnalle tutkimuksessa on tuotu menestysedellytysten käsi-
te kuvaamaan sitä, että jo alun perin tarkoitus on ollut tutkia osaamisen kasvun 
kautta syntyviä yrityksen kilpailukyvyn edellytysten muutoksia. Kilpailukyvyn 
edellytysten tutkimisen johtoajatuksena on se, että yksilöiden asenteissa, yrittä-
jyyteen ja yrittämiseen suhtautumisessa, innovatiivisuudessa sekä strategisessa 
ja ammatillisessa osaamisessa tapahtuneet muutokset kertovat yrityksen me-
nestysedellytyksistä. 

3.5 Yrittäjyys 

1990-luvulla yhteiskunnallisessa keskustelussa yrittäjyydestä on tullut yleisesti 
käytetty käsite. Tällöin viitataan yleensä taloudelliseen toimintaan, johon liitty-
viä merkityksiä ovat muun muassa riskinkantaja, rahoittaja, innovaattori, pää-
töksentekijä, omistaja tai resurssien allokoija (Hébert & Link 1982). Sanat ”yrit-
täjyys”, ”yritteliäisyys” ja ”yrittäjä” ovat kaikki peräisin verbistä ”yrittää”. Yrit-
täminen on päämäärätietoista tavoittelua, pyrkimistä, ahkerointia ja ponniste-
lua. Se on myös tahtomista ja lähellä onnistumista olevaa yritystä (Marjosola 
1979, 8). Nykysuomen sanakirjan (1992) mukaan yrittäjyys merkitsee yrittäjänä 
olemista ja yritystoimintaa. Perinteisemmin yrittäjyydestä puhuttaessa tarkoite-
taan sellaisen henkilön yritystoimintaa, joka on itse taloudellisesti sitoutunut 
yritykseen ja sen riskin kantamiseen.  

3.5.1 Yrittäjyyden kuvaus 

Jotkut tutkijat tarkoittavat yrittäjyydellä suppeasti vain omistajayrittäjyyttä 
(Mäki 1979; Huuskonen 1992). Toisten mielestä myös toisen palveluksessa voi-
daan toimia yrittäjämäisesti (Honko 1980, 11–15; Peltonen & Ruohotie 1987, 99). 
Laajemman tulkinnan mukaan puhutaan sisäisestä yrittäjästä (intraprenööri) ja 
sisäisestä yrittäjyydestä, kun taas suppeamman tulkinnan mukaan kysymys on 
lähinnä omistajayrittäjästä (entreprenööri).  

Yrittäjyyteen liittyviä ajattelu- ja toimintatapoja ohjaa niiden kulttuurinen 
yhteys. Pelkästään psykologiaan perustuva näkemys ei kuitenkaan anna yksise-
litteisiä vastauksia inhimillisen käyttäytymisen perusteista. Erilaiset käyttäyty-
mistä selittävät teoriat eroavat toisistaan siinä, kuinka voimakkaasti toimintaa 
selitetään menneisyydestä käsin ja missä määrin painoa pannaan tulevaisuu-
desta, odotuksista ja pyrkimyksistä lähteviin näkemyksiin. Menneisyyden 
osuutta ihmisen toimintaan vaikuttavana tekijänä korostaa näkemys, jonka 
mukaan vietti, vaisto, tarve, halu tai jokin vastaava vaikuttaa toimijaan (Mar-
josola 1979, 19). Stanworth ja Curran (1973, 28–34) selittävät yrittäjyyttä sosiaali-
sen marginaalisuuden avulla ja väittävät, että yrittäjä on henkilö, jolla on epä-
suhde sosiaalisen aseman ja ominaisuuksien välillä. Schumpeterille (1962) yrit-
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täjyys on taas uudistumista takaava supertuotannontekijä. Hän painottaa yrittä-
jän roolin merkitystä yrittäjyyden syntymiselle. Schumpeter oli yksi ensimmäi-
siä tutkijoita, joka väitti, että taloudelliset kiihokkeet eivät olleet ainoa tekijä, 
joka motivoi yrittäjää (Lahti 1988, 9). 

Useimmille yrittäjyyden lähestymistavoille näyttää olevan yhteistä yrittä-
jyyden mieltäminen ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistavaksi (Marjosola 1979). 
Amerikkalainen näkemys yrittäjyydestä painottaa tuoteinnovaatioita yrittäjyy-
den tuloksena. Suomalainen näkemys korostaa taas kokonaisvaltaisempaa suh-
tautumista työntekoon. Se painottaa innovatiivisuuden ohella dynaamisuutta, 
oma-aloitteisuutta, luovuutta ja vastuullisuutta. (Koiranen & Pohjansaari 1994, 
33.) Yrittäjyys on yksilötasoinen ominaisuus, joka ilmenee tavoitteellisena toi-
mintana. Se on myös tahto ja mahdollisuus. Yrittäjyys ajattelu- ja toimintatapa-
na yhdistetään usein vahvasti johtamiseen. Ulkoinen yrittäjyys tekee johtami-
sesta erottamattoman osan yrittäjyyttä. Johtamista ei voi unohtaa myöskään si-
säisestä yrittäjyydestä puhuttaessa, koska se on oleellinen katalysaattori sisäi-
sen yrittäjyyden syntymiselle. Uutteruuden ohella yrittäjyyteen kuuluviksi 
ominaisuuksiksi luetaan myös innovatiivisuus ja luovuus. Kauranne (1984, 126) 
määrittelee innovatiivisuuden yrittäjyyden alakäsitteeksi ja luovuuden innova-
tiivisuuden alakäsitteeksi (kuvio 23). 

KUVIO 23 Yrittäjyyden, innovatiivisuuden ja luovuuden suhteet toisiinsa (Kauran-
ne 1984, 126). 

Ulkoinen yrittäjyys 

Perinteinen yrittäjyyden kuva muodostuu useimmiten itsenäisestä omistajayrit-
täjästä. Ulkoiseen yrittäjyyteen kohdistuvassa tutkimuksessa yrittäjien persoo-
nallisuus ja motiivit ovat olleet laajasti mielenkiinnon kohteena. Smith (1967, 
12–58) on tunnistanut kaksi erilaista yrittäjätyyppiä: ammattiyrittäjän ja oppor-
tunistin. Ammattiyrittäjät esiintyvät yrittäjinä suhtautumalla yritykseen kuin 
omaan perheeseensä. Kasvun tavoitteleminen ei ole etusijalla. Opportunistit 
ovat taas voimakkaasti tavoitteisiin pyrkiviä kasvuhakuisia yrittäjiä. Opportu-
nisti on luonteeltaan mieluummin asioiden kuin ihmisten johtaja. Yrittäjäjohta-
jana toimiva henkilö korostaa johtajaominaisuuksien merkitystä. Yrittäjätyy-
peille on usein yhteistä se, että he uskovat voivansa vaikuttaa menestykseensä 
enemmän kuin muut ihmiset. Yrittäjät ovat myös keskimäärin suoritusmotivoi-
tuneempia kuin väestö keskimäärin (Huuskonen 1992). Riskinotossa yrittäjät 
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eivät ole yleensä yltiöpäisiä, vaan pyrkivät analysoimaan, minimoimaan ja hal-
litsemaan riskit keskimääräistä paremmin (Vesala 1992). 

Sähköteknisen alan nopea kasvu sekä joustavuuden ja kannattavuuden yl-
läpitäminen ovat kasvattaneet voimakkaasti alalla verkostosuhteisiin perustu-
vaa alihankintayritystoimintaa niin suunnittelutyön kuin valmistuksen osalta. 
Alihankkijat ovat usein verkostossa toimivia omistajayrittäjiä. Verkostosuhtei-
den motiivina on pyrkimys yhteistyöhön molemminpuolisen hyödyn ja kump-
panuuden mielessä. Yhteistyöverkoston sisällä korosteisena ajatuksena on 
kumppanuus ja yhteinen kilpailuetu lopputuotteen markkinoilla (Raatikainen 
1991, 148; 1992, 98–118). Verkostomaisessa toiminnassa yrittäjyys on mahdollis-
ta säilyttää pienyrittäjämäisen joustavana. Samalla verkosto voi yhteistyössä 
tavoitella myös suuren volyymin tuomia etuja. Verkostoajattelu yhdistettynä 
yrittäjyyteen luo uusia toimintamalleja ja purkaa vanhoja hierarkkisia rakentei-
ta. Verkostot voivat olla perusluonteeltaan suljettuja tai avoimia. Ihmisten väli-
siin suhteisiin perustuvat verkostot, kuten yritysten ja yrittäjien väliset suhteet, 
ovat yleensä avoimia verkostoja (Koiranen 1993, 139–153). Alihankintasuhtee-
seen perustuvien verkostojen avoimuutta rajoittavat päämiehen asettamat laa-
tu-, salaamis- ja pätevyyskriteerit. Tämä on hyvin tyypillistä muun muassa säh-
köteknisen alan alihankintaverkostolle.  

Miten yrittäjä, ammattijohtaja ja sijoittaja eroavat toisistaan? Keskeisin 
erottava tekijä liittyy taloudellisiin sitoumuksiin, vaikka ammattijohtajan palk-
kaus saattaa olla sidoksissa yrityksen menestykseen. Ammattijohtajasta tulee 
yrittäjä sitä mukaa, kuin hänen taloudellinen riippuvaisuutensa yrityksestä, 
mahdollisuudet itsenäiseen päätöksentekoon ja omien tavoitteiden toteuttami-
seen kasvavat. Henkilöä, joka yritykseen sijoitetun pääoman osalta toimii ris-
kinkantajana ja tuoton osalta jakajana, mutta ei osallistu aktiivisesti yrityksen 
toimintaan, ei voida pitää yrittäjänä. Hän toimii kyseisessä tapauksessa sijoitta-
jan roolissa. Ammatinharjoittajan ja yrittäjän välinen suurin ero on siinä, että 
ammatinharjoittajan liiketoiminta perustuu pääosin hänen itsensä asiantunte-
mukseen (Marjosola 1979, 9–14). 

Sisäinen yrittäjyys 

Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa yrittäjyyttä organisaation jäsenenä. Tällöin palkka-
työtä tekevä henkilö suhtautuu työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja 
aloitteellisesti, kuin hän työskentelisi omistamassaan yrityksessä. Sisäisen yrit-
täjyyden ydin on yritteliäs tapa toimia. Sisäisen yrittäjyyden avainhenkilö on 
siis itse sisäinen yrittäjä (intraprenööri).  Sisäisen yrittäjyyden pyrkimyksenä on 
vapauttaa ihmisiä ja organisaatioita toimimaan innovatiivisesti ja tuottavasti 
(Kolchin & Hyclak 1987, 14–18). Sisäinen yrittäjyys liittyy läheisesti yritysten 
pyrkimyksiin parantaa tuottavuutta ja laatua sekä henkilöstön motivaatiota. Pe-
rimmältään kyse on yrityksen yksilölle suomista mahdollisuuksista toteuttaa 
sisimmässään olevaa yrittäjyyttä (Koiranen & Pohjansaari 1994, 31–40). Johta-
misen uudistaminen on avainasemassa rakennettaessa yrityksen sisäisen yrittä-
jyyden henkeä siten, että henkilöstön työmotivaatio ja organisaation dynaami-
suus kasvavat (Koiranen 1993). 
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Sisäistä yrittäjää voidaan kuvailla tyypillisten ominaisuuksien perusteella, 
vaikka ei ole valmista kaavaa, jonka perusteella voitaisiin etukäteen määritellä 
kenestä voi tulla sisäinen yrittäjä. Pinchot (1986, 29–48) ja Koiranen (1993, 124–
127) kuvailevat sisäisiä yrittäjiä henkilöiksi, jotka ovat sekä näkijöitä että tekijöi-
tä ja joilla on halu panna toimeksi. Sisäinen yrittäjä ei epäröi panna itseään li-
koon. Hän omistautuu voimakkaasti ajamalleen asialle, ja hänellä on korkeat
sisäiset standardit. Toimintaa leimaavat voimakas yrityksen päämääriin ja
omiin hankkeisiin sitoutuminen, vapaudenhalu, itsenäisyys ja toimintasuuntau-
tuneisuus. Sisäiset yrittäjät ovat luovia, heillä on visioita ja kunnianhimoa, ja he
ovat myös valmiita ottamaan riskejä edistääkseen uusia ideoita, mutta he teke-
vät työtä mieluummin toiselle, kuin työskentelisivät omassa yrityksessä. Sisäi-
nen yrittäjä on motivoitunut asettamaan tavoitteita ja saavuttamaan niitä. Haas-
teet voivat olla sekä lyhyt- että pitkäkestoisia (Koiranen & Pohjansaari 1994, 31–
40). Pinchotin (1986, 32) mukaan yrityksen sisäiseen yrittäjyyteen kuuluu vas-
tuun ottaminen innovaatioiden aikaansaamisesta. Se on keino kannustaa uusien
tuotteiden, palvelujen ja tekniikoiden innovatiiviseen soveltamiseen tuottavuu-
den parantamiseksi (Nelton 1984, 59–62).

Rothwell (1987, 12–19) näkee sisäisen yrittäjän innovaattorina. Tällaisia 
avainhenkilöitä ovat Rothwellin (1987) mukaan tekniset innovoijat, liiketoimin-
nan innovoijat, johtajat ja sisäiset yrittäjät. Toimintatapojen mukaan sisäiset 
yrittäjät voidaan jakaa uranuurtajiin, erikoistujiin, irtautujiin, kulttuurin muok-
kaajiin ja projektin vetäjiin. Uranuurtajat on ryhmä, joka löytää parhaiten uusia 
mahdollisuuksia. Erikoistujat ottavat hoitaakseen esimerkiksi aikaisemmin ul-
koa ostettuja tehtäväkokonaisuuksia. Irtautuja haluaa rakentaa yrityksen osasta 
itsenäisen yksikön. Kulttuurin muokkaajat vaikuttavat organisaation suhtau-
tumistapoihin omalla esimerkillään. Projektin vetäjät ovat aina sisäisiä yrittäjiä 
hankekohtaisesti. (Atterhed 1985, 81–85; Koiranen 1993, 125–126.) 

Mitä hyötyä on sisäisestä yrittäjyydestä yritykselle ja henkilölle itselleen? 
Kanter (1990) on huolestunut siitä, millä keinoin suurissa yrityksissä voidaan 
säilyttää yrittäjämäinen suhtautuminen työntekoon. Hän puhuu sisäisen integ-
roinnin tärkeydestä henkilökohtaisen yrittäjyyden rinnalla. Isot yritykset ovat 
kulttuurisesti joko integroivia tai segmentoivia. Integroivissa yrityksissä vallit-
see innovointia kannustava yrittäjähenkisyys. Niille on tyypillistä tulevaisuus-
suuntautunut näkökulma, jossa rakenne ja tiedonkulku ehkäisevät eristymistä. 
Segmentoivissa yrityksissä on taas tiukkoja rajoja ja vähän vastuualueiden yli 
ulottuvaa yhteistyötä. Yksilön kannalta sisäinen yrittäjyys tekee mahdolliseksi 
työskennellä sellaisten päämäärien eteen, jotka ovat häntä motivoivia ja kan-
nustavia. Parhaimmillaan sisäinen yrittäjyys palkitsee henkilöä sekä saavutuk-
sin että taloudellisin palkkioin. Useat tutkijat ovat yrittäneet tunnistaa tekijöitä, 
joilla on yhteyksiä sisäiseen yrittäjyyteen ja yrityksen menestymiseen. Kyseisis-
sä tutkimuksissa on saatu tietoa sisäistä yrittäjyyttä rajoittavista ja kannustavis-
ta tekijöistä. Motivaatiotekijät, jotka virittävät ja suuntaavat yrittäjämäistä käyt-
täytymistä ja vaikuttavat henkilöstön motivoituneisuuteen, ovat organisaation 
menestyksen keskeinen tekijä (Koiranen & Pohjansaari 1994, 40–45). 

Sisäisellä yrittäjyydellä on useita yhteisiä piirteitä ulkoisen yrittäjyyden 
kanssa. Riskinotto, vapaudenhalu ja toimintasuuntautuneisuus ovat yhteisiä 
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molemmille yrittäjätyypeille. Sisäinen yrittäjyys voi olla myös ponnahduslauta 
ulkoiseksi yrittäjäksi, koska sen kautta voidaan kokeilla liikeidean luomista en-
nen omakohtaisen riskin ottamista (Koiranen & Pohjansaari 1994, 31). 

Yrittäjäksi ryhtymisen motiiveja 

Yrittäjyyden motiiveista ja syistä on lukuisia kyselytutkimuksia. Koska tutki-
muksista ei aina selviä aineistojen keräysperusteet, tutkimustulokset eivät ole 
kaikin osin vertailu- ja yleistyskelpoisia. Ilmoitetut motiivit ovat melko hetero-
geenisia, ja niiden keskinäiset suhteet jäävät epäselviksi. Kun yrittäjäksi ryhty-
misen motiiveja tarkastellaan pelkästään henkilön itsensä ja hänen persoonalli-
suutensa kautta, oletuksena on, että syyt ovat henkilöiden sisällä ja että yrittä-
jäksi ryhtyneet ovat voineet vapaasti toteuttaa tahtoaan. Tällöin vaarana on, että 
päätöstilanteeseen kuuluvat muut syyt, kuten arvomaailma, taloudellinen ti-
lanne ja lähtöorganisaatio, jäävät huomioon ottamatta. Melko vapaamuotoisissa 
kyselytutkimuksissa saatuja syitä, vaikka ne näyttävät melko yhteneviltä, on 
vaikea asettaa hierarkkiseen asemaan keskenään. Luokitteluperusteiden eroista 
ja päällekkäisyyksistä huolimatta eri tutkimukset antavat toisiaan tukevia tu-
loksia. (Marjosola 1979.) 

Halu riippumattomuuteen ja taloudelliset motiivit näkyvät kaikkien tut-
kimusten tuloksissa (Marjosola 1979, 64–68). Tyhjentävän luettelon laatiminen 
tilanteista, jotka johtavat yrittäjäksi ryhtymiseen, on mahdoton tehdä, koska 
vaikuttavia tekijöitä on todella paljon. Henkilökohtaisten ominaisuuksien ohella 
muita vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa sosiaaliset, taloudelliset ja ympä-
ristötekijät (Huuskonen 1992, 84–105). Huuskosen (1992, 105) mukaan yrittäjäk-
si ryhtyminen ei ole suorassa syy–seuraus-suhteessa mihinkään yksittäiseen te-
kijään, kuten tilanteeseen, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin tai sosiaaliseen ti-
lanteeseen. 

On vaikea nostaa jotain yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavaa tekijää toista 
voimakkaammin esille, mutta yrittämistä voidaan pitää ammattina, joka tarjoaa 
mahdollisuuksia riippumattoman ja haasteellisen aseman saavuttamiseen sekä 
luovuuden käyttöön vaativissa työtehtävissä. Se, mikä koskee ulkoisen yrittä-
jyyden syitä ja motiiveja, pätenee jossain määrin myös sisäisessä yrittäjyydessä.  

Innovatiivisuus 

Joseph Schumpeteriä (1883–1950) pidetään yleisesti innovaatio-käsitteen pe-
rusmäärittelijänä. Hän otti systemaattisesti käyttöön keksinnön ja innovaation 
käsitteet ja erotti ne toistaan. Hänen kehittämänsä yritysten kilpailuteoria nojaa 
pitkälti tekniseen kehitykseen ja innovaatioihin (Lemola & Lovio 1984). Schum-
peter kiinnitti huomiota innovaation ja teknisen kehityksen seurauksiin ja ko-
rosti innovaatioiden, taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn suhdetta (Nivala 
1994). 

Innovatiivisuudella tarkoitetaan yleensä kykyä tehdä sellaisia onnistuneita 
muutoksia, joista seuraa menestystä. Innovaatiot ja innovaatioita tuottavat or-
ganisaatiot vaihtelevat suuresti innovaation laajuuden, luonteen ja uutuusas-
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teen mukaan. Innovaatiot voidaan jakaa karkeasti tuote- ja prosessi-
innovaatioihin. Innovaatiotyypistä riippumatta onnistumisen edellytyksenä on 
tavalla tai toisella hankittu tieto innovaation tarpeesta, uusista teknisistä tai 
muista mahdollisuuksista ja innovaation onnistunut markkinointi. Tarve voi 
olla näkyvä tai piilevä, jolloin tarpeen herättäminen on osa innovaation mark-
kinointia. Esimerkkinä piilevänä olleesta tarpeesta voidaan mainita mobiilivies-
tinnän alalta tekstiviestien yllättävä suosio. Innovaatiot ovat yleensä aluksi epä-
selviä, niiden kehittäminen on saattanut lähteä väärin liikkeelle, ne kiertävät 
vaiheesta toiseen, tai työ joutuu umpikujaan. Innovaatioita on yritetty kuvata 
metaforan avulla rautatiematkana, jolloin on mahdollista pysähtyä eri asemille 
tai jatkaa sivuraiteelle tai jopa ottaa takapakkia (Tidd, Bessant & Pavitt 1997, 6–
49). Innovaatioissa onnistumiseen näyttää vaikuttavan Tidd et al. (1997, 32–33) 
mukaan kaksi avaintekijää: 

1) tekniset resurssit, kuten ihmiset, välineet, tieto ja raha ja
2) organisaation kyky johtaa innovaatiotyötä.

Innovaatioprosesseja tutkinut Keith Pavitt (1992, 213–214) toteaa neljä johtopää-
töstä omien innovaatiotutkimustensa pohjalta: 

1) Innovaatiot ovat luonteeltaan yritykseen sitoutuneita, ja ajan myötä ne
pyrkivät kasaantumaan innovatiivisiin yksiköihin. Innovaatiotoiminnassa
hiljainen tieto (tacit knowledge) on merkittävässä asemassa. Teknologia-,
tuote- tai palveluinnovaatiot syntyvät yrityksissä kehittämisen, testaami-
sen, tuotannon ja erityistuotteiden kautta. Innovaatioiden syntyminen
edellyttää ainutkertaista ja kokemuksellista teknologian osaamista ja op-
pimista sekä tuotteen ja asiakastarpeiden ymmärtämistä.

2) Yritykseen kertynyt teknologinen pääoma ja osaamispääoma rajaavat
melko tiukasti mahdollisuuksia merkittävien innovaatioiden syntymisek-
si, eli innovaatiot ovat yleensä eriytyneitä.

3) Innovaatiotoiminta on useimmiten keskitetty ammatillisesti ja toiminnalli-
sesti erikoistuneille työryhmille ainakin suuremmissa yrityksissä.

4) Innovaatioiden kaupallinen menestys on etukäteen erittäin epävarmaa.

Pavittin (1992) esittämät päätelmät ovat kiinnostavia verrattaessa niitä Pekka 
Lehtosen (1997) tutkimukseen suomalaisyrityksen menestystiestä. Jälkimmäi-
nen on tutkinut seitsemän suomalaisyrityksen menestyksen polkuja. Tutkimus 
osoittaa, että menestykseen johtaa useita erilaisia kehityspolkuja, joiden sisältö 
ja muoto ovat lähtöisin onnistuneista strategisista valinnoista. Menestys pohjau-
tuu innovaatiovetoiseen luovaan toimintaan, ydinosaamisen kehittämiseen, 
verkostuneisiin osaamisketjuihin ja innovaatioiden kaupallistamiseen. Voitta-
jayritykseksi kehittyminen on vaatinut eri yrityksiltä hyvin eripituisia ajanjak-
soja. Kehityspiirteissä on kuitenkin niin paljon samanlaisuutta, että on voitu 
puhua voittajayrityksen elinkaarimallista.  

Lehtosen (1997) tutkimus osoittaa, että kansainväliseen huippuun tähtää-
vään menestykseen ei ole oikotietä. Menestyksen ehtona on yrittä-
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jän/yrittäjäryhmän huippuosaaminen ja ylivertainen kompetenssi omalla 
osaamisalueella. Tällainen osaaminen edellyttää konstruktiivisen oppimisnä-
kemyksen mukaan vuosien kokemukseen perustuvaa harjaantumista. 

Menestyvän ekspertin osaamisprofiiliin kuuluu myös innovatiivisuus. 
Väitetään, että innovatiivisuus on syntymälahja eli jotkut henkilöt olisivat toisia 
innovatiivisempia. Samansuuntaisia väitteitä on esitetty myös yrittäjyydestä, 
vaikka molempien väitteiden paikkansapitävyydestä ei ole kovin pitäviä todis-
teita. Innovatiivisuudessakin on mahdollista kehittyä kuten kaikissa taito- ja tie-
tolajeissa.  

Luovuus 

Luovuus on määritelty edellä innovatiivisuuden alakäsitteeksi. Se on sisällöl-
tään suppeampi kuin innovatiivisuus. Aluksi on paikallaan tarkastella sitä, mitä 
luovuudella tarkoitetaan. Verbi ”luoda” tarkoittaa jonkin tuottamista (Ny-
kysuomen sanakirja 1992). Piha (1984) tarkastelee luovuutta melko laajasta nä-
kökulmasta. Hänen mukaansa luovuudessa on kyse yhteiskunnassa havaitta-
vasta ilmiöstä, jossa ihminen eri rooleissa luo uusia todellisuuksia. Luovuus 
pohjautuu keskittyvään ja hajoavaan ajatteluun siten, että se on ajattelun syn-
teesi. Keskittyvää ajattelua edustaa kaavamainen konvergentti ajattelu. Hajoava 
ajattelu tarkoittaa taas spontaania divergenttiä ajattelua. Luovuus on kykyä yh-
distää tunnettuja asioita uudella tavalla. Luovuudella on kolme ulottuvuutta 
(Piha 1984): 

1) epätavallisuus sisällössä,
2) harvinaisuus esiintulossa ja
3) arvo, jonka yhteisö/yhteiskunta antaa luovuudelle.

Luovuus on ymmärretty perinteisesti yksilölliseksi ominaisuudeksi. Luovuu-
den teoreettisen tulkinnan mukaan sitä tarkastellaan kokonaisvaltaisena ilmiö-
nä, johon kuuluu kolme komponenttia: yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotason re-
surssit. Ryhmädynamiikan merkityksen oivaltaminen luo pohjan ryhmätason 
tulkinnalle. Systeemiajattelu on vaikuttanut puolestaan organisaatiotason tul-
kintaan. 

Miten luovuus ymmärretään yritysympäristössä? Luova henkilö on omi-
naisuuksiltaan idearikas, keksintöjä, uusia ratkaisu- ja toimintamalleja sekä työ-
tapoja tuottava. Luonteenpiirteenä luovuus voidaan määritellä käyttäytymistie-
teellisenä käsitteenä luovaksi toiminnaksi. Luova ihminen on siis henkilö, joka 
tuottaa uusia ideoita. Yritystoiminnan osalta luovuus voidaan määritellä yksin-
kertaisesti prosessiksi, joka tuottaa uusia, ennakkoluulottomia ja satunnaisesti 
hyödyllisiä ideoita. Yrityksen luovuusprosessissa organisaatiossa työskentele-
vät ihmiset käyttäytyvät luovasti. Luova yritys arvostaa luovaa käyttäytymistä 
kaikilla organisaation tasoilla ja eri tehtävissä (Albrecht & Albrecht 1996, 10–
11). 

Yksilön merkitys organisaation luovuudelle ja luovuutta tukevalle ilma-
piirille on ratkaiseva. Ihmisen toimintakyky riippuu organisaation toimintakult-
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tuurista, koska organisaatio pyrkii palkitsemaan arvossa pitämiään käyttäyty-
mistapoja. Organisaatiossa ryhmän toimivuus vaikuttaa luovuuskykyyn. Ryh-
mädynamiikka voi laajentaa ja monipuolistaa luovaa prosessia silloin, kun se 
tukee kannustavaa ryhmäkäyttäytymistä. Informaation kulku ja erilaisten nä-
kökantojen esilletulo vaikuttavat organisaatiossa luovan ilmapiirin syntymiseen 
(Piha 1984).  

Luovuuden ja innovaation käsitteelliset eroavaisuudet ovat niin pieniä, et-
tä niiden syvällinen pohtiminen ei ole tässä tarpeen. Innovaatio voidaan yksin-
kertaisesti määritellä prosessiksi, jossa luovuus muutetaan hyödyksi. Ideat ovat 
taas innovaatioprosessin raaka-ainetta. Innovaatio alkaa ideasta, joka muuttuu 
prosessin aikana eri vaiheiden kautta konkreettiseksi ja käyttökelpoiseksi on-
gelmanratkaisuksi, tuotteeksi tai menestyksekkääksi liiketoimeksi (Albrecht & 
Albrecht 1996, 10–11). 

3.5.2 Yhteenveto yrittäjyydestä 

Useimpien tutkimusten mukaan yrittäjyydellä tarkoitetaan perimmäiseltä mer-
kitykseltään tietynlaista kulttuurisen taustan ohjaamaa ajattelu-, toiminta- ja 
suhtautumistapaa. Yrittäjyys-käsitteeseen liittyviä ominaisuuksia ja motiiveja 
ovat omistaminen, itsenäisyys ja riippumattomuus, yrittävä tapa toimia, ahke-
ruus, toimintasuuntautuneisuus, riskinotto, taloudellinen menestyminen, moti-
voituneisuus, oma-aloitteisuus, innovatiivisuus, luovuus ja vastuullisuus. Yrit-
teliäisyys on läheinen käsite yrittäjyydelle. Sillä tarkoitetaan yleensä yrittävää 
tapaa toimia. Yritteliäisyydellä on tarkoitettu tässä tutkimuksessa yrittäjyyteen 
kuuluvaa ominaisuutta.  

Ulkoisella yrittäjällä tarkoitetaan perinteisesti omistajayrittäjää. Sisäinen 
yrittäjä on taas toisen palveluksessa yrittäjämäisesti toimiva henkilö. Sisäisen 
yrittäjyyden tavoitteena on yritysten pyrkimys parantaa tuottavuutta, laatua ja 
henkilöstön motivaatiota sekä ylläpitää henkilöstön yrittäjämäistä suhtautumis-
tapaa työtekoa kohtaan. Sisäisen yrittäjyyden kannalta keskeistä on yrittämisel-
le avoin ja kannustava organisaatioilmasto ja johtamistapa. Sisäinen yrittäjä-
tyyppi muistuttaa monilta ominaisuuksiltaan, joita ovat muun muassa vapau-
denhalu, itsenäisyys, sitoutuminen, motivoituneisuus ja vastuun ottaminen, ul-
koista yrittäjää. Suurin ero ulkoiseen yrittäjään verrattuna on taloudellisissa si-
toumuksissa ja omistamisessa.  

Yritysten menestymisen kannalta sisäiset yrittäjät ovat avainhenkilöitä, 
koska heillä on näkemystä, toimintakykyä, innovatiivisuutta, oma-
aloitteisuutta, luovuutta ja rohkeutta ottaa vastuuta. Siksi sisäinen yrittäjyys 
nousee väistämättä yhdeksi yrityksen menestymisen avaintekijäksi. Sisäisenä 
yrittäjänä toimimaan sitoutuvien osuus yrityksen henkilöstöstä saattaa olla yksi 
tekijä, joka erottaa menestyviä ja vähemmän menestyviä yrityksiä toisistaan.  
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3.6 Käsiteteoreettisen viitekehyksen yhteenveto 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu luvusta 3. Siinä tarkastellaan 
osaamisen ja sen kehittymisen, kilpailukyvyn ja menestysedellytysten sekä yrit-
täjyyden teoreettista taustaa tämän tutkimuksen tarpeiden näkökulmasta.  

Osaamisen kehittymistä käsitellään pääosin kompetenssi- ja kvalifikaatio-
teorioiden sekä inhimillisen pääoman teorian pohjalta. Osaamisen käsite on ai-
kojen kuluessa saanut alkuperäisen tietämiseen ja taitamiseen liittyvän merki-
tyksen rinnalla vaikutteita strategiaopeista, organisaation kehittämisteorioista ja 
taloustieteistä. Osaaminen on luonteeltaan suhdekäsite, joten osaaminen on ai-
na osaamista johonkin. Osaamisen kehittyminen tapahtuu vaiheittain koulu-
tuksen ja oppimisen sekä erilaisten reflektoitujen kokemusten kautta. Työssä 
oppiminen on keskeinen osa osaamisen kehittymistä. Osaamisella on läheinen 
yhteys suorituskyvyn käsitteeseen. Tämä kytkee motivaatio- ja tahtotekijät 
osaamisen kehittymiseen (vrt. kuvio 12). Motivaatio ja tahto kuvaavat suhtau-
tumista yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä kohtaan. Suorituskyvyn kautta osaamisen, 
yritteliäisyyden ja yrittäjyyden välille syntyy yhteys.  

Kilpailukykyä ja menestysedellytyksiä on tarkasteltu yksilön ja yrityksen 
näkökulmasta. Yksilön kilpailukyky rakentuu pääosin yksilökompetenssin ai-
neksista. Osaaminen, innovatiivisuus ja luovuus, henkilökohtaiset ominaisuu-
det, motivaatio, tahto, asenteet ja arvot ovat tärkeimpiä yksilökompetenssin te-
kijöitä. Yrityksen kilpailukykyä tarkastellaan osaamispääoman kautta hankitun 
kilpailuedun ja menestysedellytysten näkökulmasta. Yrityksen kilpailukyvyn 
elementtejä ovat kyvykkyys osaamisen kehittämisessä, hyödyntämisessä ja op-
pimisessa, innovaatiokyky ja strateginen osaaminen.  

Viitekehyksen kolmas pääaihe on yrittäjyysteeman käsittely. Yrittäjyys 
nähdään kulttuurisidonnaiseksi ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistavaksi. In-
novatiivisuus, luovuus, motivoituneisuus ja yritteliäs tapa toimia ovat tyypilli-
siä sisäiseen yrittäjyyteen luettavia piirteitä. Yritysten menestymistä on tarkas-
teltu osaamisella hankitun kilpailukyvyn näkökulmasta. Tutkimusten mukaan 
teknologiayrityksen menestymiseen johtaa useita polkuja. Niiden taustalla ovat 
useimmiten onnistuneet strategiset valinnat. Kansainväliselle huipulle tähtäävi-
en yritysten menestyksen ehtona on huippuosaaminen ja ylivertainen kompe-
tenssi omalla osaamisalueella.  

Keskeiset käsitteet osaaminen, kilpailukyky ja yrittäjyys on viitekehykses-
sä johdettu yleisistä teoreettisista lähtökohdista toimialasidonnaisuudesta riip-
pumattomina. Käsitteitä ei ole kytketty nimenomaan ICT-sektoriin. 

3.6.1 Keskeiset käsitteet 

Teoreettisessa viitekehyksessä on kuvattu tutkimuksen kannalta keskeiset käsit-
teet ja niiden keskinäiset suhteet ja riippuvuudet. Käsitteet ovat pohjana empii-
risen tiedon keräämistä varten rakennettavalle mittarille. Viitekehyksen keskei-
simmät käsitteet selityksineen on taulukossa 7.  
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TAULUKKO 7 Yhteenveto teoreettisen viitekehyksen keskeisimmistä käsitteistä 

Käsite Määrittely 
Muuntokoulutus  
(professional degree 
upgrading) 

Muuntokoulutus on tutkintoon johtavaa työelämän tarpeisiin perus-
tuvaa koulutusta. Muuntokoulutuksessa on kyse aikaisemmin suori-
tettujen saman tai lähialojen tutkintojen muuttamisesta uusiksi kor-
kea-asteisemmiksi tutkinnoiksi. Koulutuksen suoritusaika lyhenee 
aiempien opintojen johdosta.  

Kompetenssi 
(competence) 

Kompetenssi tarkoittaa laaja-alaisesti yksilöön ja organisaatioon liitty-
viä ominaisuuksia, kyvykkyyttä ja potentiaalia määrättyyn työhön tai 
tehtävään. Kompetenssi liittyy läheisesti yksilön pätevyyteen. 

Kvalifikaatio  
(qualification) 

Kvalifikaatio tarkoittaa työstä johdettua pätevyysvaatimusta ja/tai 
yksilön ominaisuutta. Kvalifikaatiot liittyvät läheisesti työprosessiin ja 
yksilön ominaisuuksiin. 

Henkilökohtaiset omi-
naisuudet (personal 
qualifications) 

Henkilökohtaiset ominaisuudet tarkoittavat yksilöllisiä persoonalli-
suuteen liittyviä piirteitä, jotka voivat olla synnynnäisiä tai opittuja tai 
edellisten yhteisvaikutuksena syntyneitä. Henkilökohtaisiksi ominai-
suuksiksi katsotaan asenteet, arvot, motivaatio ja tahto. 

Osaaminen 
(know-how) 

Osaaminen tarkoittaa alkuperältään tiedon ja taidon ilmentymää ja 
kykyä niiden rationaaliseen soveltamiseen eri tilanteissa. Strategisesta 
näkökulmasta osaaminen on kilpailuedun hankkimista ja ylläpitämis-
tä. Johtamis- ja oppimisteorioiden lähtökohdasta osaaminen nähdään 
organisaation/yrityksen kykynä oppia ja uudistua. 

Kilpailukyky 
(competitiveness) 

Kilpailukyvyllä tarkoitetaan koulutuksen soveltuvuutta, sisältöä ja 
vaikutusten osuvuutta koulutuksen suorittaneiden työssä menestyk-
sen ja urakehityksen näkökulmasta. Yrityksen kilpailukyvyssä on ky-
se osaamisella kilpailemisesta ja osaamisylivoimasta kilpailijoihin 
nähden. 

Osaamisperustainen 
kilpailukyky 
(competence-based 
competitiveness) 

Osaamisperustaisella kilpailukyvyllä tarkoitetaan ylivoimaisen osaa-
misen hyödyntämisestä syntyvää kilpailukykyä ja menestysedellytyk-
siä. 

Menestysedellytys  
(ability to succeed) 

Menestysedellytyksillä tarkoitetaan onnistumisen mahdollisuuksien 
syntymistä tai luomista. Menestysedellytystä on käytetty kilpailuky-
vyn sukulaiskäsitteenä. 

Menestyminen 
(success) 

Yksilön menestymisellä tarkoitetaan yleensä onnistumista, asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista, kilpailussa pärjäämistä ja/tai uralla ete-
nemistä. Yrityksen menestymisellä tarkoitetaan onnistumista talou-
dellisesti, markkina-asemassa, tuotekehityksessä, uusissa tuotteissa ja 
palveluissa. 

Kyvykkyys 
(capability) 

Kyvykkyys tarkoittaa asiantuntevaa henkilöstöä. Yrityksen kyvyk-
kyys tarkoittaa kykyä ja halua suorittaa tarvittavat toiminnot käytet-
tävissä olevia voimavaroja yhdistelemällä siten, että asetetut tavoit-
teet/päämäärät saavutetaan. 

Urakehitys  
(career development) 

Organisaation sisäisellä urakehityksellä tarkoitetaan sekä horisontaa-
lista etenemistä, so. osaamisen ja vuorovaikutuksen kasvua, että ver-
tikaalista uralla etenemistä. Organisaation ulkopuolisella urakehityk-
sellä tarkoitetaan siirtymistä toisen organisaation palvelukseen sa-
mantasoisiin tai vaativampiin tehtäviin. 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 7 (jatkuu) 

Käsite Määrittely 
Yrittäjyys 
(entrepreneurship) 

Yrittäjyydellä tarkoitetaan ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapaa, 
jota ohjaa ilmiölle tyypillinen kulttuurinen tausta. Yrittäjyyteen kuu-
luvia ominaisuuksia ovat riippumattomuus, innovatiivisuus ja luo-
vuus. Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjyyttä organisaation 
jäsenenä. 

Yrittäjyyden edistämi-
nen (enhancing  
entrepreneurship) 

Yrittäjyyden edistämisellä tarkoitetaan pyrkimystä koulutuksen avul-
la juurruttaa yrittäjämäistä toimintatapaa yksilön ja yrityksen kilpai-
lukyvyn parantamiseksi.  

Yritteliäisyys 
(enterprise) 

Yritteliäisyys tarkoittaa omaehtoista yrittäjyyttä. 

Vaikuttavuus  
(effectiveness) 

Koulutuksen vaikuttavuudella tarkoitetaan koulutuksen heijastumista 
koulutettavien mielipiteisiin ja oppimistuloksiin, heidän ympäristöön-
sä, työyhteisön tuloksiin ja tarpeiden vastaavuuteen sekä yrityksen 
menestysedellytyksiin. 

3.6.2 Osaamisen ilmeneminen yksilö- ja yritystasolla 

Yksilötason osaamisodotuksia, kilpailukykyä ja menestysedellytyksiä sekä 
osaamista yrityksen kilpailukyvyn vauhdittajana on käsitelty edellä laajasti vii-
tekehyksen yhteydessä. Henkilökohtaisen kompetenssin ohella ihmisen osaa-
minen ilmenee yksilöllisinä ominaisuuksina ja persoonallisuutena. Osa ominai-
suuksista on synnynnäisiä, osa opittuja ja osa edellisten yhteisvaikutuksesta 
syntyneitä. Opittuja ominaisuuksia ovat tiedot ja ajattelutavat, taidot ja toimin-
tatavat sekä asenteet ja suhtautumistavat. Älylliset ja sosiaaliset kyvyt ovat 
synnynnäisten ja opittujen ominaisuuksien yhteisvaikutuksesta syntyneitä (Pel-
tonen 1995). Yksilöllisiin ominaisuuksiin kuuluvat tekijät riippuvat osittain 
määrittelijästä. Tässä tutkimuksessa yksilöllisinä ominaisuuksina pidetään mm. 
seuraavia: innovatiivisuus, kehittymis- ja oppimiskyky, itsetunnon hallinta, 
ajattelun ja päättelyn taidot, aloitteellisuus ja sitoutuminen (vrt. luvut 3.3.1 ja 
3.3.2).  

Osaaminen yksilötasolla ilmenee myös kilpailukykynä menestyä työssä ja 
työuralla. Työssä menestymiseen vaikuttaa monia tekijöitä, joiden kattava 
luetteleminen ei ole helppoa. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä tekijöitä 
ovat kompetenssit, yksilölliset ominaisuudet, yritteliäisyys, asenne ja 
persoonalliset tekijät. Urakehitys kertoo osaltaan työssä menestymisestä. Yksi 
urakehitykseen vaikuttava tekijä on realistinen minäkuva. Minäkuva koskee 
yksilön taitoja, kykyjä, motiiveja, tarpeita ja arvoja. Realistinen minäkuva ja 
kyky/taito asettaa konkreettisia tavoitteita auttavat uralla etenemistä. 
Kyky/taito itsearvioida omia mieltymyksiä, heikkouksia ja vahvuuksia sekä 
käyttää niitä hyväksi kuuluu olennaisena osana realistiseen minäkuvaan 
(Schein 1985a; Schein 1985b; vrt. luvut 3.3.1, 3.3.2 ja 3.3.3).  

Yksilön osaaminen ilmenee myös suorituskykynä. Suorituskyvyn tekijöitä 
ovat kyky ja halu (vrt. kuvio 15). Kyky ilmenee osaamisena ja kompetenssina. 
Halu on motivaation ja tahdon yhdistelmä. Motivaatio ja tahto ovat yrittäjyy-
teen liittyviä ominaisuuksia (vrt. luku 3.2.1, kuvio 15). 
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Yritys- ja organisaatiotasolla osaaminen ilmenee mm. yrityksen inhimilli-
senä pääomana (human capital). Inhimillinen pääoma koostuu yrityksen henki-
löstön kompetenssista, tiedoista, taidoista, kyvykkyyksistä, oppimiskyvystä ja 
innovatiivisuudesta. Henkilöstön kompetenssin ohella osaaminen on myös yri-
tyskompetenssin hallintaa. Yrityskompetenssissa on kysymys kyvystä hyödyn-
tää yrityksessä olevia voimavaroja, kyvykkyyksiä ja näiden yhdistelmiä (vrt. 
luku 3.4.1, 3.4.2).  

Yrityksen arvot, kulttuuri ja toimintafilosofia sekä suhtautuminen yrittä-
jyyteen ja yritteliäisyyteen kertovat yrityksen kyvystä hyödyntää henkilöstössä 
olevaa potentiaalia ja ilmentävät siten osaamista (vrt. luku 3.3.1, 3.5.2). 

Taulukkoon 8 on koottu viitekehyksestä osaamisen ilmenemistä yksilö- ja 
yritystasolla kuvaavia tekijöitä.  

TAULUKKO 8 Osaamisen ilmeneminen yksilö- ja organisaatio-/yritystasolla. 

Kompetenssia ja osaamista kuvaavia käsitteitä ja niihin liittyviä teemoja 

Taulukkoon 9 on koottu tutkimuksen keskeisimmät käsitteet. Pääkäsitteiden 
sisältöä ja merkitystä on laajennettu yhdistämällä niihin käsitettä kuvaavia tee-
moja. Aiemmin esiintyneiden pääkäsitteiden rinnalle on otettu vielä henkilö-
kohtaisten ominaisuuksien käsite, jolla tarkoitetaan persoonallisuuteen liittyviä 
ominaisuuksia (ks. taulukko 9). Kutakin käsitettä kuvaava teema on poimittu 
viitekehyksestä asianomaista käsitettä koskettelevasta kohdasta (luku 3). Kun-
kin teeman kohdalla mainitaan lähteenä käytetty kirjallisuus. Tarkoitus on käyt-
tää yhteenvetoa hyväksi mittarin rakentamisessa. 

Yksilötaso Organisaatio-/yritystaso 
Kompetenssit: tiedot/tietäminen, taidot, 
soveltamiskyky 

Henkilöstön kompetenssit: tiedot, taidot, 
kyvykkyydet, oppimiskyky ja innovatiivi-
suus 

Yksilölliset ominaisuudet: innovatiivisuus, 
kehittymis- ja oppimiskyky, itsetunto, 
sosiaaliset taidot, päättely- ja ongelman- 
ratkaisutaidot, aloitteellisuus 

Yrityksen kompetenssit: kyvykkyys, tiedon 
hallinta, valmius hyödyntää osaamista, op-
piminen, innovatiivisuus, taitojen yhdistely, 
juurruttaminen 

Yritteliäisyys: yrittäjämäisen toimintatavan 
omaksuminen 

Yrittäjyys/sisäinen yrittäjyys: tehokkuuden, 
innovatiivisuuden ja aloitteellisuuden edis-
täminen 

Asenteet, arvot, motivaatio ja tahto Arvot, kulttuuri ja toimintafilosofia 
Työssä menestyminen ja kilpailukyky: 
kompetenssi, henkilökohtaiset ominaisuudet, 
kokemus, suorituskyky ja urakehitys  

Kilpailukyky: strateginen kyvykkyys, tulok-
sellisuus, erottuminen, teknologian ja mark-
kinoiden hallinta 
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TAULUKKO 9 Yksilön kompetenssia ja osaamista kuvaavia teemoja. 

Teoreettinen 
käsite 

Teema Kirjallisuus 

Ammatillinen kompetenssi 
Kelley & Caplan 1993; Stark & Lowther 1989; 
Raivola & Vuorensyrjä 1998; Delors et al. 1996; 
Blancero et al. 1996; Sveiby 1997; Thompson & 
Dalton 1976; Willis & Dubin 1990 

Yksilölliset ominaisuudet Pavitt 1992; Tidd et al. 1997; Cascio 1995; Wil-
lis & Dubin 1990; Ruohotie 1996; Sveiby 1997; 
Blancero et al. 1996; Kelley & Caplan 1993 

Yleissivistys Stark & Lowther 1989; Delors et al. 1996 
Sosiaalinen kompetenssi Sveiby 1997, Blancero et al. 1996; Kelley & 

Caplan 1993; Stark & Lowther 1989 

Kompetenssi/ 
osaaminen 

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet 
Persoonallisuus 

Sveiby 1997; Blancero et al. 1996; Willis & 
Dubin 1990; Keen 1990; Knowles 1990; Kautto-
Koivula 1993; Ruohotie 1999, Koiranen & 
Peltonen 1995; Snow et al. 1996 

Kilpailukyky Työssä menestyminen ja urakehitys 

Cascio 1995; Willis & Dubin 1990; Delors et al. 
1996, Sveiby 1997, 1990, Kelley & Caplan 1993; 
Stark & Lowther 1989; Blancero et al. 1996; 
Hall & Goodale 1986; Gunz 1990; Schein 1978; 
1985, Crites 1973; Ruohotie 1995; Raivola & 
Vuorensyrjä 1998 

Yritteliäisyys/ 
yrittäjyys Yrittäjämäinen toiminta 

Koiranen 1993, Huuskonen 1992; Kelley & 
Caplan 1993; Marjosola 1979; Pinchot 1986; 
Naisbitt & Aburdene 1990; Koiranen & Poh-
jansaari 1994; Kolchin & Hydclak 1987 

3.6.3 Kilpailukyvyn ja menestysedellytysten determinantit 

Kilpailukyvyn ja menestymisen edellytyksiä on käsitelty edellä eri näkökulmis-
ta luvuissa 3.1, 3.3, 3.4 ja 3.5. Yksilön ja organisaation tai yrityksen kilpailuky-
vyn yhteisinä tekijöinä nousivat esiin koulutus, osaaminen, oppiminen ja inno-
vaatiokyky. Kilpailukyvyn tekijänä koulutus luo, ylläpitää ja kehittää osaamis-
ta. Yksilötason keskeisiä kilpailukyvyn tekijöitä ovat osaamisen ohella henkilö-
kohtaiset ominaisuudet. Organisaation tai yrityksen osaamiseen perustuvia kil-
pailutekijöitä ovat edellisten lisäksi strateginen kyvykkyys ja kyky erottua ym-
päristöstä.  

Ihmiset omistavat tietointensiivisen organisaation/yrityksen menestymi-
sen kannalta keskeiset resurssit, jotka he ovat vuokranneet yrityksen käyttöön 
(Edvinsson & Malone 1997). Tästä johtuen inhimillisten voimavarojen tuotta-
vuus on yksi kilpailukykytekijä. Yrityksen arvot, kulttuuri, henkilöstön moti-
vaatio ja yritteliäisyys ovat tuottavuuteen taustalla vaikuttavia tekijöitä (Ozaki 
1991).  

Taulukkoon 10 on tiivistetty tämän tutkimuksen kannalta keskeiset kilpai-
lukykyyn ja menestysedellytyksiin vaikuttavat tekijät yksilön ja organisaation 
näkökulmasta. 
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TAULUKKO 10 Kilpailukyvyn ja menestysedellytysten determinantit. 

Yksilö Organisaatio/yritys 
Koulutus Koulutus 
Ammatillinen kompetenssi: tiedot, taidot, 
osaaminen, soveltamiskyky, suorituskyky, 
johtamis- ja alaistaidot 

Henkilöstön kompetenssi: osaamisen kehit-
tämis-, hyödyntämis-, oppimis-, innovaatio- ja 
suorituskyky 

Yksilölliset ominaisuudet: innovatiivisuus, 
kehittymis- ja oppimiskyky, ajattelun ja päät-
telyn taidot, kyvykkyys, minäkuvan hallinta 

Yrityksen arvot, kulttuuri ja toimintafiloso-
fia: yrittäjämäinen toimintakulttuuri, henki-
löstön motivaatio 

Sosiaaliset taidot: ihmissuhde- ja vuorovai-
kutustaidot, ryhmätyötaidot 

Yrityksen kyvykkyys: tuotteet, tuotanto, tek-
nologia, tutkimus ja kehitys, jakelukanavat ja 
asiakassuhteet 

Persoonallisuus: asenteet, arvot, motivaatio Strateginen osaaminen 
Yritteliäisyys: kyky yrittäjämäiseen toimin-
taan 

Erottumiskyky 

3.6.4 Yksilö – yritys 

Yksilön ja yrityksen suhteessa on ensisijaisesti kyse työsuhteesta, jossa yksilö 
myy työvoimansa yrityksen käyttöön korvausta vastaan. Yksilön työsuhteeseen 
kohdistamia odotuksia ja tavoitteita ohjaavat pääosin henkilökohtaiset tavoit-
teet. Näiden taustalla on tietty arvomaailma, johon yksilö on samaistunut. Yksi-
löllä on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua osaamista ja henkilökoh-
taisia ominaisuuksia sekä tavoitteita. Tahto- ja motivaatiotila kertovat sen po-
tentiaalin, jolla yksilö pyrkii tavoitteeseensa (Ollus et. al 1990; Boyatsis 1982; 
Keen 1991; Knowles 1990). Hänen odotuksensa työsuhteen/työnantajan osalta 
konkretisoituvat työllistymiseen, haasteellisiin tehtäviin, urakehitykseen, työssä 
kehittymisen mahdollisuuksiin ja työsuhteen taloudellisiin ehtoihin. 

Yritys odottaa työuraa aloittavalta rekrytoitavalta tiettyä kompetenssia ja 
osaamista, mutta myös kehittymiskykyä. ”Noviisina” rekrytoitu henkilö alkaa 
tuottaa yritykselle vasta muutaman vuoden sisäänajovaiheen jälkeen (Thomp-
son & Dalton 1976). ICT-yrityksen odotukset työvoiman rekrytoinnissa kohdis-
tuvat laaja-alaisen osaamisen ohella muihin työssä menestykseen vaikuttaviin 
tekijöihin, joita ovat kognitiiviset taidot, henkilökohtaiset ominaisuudet, sosiaa-
liset taidot ja kokemus (Kelley & Caplan 1993). Noviisin kohdalla kokemus jää 
tietysti vähäiseksi, ja tällöin kehittymiskyvyn arviointi on tärkeää. ICT-alan 
henkilöstön osaamisprofiilissa painottuvat teknisen ja luonnontieteellisen 
osaamisen ohella erityisesti kielitaito, kyky ja halu oppia uutta, tavoitteisiin si-
toutuminen ja henkilökohtaiset ominaisuudet (vrt. Meristö, Leppimäki & Tam-
mi 2002; luku 4.4).  

Pelkkä yksilöllinen osaaminen ei takaa yrityksen osaamispotentiaalia ja 
menestysedellytyksiä. Yksilöllisen osaamisen rinnalla menestykseen vaikutta-
vat myös yrityksen organisationaalinen osaaminen, innovatiivisuus ja kyky op-
pia. Yrityksen kyky luoda tietoa, yhdistää ja levittää sitä on organisationaalisen 
osaamisen avainkysymys (Edvinsson & Malone 1997; Stewart 1997).  

Kilpailukyky on yrityksen varmin menestymisen ja henkiin jäämisen tae. 
Tietointensiivisen yrityksen kilpailukyky lepää pääosin inhimillisissä voimava-
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roissa: yrityksen tietojen, taitojen, osaamisen, innovaatioiden ja kykyjen yhdis-
telmässä (Nonaka & Takeuchi 1995; Edvinsson & Malone 1997; Lado, Boyd & 
Wright 1992). Inhimilliset voimavarat koostuvat taas yksilöistä ja yksilöiden 
muodostamista toimijaryhmistä. 



4 TUTKIMUSASETELMA 

4.1 Tutkimusongelma 

Tutkimustehtävänä on kuvata tietotekniikan muuntokoulutuksen aikaansaamia 
vaikutuksia yksilön, hänen työssä menestymisensä ja yrityksen kilpailukyvyn 
kannalta. Tutkimuksen kohdeilmiönä on muuntokoulutuksen tuottaman osaa-
misen ja työelämän vaatimusten kohtaaminen.  

Koulutuksen aikaansaaman osaamisen tutkiminen vuosia tutkinnon suo-
rittamisen jälkeen on ongelmallista, koska koulutuksen vaikutuksia on vaikea 
erottaa monista muista tapahtumista ja kokemuksista. Vaikutukset ovat yksilön 
kannalta kietoutuneet moniin muihin ilmiöihin ja työn kautta tapahtuneeseen 
kehittymiseen. Näin ollen koulutuksen vaikutuksia ei voida helposti irrottaa 
muusta todellisuudesta. Koulutuksen vaikutuksia tutkitaan henkilön omien 
kokemusten pohjalta. 

Tutkimusaihe sivuaa elinikäisen oppimisen teemaa. Elinikäinen oppimi-
nen on keskeinen osa valtakunnallista koulutuspolitiikkaa (Opetusministeriö 
1997; Elinikäisen oppimisen komitea 1997). Tietoteollisuuden työvoiman kysyn-
tä ja osaamisvaatimusten kasvu ovat luoneet otollisen maaperän muuntokoulu-
tuksen tarpeelle, koska kiinteämuotoinen koulutusjärjestelmä on hidas reagoi-
maan elinkeinoelämän äkillisesti tuleviin tarpeisiin. Yksilön näkökulmasta elin-
ikäisen oppimisen mahdollisuuksien monipuolistuminen siten, että koulutus 
voidaan yhdistää ja/tai limittää työuraan, on motivoivaa. Yritys voi taas hyötyä 
osaamista kehittävästä koulutuksesta paremman kilpailukyvyn ja parempien 
menestysedellytysten kautta.  

Osaava henkilöstö on ICT-sektorin kilpailukyvyn keskeinen vaikuttaja. 
Kilpailukyky perustuu ihmisten osaamiseen, asiantuntijoiden väliseen yhteis-
työhön, tiedon vaihtoon sekä organisaation kykyyn edistää ja yhdistää erilaista 
osaamista. Tästä syystä muuntokoulutuksen vaikutuksia tarkastellaankin ih-
misten ja ICT-sektorin/yritysten välisen vuorovaikutuksen kautta. 

Informaatiosektorin nopea kasvu on tuonut alalle suurten yritysten rinnal-
le pieniä verkostomaisesti ja joustavasti toimivia yrityksiä, joissa henkilökunta 



87 

on yhä laajemmin mukana yrityksen omistamisessa. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen 
toiminta ovat elinehto alan pienten ja suurten yritysten menestymiselle.  

Tutkimuksen sivutuotteena saadaan muuntokoulutukseen osallistuneiden 
kokemuksiin perustuvaa tietoa koulutuksen sisällön, menetelmien ja toteutuk-
sen kehittämiseen. 

Tutkimusalue sijoittuu osaamistarpeiden ja muuntokoulutuksen aikaan-
saamien valmiuksien välisten riippuvuuksien ja suhteiden selvittämiseen (ku-
vio 24). Muuntokoulutuksen tavoitteena on henkilön kompetenssin ja osaami-
sen kehittäminen. Koulutuksen ja osaamisen välistä kausaalisuussuhteiden 
tunnistamista häiritsevät väliintulevat muuttujat, joita ei voida varmuudella 
tunnistaa eikä eliminoida. Tätä ongelmaa on pyritty osittain eliminoimaan tar-
kastelemalla muuntokoulutuksen aikaansaamaa osaamista ja valmiutta suh-
teessa työssä menestymisen kannalta tarpeelliseen osaamiseen.  

Tutkittavana ilmiönä on kilpailukyvyn ja yrittäjyyden edistäminen. 
Muuntokoulutus on edistämisen väline, jolla pyritään samanaikaisesti paran-
tamaan sekä yksilön että yrityksen kilpailukykyä ja yrittäjyyttä. 

KUVIO 24 Tutkimusalueen hahmottelu. 

Tutkimusasetelma rakentuu yksilön ja yrityksen välisestä suhteesta, jossa 
muuntokoulutus toimii välittävänä tekijänä (kuvio 25). Yrityksen tarpeet lähte-
vät kilpailukyvyn ja menestysedellytysten kehittämisestä. Osaaminen on tärkeä 
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kilpailukykyä ylläpitävä ja edistävä tekijä. Koulutetun työvoiman kyvykkyys 
voi tyydyttää yrityksen osaamistarpeita.  

Yritys ilmaisee työvoimaan kohdistuvat odotuksensa kompetenssivaati-
muksina ja yksilöllisinä ja henkilökohtaisina ominaisuuksina. Työnteki-
jän/yksilön kannalta kysymys on tulevaisuuteen kohdistuneiden odotusten 
täyttymisestä muuntokoulutuksen kautta. Yksilön koulutukseen kohdistamat 
odotukset konkretisoituvat henkilökohtaiseen kehittymiseen, kompetenssin ja 
työmarkkinakelpoisuuden kasvuun, uralla etenemiseen ja taloudellisen hyvin-
voinnin optimointiin. Tutkimuksen pääongelmana on selvittää, kuinka hyvin 
muuntokoulutus on pystynyt tyydyttämään työntekijän/yksilön odotuksia ja 
yrityksen tarpeita. 

KUVIO 25 Yksilön, yrityksen ja muuntokoulutuksen vaikutussuhteet tutkimusase-
telmassa. 

Tutkimuksen empiirisessä osassa haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuson-
gelmiin: 

Pääongelma 
Missä määrin Raahessa toteutetulla insinöörien muuntokoulutuksella on ollut 
vaikutusta tutkinnon suorittaneiden kompetenssin, yrittäjyyden ja yritteliäi-
syyden kehittymiseen sekä yksilön ja yrityksen kilpailukykyyn ja menestysedel-
lytyksiin? 

Alaongelmat 
1) Missä määrin koulutus on vaikuttanut yksilön osaamisen sekä yksilöllis-

ten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittymiseen?
2) Missä määrin koulutus on edistänyt yksilön yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä?
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3) Missä määrin koulutus on vaikuttanut yksilön työssä menestymiseen ja
urakehitykseen?

4) Missä määrin koulutus on lisännyt yksilön ja yritysten kilpailukykyä ja
menestysedellytyksiä?

4.2 Tutkimuksen rajaus 

Tutkimus rajataan koskemaan Oulun yliopiston Raahen toimipaikan tietotek-
niikan muuntokoulutusta ja siinä vuosina 1992–2000 diplomi-insinöörin tutkin-
non suorittaneita henkilöitä.  

Tutkimuksesta rajataan pois koulutusohjelman tarpeellisuuden, suunnitte-
lun, sisällön ja itse koulutustapahtuman arviointi, vaikka tutkimuksen oheis-
tuotteena selvitetään vastaajien painottamia koulutuksen kehittämisehdotuksia 
(vrt. Brinkerhoff 1991).  

Yrityksen kilpailukykyä tutkitaan osaamisessa tapahtuneiden muutosten 
kautta. Perinteiset taloudelliset kilpailukyvyn mittarit, kuten kannattavuus, 
kasvu, oman pääoman tuotto ja markkinaosuus, hylätään. 

Vaikka tarkasteluajankohta muodostaa poikkileikkauksen, kysymyksessä 
ei ole aito poikkileikkaustutkimus, koska mukana on hyvin eri ajankohtina 
valmistuneita henkilöitä. Mainitusta syystä myös tutkimukseen osallistuneiden 
työkokemus on vaihdellut melko paljon. 

4.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkittavasta ilmiöstä pyritään aluksi hahmottamaan käsiteteoreettinen kuva 
kirjallisuuteen ja lähdeaineistoon perustuen. Käsiteteoreettista kuvaa täydenne-
tään muista vaikuttavuus- ja arviointitutkimuksista sekä esiselvityksestä saa-
dulla tiedolla. Viitekehyksen rakentaminen aloitetaan tarkastelemalla osaamista 
ja kilpailukykyä käsitteinä. Seuraavaksi osaamisen merkitystä käsitellään työssä 
menestymisen ja yrityksen menestysedellytysten näkökulmista. Lopuksi tarkas-
tellaan yrittäjyyttä ja rakennetaan synteesi kilpailukykyyn ja osaamisen ilme-
nemiseen vaikuttavista tekijöistä. Ilmiöiden käsittelyssä ei pyritä kattavaan esi-
tykseen, vaan keskitytään tämän tutkimuksen kannalta oleellisimpaan. 

Esiselvitysaineisto koottiin vuonna 1998. Koulutuksen vaikuttavuutta 
koskeva empiirinen aineisto koottiin internet-kyselynä vuonna 2002. Tutkimuk-
sen kulku ja vaiheet on kuvattu kuviossa 26. 
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KUVIO 26 Tutkimuksen vaiheet ja kulku. 

Koulutuksen vaikuttavuuden tutkimusmalli 

Tutkimuksen tavoitteena on muuntokoulutuksen vaikutusten arviointi. Koulu-
tuksen vaikuttavuutta arvioidaan oppimistuotosten ja työelämävaatimusten 
(tulokset) välisenä erona (vrt. kuvio 27). Oppimistuotokset ymmärretään tässä 
tutkimuksessa laajasti siten, että ne käsittävät osaamisen ohella myös muita 
ominaisuuksia, kuten sosiaaliset taidot, innovatiivisuuden ja luovuuden, yrittä-
jyyden ja yritteliäisyyden sekä asenteet ja arvot. Arvioinnin tavoitteena on sel-
vittää muuntokoulutuksen tuottamaa perimmäistä hyötyä vastaajan kannalta 
(vrt. taulukko 5). Muutosten syvällisyyttä pyritään selvittämään yksilökäyttäy-
tymisen tasolla (vrt. kuvio 17). 

Arviointiperiaate on esitetty kuviossa 27. Koulutuksen merkitys osaami-
sen ja kompetenssin kasvussa on ilmeistä, mutta siihen liittyy myös muita vai-
kutuksia, joiden erittely tuottaa vaikeuksia. Myös väliin tulevia muuttujia pyri-
tään selvittämään empirian tuottaman tiedon avulla. 
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KUVIO 27 Muuntokoulutuksen vaikuttavuuden tutkimusmalli. 

Vaikutusten arviointi tapahtuu tutkimukseen osallistuneiden itsearviointina. 
Arvioinnin perusfilosofiaksi on valittu positivistinen näkökulma, koska sen kat-
sottiin palvelevan parhaiten tämän tutkimuksen tavoitteita. Valinnan tarkem-
mat perustelut on esitetty metodologiaa käsittelevässä luvussa 4.5.  

4.4 Esiselvitys 

Empiirisen tutkimuksen ensimmäisenä vaiheena tehtiin vuonna 1998 Oulun 
seudun teknologiayritysten avainhenkilöille suunnattu kysely (liite 2). Mukana 
oli sekä suuria Nokian yksiköitä että pieniä nopeassa kasvuvaiheessa olevia yri-
tyksiä. Kyselyyn vastasi seitsemän yrityksen edustajaa kymmenestä tavoitellus-
ta.  

Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa yritysten insinöörien ja diplomi-
insinöörien rekrytoinnista vastaavien henkilöiden odotuksia työuraa aloittavien 
henkilöiden kompetenssista, kvalifikaatioista, ominaisuuksista, asenteista ja 
motivaatiosta sekä muuntokoulutuksen onnistumisesta. Esitutkimuksen toisena 
tarkoituksena oli auttaa varsinaisen tiedonkeruun suunnittelua. 

Esiselvityksen mukaan työuralla menestymisen ja yrityksen tarpeiden nä-
kökulmasta keskeisiä perusedellytyksiä ovat seuraavat: 

- hyvä peruskoulutus,
- halu oppia uutta,
- yhteistyö- ja vuorovaikutuskyky,
- kieli- ja kulttuuriosaaminen,
- vahva kiinnostus alaa kohtaan,
- henkilökohtaiset ominaisuudet ja
- esiintymiskyky.
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Työuran alkuvaiheen ammatillisista kvalifikaatioista merkittävimpinä pidetään 
seuraavia: 

- sähkö- ja säätötekniikan sekä elektroniikan perusteiden hyvää hallintaa,
- tietotekniikan ja tietoliikenteen perusteiden tuntemusta,
- kykyä soveltaa tietoa ja
- projektityöskentelyn hallintaa.

Diplomi-insinöörikoulutuksen tärkeimmät opintokokonaisuudet työuran 
aloittamisen kannalta ovat: 

- kielitaito,
- yleiset ammatilliset perusvalmiudet ja
- luonnontieteelliset valmiudet (matematiikka, fysiikka ja kemia).

Omaehtoista kehittymishalukkuutta on pidetty tärkeimpänä avuna selviytyä 
yrityksen työtehtävien kvalifikaatiovaatimuksista. Muuntokoulutuksen arvioi-
daan vaikuttaneen eniten henkilökohtaisen kehittymiskyvyn kasvuun ja amma-
tillisen pätevyyden lisääntymiseen. Muuntokoulutuksesta valmistuneita pide-
tään yleensä hyvinä työntekijöinä henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta. 
Pitkä koulutustie on joissain tapauksissa johtanut hyvin nopeasti ”täyteen” työ-
elämävalmiuteen.  

Yrittäjyysteema ei noussut erikseen esille yrityskyselyssä muilta osin, kuin 
mitä yrittäjyydestä voidaan katsoa kuuluvan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
Sen sijaan yritteliäisyyttä korostettiin menestysedellytyksenä muun muassa 
uuden oppimishalukkuuden, alakohtaisen kiinnostuksen ja kehittymishaluk-
kuuden osalta.  

Kyselyyn vastanneet henkilöt ovat rekrytoineet kahdentoista kuukauden 
aikana (1997–1998) sata uutta diplomi-insinööriä yrityksiinsä (taulukko 12). 
Tästä joukosta vain muutama on ollut peräisin Raahen muuntokoulutuksesta. 
Rekrytointi kertoo päätehtävät, joihin työuraa aloittavat aluksi ovat sijoittuneet. 
Tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä sekä suunnittelu- ja ohjelmointitehtävissä 
työntekijän osaamisvaatimukset ovat lähellä toisiaan. Sen sijaan tuotantotehtä-
viin sijoittuvien osaamisvaatimukset poikkeavat jonkin verran edellisistä. Yri-
tyksiin rekrytoitujen työtehtävät ovat jakautuneet taulukossa 11 esitetyllä taval-
la. 
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TAULUKKO 11  Eri tehtäviin rekrytoitujen diplomi-insinöörien jakauma (esiselvitys). 

Esitutkimuksen suppeudesta huolimatta johtopäätökset työelämän kvalifikaa-
tiovaatimuksista voidaan kiteyttää hyvään peruskoulutukseen ja ammatillisiin 
valmiuksiin sekä kielitaitoon, henkilökohtaisiin ominaisuuksiin ja työsuuntau-
tuneisiin asenteisiin. Työuraa aloittavien työpanos näyttää 2/3:lla suuntautu-
neen aluksi tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin sekä suunnittelutehtäviin. 

4.5 Metodologiset peruslinjat 

4.5.1 Ontologiset ja epistemologiset linjaukset 

Ontologiset uskomukset ja sitoumukset vaikuttavat siihen, mitä tutkimuskoh-
teesta oletetaan. Oletetaanko empiirisen maailman olevan olemassa objektiivi-
sena ja ihmisistä riippumattomana vai subjektiivisena ja olemassa vain ihmisten 
toimintojen seurauksena ja luomana? (Orlikowski & Baroudi 1991; Burrell & 
Morgan 1979.) Tämä valinta vaikuttaa käsitykseen tiedon luonteesta. Objektii-
vinen näkemys korostaa tiedon tosiasiallisuutta ja koko tietosysteemin tekni-
syyttä. Subjektiivinen näkökulma painottaa taas merkityksiä ja tiedon organisa-
tionaalista ja sosiaalista systeemiä. Myös ihmiskäsitykseltään objektiivinen nä-
kemys ja subjektiivinen näkemys eroavat toisistaan. Objektiivisen näkemyksen 
mukaan tilanne ja ympäristö määräävät ihmisen toiminnan, kun taas subjektii-
visen käsityksen mukaan ihminen on autonominen ja toimii vapaan tahdon 
mukaan. Tässä tutkimuksessa todellisuus perustuu ihmisten väliseen vapaa-
seen vuorovaikutukseen. Opiskelijan ja opettajan välinen sosiaalinen vuorovai-
kutus, puheet, kirjoitukset ja teot luovat todellisuutta. Tiedolla on resurssiluon-
ne. Tieto on resurssi, jota luodaan, jaetaan ja hyödynnetään vahvistavana voi-
mavarana. 

Epistemologia koskee tutkittavasta ilmiöstä tuotettavan tieteellisen tiedon 
luonnetta. Kysymys on siitä, miten kohteesta saadaan ja tuotetaan tietoa. Positi-
vismi pyrkii selittämään ja ennustamaan sekä etsimään kausaalisuhteita ilmiön 
tekijöiden välillä. Antipositivismin mukaan sosiaalista maailmaa voidaan ym-
märtää vain tutkittavaan toimintaan osallistuvien yksilöiden näkemysten kan-
nalta (Burrell & Morgan 1979; Järvinen & Järvinen 2000, 205). Tässä tutkimuk-
sessa antipositivistinen ajattelu on pääosin hylätty, koska tutkimuksesta tuotet-

Tehtävä 
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12 kk:n 
aikana (kpl) 

Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät 40 
Suunnittelutehtävät 23 
Ohjelmointitehtävät 13 
Tuotantotehtävät 20 
Muut tehtävät 4 

YHTEENSÄ 100 
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tavan tiedon luonne on kuvaavaa, vertailevaa ja syitä ja seurauksia selittävää. 
Tutkimus kiinnittyy positivistiseen paradigmaan. Tutkimuksessa pyritään löy-
tämään yhtäläisyyksiä ja kausaalisuuksia koulutuksen vaikutusten ja työelämä-
tarpeiden välillä. Positivistisen käsityksen mukaan faktoista tulee voida tehdä 
havaintoja ja ne on voitava operationalisoida eli muokata mitattavaan muotoon. 
Teoria antaa pohjan sille, mitä mitataan. (Anttila 1996, 23.) Koulutuksen vaikut-
tavuutta tutkitaan yksilön työssä ja uralla menestymisen sekä yritysten menes-
tysedellytysten, ei liiketoiminnallisten tulosten, kautta. Tietoa tuotetaan koulu-
tukseen osallistuneiden itsearviointiin pohjautuen. 

4.5.2 Case-tutkimus tutkimusotteena 

Case-tutkimus luokitellaan empiiriseksi tutkimusstrategiaksi, joka pyrkii tut-
kimaan tiettyä tapahtumaa tai toimintaa rajatussa ympäristössä. Tapaustutki-
musta on käytetty menetelmänä liiketaloustieteissä, hallintotieteissä ja teknisis-
sä tieteissä. Se soveltuu yhtä hyvin yritysten ja organisaatioiden kuin yksilöiden 
tutkimiseen. Case-tutkimus ei niinkään muodosta yhtä metodista lähestymista-
paa, vaan se on nähtävä lähinnä tutkimusstrategiana, jolla tavoitellaan ymmär-
rystä jonkin yksikön sisäisestä dynamiikasta (Hartley 1997, 208–229; Eisenhardt 
1989, 534). Tapaustutkimukset soveltuvat monimuotoisten sosiaalisten ilmiöi-
den ymmärtämiseen todellisessa ympäristössä (Aaltio-Marjosola 1999a).  

Metodologian ja metodin määräävin tekijä empiirisessä case-
tutkimuksessa on kysymyksenasettelu. Case-menetelmän kulmakiviä ovat tut-
kimusasetelman kytkeminen aikaisempaan teoriapohjaan, tutkimuksen luotet-
tavuuden turvaaminen, tutkijan oma rooli ja taitava analyysi. Tutkimusaineisto 
voi olla pitkittäis- tai poikkileikkausaineistoa. Case-tutkimuksen haasteena on 
tutkimuksen sitominen teoreettiseen kehykseen. Selkeä käsitteellinen kehys an-
taa hyvän tulkintapohjan case-tutkimuksen tuloksille. (Aaltio-Marjosola 1999b.) 

4.5.3 Tutkimusmetodien ja -menetelmien valinnan perustelut 

Strategisissa valinnoissa tätä tutkimusta leimaa empiirinen case-tutkimus ja 
kvantitatiivinen tutkimusote. Kysymyksessä on kokonaistutkimus valitusta 
tutkimuskohteesta. Tutkimusstrategian ja -otteen valintaan ovat vaikuttaneet 
tutkimuksen selittävä ja syy–seuraus-suhteita etsivä ote sekä tutkimuskohteen 
tapausluonne. Case-tutkimuksen kokonaisvaltainen, yleisestä yksityiseen ja 
empiirisestä teoreettiseen etenevä lähestymistapa ja pyrkimys selittää ja ym-
märtää yksittäisiä tapauksia omassa ainutkertaisessa kontekstissa sopivat tähän 
tutkimusasetelmaan (ks. Aaltio-Marjosola 1999b). Tutkimuksen kohteena oleva 
rajattu joukko (N=57), joka on osallistunut muuntokoulutukseen, tukee tapaus-
tutkimusotteen valintaa. Tutkimuskohteesta johtuen tulosten yleistäminen on 
rajoitettua.  

Kohdejoukon ja tutkijan matemaattis-luonnontieteellinen koulutustausta 
kannusti valitsemaan molemmille osapuolille ajattelutavaltaan tutun kvantita-
tiivisen tutkimusotteen, joka korostaa tieteen kokonaisuutta ja asemaa luonnon-
lakien alaisten ilmiöiden tutkijana. Valinnan tarkoituksena oli myös pyrkimys 
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vastaajien aktivointiin sekä tulosten tasalaatuisuuden ja vertailtavuuden tur-
vaaminen. Kvantitatiivisen tutkimusotteen vuoksi tulosten analysoinnissa voi-
tiin käyttää tilastollisia menetelmiä ja tuloksia voitiin havainnollistaa graafises-
ti.  

Kvantitatiivisen tutkimusotteen valinta johti luontevasti kyselymenetel-
män valintaan. Valinta perustui pyrkimykseen saada vastaajilta keskenään ver-
tailukelpoista ja yhdenmukaista tietoa. Kohdejoukon tavoitettavuuden vuoksi 
kysely toteutettiin elektronista lomaketta käyttäen, koska vastaajat asuivat eri 
puolilla Suomea ja jopa ulkomailla. Tutkijan käytettävissä olevin resurssein 
haastatteluun perustuva aineiston hankinta ei olisi ollut mahdollista. Vastaajien 
kiinnostuksen takaamiseksi ja vastaamiseen tarvittavan ajan rajoittamiseksi 
pääosa kysymyksistä oli suljettuja. Kohdejoukon henkilöt olivat valmistuneet 
vuosina 1992–2000, joten valmistumisen ja kyselyn välillä oli usean henkilön 
kohdalla huomattava aikaviive. Aikaviiveen vaikutusta vastauksiin pyrittiin 
eliminoimaan täsmällisin kaikille samanlaisin kysymyksin ja vastausvaihtoeh-
doin.  

Empirian hankintaa varten rakennettiin viitekehyksen pohjalta oma mitta-
ri, koska tarkoitukseen sopivaa valmista mittaria ei löytynyt. Oman mittarin ra-
kentamisen perusteena oli myös pyrkimys teorian ja empirian kytkennän var-
mistaminen ja toimivuuden testaaminen. 

Kyselyteemojen määrittelyssä käytettiin apuna teoreettisen viitekehyksen 
ohella vuonna 1998 informaatiotekniikan työnantajille suunnatun esiselvityksen 
tuloksia (luku 4.4). Kysely toteutettiin internetiä hyväksi käyttäen.  

4.5.4 Aineiston analyysimenetelmät 

Tutkimusote vaikuttaa käytettäviin analyysimenetelmiin. Tässä työssä pääasial-
liseksi tutkimusotteeksi valittu positivismi edustaa kvantitatiivista lähestymis-
tapaa, joka korostaa sitä, että tiede on samaa kokonaisuutta ja että sen selitykset 
ovat samojen lakien alaisia. Positivismi korostaa tieteen asemaa luonnonlakien 
alaisten ilmiöiden tutkimisessa. Yleispätevät syy–seuraus-suhteet ja niitä ku-
vaavat tilastolliset selitysmallit ovat keskeisiä positivistisessa tutkimuksessa 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 137). 

Kvantitatiivinen analyysi toimii tämän työn perustana. Sen avulla analy-
soidaan vastausten ja ilmiöiden sisältöä. Numerot ja asioiden merkitykset ovat 
toisistaan riippuvaisia ja kuuluvat merkityksiä sisältävään käsitteellistämiseen 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 133). Toisaalta laadullisia menetelmiä käy-
tetään vastausten ja ilmiöiden sisällön analysoimiseen ja tutkimuskysymysten 
ratkaisemiseen. Kvalitatiivisen aineiston avulla pyritään tuomaan esiin ilmiöi-
den moninaisuus. 

Kvantitatiivisen aineiston analysoinnissa käytetään tilastollisia menetel-
miä laskemalla aineistosta erilaisia tunnuslukuja ja jakaumia. Analyysissa 
muuttujia vertaillaan keskenään tilastollisten metodien avulla. Keskeinen ver-
tailumenetelmä on kuiluanalyysi. Muuttujien välisiä riippuvuuksia ja latautu-
mista tutkitaan faktorianalyysilla. Muuttujia on käsitelty taulukossa 12 maini-
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tuilla tilastollisilla menetelmillä. Tilastollisen käsittelyn tarkoituksena on tulos-
ten havainnollistaminen ja pohjan luominen johtopäätöksiä varten.  

Kvalitatiivinen aineisto luokitellaan teemojen perusteella sisällön analyy-
sia käyttäen. Pyrkimyksenä on aineiston tiivistäminen sekä asioiden toisiinsa 
liittymisen ja vaikutussuhteiden hahmottaminen. Muita käytettyjä menetelmiä 
ovat muuttujien ja muuttujaluokkien erittely ja esiintymistiheyksien kartoitta-
minen. (Kari & Huttunen 1981, 48–52.) Kohdetta tutkitaan kokonaisvaltaisesti 
käyttäen jopa suoria lainauksia aineistosta. Analyysin tarkoitus on havaintojen 
pelkistäminen ja tutkimuskysymysten ratkaiseminen. (Alasuutari 1993, 21–23.)  

TAULUKKO 12 Kvantitatiivisessa analyysissa käytettyjä menetelmiä. 

Menetelmä Tarkoitus 
Frekvenssit, prosentit, mediaanit ja keskiarvot Aineiston kuvailu 
Faktorianalyysi Muuttujien latautumisen tutkiminen 
Järjestyskorrelaatiokerroin Muuttujien välisten yhteyksien toteaminen 
Regressioanalyysi Mallintaminen 
Cronbachin alfa Reliabiliteetin määritys 

4.6 Mittarin konstruointi 

Teoreettisen viitekehyksen keskeisistä käsitteistä ja teemoista on muodostettu 
synteesi taulukossa 13. Synteesissä on pyritty konkretisoimaan teorian ja empi-
rian välistä yhteyttä etsimällä teoreettisille käsitteille ja teemoille empiirisiä vas-
tinpareja. Tavoitteena on ollut sillan rakentaminen teorian ja empirian välille. 
Synteesi rakentuu viitekehyksestä tehtyihin yhteenvetoihin osaamisen ilmene-
misestä ja teemoista sekä kilpailukyvystä (vrt. taulukot 8, 9 ja 10). Teorian ja 
empirian välistä yhteyttä tarkastellaan erikseen yksilö- ja yritystasolla, koska 
niitä on käsitelty samalla tavalla myös viitekehyksessä. Teoreettisen käsitteen 
empiirinen vastinpari/vastinparit indikoi empiirisen mittarin/muuttujan teo-
reettista yhteyttä alkulähteeseen (taulukko 13). 
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TAULUKKO 13 Teorian ja empirian synteesi yksilö- ja yritystasolla. 

Tarkas-
telutaso 

Teoreettiset 
käsitteet 

Teema Empiirinen mittari 

Ammatillinen 
kompetenssi 

Ammatin perusteiden hallinta, matemaattis- 
luonnontieteelliset valmiudet, päätöksente-
kokyky, johtamis- ja alaistaidot 

Yksilölliset 
kyvyt ja omi-
naisuudet 

Innovatiivisuus ja luovuus, kehittymis- ja 
oppimiskyky, kyseenalaistaminen ja kriitti-
nen ajattelu, päättely- ja ongelmanratkaisu-
kyky, aloitteellisuus 

Sosiaalinen 
kompetenssi 

Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot, viestin-
tätaidot, ryhmätyötaidot 

Yleissivistys Kieli- ja kulttuuriosaaminen, elämisen ja 
olemisen taidot 

Osaaminen ja 
kompetenssi: tie-
dot, taidot ja so-
veltamiskyky 

Henkilökoh-
taiset ominai-
suudet 

Persoonallisuus: arvot, asenteet, motivaatio 
ja tahto 

Kilpailukyky ja 
menestysedelly-
tykset 

Työssä menes-
tyminen ja 
urakehitys 

Suorituskyky, minäkuvan hallinta, urata-
voitteet, vastuullisuus, muutokset työtehtä-
vissä, vastuissa, organisaatioasemassa, alais-
ten lukumäärässä ja palkkauksessa, itsetun-
non ja -luottamuksen hallinta 

Yksilö 

Yritteliäisyys ja 
Yrittäjyys 

Kyky yrittä-
jämäiseen toi-
mintaan 

Asenteet yrittäjyyttä ja yrittämistä kohtaan, 
yritystoimintaosaaminen 

Yrityksen kompe-
tenssi: osaamisen 
ja ydinosaamisen, 
oppimisen, inno-
vatiivisuuden ja 
metataitojen hal-
linta 

Yrityksen ky-
vykkyyden 
kasvu 

Henkilöstön kompetenssi, ominaisuudet, 
kyvykkyys, innovatiivisuus, johtamisval-
miudet, asiakassuuntautuneisuus, sitoutu-
minen, oppimiskyky 

Kilpailukyky ja 
menestysedelly-
tykset 

Yrityksen kil-
pailukyvyn 
kasvu 

Henkilöstön suorituskyky, aloitteellisuus, 
asiakassuuntautuneisuus 

Yritys 

Yrittäjyys Sisäinen yrit-
täjyys 

Asennoituminen yrittäjämäistä toimintaa 
kohtaan, asiakassuuntautuneisuus, aloitteel-
lisuus 

Pääkäsitteiden empiiriset vastinparit ovat käytetyn mittariston runkona. Mitta-
reiden operationaalistamisessa on pyritty löytämään muuttujia, jotka vastaavat 
alkuperäistä teoreettista käsitettä ja kuvaavat mahdollisimman hyvin mitatta-
vaa asiaa. Kuhunkin mittariin on liitetty yksi tai useampi muuttuja, joista kyse-
lyn muuttujakohtaiset kysymykset on muodostettu (vrt. liite 3). Lopuksi muut-
tujat on kirjoitettu kyselylomakkeessa täsmälliseen muotoon. Viitekehyksen 
pääkäsitteiden operationaalistaminen on edennyt vaiheittain pala palalta em-
piirisen vastaavuuden ja muuttujien kattavuuden varmistamiseksi. 

Kyselylomakkeessa vastaajia pyydettiin arvioimaan kussakin muuttujassa 
ilmaistun valmiuden/ominaisuuden/vaatimuksen merkitystä työssä menesty-
misen kannalta ja muuntokoulutuksen vaikutusta kyseisen valmiuden saavut-
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tamisessa. Arviointi tapahtui kaksiulotteisesti. Muuttujissa on käytetty tasavä-
listä asteikkoa 0–4.  

4.7 Kuvaus kohdejoukosta 

Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat Raahen tietotekniikan diplomi-
insinöörikoulutuksesta vuosina 1992–2000 valmistuneet 57 henkilöä. Kohdejou-
kon työhistoria ennen opiskelun aloittamista vaihtelee suuresti. Vanhimmilla 
on insinöörinä hankittua työkokemusta yli kymmenen vuotta, kun taas osa on 
aloittanut diplomi-insinööriopinnot lähes suoraan insinööritutkinnon suoritta-
misen jälkeen (taulukko 14).  

TAULUKKO 14 Alalla hankittu työkokemus ennen diplomi-insinööriopintojen aloitta-
mista. 

Työkokemus ennen 
muuntokoulutus- 

opintoja (v) 
Henkilöä 

(kpl) 
0–1 8 
1–5 7 

5–10 12 
yli 10 9 

27 tapauksessa työkokemus on hankittu työsuhteessa toisen palveluksessa. Yh-
deksällä vastaajista on yrittäjäkokemusta. Heistä neljä oli toiminut tai toimi 
parhaillaan itsenäisenä yrittäjänä. Vastanneiden ja kaikkien valmistuneiden 
suhde jakautuu melko tasaisesti lukuun ottamatta vuotta 1998, jolloin kymme-
nestä valmistuneesta vain kolme on vastannut kyselyyn. Tutkimukseen vastan-
neiden määrä on 36, joten vastausaktiviteetiksi tulee 63 % (taulukko 15).  

TAULUKKO 15 Kyselyyn vastanneiden valmistumisajankohdat. 

Valmistumis-
vuosi 

Kyselyyn vas-
tanneet (N=36) 

Kaikki valmis-
tuneet (N=57) 

1992 2 2 
1994 1 2 
1995 8 11 
1996 8 11 
1997 6 9 
1998 3 10 
1999 5 9 

2000 alkuvuosi 3 3 

Kahdella kolmasosalla vastanneista on jokin sähköalan suuntautumisvaihtoeh-
tojen mukainen insinööritutkinto (automaatiotekniikka, informaatiotekniikka, 
tietotekniikka, tietokonetekniikka, radiotekniikka, mittaus- ja säätötekniikka), 
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mutta joukossa on myös rakennus-, prosessi- ja konealan tutkinnon suorittanei-
ta. Heillä on useimmiten takanaan joitain lisäopintoja ennen muuntokoulutuk-
sen aloittamista. Muita kuin insinööritutkinnon suorittaneita ei vastaajien ryh-
mässä ole ollut. 

Esiselvityksen kohdejoukko muodostui Oulun ja Raahen seuduilla ICT-
teknologiayritysten avainhenkilöistä, jotka vastasivat muun muassa uuden 
henkilöstön rekrytoinnista yrityksessä.  

4.8 Mittaukset 

Empiiriset mittaukset ajoittuivat loka–marraskuulle 2002. Tutkimusaineisto ke-
rättiin nettikyselynä. Vastaaminen tapahtui osoitteessa 
www.staff.kpedu.fi/koivunen. Ennen nettikyselyn avaamista kohdejoukkoa 
lähestyttiin puhelimitse vastausaktiivisuuden herättämiseksi. Kaikkia ei kui-
tenkaan voitu tavoittaa puhelimella. Seuraavassa vaiheessa kohdejoukkoon 
kuuluville lähetettiin kirje, jossa kerrottiin tutkimuksen tavoite ja annettiin oh-
jeet nettikyselyyn vastaamiseen (liite 1). Pääosa vastauksista saatiin noin kah-
den viikon kuluessa pyynnöstä.  

Tutkimukseen vastaaminen tapahtui anonyymina, koska vastaajien henki-
löllisyyden ei haluttu paljastuvan, elleivät he antaneet siihen lupaa. Numeeriset 
tulokset koottiin havaintomatriisiin, joka on toiminut analyysien lähteenä. Sa-
nalliset vastaukset kerättiin kysymyksittäin siten, että saman vastaajan käyttäy-
tymistä eri kysymysten kohdalla voitiin tarkkailla. Saatu aineisto perustuu ko-
konaisuudessaan vastaajien itsearviointiin. 

4.9 Mittauksen luotettavuus 

Mittauksen luotettavuutta arvioitaessa huomiota kiinnitetään mittauksen vali-
diteettiin ja reliabiliteettiin. Mittauksen pätevyys eli validiteetti on sitä suurem-
pi, mitä paremmin mittaus kohdistuu siihen, mitä on tarkoitus mitata (Eskola 
1981; Valkonen 1981). Mittarin validiteetti voidaan jakaa edelleen käsite- ja si-
sältövaliditeettiin. Korkea käsitevaliditeetti tarkoittaa sitä, että mittaukset vas-
taavat hyvin teoreettista käsitettä. 

Käytetty mittaväline pohjautui teoreettisessa viitekehyksessä esiintyviin 
käsitteisiin ja niitä kuvaaviin teemoihin. Kompetenssin arviointiin tarkoitetun 
mittavälineen luotettavuus pyrittiin varmistamaan laatimalla useita osioita mit-
taamaan kutakin operationaalista käsitettä. Mittareiden sisällön määrittelyssä 
käytettiin hyväksi viitekehyksen teoreettisen taustan ohella tutkijan omakohtai-
sia kokemuksia koulutuksesta ja työelämästä. 

Mittauksen reliabiliteettia ja validiteettia pyrittiin varmistamaan esites-
taamalla kysely kahdella muuntokoulutuksen suorittaneella henkilöllä. Esites-
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tauksen perusteella kyselylomakkeeseen tehtiin joitakin vastaajaa helpottavia 
muutoksia. Lisäksi mittari arvioitiin ohjaajan kanssa ennen lopullista muotoi-
lua.  

Tutkimuksen tarkoitus selitettiin saatekirjeessä ja www-sivulla, jossa vas-
taaminen tapahtui. Molemmissa korostettiin luotettavuuden varmistamista. 
Vastaajia pyydettiin kiinnittämään erityisesti huomiota aikaviiveen vaikutusten 
eliminoimiseen tutkinnon suorittamisen ja vastausajankohdan välillä. Vastaus-
vaihtoehdot pyrittiin laatimaan yksiselitteisiksi. Suljettujen vaihtoehtojen kautta 
saatavaa numeerista tietoa pyrittiin rikastamaan useilla kysymyksillä ja vapaa-
muotoisella vastausvaihtoehdolla.  

Vastaaminen tapahtui kaksiulotteisesti kunkin vaihtoehdon kohdalla. Vas-
taajan tarkkaavaisuuden herpaantuminen on saattanut olla tuloksiin vaikuttava 
uhka, koska palautteen mukaan suljettujen vastausvaihtoehtojen lukumäärää 
pidettiin suurena. Keskimääräinen vastausaika oli vain noin 30 minuuttia. Toi-
nen luotettavuuteen vaikuttava tekijä on vastausten pieni kokonaismäärä 
(N=36).  



5 TULOSTEN ANALYYSIT 

Tässä luvussa kuvataan kyselytutkimuksella saatuja kvalitatiivisia ja kvantita-
tiivisia tuloksia erikseen. Tulokset yhdistetään lopuksi yhdeksi kokonaisuudek-
si pyrkimyksenä saada monipuolisempi kuva tutkittavasta ilmiöstä ja sen vai-
kutuksista. Tuloksia vertaillaan teoreettisessa taustassa esitettyihin kuvauksiin 
ja kahden vertailututkimuksen tuloksiin. 

5.1 Taustamuuttujat 

Taustatietoja kerättiin vain siinä määrin, mitä kohdejoukon kuvauksessa arvioi-
tiin tarvittavan. Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti muuntokoulutukseen 
hakeutumisen motiivit, aikaisempi työhistoria ja yrittäjyyteen ja yritystoimin-
taan liittyvät kokemukset. Tulosten ryhmittelyä taustamuuttujien perusteella 
harkittiin, mutta siitä luovuttiin, koska tutkimuksen kannalta kiinnostavimmat 
taustamuuttujat 4 (yrittäjäkokemus) ja 8 (opintomenestys) eivät olisi antaneet 
juuri uutta lisäinformaatiota. Toinen syy oli vastaajien pieni kokonaismäärä.  

Insinöörikoulutuksen hyväksi lukemisesta saatu hyvitys oli 33 vastaajan 
kohdalla 60 opintoviikkoa eli, 180 opintoviikon diplomi-insinööritutkinnosta 
piti suorittaa vähintään 120 opintoviikkoa. Käytännössä tämä tarkoitti noin kol-
men vuoden päätoimista opiskelua. Muutamassa tapauksessa opinnot on suori-
tettu jopa kahdessa vuodessa. Opiskelun kestoon vaikuttaneita tekijöitä ei 
kysytty erikseen, mutta avoimien kysymysten vastauksista on pääteltävissä, et-
tä opiskelun intensiivisyys, päätoimisuus ja opiskelijan pitkä työkokemus ovat 
lyhentäneet valmistumisaikaa. 

Opintomenestymistä tutkittiin kolmiportaisella asteikolla. Merkillepanta-
vaa on ollut opintomenestyksen hienoinen paraneminen muuntokoulutuksessa 
insinööritutkintoon verrattuna. Tämä näkyy heikoimpaan luokkaan kuuluvien 
suoritusten paranemisena. Sen sijaan parhaiden suoritusten lukumäärä on py-
synyt samana tutkintojen välillä. Kuusi vastaajista on suorittanut diplomi-
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insinööritutkinnon ”oivallisesti” eli keskiarvolla 2,50 tai paremmin. Oivallisesti 
suoritettujen tutkintojen lukumäärä on melko korkea. (Taulukko 16.) 

TAULUKKO 16 Opiskelumenestyksen jakautuminen. 

Diplomi-insinööritutkinto Insinööritutkinto 
Keskiarvo Henkilöi-

tä (kpl) 
Keskiarvo Henkilöi-

tä (kpl) 
alle 2,00 4 alle 3,00/alle 7,50 12 
2,00–2,49 26 3,00–3,99/7,50–8,49 18 

2,50– 6 4,00–/8,50– 6 

5.2 Kvalitatiiviset tulokset 

Kvalitatiivisia tuloksia ei tässä tutkimuksessa analysoida kovin syvällisesti, 
koska ne liittyvät kiinteästi kvantitatiivisiin tuloksiin ja täydentävät niitä. Sa-
malla ne antavat tukea tulosten tulkinnalle ja johtopäätöksille. Seuraavassa on 
lyhyt tiivistelmä sanallisista vastauksista ja eri tekijöiden esiintymiskerroista 
vastauksissa. Analysoinnissa käytetty jaottelu vastaa kyselylomakkeen kohtia 
B10–B13. Kategorioiden muodostamiseen ovat vaikuttaneet tutkijan esiymmär-
rys ja käsitelty teoria. 

Koulutuksen kehittämisehdotukset ja vapaat mielipiteet on raportoitu tar-
kemmin, koska niitä ei enää jatkossa käytetä samalla tavalla hyväksi kuin muita 
sanallisia tuloksia. 

Muuntokoulutukseen hakeutumisen motiivit 

Muuntokoulutukseen hakemisen keskeisimmät motiivit ovat tietojen päivittä-
minen, halu oppia uutta, kiinnostus ammatillisen pätevyyden lisäämistä koh-
taan, urakehitys ja paremmat työllistymismahdollisuudet sekä työmarkkina-
arvon kasvu. Kyseiset syyt mainitaan yhteensä 26 kertaa.  

Diplomi-insinöörin tutkinnon statusarvo korkeakoulututkintona on moti-
voinut opiskelun aloittamista kahdeksassa tapauksessa. Työttömyys tai työttö-
myyden uhka on mainittu kuusi kertaa motiivina muuntokoulutukseen hakeu-
tumiseen. Kerran motiivina esiintyi kunnianhimo. 

Koulutuksen vaikutukset elämäntilanteisiin 

Muuntokoulutus on 20 vastaajan mielestä antanut valmiuksia kohdata erilaisia 
elämäntilanteita. Vaikutukset ovat kohdistuneet pääosin työelämän ongelmista 
selviämiseen paremman osaamisen, urakehityksen sekä ammatti- ja kielitaidon 
ansiosta. Itsevarmuus ja itsetunto ovat kohonneet. Näistä on yhteensä kahdek-
san mainintaa. Vaikutukset yksityiselämään ovat olleet enimmäkseen työelä-
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mässä menestymisestä johtuvia. Seurauksena on ollut parempi elintaso ja ylei-
nen arvostus. 

Yhdeksässä tapauksessa vastaajat ovat olleet epäröiviä vaikutusten osalta. 
Vaikutukset ovat vähäisiä, tai niiden eritteleminen on vaikeaa. Kolmessa 
tapauksessa vaikutuksia ei ole tunnistettu tai niitä ei ole ollut. 

Vaikutukset työssä menestymiseen 

Muuntokoulutus on vastaajien käsityksen mukaan parantanut merkittävästi 
työllistymismahdollisuuksia ja lisännyt tutkinnon suorittaneen työmarkkina-
arvoa. Muita vaikutuksia ovat paremmat työssä etenemisen mahdollisuudet 
sekä mielenkiintoisemmat ja haastavammat työtehtävät. Näistä on yhteensä 19 
mainintaa. Koulutuksen on uskottu vaikuttaneen myönteisesti urakehitykseen 
ja parempaan asemaan pääsemiseen työelämässä. Muuntokoulutus on myös 
laajentanut ja monipuolistanut vastaajien osaamista, kohottanut itsetuntoa ja 
itseluottamusta sekä aikaansaanut haasteista selviämiseen liittyvää tyydytystä 
(taulukko 17).  

TAULUKKO 17 Muuntokoulutuksen vaikutukset työmarkkinoilla menestymisen edelly-
tyksiin. 

Muuntokoulutuksen vaikutukset työmarkkinoilla 
Esiintymis- 
kertoja (kpl) 

Työmahdollisuuksien ja työmarkkina-arvon kasvu 13 
Uralla etenemismahdollisuuksien paraneminen, mielenkiintoisemmat ja 
haastavammat työtehtävät 10 
Osaamisen ja tietämyksen kasvu 9 
Kasvanut itsetunto, itseluottamus ja statusarvo 8 
Palkka parantunut 6 
Ihmissuhdeverkosto laajentunut 2 
Vaikuttanut positiivisesti 2 
Ei merkittävää vaikutusta 2 
Ei mitenkään 1 

Yrityksen hyöty koulutuksesta 

Vastaajien mielestä yritysten ja työnantajien saama keskeisin hyöty konkretisoi-
tuu työntekijän paremman osaamisen, työn laadun, tieto- ja taitotason, kehitys-
kykyisyyden ja itsenäisen työskentelyvalmiuden kasvamisen kautta. Yli puolet 
vastaajista näkee yrityksen menestymiseen vaikuttavat hyödyt juuri noin. Ky-
seisiä mainintoja on kaikkiaan 19 (taulukko 18). 

Seitsemässä tapauksessa hyötyä ei ole arvioitu kovin suureksi muun mu-
assa siksi, että kysymyksessä on iso organisaatio, jossa yhden työntekijän osaa-
misen vaikutukset ovat kovin rajallisia tai työtehtävät eivät ole paljon muuttu-
neet. Vain muutama vastaaja epäröi yrityksen muuntokoulutuksen suorittajasta 
saamaa hyötyä. Syynä on pääosin se, että työntekijän työtehtävät eivät ole oleel-
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lisesti muuttuneet ja hän kokee pärjäävänsä niissä myös insinöörikoulutuksen 
tiedoilla ja taidoilla.  

TAULUKKO 18 Yritysten muuntokoulutuksesta saamat hyödyt vastaajien kokemusten 
mukaan. 

Yrityksen hyöty muuntokoulutuksen suorittaneesta työntekijästä 
Esiintymis- 
kertoja (kpl) 

Parempi osaaminen, tieto- ja taitotaso, kehityskykyisyys ja valmius itsenäi-
seen työskentelyyn 19 
Ei kovin suurta merkitystä 4 
Motivaatio kasvanut 3 
Ei mitenkään 3 
En osaa sanoa, vaikea sanoa 2 
Uskottavuus yritysten ja asiakkaiden välisessä kanssakäymisessä kasvanut 2 
Auttanut yritystä suhdeverkoston laajentamisessa 1 

Työelämän osaamistarpeet 

Työelämän osaamistarpeita kartoitettiin vastaajan oman kokemuksen pohjalta. 
Työtehtävissä tarvittava osaaminen kohdistuu useimmin esimies-, johtamis- ja 
ihmissuhdetaitoihin. Näistä on yhteensä kymmenen mainintaa. Toinen merkit-
tävä osaamisvaatimusryhmä on tietotekniikkaan, tietojärjestelmiin, ohjelmistoi-
hin ja teknisten järjestelmien hallintaan liittyvä osaaminen.  

Projektityöskentelyn ja laajempien kokonaisuuksien hallitseminen tulee 
esiin aika monessa vastauksessa. Englannin kielen hallinta ja organisointikyky 
ovat myös työelämässä tarvittavia valmiuksia. Asiakassuuntautuneisuus maini-
taan yhden kerran. 

Koulutuksen osuvuus 

Koulutuksen osuvuutta tarkastellaan työelämän tarpeista käsin. Muuntokoulu-
tus on antanut hyvin valmiuksia tieto- ja tietoliikennetekniikkaan ja englannin 
kielen hallintaan, on tukenut tavoitteellisen ja loogisen ajattelun kehittymistä 
sekä antanut riittävät matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet. Koulutus tu-
kee jossain määrin myös projektitoimissa tarvittavan osaamisen kehittymistä ja 
uuden tiedon omaksumistaitoja. Varsinainen työn vaatima osaaminen on kehit-
tynyt tekemisen ja työkokemuksen kautta. Vastaajien mukaan muuntokoulutus 
antaa vain vähän valmiuksia esimies-, ihmissuhde-, johtamis- ja esiintymistai-
toihin.  

Syventävien opintojen osuvuus 

Syventävien opintojen hyöty riippuu ensisijaisesti nykyisistä työtehtävistä ja 
toissijaisesti aiemmasta kokemuksesta. Kolmessatoista tapauksessa syventävis-
tä opinnoista on ollut hyötyä nykyisessä työssä tai hyöty on nähty jopa erittäin 
merkittävänä. Kymmenessä tapauksessa hyöty on jäänyt vähäiseksi, ja neljässä 
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tapauksessa hyötyä ei ole tunnistettu. Aika moni on valinnut lääketieteen tek-
niikan syventämiskohteeksi, mutta vain yhden vastuksen mukaan siitä on ollut 
merkittävää hyötyä, koska kyseinen henkilö työskentelee alalla. Kaikkiaan noin 
kolmasosassa tapauksista syventävien opintojen hyöty on jäänyt kovin vähäi-
seksi tai niistä ei ole ollut hyötyä työtehtävien erilaisuuden vuoksi. 

Kyselyyn vastanneista vain yksi on valinnut yritystoiminnan syventymis-
kohteekseen. Hänen kokemuksensa valinnasta ovat myönteisiä. ”Opiskelin ensin 
lääketieteen tekniikkaa ja sitten yritystaloustieteitä. Yritystaloustieteen materiaaleja 
käytän edelleen strategia-prosessissa ja erilaisissa analyyseissa.” 

Muuntokoulutuksen kehittämisehdotukset 

Koulutusohjelma oli räätälöity vastaavasta ylioppilaille tarkoitetusta ohjelmasta 
siten, että ensimmäisen ja toisen vuoden opinnot poikkesivat ylioppilaiden oh-
jelmasta (taulukko 3). Kyse ei ollut alkuvaiheessa kirjaimellisesti aidosta muun-
tokoulutuksesta, koska termi otettiin käyttöön vasta 1997 tietoteollisuuden kou-
lutuksen laajentamisen yhteydessä. Toisaalta Raahen diplomi-
insinöörikoulutuksen pääsyvaatimukset, koulutusohjelma ja opetusjärjestelyt 
olivat hyvin lähellä vuosikymmen lopulla käyttöönotettua työssä käyvien ai-
kuisten muuntokoulutusta. Raahen sovellutus on ollut pääosin kokopäiväopis-
kelua. Raahen diplomi-insinöörikoulutus on toiminut muuntokoulutuksen pio-
neerina ja näyttänyt tietä uudentyyppiselle aikuisten yliopistokoulutukselle. 

Vastaajien näkemyksen mukaan muuntokoulutuksen kehittämistarpeet 
jakautuvat neljään ryhmään: käytännönläheisyyden ja työelämälähtöisyyden 
lisääminen, opetusmenetelmien kehittäminen, sisältöjen tarkistaminen ja opis-
kelijan tarpeiden parempi huomioon ottaminen.  

Käytännönläheisyyden ja työelämälähtöisyyden toteuttamiseksi on ehdo-
tettu laboratoriotöiden, työelämälähtöisten harjoitus- ja projektitöiden sekä yri-
tyskontaktien lisäämistä. Ohjauksen ja ongelmaperusteisen oppimisen osuutta 
pitäisi muutamien vastaajien mielestä laajentaa. ”Lisää käytännönläheisiä asioita ja 
linkkejä yritysmaailmaan.” – ”Enempi käytännönläheisiä projekteja/harjoituksia ja lab-
roja.” – ”Tekniset harjoitustyöt tulisi toteuttaa yritysympäristössä.” – ”Työelämäläh-
töisyys oli aika vaatimatonta, vaikka oma kokemukseni oli melko lyhyt ennen opiskelun 
aloittamista. Olisin toivonut enemmän työelämän ongelmatyyppisiä tehtäviä.” – 
”Enemmän työelämälähtöisiä harjoitus- ja projektitöitä. Opintojen korvaamista osittain 
työssä tapahtuvan oppimisen kautta.” 

Opetusmenetelmien kehittämiseen kohdistuu seuraavia kehittämisehdo-
tuksia: harjoitustöitä tenttien asemasta, luentojen korvaamista demonstraatioil-
la, projektioppimisen osuuden lisääminen ja yrityskummien hankkiminen 
opiskelun tueksi. Opetusmenetelmien koulumaisuus on saanut jonkin verran 
kritiikkiä. ”Enemmän ohjattuja harjoitustöitä. Ei pelkästään tenttimistä (ei todellisuu-
dessa opi mitään muuta kuin pääsemään tenteistä läpi). Keskusteluja "opinto-ohjaajan" 
kanssa, jotta löytyisi sopiva suuntautumislinja. Ja opinto-ohjaajan tulisi olla ihminen, 
jota oikeasti kiinnostaa ohjata opiskelijoita. Koulutusstrategiat: 1. tuottaa mahd. paljon 
valmistuneita (nykyinen), 2. panostaa valmistuneiden laatuun, 3. tuottaa mahd. paljon 
päteviä DI:jä.” – ”Muuntokoulutuksen työtapa pitäisi muuttaa enemmän projektiluon-
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teiseksi, ja yhteistyötä yritysmaailman kanssa pitäisi syventää. Myös yritysten pitäisi 
ottaa osaa ahkerammin ja vakavammin opiskelijoiden projekteihin.” – ”Yrittää saada 
yrityksistä kummeja koulutukselle siten, että yrityksistä teetettäisiin opiskelijoilla ihan 
oikeita ongelmanratkaisutehtäviä, ei ainoastaan teknisiä vaan esim. organisaatiomallin 
kehittämistä, toimintaprosessien kehittämistä, henkilöstökehitysasioita yms., koska ai-
kuisopiskelijoissa on melkoinen pooli työkokemusta ja näkemyksiä.” 

Opetuksen toteutuksen osalta tärkeimpänä pidetään etäopiskelumahdolli-
suuksien tehokkaampaa hyväksi käyttämistä. Vastaajien mielestä suuremman 
omaehtoisen vastuun sälyttäminen opiskelijalle itselleen soveltuu aikuiskoulu-
tuksen henkeen. Henkilökohtaisen ohjauksen osuutta pitäisi lisätä tehokkuuden 
parantamiseksi. ”Oppilaitoksen fyysinen merkitys oppimisessa vähenee – pitää edel-
leen kehittää etäoppimismenetelmiä ja mahdollisuuksia.” – ”Tehokkuutta Internetin 
käyttöön opiskelussa sekä uusia avauksia tehokkaaseen monimuotokoulutukseen.” – 
”Opiskelu- ja oppimismenetelmät Raahessa olivat mielestäni sopivia aikuiskoulutuk-
seen. Yksi kehittämisen paikka varmaan olisi etäopiskelun mahdollisuus esim. www-
palvelun kautta. E-learning ratkaisuilla (etäoppiminen). Projekteilla - projekteissa tulee 
yllättäviä asioita vastaan ja niiden ratkaisu kehittää. Tiimityöskentelyä voi aina harjoi-
tella neuvottelutaitojen kehittämisellä.” – ”Etäopetusta lisää, ja koska kyseessä oli pää-
sääntöisesti aikuisopiskelijat asioilla, nipottaminen oli välillä outoa. Tämä koskee eniten 
Raahessa tapahtunutta opetusta.” – ”Vähemmän pelkästään kirjasta lukemista ja 
enemmän käytännönläheistä toimintaa. Yritysvierailuja ja luennoitsijoita työelämästä, 
jotka kertovat niitä käytännön juttuja. Intensiivistä opiskelua enemmän, esim. englan-
nin opiskelu voisi tapahtua yhteen putkeen siis esim. kaksi viikkoa pelkkää englantia, 
mieluummin alkuperäiseltä englantilaiselta joka ei puhu suomea.” 

Opetuksen sisällön osalta ammatillisten perusopintojen ja matematiikan 
osuutta pidetään liian suurena. Lisäystä toivotaan talousaineisiin, markkinoin-
tiin, esimies- ja johtamistaitoihin, esiintymistaitoihin sekä tiedon prosessoinnin 
oppimiseen. ”Kurssien painotus on väärä. Perusopintoja (esim. matematiikkaa) on 
aivan liikaa.” 

Opiskelijan tarpeiden huomioon ottaminen on neljäs suuri kehittämiskoh-
de. Opiskeluohjelman sisältöön halutaan joustavuutta ja valinnaisuutta, jotta 
opiskelijan aiempi kokemus ja tarpeet voitaisiin ottaa paremmin huomioon. 
Muutamassa vastauksessa nousee esiin näkemys siitä, että muuntokoulutukses-
sa ei oteta huomioon riittävässä määrin aikuisopiskelun tarpeita. ”Opiskelijan 
tarpeiden parempi huomioon ottaminen, opiskelun ja työn yhteensovittaminen siten, 
että työnteolla voisi osittain korvata joitain opiskeluosioita.” – ”Enemmän mahdollisuus 
suuntautua sellaisiin alueisiin, kuin itselle tuntuu soveliaalta.” – ”Oliko tämä aikuis-
koulutusta?” 

Aikuiskoulutus on tärkeä osa elinikäistä oppimista. Aikuiskoulutuksessa 
onnistuminen niin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä, on melko ongelmallista. He 
ovat kriittisempiä kuin nuoret, ja heillä on jo työ- ja elämänkokemusta. Aikui-
nen opiskelee mielellään sitä, minkä hän kokee tarpeelliseksi ja hyödylliseksi, 
mutta ei kiinnostu ”pakkopullasta”. Myös aikuisopiskelijoiden oman kokemuk-
sen hyödyntäminen koulutuksessa on tärkeää. Aikuiskoulutuksen pedagogiik-
ka ja opetusjärjestelyt vaativat nuorten koulutukseen nähden enemmän huo-
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miota. ”Joustavuutta ja akateemista vapautta, ei paapomista ja paimennusta – valin-
nanvaihtoehtoja opintojen suoritusmenetelmiin.” 

Koulutuksen ja työn paremmasta yhteen kytkemisestä ja opetuksen pai-
nottamisesta on esitetty seuraavat näkemykset: ”Panostus metsän havaitsemiseen 
puilta: Asioita käsitellään työkalujen läpi, jolloin sorrutaan hyvin usein käytössä ole-
vien työkalujen nippelien hallitsemiseen eikä itse asiaan. Suullisen ja kirjallisen esitys-
taidon kohennus (... maassa, jossa jopa ammatikseen kirjoittavat tekevät päivittäin kar-
keita kielioppi- ja asiavirheitä) sekä asioiden ja ihmisten johtamiseen perehdyttäminen ja 
harjoittelu kasvaisivat varmasti kansantaloudellista korkoa.” 

Vapaat mielipiteet 

Lopuksi on koottu joitakin vastaajien vapaita mielipiteitä, kokemuksia ja kom-
mentteja Raahen diplomi-insinöörikoulutuksesta. Vastaukset ilmentävät pää-
osin tyytyväisyyttä kouluttautumisen mahdollisuudesta ja koulutuksen annista. 
Ymmärrettävistä syitä erilaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kohdal-
la odotukset menevät kuitenkin ristiin. – ”Hyvä tutkimusaihe, mielenkiinnolla odo-
tan tuloksia. Muuntokoulutus on kaiken kaikkiaan erittäin hyvä asia, koska se mahdol-
listi minulle opiskelun DI:ksi asti.” – ”Niin kuin alussa mainitsin, tämä muuntokoulu-
tus antoi minulle uuden mielenkiintoisen työn, johon minulla ei olisi ollut muutoin mi-
tään mahdollisuutta. Kiitän Oulun yliopiston matematiikan proffia, jotka ymmärsivät 
aikuisopiskelijoita ja tukivat meitä, että saimme matematiikat suoritettua.” – ”Raahen 
DI koulutus on hyvä, ja sitä kannattaa jatkaa. Opiskeluilmapiiri oli hyvä ja kannusta-
va.” – ”Hyvä mahdollisuus suorittaa korkeakoulututkinto. Joustavampi opiskelumalli 
antaisi enemmän.” – ”Kysymykset menevät vähän päällekkäin; maallikon täytyy lukea 
osa niistä kahteen kertaan, että erottaa vivahde-eron toisiin kysymyksiin. Toivottavasti 
vastauksista ilmenee lievä pettymykseni yliopisto-opetuksen tasoon. Olisi erittäin mie-
lenkiintoista saada tietää, millaisia vastauksia tähän kysymyssarjaan on tullut. Voisiko 
olla mahdollista, että lähettäisit jonkinlaisen enemmän tai vähemmän pureksitun koos-
teen (siis tietenkin kaikille)?” 

5.3 Kvantitatiiviset tulokset 

Tutkimuksen kvantitatiivisen osan aineisto on kerätty lomakekyselynä. Muut-
tujapatteristo on rakennettu kaksiulotteiseksi siten, että samalla kertaa on mitat-
tu arvioitavan asian merkitystä työssä menestymisen kannalta sekä muunto-
koulutuksen vaikutusta. Kuhunkin muuttujaryhmään kuuluvista yksittäisistä 
muuttujista on muodostettu uusia summamuuttujia sen mukaan, onko niillä 
ollut riittävä yhteensopivuus.  

Aineiston tilastollisessa käsittelyssä on käytetty alkuperäismuuttujien, nii-
den pohjalta muodostettujen summamuuttujien (S) ja erotusmuuttujien (E) ar-
voja. Erotusmuuttujilla on pyritty saamaan esiin työelämän vaatimusten ja 
muuntokoulutuksen tuottamien valmiuksien välistä kuilua. Näin on voitu löy-
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tää ne tekijät, joissa tarpeet ja tarjonta kohtaavat parhaiten ja joissa näiden ero 
on suurin. 

Saatua aineistoa kuvaillaan frekvenssien, prosenttiosuuksien, mediaanin, 
moodin, keskiarvon ja keskihajonnan avulla. Empirian keräämisessä käytetyt 
muuttujat ovat järjestysasteikollisia, joten se ja toisaalta suhteellisen pieni ai-
neisto (N=36) rajoittavat monipuolisten tilastomenetelmien käyttöä.  

5.3.1 Tulosten analysointi yksittäisten muuttujien ja muuttujaryhmien 
perusteella 

Tuloksia analysoidaan seuraavassa yksittäisten muuttujien ja samaa aihetta mit-
taavien muuttujaryhmien keskiarvoja ja jakaumia hyväksi käyttäen. Pyrkimyk-
senä on saada esitietoa tuloksista yksityiskohtaisempaa tarkastelua varten. Tau-
lukossa 19 on esitetty ne muuttujat, joissa koulutuksen vaikutusten kohdalla on 
havaittu korkeita keskiarvoja, ja ne muuttujat, joissa vastaavasti on havaittavis-
sa vähäisimmät vaikutukset. 

Ne muuttujat, joissa koulutuksen vaikutukset ovat suurimpia, eivät aina 
ole yhtä tärkeitä työssä menestymisen kannalta. Matematiikan (36), luonnontie-
teiden (37), sähkö- ja säätötekniikan (33) sekä elektroniikan (34) tarvetta työssä 
menestymiseen mittaavat tulokset osoittavat, että kyseisten aineiden merkitys 
työn osalta on vähäisempi, kuin koulutuksen vaikutuksista voisi päätellä (tau-
lukko 19). Toisin sanoen koulutus on tuottanut pääosan mielestä vähintään riit-
tävät tai jopa tarpeet ylittävät valmiudet työn kannalta (taulukko 19).  

Tilanne niiden muuttujien kohdalla, joissa koulutuksen vaikutukset jäävät 
vähäisiksi, on päinvastainen. Merkitys työssä on huomattavasti koulutuksen 
vaikutuksia suurempi. Näiden muuttujien kohdalla vallitsee ilmeinen osaamis-
vaje työelämän tarpeisiin nähden (taulukko 19). 
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TAULUKKO 19 Muuttujat, joissa koulutuksen vaikutukset ovat suurimpia ja vähäisimpiä 
(Käytetty asteikko 0–4; ei merkitystä–erittäin merkittävä). 

Kysy-
mys 
nro 

Muuttujat 
Merkitys 

työssä 
ka. 

Koulutuk-
sen vaiku-

tus ka. 
Koulutuksen vaikutukset suurimpia 

36 Työssä tarvittavan matematiikan hallinta 1,92 3,03 
104 Valmius oppia uutta 3,39 2,97 
35 Tietotekniikan ja tietoliikenteen perusteet 2,83 2,89 
33 Sähkö- ja säätötekniikan perusteet 1,78 2,81 
25 Taito/kyky loogiseen päättelyyn 3,33 2,67 
40 Englannin kielen hallinta 3,28 2,64 
34 Elektroniikan perusteet 1,83 2,58 
37 Työssä tarvittavan luonnontieteen hallinta 1,64 2,53 

Koulutuksen vaikutukset vähäisimpiä 
17 Taito/kyky tunnistaa omat persoonallisuuden piirteet 2,36 0,83 
18 Taito/kyky pitää kiinni tavoitteiden saavuttamisesta 2,56 0,89 
8 Yhteiskunnalliset taidot 2,00 0,92 

44 Yrityksen ”hiljaisten” tietojen ja taitojen 
hyväksikäytön osaaminen 2,75 0,92 

54 Asennoituminen työn kannusteisiin 2,36 0,94 
72 Kyky sietää päätöksiin liittyvää epävarmuutta 3,00 1,11 

Seuraavassa tuloksia tarkastellaan muutamien tutkijoiden, kuten Blancero et al. 
(1996), Kelleyn ja Caplanin (1993) sekä Starkin ja Lowtherin (1989) kirjoissa ja 
esiselvityksessä esiin nousseiden yksilökompetenssia kuvaavien ominaisuuksi-
en osalta. Analyysiin valittuja ominaisuuksia ovat johtaminen ja päätöksenteko, 
laatutietoisuus, kriittinen ajattelu, asenteet, yritteliäisyys/yrittäjyys, elinikäinen 
oppiminen, itsetunto ja itseluottamus. Analyysia varten vastauksista on poimit-
tu kyseisiä ominaisuuksia mittaavat muuttujat. Kutakin ominaisuutta koskevis-
ta muuttujista on laskettu uusi summamuuttuja, jonka avulla analyysi on tehty.  

Tuloksia on jatkossa tarkastelu kuiluanalyysilla. Kuiluanalyysia (gap ana-
lysis) käytetään yleisesti empiirisissä tutkimuksissa, kun halutaan selvittää ny-
kytilan ja tavoitetilan välistä eroa. Kuilun suuruus ja suunta kertovat tutkitta-
van tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden asteesta. Tässä tutkimuksessa pyr-
kimyksenä on ollut saada konkreettinen ja helposti tulkittava kuva työelämän 
vaatimusten ja koulutuksen tuottaman pätevyyden välisistä eroista kompetens-
sin eri osa-alueilla. Kuiluanalyysi on muodostettu siten, että on laskettu samaa 
tekijää mittaavien summamuuttujien erotus, so. merkitys työssä menestymisen 
kannalta (xaa) - koulutuksen vaikutukset (xb). Erotusmuuttujien jakaumat on 
ryhmitelty uudelleen kolmeen luokkaan siten, että 

1) ryhmä tyytyväiset < 0,
2) ryhmä neutraalit = 0 ja
3) ryhmä tyytymättömät > 0.



110 

Itse asiassa ryhmä tyytyväiset tarkoittaa niitä, joiden mielestä koulutuksen vai-
kutukset ovat olleet kyseisen ominaisuuden kohdalla työelämän tarpeita laa-
jempia, eli kysymyksessä on jonkinasteinen ylikoulutus. Neutraalien kohdalla 
koulutuksen ja työelämätarpeiden välillä vallitsee tasapaino. Analyysien sanal-
lisissa kuvauksissa tyytyväisten ja neutraalien ryhmät on usein yhdistetty. Tyy-
tyväisten osuus ilmentää rajoitetusti tyytyväisyyttä ja vastaavasti tyytymättö-
mien luokka rajoitetusti tyytymättömyyttä. Molempien luokkien heikkoutena 
on sisäinen erottelukyky; luotettavia aste-eroja on vaikea tehdä tyytyväinen tai 
tyytymätön luokitusten sisällä. 

Työelämässä tarpeellisten johtamis- ja päätöksentekotaitojen kohdalla 
koulutuksen vaikutusten keskiarvot vaihtelevat välillä 1,1–1,56 (liite 4). Vaiku-
tukset taitojen kehittymiseen ovat melko vähäisiä. Työelämässä menestymisen 
kannalta koulutuksen vaikutukset johtamis- ja päätöksentekotaidoissa ovat hy-
vin vähäiset, koska tarpeiden ja osaamisen välillä vallitsee huomattava ero (ku-
vio 28). 
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KUVIO 28 Johtamis- ja päätöksentekotaitoja koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Laatutietoisuuden osalta kuiluanalyysi osoittaa, että noin 20 % vastanneista pi-
tää koulutuksen vaikutuksia vähintään riittävinä työelämän tarpeisiin nähden. 
Koulutuksen vaikutukset jäävät siis vähäisiksi. (Kuvio 29.) 
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KUVIO 29 Laatutietoisuutta koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Kriittisen ajattelun osalta tarpeet ja koulutuksen tuottamat valmiudet kohtaavat 
lähes tyydyttävästi (kuvio 30). Jopa n. 35 % vastaajista pitää koulutuksen tuot-
tamia valmiuksia tarpeisiin nähden vähintään riittävinä. Pelkkä koulutuksen 
vaikuttavuuden tarkastelu kertoo jo muuttujien korkeista keskiarvoista, jotka 
vaihtelevat välillä 2,00–2,67 (liite 4). Kuiluanalyysi antaa tällä kohtaa ehkä hie-
man liian negatiivisen kuvan, kun sitä verrataan koulutuksen melko korkeisiin 
vaikuttavuusarvioihin (liite 4). Toisaalta kysymyksessä on työelämässä menes-
tymisen kannalta keskeinen osaamisen alue, ja niinpä suuret odotukset ovat 
puolusteltavissa. 
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KUVIO 30 Kriittisen ajattelun taitoja koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Asenteissa on kyse hitaasti muuttuvasta sisäistyneestä tilasta ja niihin vaikut-
taminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa (Ruohotie 1998; Peltonen & Ruohotie 
1991). Mainitusta ja mahdollisista muistakin syistä koulutuksen vaikutukset 
asenteisiin jäävät kovin vähäisiksi. Niitä mittaavien muuttujien keskiarvot vaih-
televat välillä 0,94–1,47 (vrt. liite 4). Asenteista tehdyn kuiluanalyysin tulos 
vahvistaa edellä esiin tuotua käsitystä. (kuvio 31.)  
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KUVIO 31 Asenteita koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Analyysin syvällisyyden lisäämiseksi yrittäjyyskompetenssia on tarkasteltu vie-
lä erikseen hieman suppeammasta yritteliäisyyden näkökulmasta. Mittaristossa 
on kaksi ko. aluetta sivuavaa muuttujaa: Halu toimia yrittäjämäisesti (64; ka.= 
1,11) ja Taito/kyky toimia yrittäjämäisesti sisäisenä yrittäjänä (97; ka.=1,56). 
(Liite 4.) Koulutuksen vaikuttavuutta kuvaavien muuttujien keskiarvot eivät ole 
korkeita, mutta kun niitä tarkastellaan työelämässä menestymisen näkökulmas-
ta, tulos näyttää positiivisemmalta. Noin 35 % pitää koulutuksen vaikutuksia 
vähintään riittävinä. Yritteliäisyyden osalta koulutuksen vaikutuksia voidaan 
pitää lähes tyydyttävinä. (Kuvio 32.) 
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KUVIO 32 Yritteliäisyyttä koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Koulutuksen vaikutukset sitoutumista mittaavissa muuttujissa vaihtelevat si-
ten, että muuttujan Tahto pitää kiinni tavoitteiden saavuttamisesta (69) keskiar-
vo on 2,11. Valmiudessa sitoutua yrityksen tavoitteisiin (102) keskiarvo on vain 
1,44. (Liite 4.) Kuiluanalyysin tulosten mukaan noin 20 % vastanneista pitää 
koulutuksen vaikutuksia työelämän tarpeisiin nähden vähintään riittävinä (ku-
vio 33).  
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KUVIO 33 Sitoutumista koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Itsetunnon ja itseluottamuksen osalta koulutuksen vaikutukset tarpeisiin ovat 
melko tuntuvia, koska kuiluanalyysin tuloksena lähes 40 % vastanneista pitää 
niitä työelämän tarpeisiin nähden vähintään riittävinä (kuvio 34). Koulutuksen 
vaikuttavuutta voidaan pitää tältä osin tyydyttävänä. 
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KUVIO 34 Itsetunnon ja itseluottamuksen kasvua koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Esiselvityksessä 1998 nousivat vahvasti esiin työuralla menestymisen ja yrityk-
sen tarpeiden näkökulmasta peruskoulutuksen ohella mm. uuden oppimishalu, 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kieli- ja kulttuuriosaaminen sekä esiintymis-
kyky. Seuraavassa tarkastellaan ko. ominaisuuksia kuvaavien kuiluanalyysien 
tuloksia. 

Suhtautumista elinikäiseen oppimiseen on mitattu muuttujalla Valmius 
oppia uutta (104). Koulutus on vaikuttanut uuden oppimisvalmiuteen merkit-
tävästi, ja jopa 60 % vastanneista pitää sitä vähintään riittävänä työelämän tar-
peisiin nähden. Yhden muuttujan tulosten perusteella koulutuksen vaikutukset 
ovat merkittäviä. (Kuvio 35.) 
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KUVIO 35 Elinikäistä oppimista/halua oppia uutta koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen osalta lähes kaikki vastaajat ovat olleet tyy-
tymättömiä siihen, miten koulutus on vaikuttanut työelämän tarpeisiin (kuvio 
36). Analyysi tehtiin muuttujien 9, 10, 14, 46 ja 61 perusteella. 
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KUVIO 36 Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Koulutuksen vaikutukset esiintymiskykyyn ovat hyvin vähäisiä ja ovat lähes 
samaa luokkaa kuin yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kohdalla (kuvio 37). 
Analyysissa käytettiin muuttujia 12 ja 13. 
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Esiintymiskyky
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KUVIO 37 Esiintymiskykyä koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Koulutuksen vaikutukset englannin kielen taidon kehittymiseen ovat poikke-
uksellisen kiinnostavia jo pelkästään siitä syystä, että alan kirjallisuus ja sanasto 
ovat pääosin englanninkielistä. Kielitaidon merkitys nousi jo esiselvityksessä 
vahvasti esille. Kuviosta 38 havaitaan, että tyytyväisten ja neutraalien joukko on 
kyseisen muuttujan kohdalla yli 40 %. Koulutuksen vaikuttavuuden näkökul-
masta englannin kielen hallintaa osoittava tulos on melko positiivinen.  

Erotus: Englannin kielen taito
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KUVIO 38 Englannin kielen taitoa koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Koulutuksen vaikutukset arvoihin näyttävät riippuvan siitä, mistä arvoista on 
kyse. Valmius sitoutua yrityksen arvoihin (103; ka.=1,28) on vähäisintä keskiar-
von mukaan kolmesta arvoja mittaavasta muuttujasta (liite 4). Ahkeruuden ar-
vostamisessa (59) koulutuksen vaikutusten ja tarpeiden välinen kuilu oli pienin. 
Tulosten perusteella koulutuksen vaikutusaste arvoihin jää hyvin vähäiseksi. 

Muuttujaryhmien ja teemojen analyysien yhteenveto ja vaikutusten sanal-
liset arviot on esitetty taulukossa 20. Arvioinnissa käytetty sanallinen asteikko 
on määritelty kuiluanalyysin mukaan tyytyväisten ja neutraalien osuutena seu-



116 

raavasti: kiitettävä (<= 90 %), hyvä (<= 60 %), tyydyttävä (<= 40 %), välttävä 
(<= 20 %) ja vähäinen (> 20 %). 

TAULUKKO 20 Yhteenveto muuttujaryhmien/muuttujien aiheiden perusteella tehdyistä 
kuiluanalyyseistä 

Muuttujaryhmä/teema 
Tyytyväisten 
ja neutraalien 

osuus (%) 

Arvio vaikutus-
ten asteesta 

Kuvio 
nro 

Elinikäinen oppiminen/halu oppia uut-
ta 

n. 60 % hyvä 37 

Englannin kielen taito n. 40 % tyydyttävä 40 
Itsetunto/itseluottamus n. 35 % lähes tyydyttä-

vä 
36 

Yritteliäisyys n. 35 % lähes tyydyttä-
vä 

34 

Kriittisen ajattelun taidot n. 35 % lähes tyydyttä-
vä 

32 

Sitoutuminen n. 20 % välttävä 35 
Laatutietoisuus n. 20 % välttävä 31 
Johtamis- ja päätöksentekotaidot < 10 % vähäinen 30 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot < 10 % vähäinen 38 
Esiintymiskyky < 10 % vähäinen 39 
Asenteet < 10 % vähäinen 33 

5.3.2 Muuttujien ryhmittely 

Seuraavaksi testattiin teoreettisen viitekehyksen pohjalta laaditun mittarin (tau-
lukko 13) toimivuutta ja mittarin muuttujien (liite 3) ryhmittymistä empiirisellä 
aineistolla. Ryhmittelyn tarkistaminen suoritettiin SPSS-ohjelman sisällä oleval-
la pääkomponenttianalyysilla (ks. Valli 2001, 87). Analyysin tarkoitus on ollut 
auttaa tunnistamaan laajasta muuttujajoukosta osaamisen perusulottuvuudet ja 
saada tietoa siitä, miten empiirinen aineisto vastaa mittarin laadinnan pohjana 
olevaa teoreettista jäsentelyä. Koulutuksen vaikuttavuutta on tarkasteltu jäl-
jempänä muuttujaryhmittäin korrelaatio- ja regressioanalyyseilla.  

Muuttujien suuren kokonaismäärän (105 kpl) ja toisaalta aineiston pienen 
lukumäärän (N=36) vuoksi faktorianalyysia on käytetty rajoitetusti pelkästään 
muuttujien ryhmittelyn tukena. Ryhmittelyä on tarkasteltu kärkimuuttujien 
faktoripistemäärien perusteella. Raja-arvona on ollut 0,30, jonka alittavat muut-
tujat on poistettu jatkotarkastelusta.  

Tutkitut muuttujat latautuivat kaikkiaan melko hyvin teoreettisen viiteke-
hyksen perusteella laaditun ennakkoryhmittelyn mukaisesti. Ammatillista 
kompetenssia mittaavien muuttujien faktoripistemäärät jäivät alkuperäisen ase-
telman mukaan niin alhaisiksi (< 0,30) että faktorianalyysiin perustuvaa ryhmit-
telyä ei voitu tehdä. Muuttujat ryhmiteltiin uudelleen kolmeen faktoriin: Pää-
oppiaineisiin liittyvä kompetenssi, Matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet ja 
Muu ammatillinen kompetenssi. Tällöin muuttujien faktoripistemäärät ylittivät 
selvästi raja-arvon. Urakehitystä mittaavat muuttujat ryhmiteltiin kahteen ryh-
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mään. Niille annettiin nimet Konkretisoitunut urakehitys ja Työssä menestymi-
nen. Muilta osin faktoreille latautuneet muuttujat tukevat teemojen perusteella 
tehtyä ennakkoryhmittelyä (vrt. liite 3). Kaikkiaan aineisto latautui 22 faktorille. 
Faktoreille latautuneet muuttujat, niiden pistemäärät ja faktoreiden seli-
tysosuudet on esitetty koottuna liitteessä 5. Taulukossa 21 on kootusti nimetyt 
faktorit, faktorille latautuneiden muuttujien lukumäärä ja faktoripistemäärien 
vaihteluväli. 

TAULUKKO 21 Selvitys analyysissa tehdyistä valinnoista ja tuloksista (ks. liite 5). 

Faktorin 
nimi 

Nro 
Muuttujien latautuminen mi-
tattaessa kompetenssin merki-

tystä työssä menestymisen 
kannalta 

Nro 
Muuttujien latautuminen 

mitattaessa muuntokoulu-
tuksen vaikutusta valmiu-

den saavuttamisessa 
Pääoppiai-
neisiin liitty-
vä kompe-
tenssi 

F 1 
Faktorille latautui kolme muut-
tujaa. Faktoripistemäärät vaih-
telivat välillä 0,601–0,866. 

F 2 
Faktorille latautui kolme 
muuttujaa. Faktoripiste-
määrät vaihtelivat välillä 
0,691–0,818. 

Matemaattis-
luonnontie-
teelliset 
valmiudet 

F 3 
Faktorille latautui kaksi muut-
tujaa. Molemmilla muuttujilla 
faktoripistemäärä oli 0,948. 

F 4 
Faktorille latautui kaksi 
muuttujaa.  Molemmilla 
muuttujilla faktoripistemää-
rä oli 0,914. 

Muu amma-
tillinen kom-
petenssi 

F 5 
Faktorille latautui 10 muuttu-
jaa. Käytännön kokemuksen 
hallintaa koskeva muuttuja 
(a42) poistettiin faktorista al-
haisen pistemäärän vuoksi. 
Faktoripistemäärät vaihtelivat 
välillä 0,502–0,830. 

F 6 
Faktorille latautui 11 muut-
tujaa. Faktoripistemäärät 
vaihtelivat välillä 0,413–
0,839. 

Yksilölliset 
ominaisuudet F 7 

Faktorille latautui 11 muuttu-
jaa. Faktoripistemäärät vaihte-
livat välillä 0,386–0,854. 

F 8 
Faktorille latautui 11 muut-
tujaa. Faktoripistemäärät 
vaihtelivat välillä 0,560–
0,894. 

Sosiaalinen 
kompetenssi F 9 

Faktorille latautui 10 muuttu-
jaa. Faktoripistemäärät vaihte-
livat välillä 0,518–0,842. 

F 10 
Faktorille latautui 10 muut-
tujaa. Faktoripistemäärät 
vaihtelivat välillä 0,315–
0,800. 

Yleissivistys 
F 11 

Faktorille latautui kuusi muut-
tujaa. Faktoripistemäärät vaih-
telivat välillä 0,557–0,835. 

F 12 
Faktorille latautui kuusi 
muuttujaa. Faktoripiste-
määrät vaihtelivat välillä 
0,599–0,777. 

Persoonalli-
suus: 
asenteet, mo-
tivaatio ja 
tahto 

F 13 
Faktorille latautui viisi muuttu-
jaa. Faktoripistemäärät vaihte-
livat välillä 0,729–0,849. 

F 14 
Faktoriin latautui viisi 
muuttujaa. Faktoripiste-
määrät vaihtelivat välillä 
0,541–0,854. 

 (jatkuu) 
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TAULUKKO 21 (jatkuu) 

Faktorin 
nimi 

Nro 
Muuttujien latautuminen mi-
tattaessa kompetenssin merki-

tystä työssä menestymisen 
kannalta 

Nro 
Muuttujien latautuminen 

mitattaessa muuntokoulu-
tuksen vaikutusta valmiu-

den saavuttamisessa 

Yrittäjyys-
kompetenssi F 15 

Faktorille latautui 14 muuttu-
jaa. Faktoripistemäärät vaihte-
livat välillä 0,445–0,762. 

F 16 

Faktorille latautui 13 muut-
tujaa. Muuttuja Taito/kyky 
toimia itsenäisenä yrittäjä-
nä (b78) jätettiin pois alhai-
sen faktoripistemäärän 
vuoksi. Faktoripistemäärät 
vaihtelivat välillä 0,468–
0,757. 

Kehittymis-
kyky F 17 

Faktorille latautui neljä muut-
tujaa. Faktoripistemäärät vaih-
telivat välillä 0,686–0,853. 

Muuttujien faktoripiste-
määrät jäivät niin alhaisik-
si, että niistä ei voitu muo-
dostaa omaa faktoria.  

Konkretisoi-
tunut urake-
hitys 

F 18 
Faktorille latautui kuusi muut-
tujaa. Faktoripistemäärät vaih-
telivat välillä 0,614–0,897. 

Tämä osa ei ollut mittaami-
sen kohteena. 

Työssä me-
nestyminen 

F 19 Faktorille latautui 11 muuttu-
jaa. Faktoripistemäärät vaihte-
livat välillä 0,436–0,809. 

F 20 Faktorille latautui 11 muut-
tujaa. Faktoripistemäärät 
vaihtelivat välillä 0,509–
0,864. 

Yrityksen 
menestys-
edellytykset 

F 21 Faktorille latautui 18 muuttu-
jaa. Muuttujat Yleissivistävä 
kompetenssi yleensä (a87) ja 
Yksilölliset ominaisuudet työ-
suhteen kannalta (a101) jätet-
tiin pois alhaisten pistemää-
rien vuoksi. Faktoripistemää-
rät vaihtelivat välillä 0,608–
0,894. 

F 20 Faktorille latautui 11 muut-
tujaa. Faktoripistemäärät 
vaihtelivat välillä 0,509–
0,864. 

Analyysin tulos tukee melko hyvin viitekehyksen mukaan rakennettua teoreet-
tista kompetenssimallia (liite 5). Vain muutama muuttuja jouduttiin poistamaan 
alhaisen faktoripistemäärän vuoksi. Uudelleen ryhmittelemisen ja nimeämisen 
jälkeen faktorimalli antoi pohjan tulosten jatkokäsittelylle. Faktoreiden seli-
tysosuudet ovat kohtalaisia ja jopa korkeita vaihdellen välillä 40–90 %. Niillä 
faktoreilla, joiden muuttujien lukumäärä oli pienin, on saavutettu lähes poik-
keuksetta korkeat selitysosuudet.  

5.3.3 Tulosten mallintaminen 

Yksilön työelämässä menestymiseen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin seuraavak-
si korrelaatio- ja regressioanalyyseilla. Menestymistä tutkittiin konkretisoi-
tuneen urakehityksen kautta selvittäen kompetenssin osa-alueiden ja urakehi-
tyksen välistä riippuvuutta tilastollisin menetelmin. 
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Urakehitys 

Muuttujien keskinäisiä riippuvuuksia tutkittiin Spearmanin korrelaatioanalyy-
silla. Tavoitteena oli löytää urakehityksen kanssa korreloivat muuttujat. Lisäksi 
summamuuttujien selityskykyä urakehitykseen testattiin kuvion 39 mukaisella 
mallilla regressioanalyysia käyttäen.  

KUVIO 39 Urakehitystä selittävien tekijöiden tutkimusmalli. 

Korrelaatioanalyysin mukaan konkretisoituneen urakehityksen (URAK1) ja toi-
saalta koulutuksen vaikuttavuutta mittaavien sosiaalisen kompetenssin (SSK; 
0,338*) ja yksilöllisten ominaisuuksien (YSIL2; 0,307) välillä on riippuvuutta. 
Lievää riippuvuutta on myös urakehityksen (URAK1) ja kehittymiskyvyn 
(SKK; 0,263) välillä. (Taulukko 22.) Muilta osin korrelaatiot ovat heikkoja, mutta 
eivät negatiivisia. Tulos osoittaa, että konkretisoituneella urakehityksellä, sosi-
aalisella kompetenssilla, yksilöllisillä ominaisuuksilla ja kehityskykyisyydellä 
on keskinäistä yhteenkuuluvuutta.  
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X3
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  .
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muuttujat
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Regressio?
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TAULUKKO 22 Urakehityksen korreloituminen eräiden kompetenssin osa-alueiden 
kanssa. 

Urakehityksen mallintamiseksi tutkittiin useita vaihtoehtoja regressioanalyysil-
la. Käyttökelpoisin mallintamisen yhteys on urakehityksen ja koulutuksen vai-
kutusten välillä. Askeltavassa regressioanalyysissa konkretisoitunutta urakehi-
tystä (URAK1) parhaiten selittäväksi muuttujaksi osoittautui Yksilölliset omi-
naisuudet (YSIL). Mallin selitysaste 19,6 % (R Square) ei kuitenkaan ole kovin 
korkea. Sovitettu selitysaste on 17,2 % (Adjusted R Square). Malli sopii aineis-
toon (Sig. eli p < 0, 01) tyydyttävästi. Koulutuksen yksilöllisten ominaisuuksien 
tuottamat valmiudet selittivät konkretisoituneessa urakehityksessä havaitusta 
vaihtelusta n. 17 % (liite 7, taulukko 40). 

Yrityksen menestysedellytykset 

Yrityksen menestysedellytyksiä kuvaavan muuttujan (Yritmen1) ja koulutuksen 
vaikutusta mittaavien muuttujien välistä yhteyttä tutkittiin korrelaatioanalyy-
silla. Yrityksen menestymisedellytykset korreloituvat koulutuksen vaikutusta 
pääoppiaineissa mittaavan summamuuttujan (SPLK2) kanssa (0,343*). Lievä 
korrelaatio on havaittavissa myös yrityksen menestysedellytysten ja koulutuk-
sen vaikutusta sosiaaliseen kompetenssiin mittaavan summamuuttujan kanssa 
(0,228). (Taulukko 23.) Yrityksen menestysedellytyksillä, pääoppiaineisiin liit-
tyvällä kompetenssilla ja sosiaalisella kompetenssilla on keskinäistä riippuvuut-
ta aineistossa. 

Correlations 

1,000 ,338 * ,307 ,263 
, ,044 ,069 ,121 

36 36 36 36 
,338 * 1,000 ,784 ** ,551 ** 
,044 , ,000 ,000 

36 36 36 36 
,307 ,784 ** 1,000 ,611 ** 
,069 ,000 , ,000 

36 36 36 36 
,263 ,551 ** ,611 ** 1,000 
,121 ,000 ,000 , 

36 36 36 36 

Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 
Correlation Coefficient 
Sig. (2-tailed) 
N 

URAK1 

SSK2 

YSIL2 

SKK2 

Spearman's rho 
URAK1 SSK2 YSIL2 SKK2 

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed). *. 

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed). **. 
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TAULUKKO 23 Yrityksen menestysedellytysten korreloituminen eräiden muuttujien 
kanssa. 

Correlations

1,000 ,343* ,228
, ,041 ,181

36 36 36
,343* 1,000 ,153
,041 , ,372

36 36 36
,228 ,153 1,000
,181 ,372 ,

36 36 36

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

Yritmen1

SPLK2

SKK2

Spearman's rho
Yritmen1 SPLK2 SKK2

Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).*. 

Yrityksen menestysedellytysten mallinnusta selvitettiin askeltavalla regressio-
analyysilla (enter<=0,050 ja remove>=0,100). Askeltava analyysi hylkäsi kaikki 
muut muuttujat paitsi Persoonallisuuden, so. asenteet, motivaatio ja tahto 
(ESAMT). Mallin selityskyky on 41,0 % (R Square) ja sovitettu selityskyky 39,3 
% (Adjusted R Square). Yrityksen menestysedellytyksiä kuvaavan mallin seli-
tyskyky on selvästi korkeampi kuin urakehitystä kuvaavan mallin. Laskettu 
malli sopi hyvin aineistoon (Sig eli p < 0,000). Tulos osoittaa, että muuttujien 
Persoonallisuus (ESAMT) ja Yrityksen menestymisedellytykset (Yritmen1) välil-
lä vallitsee kausaalisuus siten, että edellinen selittää n. 40 % yrityksen menes-
tymisedellytysten vaihtelusta (vrt. liite 7, taulukko 41). 

Urakehitys – yrityksen menestysedellytykset 

Urakehityksen ja yrityksen menestysedellytysten välisten suhteiden selvittämi-
seksi tutkittiin konkretisoituneen urakehityksen (URAK1) selityskykyä yrityk-
sen menestysedellytyksiin (Yritmen1). Regressiomallin selityskyky jäi tältä osin 
niin vähäiseksi, että se hylättiin. Aineistossa ei myöskään havaittu urakehityk-
sen ja yrityksen menestysedellytysten välillä merkittävää korrelaatiota. 

Yrittäjyys – muut kompetenssin osa-alueet 

Yrittäjyyskompetenssia mittaava erotusmuuttuja (ESY) korreloi melko vahvasti 
muun ammatillisen kompetenssin (ESMKP), yleissivistävän kompetenssin 
(ESYK), sosiaalisen kompetenssin (ESSK), persoonallisuuden (ESAMT), yksilöl-
listen ominaisuuksien (ESIL), kehittymiskyvyn (ESKK) ja työssä menestymisen 
(ESUK) kanssa. Korrelaatiokertoimien arvot ovat melko vahvoja (**) ja ne vaih-
televat välillä 0,655–0,862 (taulukko 24).  
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TAULUKKO 24  Yrittäjyyskompetenssin korrelointi eräiden muiden kompetenssin osa-
alueiden kanssa. 

Correlations

1,000 ,862** ,770** ,655** ,859** ,769** ,766** ,723**
, ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

36 36 36 36 36 36 36 36
,862** 1,000 ,885** ,746** ,890** ,888** ,810** ,833**
,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

36 36 36 36 36 36 36 36
,770** ,885** 1,000 ,724** ,756** ,877** ,735** ,757**
,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

36 36 36 36 36 36 36 36
,655** ,746** ,724** 1,000 ,657** ,770** ,684** ,802**
,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000 ,000

36 36 36 36 36 36 36 36
,859** ,890** ,756** ,657** 1,000 ,739** ,751** ,774**
,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000 ,000

36 36 36 36 36 36 36 36
,769** ,888** ,877** ,770** ,739** 1,000 ,778** ,786**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000 ,000

36 36 36 36 36 36 36 36
,766** ,810** ,735** ,684** ,751** ,778** 1,000 ,776**
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 , ,000

36 36 36 36 36 36 36 36
,723** ,833** ,757** ,802** ,774** ,786** ,776** 1,000
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,

36 36 36 36 36 36 36 36

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

ESY

ESMKP

ESYK

ESSK

ESAMT

ESIL

ESKK

ESUK

Spearman's rho
ESY ESMKP ESYK ESSK ESAMT ESIL ESKK ESUK

Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).**. 

Kirjallisuudessa yrittäjyys ja yritteliäisyys liitetään työntekijän kannuste- ja mo-
tivaatiotekijöihin ja uralla etenemiseen (Kanter 1990; Koiranen & Pohjansaari 
1994). Yrittäjyyskompetenssin ja konkretisoituneen urakehityksen välillä vallit-
see tämän tutkimuksen aineistossa lievä korrelaatio (0,224). 

Lopuksi tutkittiin, löytyykö askeltavalla regressioanalyysilla joitakin yrit-
täjyyttä selittäviä muuttujia. Laskenta antoi tuloksena kaksi mallia. Ensimmäi-
sessä mallissa yrittäjyyttä selittävä muuttuja on Muu ammatillinen kompetenssi 
(ESMKP). Mallin selityskyky 80,6 % (R Square) on korkea ja sovitettu selitysaste 
80,0 % (Adjusted R Square). (Liite 7, taulukko 42.) 

Toisessa mallissa selittävinä muuttujina ovat muu ammatillinen kompe-
tenssi (ESMKP) ja persoonallisuus so. asenteet, motivaatio ja tahto (ESAMT). 
Myös tämän mallin selitysaste 81,8 % (Adjusted R Square) on korkea. Molem-
mat mallit sopivat hyvin aineistoon (Sig < 0,000). (Liite 7, taulukko 43.) 

Muu ammatillinen kompetenssi selittää n. 80 % yrittäjyyskompetenssia 
mittaavan muuttujan vaihtelusta. Selittävä muuttuja pitää sisällään johtamiseen 
ja päätöksentekokykyyn liittyviä ominaisuuksia. Yrittäjyyden ja johtamisen se-
kä päätöksentekokyvyn välinen kausaalisuus osoittaa, että yrittäjyysteemalla on 
yhteyttä johtamiseen ja päätöksentekokykyyn tässä tutkimusaineistossa.  

Analyysin mukaan muu ammatillinen kompetenssi (mukaan lukien joh-
tamistaidot) ja persoonallisuus (asenteet, motivaatio ja taho) selittävät yrittä-
jyyskompetenssin (ESAMT) vaihtelusta n. 82 %. Tulokset ovat samansuuntaisia 
kuin yrittäjyyttä käsittelevässä luvussa olevat maininnat (vrt. Koiranen & Poh-
jansaari 1994; Marjosola 1979; Huuskonen 1992). 
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5.3.4 Työelämän osaamistarpeet ja muuntokoulutuksen vaikutukset 

Pääkomponenttianalyysin perusteella ryhmitellyistä yksittäisistä muuttujista 
(xa ja xb) on laskettu summamuuttujat (Sa=xa1+xa2+…+xan ja Sb=xb1+xb1+…+xbn) 
ja näiden erotussummamuuttujat (E=Sa-Sb). Analyysissa erotusmuuttujien tu-
lokset on luokiteltu uudestaan kolmeen ryhmään: tyytyväiset, neutraalit ja 
tyytymättömät. Tyytyväisten kohdalla koulutus on tuottanut tarpeisiin nähden 
enemmän valmiuksia. Tyytymättömien osalta tilanne on päinvastainen. Mainit-
tu yksinkertainen menetelmä tekee mahdolliseksi arvioida kuiluanalyysillä ku-
takin kompetenssin osa-aluetta kokonaisvaltaisesti työelämätarpeiden ja koulu-
tuksen tuottamien valmiuksien suhteena. 

Työelämän tarpeiden ja koulutuksen vaikutusten välinen kuiluanalyysi 
osoittaa pääoppiaineiden tieto- ja tietoliikennetekniikan, sähkö- ja säätöteknii-
kan sekä elektroniikan kohdalla koulutuksen antaneen hyvät valmiudet. Yli 80 
% vastanneista pitää koulutuksen vaikutuksia työelämän tarpeisiin nähden vä-
hintään riittävinä. (Kuvio 40.) Samanlainen tulos on saatu myös matemaattis-
luonnontieteellisten aineiden osalta (kuvio 41). 

Erotus: pääoppiainesiin liittyvä kompetenssi
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KUVIO 40 Pääoppiaineita (tieto- ja tietoliikennetekniikka, sähkö- ja säätötekniikka 
sekä elektroniikka) koskeva kuiluanalyysi (N=36). 
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Erotus: matemaattis-luonnont. valmiudet
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KUVIO 41 Matemaattis-luonnontieteellisten valmiuksien kuiluanalyysi (N=36). 

Muun ammatillisen kompetenssin kohdalla työelämän tarpeiden ja koulutuk-
sen vaikutusten välinen kuilu osoittaa selkeää koulutuksen vaikutusten riittä-
mättömyyttä. Vain noin 10 % vastaajista pitää koulutuksen tuottamaa kompe-
tenssia riittävänä. (Kuvio 42.) 

Erotus: muu ammatillinen kompetenssi
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KUVIO 42 Muuta ammatillista kompetenssia koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Koulutuksen vaikutukset yksilöllisiin ominaisuuksiin ja työelämän tarpeisiin 
ovat aivan riittämättömiä. Tyytymättömien osuus vastaajista on jopa 90 %. (Ku-
vio 43.) 
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Yksilölliset ominaisuudet

Yksilölliset ominaisuudet
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KUVIO 43 Yksilöllisiä ominaisuuksia koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Sosiaalista kompetenssia mittaavan muuttujan kohdalla koulutuksen vaikutuk-
set jäävät vähäisiksi, koska vain vajaat 10 % pitää niitä riittävinä työelämän tar-
peiden näkökulmasta (kuvio 44). Koulutuksen vaikuttavuus on samaa tasoa 
kuin muun ammatillisen kompetenssin kohdalla (kuvio 42). 

Erotus: muu ammatillinen kompetenssi
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KUVIO 44 Sosiaalista kompetenssia koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Noin 20 % vastaajista pitää koulutuksen vaikutuksia yleissivistävään kompe-
tenssiin riittävinä (kuvio 45). Kuiluanalyysin tulos ei osoita kovin suurta koulu-
tuksen vaikutusta muuttujan kohdalla. Todellisuudessa koulutukseen tyyty-
väisten ja neutraalien osuus on kuitenkin kaksinkertainen muuhun ammatilli-
seen kompetenssiin verrattuna (vrt. kuvio 42). 
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Erotus: yleisivistävä kompetenssi
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KUVIO 45 Yleissivistävää kompetenssia koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Koulutuksen vaikutukset persoonallisuuteen (asenteet, motivaatio ja tahto) ovat 
vähäisiä, koska vain noin 10 % vastanneista pitää vaikutuksia riittävinä (kuvio 
46). 

Erotus: asenteet, motivaatio ja tahto
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KUVIO 46 Persoonallisuutta (asenteet, motivaatio ja tahto) koskeva kuiluanalyysi 
(N=36). 

Vajaat 20 % vastaajista pitää koulutuksen vaikutuksia yrittäjyyskompetenssiin 
riittävinä (kuvio 47). Vaikka tulos ei kokonaisuutena ole kovin hyvä, tyytyväis-
ten ja neutraalien osuus on kuitenkin kaksinkertainen moneen kompetenssin 
osa-alueeseen verrattuna. Koulutuksella on tosiasiassa jonkin verran vaikutusta 
yrittäjyyskompetenssin kasvuun, vaikka kuiluanalyysi ei sitä kovin vahvasti 
tuo esille luokittelun kategorisuuden vuoksi.  
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Erotus: yrittäjyys

tyytymättömiäneutraalejatyytyväisiä

P
er

ce
nt

100

80

60

40

20

0

KUVIO 47 Yrittäjyyskompetenssia koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Kuiluanalyysin tuloksen mukaan lähes 90 % vastanneista pitää koulutuksen 
vaikutuksia kehittymiskyvyn kasvuun riittämättöminä (kuvio 48).  

Erotus: kehittymiskyky
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KUVIO 48 Kehittymiskykyä koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Edellisen kaltainen tulos on saatu myös urakehityksen edellytyksiä mittaavan 
summamuuttujan kohdalla (kuvio 49). Tulos antaa viitteitä siitä, että koulutus 
ei tue riittävästi urakehityksen edellytysten syntymistä. 
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Erotus: urakehityksen edellytykset
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KUVIO 49 Urakehityksen edellytyksiä koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Yritysten menestymisedellytyksiä mittaava muuttuja osoittaa noin 80 %:n koh-
dalla, että koulutuksen vaikutukset ovat riittämättömiä (kuvio 49). Vaikka tulos 
ei ole kovin hyvä, se on kuitenkin selvästi parempi kuin heikoimman kategori-
an mittaustulokset.  

Erotus: Yrityksen menestymisedellytykset
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KUVIO 50 Yrityksen menestymisedellytyksiä koskeva kuiluanalyysi (N=36). 

Edellä olevan kuviosarjan (kuviot 40–50) mukaan osaamiskuilu eri kompetens-
sialueiden välillä vaihtelee melko paljon. Pääoppiaineisiin liittyvän kompetens-
sin ja matemaattis-luonnontieteellisten valmiuksien osalta muuntokoulutuksen 
antamat valmiudet ovat vähintään riittäviä suurimmalle osalle vastaajista. 
Muilla osa-alueilla erotus kertoo jonkinasteisesta kompetenssivajeesta koulu-
tuksen suorittamisen jälkeen. Taulukossa 25 on yhteenvetona koulutuksen vai-
kutukset kompetenssimallin eri osa-alueilla. Vaikutusten sanallinen luokitus 
perustuu tyytyväisten ja neutraalien osuuteen seuraavasti: kiitettävä (=< 90 %), 
hyvä (<= 60 %), tyydyttävä (<= 40 %), välttävä (<= 20 %) ja vähäinen (> 20 %). 
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TAULUKKO 25 Kompetenssin osa-alueita mittaavien summamuuttujien kuiluanalyysilla 
saatu yhteenveto. 

Summamuuttuja/muuttuja 
Tyytyväisten 
ja neutraalien 

osuus (%) 

Arvio vai-
kutusten 
asteesta 

Kuvio 
nro 

Pääoppiaineet (ESPKL) n. 80 % hyvä 39 
Matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet (ESMLV) n. 80 % hyvä 40 
Yleissivistävä kompetenssi (ESYK) n. 20 % välttävä 44 
Yrittäjyys (ESY) n. 20 % välttävä 46 
Yrityksen menestymisedellytykset (EYRITMEN) n. 20 % välttävä 49 
Muu ammatillinen kompetenssi (ESMKP) n. 10 % vähäinen 41 
Sosiaalinen kompetenssi (ESSK) n. 10 % vähäinen 43 
Persoonallisuus: asenteet, motivaatio ja tahto (ESAMT) n. 10 % vähäinen 45 
Yksilölliset ominaisuudet (EYSIL) n. 10 % vähäinen 42 
Kehittymiskyky (ESKK) n. 10 % vähäinen 47 
Urakehityksen edellytykset (ESUK) n. 10 % vähäinen 48 

Verkostojen ja suhteiden rakentaminen ja ylläpito ovat työelämässä menesty-
mistä edistäviä taitoja. Mainittuja taitoja mitattiin viidellä muuttujalla. Niiden 
työelämämerkitys on hyvin korkea (keskiarvo vaihtelee välillä 2,83–3,33). Kou-
lutuksen vaikutusmittauksen keskiarvot jäävät huomattavan matalalle tasolle. 
Paras tulos on taidossa ilmaista asioita selkeästi, ka. = 2,03. Vähiten koulutus on 
vaikuttanut neuvottelutaidon kehittymiseen, ka. = 1,31. (Taulukko 26.) 

Toinen työelämässä menestymisen kannalta tärkeä taito on kyky tehdä 
työtä yhdessä muiden kanssa (Blancero et al. 1996; Stark & Lowther 1989). 
Ryhmätyö- ja yhdessä tekemisen taitoja mitattiin neljällä muuttujalla. Näiden 
taitojen työelämämerkitykset ovat saaneet erittäin korkeita keskiarvoja (3,00–
3,31). Koulutus on tuottanut projektityöskentely- ja ryhmätyötaitojen valmiuk-
sia melko hyvin (ka. = 2,03–2,33). Vuorovaikutustaitojen kehittyminen on jon-
kin verran vähäisempää, ka. = 1,50. (Taulukko 26.)  

TAULUKKO 26 Verkosto-, suhde- ja ryhmätyötaidot (Asteikko 0–4). 

Aihe/ 
kirjallisuus 

Kys. 
nro 

Mittaavat muuttujat 
Merkitys 

työssä 
ka. (a) 

Koulu-
tuksen 

vaikutus 
ka. (b) 

11 Taito/kyky ylläpitää verkostoja 2,97 1,44 
12 Taito/kyky ilmaista asioita selkeästi 3,33 2,03 
13 Taito esiintyä vakuuttavasti 3,08 1,58 
14 Neuvottelutaito 2,94 1,31 

Verkostojen ja suhtei-
den rakentamistaidot 
Blancero et al. 1996,  
Kelley & Caplan 1993 

94 Taito/kyky pitää yhteyttä asiakkaisiin 2,83 1,33 
10 Taito/kyky luontevaan vuorovaikutuk-

seen 3,31 1,50 
45 Projektityöskentelyn hallinta 3,19 2,33 
46 Ryhmä/tiimityön taitojen hallinta 3,19 2,03 

Ryhmätyö- ja yhdessä 
tekemisen taidot 
Blancero et al. 1996; 
Stark & Lowther 1989 

61 Halukkuus toimia muiden kanssa 
yhdessä 3,00 1,92 
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5.3.5 Vaikutukset uralla etenemiseen ja urakehitykseen 

Konkretisoitunutta uralla etenemistä mittaavien muuttujien tulokset on koottu 
taulukkoon 27. Lisäksi kustakin muuttujasta on laadittu kuvio, josta vastausten 
jakauma käy ilmi. Kuten kuviosta 51 voidaan havaita, Uudet työtehtä-
vät/haasteet -muuttujan (80) jakauma on painottunut voimakkaasti kasvua 
osoittavaan suuntaan, ja se on jyrkkähuippuinen. 

TAULUKKO 27 Urakehitystä kuvaavien muuttujien mittauskeskiarvot (Asteikko 0–4). 

Kysymys 
nro 

Muuttuja Mittauksen 
ka. 

80 Uudet työtehtävät/haasteet 2,89 
81 Uudet vastuualueet 2,67 
82 Eteneminen organisaatioportailla 2,50 
83 Alaisten lukumäärässä tapahtuneet muutokset 1,58 
84 Muutokset palkkauksessa ja työsuhde-eduissa 2,11 
85 Osuus yrityksen bonuksista ja tulospalkkioista 1,25 

Urakehityksen seuraukset ilmenevät monesti myös alaisten lukumäärän kasvu-
na (83) sekä palkkauksen ja työsuhde-etujen paranemisena (84). Joissain tapa-
uksissa urakehitys saattaa johtaa myös osuuteen yrityksen tuloksesta. Alaisten 
lukumäärän muutosta mittaavan muuttujan (83) keskiarvo on 1,58 ja vastausten 
jakauma on melko keskittynyt (kuvio 54). Palkkauksen muutosta osoittavan 
muuttujan (84) keskiarvo on 2,11 (kuvio 55). Palkkakehitys osoittaa kaksijakoi-
suutta. Puolella se on aika vaatimatonta, mutta toisen puolikkaan kohdalla 
muutokset ovat jopa merkittäviä. Osuutta yrityksen bonuksista ja tulospalkki-
oista kuvaavan muuttujan (85) keskiarvo on 1,25 ja jakauma on vahvasti painot-
tunut vähäisempien vaikutusten suuntaan (kuvio 56). Yli 60 %:lla vastanneista 
bonusten ja tulospalkkioiden osuus on merkityksetön tai vähäinen. Tulos ker-
too mitä ilmeisimmin siitä, että pääosa tutkimukseen osallistuneista ei ole työs-
kennellyt tärkeissä avaintehtävissä tai yrityksen omistajina, jolloin he olisivat 
päässeet osallisiksi vuosituloksesta maksettavista osuuksista. 

Urakehitystä kuvaavat tulokset ovat kaikkiaan melko positiivisia ja kerto-
vat henkilöiden markkina-arvon kasvusta, vaikka kaikkien kohdalla muutokset 
eivät ole olleet kovin suuria. Muutamat ennen muuntokoulutusta pitempään 
insinööreinä työskennelleet henkilöt eivät ole nähneet koulutuksen vaikutusta 
urakehitykseen kovin merkittävänä. Sanallisissa kommenteissa tulee usean vas-
taajan kohdalla esille toteamus, että ilman muuntokoulutusta hän ei olisi nykyi-
sessä työssä tai nykyisissä työtehtävissä. Kokonaisuutena koulutuksen vaiku-
tuksia urakehitykseen voidaan pitää hyvinä. 
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KUVIO 51 Uusien työtehtävien ja haasteiden määrän muutokset 
(N=36, Median=3,00; Mode=3,00; Mean=2,89; Std. deviation=0,92). 

Vaikutuksen asteet: 0 = ei merkitystä,  
1 = vähäisessä määrin merkittävä, 
2 = jonkin verran merkittävä,  
3 = merkittävä, 
4 = erittäin merkittävä. 
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KUVIO 52 Koulutuksen vaikutukset työntekijän uusiin vastuualueisiin 
(N=36, Median=3,00; Mode=3,00; Mean=2,67; Std. deviation=0,93). 
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KUVIO 53 Koulutuksen vaikutukset etenemiseen organisaation portailla 
(N=36, Median=3,00; Mode=3,00; Mean=2,50; Std. deviation=1,16). 
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KUVIO 54 Koulutuksen vaikutukset alaisten lukumäärän muutokseen 
(N=36, Median=1,00; Mode=1,00; Mean=1,58; Std. deviation=1,20). 
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KUVIO 55 Koulutuksen vaikutukset palkka- ja työsuhde-eduissa tapahtuneeseen 
muutokseen (N=36, Median=2,00; Mode=3,00; Mean=2,11; Std. deviati-
on=1,24). 
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KUVIO 56 Koulutuksen vaikutukset osuuteen yrityksen bonuksista ja tulospalkki-
oista (N=36, Median=1,00; Mode=0,00; Mean=1,25; Std. deviation=1,36). 

Realistinen minäkuva on yksi urakehityksen edellytyksiin vaikuttava tekijä. 
Minäkuva koskee henkilön taitoja ja kykyjä, motiiveja ja tarpeita sekä arvoja 
(Schein 1985a, 1985b). Muita urakehitystä ohjaavia tekijöitä on kyky itsearvioin-
tiin, realististen tavoitteiden asettamiseen, suunnitteluun ja ongelmien ratkai-
semiseen (Crites 1973, Ruohotie 1995). Minäkuvasta ja urakehityksen edellytyk-
sistä kertovia muuttujia kyselyssä ovat olleet: Taito/kyky käsitellä itseä koske-
via asioita (18), Taito/kyky tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet (19), Tai-
to/kyky tehdä uraa koskevia valintoja ja päätöksiä (19) sekä Taito/kyky asettaa 
realistisia uratavoitteita (20). Koulutuksen vaikuttavuusmittausten keskiarvot 
vaihtelevat välillä 1,10–1,47. Vastaavien muuttujien keskiarvot, kun on mitattu 
kompetenssin merkitystä menestymisen kannalta, ovat välillä 2,36–2,78. Koko-
naisuutena koulutuksen vaikutukset minäkuvan kirkastumiseen ovat vähäisiä. 

5.3.6 Koulutuksen vaikutukset yritysten tarpeiden näkökulmasta 

Esiselvityksen (1998) mukaan yritysten odotusten näkökulmasta muuntokoulu-
tuksen pitäisi tuottaa hyvät alan hallinnan perusvalmiudet, halun oppia uutta, 
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kielitaidon, kiinnostuksen alaa kohtaan, 
esiintymistaidon ja henkilökohtaiset ominaisuudet (vrt. luku 4.4). Muita taitoja 
ja ominaisuuksia, joita yritykset pitävät tärkeinä, ovat tehokkuus ja sopeutu-
miskyky, henkilökohtaiset ominaisuudet, kommunikointikyky ja valmius sitou-
tua tavoitteisiin. (Leppimäki, Tammi & Meristö 2001; Meristö, Leppimäki & 
Tammi 2002; luku 4.4.) 

Koulutuksen vaikutuksia esiselvityksessä mainittuihin taitoihin ja ominai-
suuksiin on analysoitu edellä. Esiselvityksessä esiin nousseiden tarpeiden osalta 
muuntokoulutus on saanut aikaan hyvät perusvalmiudet, vahvan kiinnostuk-
sen uuden oppimista kohtaan ja kohtalaisen englannin kielen taidon. Muilta 
osin vaikutukset ovat melko vähäisiä. (Vrt. luvut 5.3.1 ja 5.3.3.) 
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Muuntokoulutus on antanut valmiuksia monilla yrityksen menestymisen 
kannalta tärkeillä alueilla. Yrityksen kilpailukykyyn ja menestysedellytyksiin 
vaikuttavia tekijöitä on muun muassa metataitojen hallinta. Tämä on riippu-
vaista henkilöstön kompetenssista. Metataitoja ovat oppiminen, innovatiivisuus 
sekä taitojen yhdistely ja juurruttaminen. (Ruohotie 1996.) Näitä taitoja mittaa-
vat muuttujat on koottu taulukkoon 28. 

TAULUKKO 28 Metataitoja mittaavien muuttujien tulosten keskiarvot (Asteikko 0–4). 

Teema Kys 
nro 

Muuttujat 
Merkitys 

työssä 
ka. (a) 

Koulu-
tuksen 

vaikutus 
ka. (b) 

43 Tietojen ja taitojen uudelleen yhdistämisen hallinta 3,00 1,81 
88 Kyky aikaansaada tuloksiin vaikuttavia suoritteita 3,11 1,86 
89 Taito/kyky ratkaista ongelmia 3,28 2,19 
98 Taito/kyky käyttää hyväksi yrityksen ”hiljaisia” tie-

toja ja taitoja 
2,64 1,28 

99 Taito/kyky edistää tiedon muuttumista ”know-
how’ksi” 

2,81 1,47 

100 Taito/kyky toimia luovasti 2,83 1,94 
104 Valmius oppia uutta 3,39 2,97 

Metataidot 
(Ruohotie 
1996) 

105 Aloitteellisuus 3,08 2,06 

Koulutuksen vaikutusten keskiarvot metataitojen kohdalla ovat kohtalaisia 
(ka. = 1,28–2,97). Työelämässä menestymisen vaatimukset ovat huomattavasti 
suuremmat; muuttujien keskiarvot vaihtelevat välillä 2,83–3,39 (vrt. taulukko 
28; kuvio 57). Kuiluanalyysi osoittaa koulutuksen merkityksen työelämässä tar-
vittavien metataitojen osalta aivan riittämättömäksi (kuvio 54). Tästä ei kuiten-
kaan voida päätellä sitä, että koulutuksella ei olisi ollut vaikutusta. Koulutuk-
sen vaikutuksen aste jää ”hiljaisen” tiedon ja taidon (98) sekä taidon edistää tie-
don muuttumista ”know-how’ksi” (99) kohdalla muita metataitoa mittaavia 
muuttujia vähäisemmäksi (vrt. taulukko 28).  
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KUVIO 57 Metataitoja koskeva kuiluanalyysi (N=36). 
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Työntekijöiden suhtautuminen yrittämiseen ja yrittäjyyteen vaikuttaa osaltaan 
yrityksen menestysedellytyksiin ja kilpailukykyyn. Erityisesti sisäinen yrittä-
jyys on nähty keinona parantaa yritysten kilpailukykyä (Knater 1990; Kolchin & 
Hyclak 1987; Koiranen & Pohjansaari 1993; luku 3.5). Vastaajien suhtautumista 
yritteliäisyyteen on selvitetty jo edellä (vrt. kuvio 32). Yrittäjyyskompetenssia 
koskeva kuiluanalyysi osoittaa edellistä jonkin verran suurempaa osaamisvajet-
ta (vrt. kuvio 47). Yrityksen näkökulmasta suhtautuminen yrittämiseen ja sisäi-
seen yrittäjyyteen saattaa olla yrittäjyyskompetenssiin verrattuna etusijalla, 
koska yritys haluaa pitää kiinni osaavasta työvoimasta ja saada heistä maksi-
maalisen hyödyn irti. Yrityksen menestymisedellytysten näkökulmasta muun-
tokoulutus edistää jonkin verran yritteliäisyyttä ja positiivista suhtautumista 
yrittämiseen. 

Eräät henkilökohtaiset ominaisuudet, joihin yritysten tarpeiden tyydyttä-
misessä viitataan, riippuvat paljolti siitä, kuka ominaisuudet määrittelee. Hen-
kilökohtaisina ominaisuuksina voidaan pitää persoonallisten ominaisuuksien 
(asenteet, motivaatio ja tahto) lisäksi myös monia muita yksilöllisiä ominai-
suuksia. Tällaisia ovat mm. yhteistyökyky, aloitteellisuus, tehokkuus, kriitti-
syys, sitoutuminen ja oppimisen halu (vrt. Leppimäki, Tammi & Meristö 2001; 
Meristö, Leppimäki & Tammi 2002). Koulutuksen vaikutuksia edellä mainittui-
hin ominaisuuksiin on tässä tutkimuksessa arvioitu taulukossa 29 esitetyillä 
muuttujilla. Koulutuksen osuudesta kertovien muuttujien keskiarvot osoittavat, 
että vaikutukset ovat suurimmillaan valmiudessa oppia uutta (104) ja kriitti-
syydessä. Kohtalaisia vaikutuksia havaitaan myös yhteistyökyvyn kohdalla. 
Kuiluanalyysi osoittaa kaikkien ominaisuuksien kohdalla tiettyä vajetta, kun 
koulutuksen vaikutuksia verrataan työssä menestymisen vaatimuksiin (vrt. ku-
viot 30, 31, 32, 35 ja 36). Vähäisin kuilu tarpeiden ja ominaisuuksien välillä on 
valmiudessa oppia uutta (taulukko 29). 



136 

TAULUKKO 29 Yksilö- ja henkilökohtaisia ominaisuuksia mittaavien muuttujien kes-
kiarvoja (Asteikko 0–4). 

Ominaisuus Ominaisuutta mittaava muuttuja 
Merki-

tys 
työssä 

ka. 

Koulu-
tuksen 

vaikutus 
ka. 

Ku
vio 
nro 

10 Taito/kyky luontevaan vuorovaikutukseen 3,31 1,50 
45 Projektityöskentelyn hallinta 3,31 2,33 
46 Ryhmä-/tiimityön taitojen hallinta 3,19 2,03 

Yhteistyökyky 

61 Halukkuus toimia yhdessä muiden kanssa 3,00 1,92 

38 

65 Valmius asettaa itsensä likoon 3,11 1,83 
77 Valmius esittää rohkeita aloitteita 2,47 1,42 Aloitteellisuus 
10
5 

Aloitteellisuus 3,08 2,06 

28 Taito luoda ja ylläpitää tehokkaita työsken-
telystrategioita 

3,00 1,58 
Tehokkuus 

88 Kyky aikaansaada tuloksiin vaikuttavia 
suoritteita 

3,11 1,86 

23 Taito/kyky kyseenalaistaa asioita 2,94 2,11 
24 Taito/kyky reflektoivaan ajatteluun 2,72 2,08 
25 Taito/kyky loogiseen ajatteluun 3,33 2,67 

Kriittisyys 

39 Ongelmien ratkaisukyky 3,44 2,64 

32 

69 Tahto pitää kiinni tavoitteiden saavuttami-
sesta 

2,94 2,11 
Sitoutuminen 

10
2 

Valmius sitoutua yrityksen tavoitteisiin 2,94 1,44 
35 

Oppimishalu 10
4 

Valmius oppia uutta 3,39 2,97 37 

31 Asennoituminen työn kannusteisiin 3,00 1,19 
51 Asennoituminen eettisiin kysymyksiin 2,17 1,08 
52 Asennoituminen moraalisiin kysymyksiin 2,25 1,03 
54 Asennoituminen yrittäjyyteen 2,36 0,94 

Asenteet 

57 Asennoituminen joustavaan toimintatapaan 2,78 1,47 

33 

Yrityksen varsinainen hyöty uudesta työntekijästä, noviisista, konkretisoituu 
vasta työkokemuksen ja työssä tapahtuvan oppimisen kautta (Thompson & 
Dalton 1976, kuvio 16). Mitä nopeammin henkilöstä tulee yritykselle tuottava, 
sitä paremmin myös hyöty realisoituu. Henkilökohtaiset ja yksilölliset ominai-
suudet vaikuttavat osaltaan noviisin kykyyn ja tarvittavaan aikaan sopeutua 
työyhteisön tuottavaksi jäseneksi.  



6 VASTAUKSET TUTKIMUSONGELMIIN 

6.1 Johtopäätökset 

Tulosten yhteenvedon tavoitteena on tiivistää keskeisiä havaintoja johtopäätök-
siksi ja samalla etsiä tulosten kiinnekohtia tutkimuksen teoriataustaan.  

Tulosten kvantitatiivinen analyysi tukeutuu pääosin teoreettisen viiteke-
hyksen ja faktorianalyysin perusteella rakennettuun kompetenssin osa-alueita 
kuvaavaan malliin (liite 5). Tarkempi analyysi on edellyttänyt vielä joidenkin 
aihealueiden yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Näitä koskevia muuttujia ja 
muuttujaryhmiä on poimittu vielä erikseen analysoitavaksi. Tuloksia on täy-
dennetty sanallisista vastauksista saadulla aineistolla siten, että kvantitatiiviset 
ja kvalitatiiviset tulokset on yhdistetty. Johtopäätökset on tehty yhdistettyjen 
tulosten pohjalta. 

Tulosten analysoinnin perusteella tehdyillä johtopäätöksillä haetaan vas-
tauksia tutkimuksen kysymyksenasetteluun. Muuntokoulutuksen vaikutuksis-
sa on suuria yksilöllisiä eroja, minkä vuoksi jatkossa koulutuksen vaikutuksista 
puhuttaessa tarkoitetaankin vaikutuksia enemmistössä. Analyysin perusteella 
tehdyt päätelmät perustuvat pääosin siihen, mitä mieltä enemmistö on kussakin 
tapauksessa. Koulutuksen vaikutuksia tarkastellaan taustatekijöiden yhteenve-
don jälkeen seuraavista näkökulmista: osaamisen kehittyminen, kilpailukyky ja 
menestysedellytykset sekä yritteliäisyys ja yrittäjyys.  

Taustamuuttujat 

Tutkimukseen osallistuneet muuntokoulutuksen suorittaneet ovat ikäjakaumal-
taan ja työkokemukseltaan hyvin heterogeenisia. Pääosalla työkokemus on pe-
räisin työsuhteesta, mutta joukossa on myös neljä henkilöä, joilla on kokemusta 
päätoimisena yrittäjänä työskentelystä. Koulutukseen hakeutumisen motiivit 
ovat vaihdelleet melkoisesti. Suuri ikä- ja kokemushaitari sekä koulutukseen 
hakeutumisen motiivit selittävät osittain myös koulutuksen vaikutusten hajon-
taa. Erään osallistuneen näkemys koulutuksen luonteesta: ”Mielestäni kyseessä 
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kohdallani oli jatkokoulutus, ei muuntokoulutus. Aiemmat työtehtäväni liittyivät yhä 
enemmän elektroniikkaan/tietotekniikkaan.” Vastaajan mielipiteen mukaan hän on 
täydentänyt ja laajentanut aikaisempaa osaamistaan. Sama tilanne on todennä-
köisesti useimpien tietotekniikkainsinöörien kohdalla. Edellä mainituille henki-
löille muuntokoulutus on tosiasiassa tutkinnon muuntamista korkeampiastei-
seksi. Joukossa on myös niitä, joiden aiemman koulutuksen sisältö on poiken-
nut huomattavan paljon muuntokoulutusohjelmasta. Heidän kohdallaan voi-
daan puhua sekä sisällöllisestä että tutkinnon tasoon kohdistuneesta muunto-
koulutuksesta.  

Koulutukseen hakeutumisen motiivit 

Vapaaehtoisuuteen perustuva opiskelu ohjautuu paljolti sisäisen palkkion mu-
kaan. Ihmiset hakeutuvat opiskelemaan sitä, mistä he ovat kiinnostuneita ja 
mikä auttaa heitä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa (Ruohotie 
1982, 11). Halu päivittää tietoja, oppia uutta, edistää urakehitystä, torjua työt-
tömyyden uhkaa sekä saavuttaa akateeminen status ja kunnianhimo kertovat 
muuntokoulutukseen osallistuneiden motiiveista (vrt. luku 5.2). Elinikäinen 
oppiminen tulee erään vastaajan motiivina esiin koulutukseen hakeutumisen 
osalta seuraavalla tavalla: ”Insinööritutkinnon vanheneminen, realiteetit: ei kuiten-
kaan pääse oikeisiin töihin.” 

Edellä mainitut syyt ilmentävät kiinnostuksen kohteita ja asetettuja henki-
lökohtaisia tavoitteita. Koulutuksen palkitsevuudesta kertoo seuraava lainaus: 
”Kritiikistä huolimatta hyvä kokonaisuus, vaikka henki oli mennä työpaineessa.” 
Muuntokoulutus on vastauksista päätellen vetovoimaista ja ainakin osan mie-
lestä palkitsevaa. Koulutukseen hakeutumisen takana on tietysti joitain henki-
lökohtaisia motiiveja, tavoitteita, toiveita tai pyrkimyksiä. Joidenkin kohdalla 
akateemisen tutkinnon statusarvo ja henkilökohtainen kunnianhimo tulevat 
esiin piilovaikuttajina ammatillisen kehittymisen ohella. ”Toteutin haavettani saa-
vuttaa DI-arvo ja tupsulakki.” – ”Akateeminen tutkinto oli ollut pitkään tavoitteena ja 
opiskelu kiinnosti.” – ”Yksi syy oli kunnianhimo, eli halusin korkeakoulututkinnon. 
Muuntokoulutukseen pääsy oli helppoa.” 

Vastauksista päätellen motiivien taustalla on mitä ilmeisimmin sisäiset 
palkkiot, toisin sanoen onnistumisen ja menestymisen kokemukset. (vrt. Ruoho-
tie 1992, 1995). Vahvana motiivina esiintyy myös työllistymismahdollisuuksien 
paraneminen ja työttömyyden uhan torjunta. Koulutus on nähty työmarkkina-
arvon lisäämisen välineenä, ei itseisarvona. Henkilökohtaisen osaamisen kautta 
koulutus luo paremmat työllistymismahdollisuudet. ”Jouduin tuotannollisista ja 
taloudellisista syistä työttömäksi ATK-alalta. Ei ollut alan tutkintoa, joten työn saanti 
näytti paremmalta opiskelun jälkeen.” 

Tutkimukseen vastanneet olivat työssä tutkimusajankohtana. Työtehtävis-
tä ja ammattinimikkeistä päätellen työ on ollut pääosin koulutusta vastaavaa, 
joten tältä osin muuntokoulutuksen työvoimapoliittinen tavoite on toteutunut 
hyvin. Koulutus on vaikuttanut positiivisesti henkilöihin motivaation ja tahdon 
sekä itseensä uskomisen vahvistumisena muun kehittymisen ohella (vrt. luku 
5.2; Ruohotie 1998; Koiranen & Ruohotie 2001; Ruohotie 1995, 134).  



139 

Tutkimuksessa esiin nousseet motiivit koulutukseen hakeutumisen syistä ovat 
hyvin pitkälle samoja kuin Åbo Akademin tutkimuksen Muunnolla menestyk-
seen? loppuraportissa esitetyt (Leppimäki, Tammi & Meristö 2001, 10).  

Muuntokoulutus 

Tutkinnon suorittamisajat vaihtelevat pääosin kahden ja neljän vuoden välillä 
keskimääräisen ajan ollessa noin kolme vuotta. Hyvät opiskelutulokset kertovat 
vahvasta opiskelumotivaatiosta ja sitoutumisesta (vrt. taulukko 16). Opiskelu-
menestys ja koulutuksen lyhyt suoritusaika osoittavat pääosin tavoitteellista 
asennoitumista ja vahvaa motivaatiota. ”Kun on korkea motivaatio opiskelemaan 
tullessa, opiskelu ei kauan kestä. Itselläni vain 20 kk.” – ”Jonkin verran kohotti itseluot-
tamusta, kun huomasi, että vanha koira oppii uusia temppuja ja että vuodessa (reilu 8 
kk tehollista aikaa) pystyy vaikeuksitta suorittamaan 50 opintoviikon edestä yliopisto-
kursseja.” 

Tyytyväisyys muuntokoulutusohjelmaan ei ole täysin varauksetonta. Tyy-
tymättömyyttä on koulutusohjelman sisältöä ja valinnaisuutta sekä opiskelijoi-
den aikaisemman osaamisen ja kokemusten tehokasta hyödyntämistä kohtaan. 
Aikuisopiskelijan kokemuksen ja tarpeiden paremmalla huomioon ottamisella 
yliopisto ja opiskelija olisivat voineet hyötyä nykyistä enemmän. Myöskään 
työn ja koulutuksen yhteen kytkemistä siten, että opiskelija olisi voinut tehdä 
työhönsä liittyviä kehittämistehtäviä, ei ole käytetty riittävästi hyväksi. Opiske-
luohjelman teoreettisuutta on epäilty jopa yhdeksi opintojen keskeyttämisten 
syyksi. ”Olisihan se hyvä jotenkin huomioida opiskelijoiden aiemmat opinnot ja työko-
kemus, mutta usein taustat lienevät varsin erilaiset, joten aiempien tietojen ja taitojen 
hyödyntäminen saattaa olla hankalaa.” – ”Uskon aikuisopiskelijoiden pystyvän tuotta-
maan paljon tietoa ja kokemusta myös yliopistomaailmaan, jos heille annetaan siihen 
mahdollisuus. Opetuksen pitäisi lähteä opiskelijoiden ja yrityksen lähtökohdista eikä 
yliopiston lähtökohdista.” – ”Koulutus tulisi aina kyetä nivomaan kyseisen opiskelijan 
normaaleihin työtehtäviin siten, että hänen vahvuutensa saisivat lisäystä ja uusia aluei-
ta tulisi osaamiseen.” – ”Aikuisopiskelijat eivät välttämättä ole niin kiinnostuneita teo-
riapainotteisista kursseista, joita perustutkintoon sisältyy. Heitä kiinnostaa nimen-
omaan ammatilliset kysymykset sovellettuna kohtuullisessa määrin teoriaan. Luulen, 
että liika teoreettisuus on iso tekijä keskeyttäneiden suureen määrään.” 

Edellä olevien lainausten perusteella on tulkittavissa, että koulutusohjel-
massa ei ole otettu riittävässä määrin huomioon aikuisopiskelijoiden erilaisuut-
ta, tarpeita, kokemustaustaa ja aiempia opintoja. Toisaalta siinä, että opetusta 
suunnattaisiin pelkästään opiskelijoiden ja yritysten lähtökohdista, piilee vaara 
sortua liialliseen yksipuolisuuteen. Silti ”loppukäyttäjien” näkemyksiä ei pidä 
väheksyä.  

Johtopäätös: 
Muuntokoulutus on motivoivaa, tarvetta vastaavaa ja sillä on yksilön työ-
markkina-arvoa kohottava vaikutus.  
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Opintojen keskeyttämisen taustalla on ilmeisesti muitakin syitä kuin ne, 
joita edellä on tullut ilmi. Yhtenä sitoutumiseen ja myös koulutuksen keskeyt-
tämisalttiuteen vaikuttavana tekijänä on ilmeisesti se, että muuntokoulutukseen 
pääsy on melko helppoa. Koulutukseen hakeutumisen perusteena työttömyys 
ja työttömyysuhan torjunta esiintyvät useassa tapauksessa (vrt. luku 5.2).  

Melko pieni vuosittainen valmistuneiden määrä (n. 10 henkilöä) verrattu-
na sisäänottoon (n. 25 henkilöä/vuosi) antaa aiheen epäillä, että opintojen kes-
keyttämisongelma ei ole aivan merkityksetön. Sisäänottomäärän mukaan laski-
en Raahen koulutusyksiköstä olisi voinut valmistua vuoden 2000 alkuun men-
nessä noin 200 henkilöä. Tällä perusteella valmistumatta on jäänyt noin 150 
henkilöä tai heidän valmistumisensa on viivästynyt. Käytettävissä olevan ai-
neiston perusteella voidaan arvioida, että hieman runsas neljännes aloittaneista 
on suorittanut tutkinnon 3–4 vuoden suoritusaikana. 

Kritiikistä huolimatta suurin osa tutkimukseen osallistuneista on melko 
tyytyväisiä koulutuksen aikaansaamaan osaamisen ja työmarkkina-arvon kas-
vuun. 

Osaamisen kehittyminen 

Muuntokoulutus tuottaa koulutusohjelman painopisteen mukaisissa pääoppi-
aineissa so. sähkö- ja säätötekniikka, elektroniikan perusteet ja tieto- ja tietolii-
kennetekniikka, hyvät valmiudet työssä menestymiseen (vrt. kuvio 37). Mate-
maattis- luonnontieteellisten valmiuksien osalta koulutuksen vaikutukset ovat 
työelämässä menestymisen kannalta riittävät tai jopa enemmän kuin tarpeen on 
(vrt. kuvio 40). Yli 80 %:n mukaan koulutus tuottaa kyseisillä osa-alueilla vähin-
tään riittävät tuotannolliset kvalifikaatiot/kompetenssin työelämän tarpeisiin 
verrattuna (vrt. Ollus et al. 1990). Muutama näkemys koulutuksen vaikutuksis-
ta kertoo seuraavaa: ”Opin muuntokoulutuksessa hyvän insinööritaidon perusteet.” – 
”Opiskelu on laajentanut osaamistani ja lisännyt avarakatseisuutta. Samalla olen saa-
nut uusia kollegoita suhdeverkostooni. Varmuus ja uskottavuus ovat lisääntyneet.” – 
”Saamani DI-koulutus on varmasti ollut hyvää ja laadukasta, mutta kyllähän monia 
asioita on joutunut opiskelemaan vielä työelämässä.” – ”Muuntokoulutus on edesaut-
tanut kielitaitoa ja teknisiä perusvalmiuksia ja kykyä oppia uutta.” 

Matematiikan kohdalla esiintyy myös arvioita ”ylikoulutuksesta” työelä-
mässä vaadittaviin taitoihin nähden (kuvio 41). Arviot lievästä ylikoulutuksesta 
ovat ehkä liioiteltuja, kun muistetaan, että insinöörin osaaminen perustuu pit-
kälti matemaattis-luonnontieteelliseen pohjaan. Esiintynyttä kritiikkiä saattaa 
selittää se, että monella tutkimukseen osallistuneella on jo ennestään opintojen 
kautta kohtuullinen matemaattis-luonnontieteellinen pohja ja hyvä kokemus 

Johtopäätökset: 
Tavoiteajassa valmistuneiden henkilöiden motivaatio on korkea, ja suurim-
man osan opiskelumenestys on hyvä. Koulutusohjelman sisältöä pitäisi ke-
hittää aikuisopiskelijan kokemuksen ja tarpeet paremmin huomioon ottavak-
si. Opintojen viivästyminen ja/tai keskeyttäminen on melko suurta. 
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tietojen soveltamisesta käytännön ongelmien ratkaisemiseen (vrt. luvut 4.4 ja 
5.2). ”Insinöörit olivat jo Tekussa opiskelleet laajasti matematiikkaa, ja se vain jatkui 
muuntokoulutuksessa. Matematiikan osuutta voisi vähentää ja lisätä johtamistaitoja, 
esiintymistaitoja ja luovuutta.” 

Muuntokoulutus antaa lähes riittävän hyvän englannin kielen taidon työ-
elämän tarpeisiin nähden (kuvio 38). Joidenkin kohdalla kielitaito on kehittynyt 
koulutuksen aikana jopa siinä määrin, että se on avannut mahdollisuuksia kan-
sainväliseen toimintaan sijoittumiselle. Hyvä englannin kielen taito on alalla 
menestymisen perusedellytyksiä muun muassa dokumentoinnin ymmärtämi-
sen vuoksi. Eräiden yritysten sisäinen kommunikointi tapahtuu pääosin eng-
lannin kielellä. Muiden vieraiden kielten kohdalla vastaavia vaikutuksia ei ole 
havaittu. Sen sijaan koulutus on edistänyt suomen kielen kirjallisen ilmaisun 
(15) kehittymistä (ka. = 2,11). Seuraava lainaus tukee johtopäätöstä muuntokou-
lutuksen positiivisesta vaikutuksesta kyseisen taidon kehittymisessä: ”Kielitaito
karttui mukavasti koulutuksen aikana.”

Esiselvityksen mukaan vuonna 1998 alan yritykset ovat painottaneet kol-
mea opintokokonaisuutta työuraa aloittavan henkilön osaamisvaatimuksissa: 
yleisiä ammatillisia perusvalmiuksia, luonnontieteellisiä valmiuksia ja kielitai-
toa (luku 4.4). Muuntokoulutus on tuottanut pääosin hyvät valmiudet yritysten 
tärkeimmiksi kokemissa opintokokonaisuuksissa (vrt. kuviot 38, 40 ja 41). 
Muuntokoulutus on vahvistanut vastaajien teoriapohjaa ammatillisten ja ma-
temaattis-luonnontieteellisten ilmiöiden paremman ymmärtämisen ja sovelta-
miskyvyn kautta. Seuraavat kaksi lainausta kertovat vastaajien kokemuksia 
koulutuksen tuottamista perusvalmiuksista: ”Yleisesti fysiikan, elektroniikan ja 
tietotekniikan ilmiöiden ymmärtäminen. Ryhmätyötaidot ovat myös olleet tärkeitä ja 
kehittyneet koulutuksessa.” – ”Se on antanut laajemman pohjan tietotekniikassa, tieto-
jenkäsittelyssä ja tietoturvassa, kuin mitä osasin insinööritutkinnon pohjalta. Vaiku-
tukset elämään ovat muuten olleet vielä melko vähäisiä.” 

Syventävien opintojen tarkoituksena on tuottaa erityisosaamista jollekin 
kapealle alueelle. Erityisosaamisalueilla saadut tulokset jakautuvat kahteen 
ryhmään. Enemmistön syventävät opinnot ovat osuneet melko hyvin tarpee-
seen, mutta noin kolmasosalla näin ei ole käynyt. Muuntokoulutus tuottaa am-
matillisen perusosaamisen ohella myös jonkin verran erityisosaamista, mutta 
tämän osuvuus työelämän tarpeisiin jää osittain sattumanvaraiseksi (vrt. Meris-
tö, Leppimäki & Tammi 2002). ”Syvennyin automaatiotekniikkaan, mutta en ole nii-
tä taitoja juurikaan käyttänyt. Hyöty jää siihen, että oppi etsimään tietoa mistä tahansa 
aiheesta oikeilla menetelmillä ja karsimaan pois epäolennaisen.” 

Johtopäätökset: 
Muuntokoulutus on vahvistanut yksilön teoreettista osaamista, tuottanut 
hyvät ammatilliset ja matemaattis-luonnontieteelliset perusvalmiudet sekä 
riittävän englannin kielen taidon. Syventävien opintojen osuvuus työelämän 
tarpeisiin vaihtelee melko paljon. 
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Koulutuksen ja työelämän välistä jännitettä esiintyy arvioitaessa koulutuksen 
tuottaman osaamisen osuvuutta. Joidenkin mielestä muuntokoulutus ei ole 
tuottanut sellaista osaamista, joka olisi ollut tarpeellista työtehtävissä menesty-
misen kannalta. Moni asia on opiskeltava kokemuksen kautta. Vastakkaisia 
mielipiteitä esiintyy kuitenkin useammin, vaikka työelämässä opiskeltavaa riit-
tää koulutuksen jälkeenkin. Muuntokoulutus on tuottanut kvalifikaatioi-
ta/kompetensseja, mutta perustaitojen oppiminen jatkuu työssä. Koulutuksen 
tuottamat työelämätaidot jäävät kuitenkin melko puutteellisiksi.  

Varauksellinen suhtautuminen koulutuksen tuottamaan osaamiseen saat-
taa osittain juontua tyytymättömyydestä työuralla etenemiseen. Näistä koke-
muksista kertovat seuraavat lainaukset: ”Eipä juuri mitään, samat tehtävät olisin 
kyennyt hoitamaan pelkkään insinöörikoulutukseenkin pohjautuen.” – ”Vaikea verrata, 
ei ilmeisesti mitenkään.” 

Eräillä työssä menestymisen kannalta tarpeellisilla kompetenssin osa-
alueilla on havaittavissa selkeää koulutuksen vaikuttavuuden riittämättömyyttä 
työelämän vaatimuksiin verrattuna. Koulutuksen vaje tulee selvimmin esiin 
ydinosaamista ja työelämäosaamista yhteen sitovien taitojen ja ominaisuuksien 
hallinnassa. Erityisesti puutteita on ihmissuhde-, esimies- ja johtamistaitojen 
sekä organisointikyvyn ja kokonaisuuksien hallinnassa. (Vrt. kuviot 28, 36, 37 ja 
42–49.) 

Seuraavassa on vastaajien näkemyksiä koulutuksessa ja työelämässä ta-
pahtuneen oppimisen suhteista: ”Johtaminen ja ihmisiin ja käytännön toimintaan 
liittyvät asiat on pitänyt opiskella työelämässä tai olla muuten hallussa.” – ”Tarvitsen 
työssäni johtamis- ja tietoteknisiä taitoja. Johtamistaitoja ei muuntokoulutuksessa juu-
rikaan opetettu, jollei niitä itse hakenut.” – ”Organisointitaito on tullut työn mukana.” 

Koulutusohjelman tekninen ja matemaattis-luonnontieteellinen painotus 
ei ole tarjonnut juurikaan työelämässä menestymisen kannalta tarpeellisia vä-
linetaitojen opiskelumahdollisuuksia (vrt. taulukko 3). Toinen syy välinetaitojen 
puutteeseen saattaa johtua opiskelijoiden suuresta ikä- ja kokemushaitarista. 
Vanhemmat ja kokeneemmat eivät ehkä ole kaivanneet työelämätaitojen opis-
kelua, kun taas nuorempien kohdalla tilanne on ollut päinvastainen. Kokemat-
tomampien ongelmana on ilmeisesti se, että työelämätaitojen oppiminen tapah-
tuu pääosin välillisesti muiden taitojen ja ominaisuuksien kehittymisen kautta. 
”Tarvitsen työssäni ihmissuhdetaitoja ja esiintymistaitoja. Niitä ei varsinaisesti opetet-
tu mitenkään. Välillisesti kehityin itsevarmuuden kasvun kautta.” – ”Ihmissuhdetaito-
ja. Koulutus on edistänyt, mutta elämä yleensä on enemmän vaikuttanut.” – ”Ihmis-
suhdetaidot ovat tärkeitä työelämässä. Myös johtamistaitoja olen tarvinnut. Koulutus 
on auttanut, mutta työkokemus on ollut tärkeämpi apuväline.” 

Jotkut kokeneemmat opiskelijat olisivat ilmeisesti halunneet syventää työ-
elämätaitoja, jos siihen olisi ollut mahdollisuuksia. Tämä ilmenee mielipiteissä 
työelämän tarpeista ja koulutuksen annista työelämätaitojen osalta. ”Esimiestai-
dot, projektityöskentely, projektihallintaan liittyvät tehtävät. Koulutus vaikutti yleissi-
vistävästi, koska suurin osa ao. taidoista on hankittu aikaisemmalla työkokemuksella.” 
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Koulutus ei tuota riittäviä esiintymistaitojen, verkostojen ja suhteiden rakenta-
mistaitojen eikä ryhmä- ja yhdessä tekemisen taitojen valmiuksia (vrt. taulukko 
26). Ryhmätyötaitojen osalta kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tulokset menevät 
jonkin verran ristiin. Sanalliset vastaukset tukevat käsitystä koulutuksen vai-
kuttavuudesta. Kvantitatiiviset tulokset osoittavat kyllä, että koulutuksella on 
ollut vaikutusta, mutta ryhmätyön ja yhdessä tekemisen taitojen merkitys työs-
sä menestymisen kannalta on huomattavasti tärkeämpi, kuin mihin koulutuk-
sen aikaansaamat valmiudet ovat riittäneet (taulukko 26).  

Tulokset tukevat näkemystä siitä, että muuntokoulutuksen osaamisen kasvua 
koskevat vaikutukset kohdistuvat parhaiten koulutusohjelman painopistealu-
eille tekniikkaan, matematiikkaan ja luonnontieteisiin ja lisäksi englannin kie-
leen. Sen sijaan monissa työssä menestymisen kannalta tarpeellisissa, mutta 
koulutusohjelman ytimeen kuulumattomissa välinetaidoissa, ominaisuuksissa 
ja työelämävalmiuksissa koulutuksen vaikutukset jäävät melko vaatimattomik-
si. Näitä vaikutuksia ei juurikaan ole havaittavissa kvantitatiivisissa mittaustu-
loksissa eikä sanallisissa vastauksissa. Työelämän ongelmista selviäminen pe-
rustuu monella henkilökohtaiseen kyvykkyyteen eikä niinkään koulutuksessa 
saatuun valmiuteen. ”Olen toiminut uusien, vasta käyttöönotettujen järjestelmien 
parissa, joihin ei muuntokoulutuksesta ole juurikaan ollut apua. Uusia asioita on jou-
tunut opiskelemaan kantapään kautta ja jatkokurssituksina. Henkilökohtainen tehtävis-
tä suoriutumisen taso on ollut avain menestykseen.” 

Vaikka koulutuksen vaikutukset pääosan kohdalla ovat olleet monipuoli-
sia ja hyvin positiivisia, tyytyväisyys muuntokoulutuksen tuottamaan osaami-
seen ei ole aivan varauksetonta. 15–20 % vastanneista suhtautuu lähes syste-
maattisesti koulutuksen vaikutuksiin melko negatiivisesti. Tyytymättömyyttä 
aiheuttaneet kokemukset juontuvat monista syistä. Todennäköisiä syitä ovat 
opiskelijan heikko sitoutuminen opintojen suorittamiseen, opiskeluohjelman 
teoreettisuus ja se, että hankittuja taitoja ei ole päästy hyödyntämään työelä-
mässä. Taustalla on todennäköisesti myös yksilöllisistä ja henkilökohtaisista 
ominaisuuksista sekä elämäntilanteesta johtuvia syitä. Näissä tapauksissa kou-
lutuksen välitön hyöty ei ilmeisesti ole ollut riittävän motivoiva, jotta se olisi 
vaikuttanut myönteisempään asennoitumiseen muuntokoulutusta kohtaan.  

Johtopäätökset: 
Muuntokoulutuksen tuottamat työelämä- ja välinetaidot ovat tarpeisiin näh-
den riittämättömiä. Erityisesti puutteita on organisointi-, esimies-, johtamis- 
ja ihmissuhdetaidoissa sekä kokonaisuuksien hallinnassa.  

Johtopäätökset: 
Koulutus on edistänyt ryhmätyön ja yhdessä tekemisen taitojen kehittymistä, 
mutta ei riittävästi työelämän tarpeisiin nähden. Työelämässä menestymisen 
kannalta tärkeissä verkostojen ja suhteiden rakentamistaidoissa koulutuksen 
vaikutukset ovat vähäisempiä kuin ryhmätyötaidoissa. 
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Koulutuksen tuottaman osaamisen ja työelämässä tapahtuneen oppimisen 
ja kehittymisen suhteista kertoo myös kysymyksen 21 (Kuinka suureksi arvioit 
DI-tutkinnon jälkeisen työkokemuksen merkityksen tämänhetkisessä osaami-
sessasi?) vastausten jakautuminen:

- työkokemuksen merkitys yli 50 % tämänhetkisessä osaamisessa 27 kpl
- työkokemuksen merkitys 25–50 % tämänhetkisessä osaamisessa   7 kpl
- työkokemuksen merkitys alle 25 % tämänhetkisessä osaamisessa    3 kpl.

Vaikka vastaukset eivät suoraan kerro koulutuksen vaikutuksista, niistä voi-
daan kuitenkin päätellä jotakin työssä tapahtuvan oppimisen merkityksestä. 
Todellinen asiantuntemus syntyy koulutuksen, harjoittelun ja työn tuoman ko-
kemuksen kautta yksilön kompetenssipääomaksi (Sveiby 1997; Delors et al. 
1996). Työssäoppimisella näyttää olevan merkittävä rooli työelämässä menes-
tymisessä ja tarpeellisen kokonaiskompetenssin kehittymisessä.  

Yksilöllisten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittyminen 

Koulutuksen vaikutukset yksilöllisten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien ke-
hittymiseen jakautuvat vaikutusasteen perusteella kolmeen ryhmään. Vah-
vimmin vaikutukset ilmenevät erilaisissa kyvyissä, kuten oppimiskyvyssä, on-
gelmien ratkaisu- ja kyseenalaistamisen kyvyissä sekä loogisen päättelyn ja ref-
lektoivan ajattelun kyvyissä (vrt. taulukko 29; kuviot 30 ja 35; Haltia 1995, 20–
23; Haltia & Kivinen 1995, 20–22). Näiden osalta kuilu työelämätarpeiden ja 
koulutuksen vaikutusten välillä on melko pieni. ”Muuntokoulutus tuki tavoitteel-
lisuutta ja loogisuutta. Varsinaisen työn olen oppinut on the job.” 

Toisen ryhmän muodostavat vaikutukset itsetuntoon, itseluottamukseen, 
aloitteellisuuteen ja yritteliäisyyteen (kuviot 32 ja 34; taulukko 29). Näissä kou-
lutuksen vaikutukset jäävät alhaisemmiksi kuin ensimmäisessä ryhmässä, mut-
ta siitä huolimatta vaikutuksen aste on tyydyttävä. Sanalliset vastaukset tuke-
vat kvantitatiivisia havaintoja erityisesti itsetunnon ja itseluottamuksen kohdal-
la. ”Koulutus antoi minulle uusia työkaluja, ja henkinen särmäkin tuli teroitetuksi.” – 
”Antanut sinnikkyyttä jatkaa, jos jokin homma ei heti onnistu. Itseluottamus on 
parantanut.” 

Kolmannen ryhmän muodostavat persoonalliset ominaisuudet: tehok-
kuus, sitoutuminen, yhteistyö- ja vuorovaikutus, esiintymiskyky ja joustavuus 
(kuviot 36, 37 ja 46; taulukko 29). Näiden ominaisuuksien kehittymisessä muun-

Johtopäätökset: 
Muuntokoulutus tukee yksilön osaamisen kehittymistä, vaikkakin koulutuk-
sen anti kohdistuu pääosin melko suppealle informaatiotekniikan ydinalu-
eelle. Koulutus tuottaa myös valmiuksia uusien ongelmien kohtaamiseen ja 
ratkaisemiseen. Todellinen osaamisen kehittyminen vaatii tuekseen työelä-
mässä hankittua kokemusta.   
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tokoulutuksen vaikutukset ovat lähes merkityksettömiä. Koulutuksen vaiku-
tuksista työssä menestymiseen ja samalla asenteisiin kertoo seuraava lyhyt vas-
taus: ”Ei mitenkään.” 

Esiselvityksessä yritysten edustajat painottivat henkilökohtaisten ominai-
suuksien merkitystä yksilön työuralla menestymisen ja yrityksen tarpeiden nä-
kökulmasta. Mainittuja ominaisuuksia ovat halu oppia uutta, yhteistyö- ja vuo-
rovaikutuskyky, vahva kiinnostus alaa kohtaan ja esiintymiskyky (vrt. luku 
4.4).

Yksilön kilpailukyky ja työssä menestyminen 

Yksilön kilpailukyvyn determinanteiksi on edellä johdettu koulutus, ammatilli-
nen kompetenssi, sosiaaliset taidot, persoonallisuus ja yritteliäisyys (taulukko 
8). Yksilön osaamisen ja yksilöllisten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien ke-
hittymistä on käsitelty myös edellä. Yksilön työssä menestymisen kilpailukyky 
muodostuu pääosin juuri mainituista taidoista ja ominaisuuksista. Kilpailukyky 
konkretisoituu urakehityksenä ja työtyytyväisyytenä. 

Urakehitys korreloi sosiaalisen kompetenssin ja yksilöllisten ominaisuuk-
sien kanssa (taulukko 22). Yksilölliset ominaisuudet selittävät myös jossain 
määrin urakehityksen vaihtelua (liite 7, taulukko 40). Innovatiivisuus ja luo-
vuus ovat käytetyssä luokituksessa keskeisiä yksilöllisiin ominaisuuksiin vai-
kuttavia tekijöitä. Kyseisissä ominaisuuksissa tapahtunut kehitys indikoi yksi-
lön kilpailukyvyn vahvistumista. 

Motivaation, tahdon, asenteiden ja arvojen kautta persoonallisuus vaikut-
taa yksilön vireyteen ja aloitekykyyn. Persoonallisuuden ominaisuudet ovat hi-
taasti muuttuvia ja osin synnynnäisiä. Koulutuksella voi olla huomattaviakin 
vaikutuksia motivaatioon ja asenteisiin. Saadussa aineistossa ei kuitenkaan ole 
havaittu juurikaan koulutuksen vaikutusta persoonallisuuden piirteiden muut-
tumiseen (kuvio 46). Tahtoon liittyvänä ominaisuutena yritteliäisyys on lähellä 
persoonallisuutta. Yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä pidetään yhtenä työssä menes-
tymisen edellytyksenä (Kolchin & Hycklak 1987; Koiranen & Pohjansaari 1993; 
Koiranen 1993). Koulutus edistää jonkin verran yritteliäisyyden kehittymistä 
(kuvio 32).  

Johtopäätökset: 
Muuntokoulutuksen vaikutukset yksilöllisten ja henkilökohtaisten ominai-
suuksien ja taitojen kehittymiseen vaihtelevat suuresti. Koulutus on tukenut 
vahvimmin oppimisen, loogisen ajattelun ja ongelman ratkaisutaitojen kehit-
tymistä. Itsetunnon, itseluottamuksen, aloitteellisuuden ja yritteliäisyyden 
kohdalla havaitaan myös positiivisia vaikutuksia. 
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Konkretisoitunut urakehitys indikoi osaltaan yksilön kilpailukykyä/menes-
tysedellytyksiä. Koulutus on vaikuttanut melko näkyvästi useimpien tutkimuk-
seen osallistuneiden työtehtäviin; se on merkinnyt uusia ja vaativia työtehtäviä 
ja vastuualueita (kuviot 51 ja 52). Joillekin muuntokoulutus on mahdollistanut 
uralla etenemisen. ”Sain heti vaativampia työtehtäviä. Muita vaikutuksia on vaikea 
eritellä. Ehkä itsetunto on jonkin verran kasvanut.” – ”Olen edelleen samassa työpai-
kassa, jossa tein DI-työni. Urakehitys: atk-suunnittelija, tiiminvetäjä, järjestelmäpääl-
likkö.” – ”Parempi työpaikka, itsenäisempi asema työelämässä, päätöksentekoon osallis-
tuminen ja parempi palkka. Työn mielekkyyden paraneminen.” – ”Olen nyt päässyt 
etenemään hyvin yrityksessä, eli tavoitteeni on täyttynyt. Ammattiosaaminen on kehit-
tynyt. Muutenkin menee vallan mainiosti.” – ”Vaikea sanoa, kuinka paljon tutkinto on 
vaikuttanut uraan. Ei ilmeisesti kovinkaan paljon. Sen sijaan akateemisen tutkinnon 
suorittaminen ja näin ollen tavoitteen saavuttaminen on ollut palkitsevaa.” – ”Lisää 
perustietämystä, mutta uskoisin urakehitykseni olleen kutakuinkin samanlainen kuin 
insinöörinäkin. Vaikuttanut ehkä palkkaan positiivisesti.” 

Erään vastaajan kokemukset työssä menestymistä ja urakehitystä vauhdit-
tavista tekijöistä ovat lyhyesti: ”Ihmissuhdetaitot, käyttäytymistaidot ja esiintymis-
taidot.” Kyse näissä on yksilöllisistä sosiaalisista taidoista. 

Urakehityksen, sosiaalisen kompetenssin ja yksilöllisten ominaisuuksien 
välillä on keskinäistä riippuvuutta (taulukko 22). Yksilölliset ominaisuudet se-
littävät myös lievästi urakehityksessä tapahtuneita muutoksia (vrt. liite 7, tau-
lukko 40). Tulos on samansuuntainen edellä lainatun sanallisen vastauksen 
kanssa. 

Vaikutukset näkyvät myös alaisten määrän ja palkkauksen muutoksina (kuviot 
54 ja 55). Sen sijaan vain harva on päässyt nauttimaan yrityksen tulospalkkiois-
ta tai bonuksista (kuvio 56). Joidenkin kohdalla koulutus ja kielitaito ovat avan-
neet ovia myös kansainvälisiin tehtäviin. Koulutuksen ohella henkilökohtaisten 
ominaisuuksien ja suoritustason merkitys nousee esiin. ”Sain uuden työn, jossa 
olen viihtynyt. Aluksi palkkatasoni pieneni, mutta nyt se on selvästi parempi kuin ai-
kaisemmin. Uuden koulutuksen ansiosta valmiuteni maailmanlaajuiseen työhön para-
nivat. Nykyisin teen työmatkoja ulkomaille ja neuvottelen ulkomaisten yritysten kans-

Johtopäätökset: 
Muuntokoulutus edistää yksilön kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä koulu-
tuksen, osaamisen, yksilökohtaisten ominaisuuksien ja taitojen kehittymisen 
kautta. Koulutuksella on vaikutuksia myös yritteliäisyyteen, mutta vaiku-
tukset persoonallisuuden piirteisiin jäävät vähäisiksi. 

Johtopäätökset: 
Sosiaalisella kompetenssilla ja yksilöllisillä ominaisuuksilla näyttää olevan 
yhteyttä konkretisoituneen urakehityksen kanssa. 
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sa.” – ”Olen varma, että nykyisenkaltaisiin tehtäviin pääseminen ei olisi ollut mahdol-
lista ilman muuntokoulutusta.” 

Muuntokoulutus on vaikuttanut henkilöiden urakehitykseen välillisesti 
paremman osaamisen ja tietämyksen, itseluottamuksen ja kehittymiskyvyn 
kautta. Toteutunut urakehitys riippuu myös henkilön muista ominaisuuksista. 
Näistä tutkimus on nostanut esiin innovatiivisuuden ja luovuuden sekä sosiaa-
liset taidot. Pelkkä tekninen osaaminen ei johda uralla etenemiseen. Uralla ete-
nemisessä tarvitaan myös pehmeitä ihmissuhdetaitoja, joiden kehittyminen 
koulutuksessa on jäänyt melko vähälle.  

Muunnolla menestykseen? -tutkimuksessa on saatu mainittuja johtopäätöksiä tu-
kevia havaintoja. Siinä yli 90 % vastanneista pitää tutkinnon muodollista kel-
paavuutta työmarkkinoilla hyvänä tai kiitettävänä (Leppimäki, Tammi & Me-
ristö 2001, 15) 

Yrityksen kilpailukyky ja menestysedellytykset 

Yrityksen kilpailukyvyn determinanteiksi on edellä määritelty koulutus, henki-
löstön ja yrityksen kyvykkyys, yrityksen arvo- ja kulttuuripohja, strateginen 
osaaminen ja kyky erottua kilpailijoista (taulukko 10). Yrityksen kilpailukykyä 
ja menestysedellytyksiä tarkastellaan tässä tutkimuksessa ihmisissä ja heidän 
osaamisessaan tapahtuneiden muutosten kautta. Muiden tekijöiden vaikutuksia 
yrityksen kilpailukykyyn ei ole ollut tarkoitus tutkia. 

Koulutuksella on ollut hyvin positiivisia vaikutuksia tietotekniikan ja sii-
hen läheisesti kuuluvien alueiden osaamisen vahvistumiseen. Sen sijaan vaiku-
tukset muiden kompetenssin osa-alueiden vahvistamisessa ovat jääneet melko 
vähäisiksi. Koulutusohjelman vaikutukset käytännön työvalmiuksiin ovat pää-
osin välillisiä ja melko vähäisiä. Eniten työvalmiuksiin vaikuttanut tekijä on ai-
empi työkokemus (vrt. taulukko 14). Insinööritutkinnolla on myös ilmeinen 
osuus työelämävalmiuksiin, vaikka siitä ei ole saatu kovin vahvaa näyttöä. 
”Ennen muuntokoulutusta olin toiminut jo kymmenen vuotta erilaisissa atk-tehtävissä, 
ja koska en ole DI-tutkinnon suorituksen jälkeen työskennellyt korkeampaa matematiik-
kaa vaativissa tutkimustehtävissä, jääpi muuntokoulutuksen anti lähinnä henkisen kas-
vun mukanaan tuomiin hyötyihin => koulutuksen jälkeen en ole tarvinnut missään 
vaiheessa kaitsijaa tahi opastajaa.” 

Yksittäisen työntekijän vaikutus yrityksen kilpailukykyyn on ison yrityk-
sen kohdalla vaikeasti osoitettavissa. Tätä ongelmaa kuvaa seuraava vastaus: 
”Ei kovin suurta vaikutusta, koska olen töissä isossa organisaatiossa, jossa yksittäisen 
työntekijän osaamisella ei ole kovin suurta merkitystä.” 

Johtopäätökset: 
Muuntokoulutuksena suoritettu tietotekniikan diplomi-insinööritutkinto on 
työmarkkinoilla kilpailukykyinen. Tutkinto on edistänyt useimpien työssä 
menestymistä ja urakehitystä. 
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Muuntokoulutuksen vaikutuksista henkilöstön kompetenssiin kertovat 
seuraavat sanallisten vastausten lainaukset: ”Osaamisen kasvun kautta yritys on 
saanut työntekijän, joka pystyy vaativiin työtehtäviin ja itsenäiseen työntekoon.” – 
”Pystyn nopeampiin päätöksiin, kun teoriapohjaa on enemmän. Oudoissa tilanteissa 
pystyn tukeutumaan opiskelun tietopohjaan.” – ”Yritys on saanut paremmin osaavan 
ja motivoituneemman työntekijän, jolla on tavoitteena kehittyä.” – ”Ei mitenkään.” – 
”Töihin tullessani saatoin olla ehkä valmiimpi kuin kaverit, joilla ei ollut muita kuin 
yliopisto-opintoja. Opiskelun yhteydessä olin myös käyttänyt työtehtävien hoitoon tar-
vittavia työkaluja ja työskentelymenetelmiä, joten sopeutuminen tapahtui nopeammin, 
eli työnantaja sai nopeammin tehot irti työntekijästä.” 

Edellä vastaaja mainitsee työskentelyvalmiudesta. Tarkoituksena on ollut 
ilmeisesti tuoda esiin näkemys siitä, että muuntokoulutuksen suorittanut on pe-
rinteisen tutkinnon suorittanutta valmiimpi aloittaessaan käytännön työtehtä-
vissä. Tätä ei kuitenkaan voi laskea pelkästään muuntokoulutuksen aikaansaa-
maksi, vaan taustalla on ilmeisesti muitakin tekijöitä, kuten peräkkäinen koulu-
tus ja aikaisempi työhistoria. Myös poikkeavia mielipiteitä esiintyy koulutuksen 
vaikutuksista yrityksen kilpailukykyyn. 

Yrityksen menestysedellytyksiä mittaava summamuuttuja korreloi pää-
oppiaineiden ja sosiaalista kompetenssia mittaavien muuttujien kanssa. Kehite-
tyssä mallissa persoonallisuus (asenteet, motivaatio ja tahto) selittää 41 % yri-
tyksen kilpailukyvyn ja menestysedellytyksien vaihtelusta (vrt. liite 7, taulukko 
41). Tulokset osoittavat asenteiden, motivaation ja tahdon sekä yrityksen me-
nestysedellytysten välillä kausaalisuutta. Pääoppiaineiden, sosiaalisen kompe-
tenssin ja yrityksen menestysedellytysten välinen korrelaatio ei kerro riippu-
vuuden suuntaa, mutta antaa aiheen olettaa, että menestys pääoppiaineissa ja 
sosiaalinen kompetenssi edistävät yrityksen kilpailukykyä ja menestysedelly-
tyksiä.  

Koulutuksen vaikutukset persoonallisuuden asenteita koskevaan osioon 
ovat jääneet kvantitatiivisten mittausten mukaan hyvin vähäisiksi (kuvio 33). 
Sanallisista vastauksista voi kuitenkin päätellä, että osaamisen kehittyminen on 
vaikuttanut joidenkin kohdalla tahtoa ja motivaatiota kohottavasti.  

Osaamisen ohella yksilölliset ja henkilökohtaiset ominaisuudet kertovat 
henkilön kyvykkyydestä. Yritykset odottavat työntekijältä osaamisen ohella 
myös tehokkuutta, oppimiskykyä, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, tavoittei-
siin sitoutumista ja joustavuutta (vrt. luku 4.4; Meristö, Leppimäki & Tammi 
2002; Leppimäki, Tammi & Meristö 2001). Seuraava lainaus kertoo itseensä us-
komisen vahvistumisesta: ”Olen nykyisessä työpaikassa tietyn alueen johtava asian-
tuntija ja vastaan suurimmasta osasta yrityksen ylläpitojärjestelmiä.” 

Työntekijöiden asennoituminen yritteliäisyyteen ja yrittäjyyteen sekä val-
miudet toimia sisäisenä yrittäjänä ovat yritysten kilpailukykyä edistävä tekijä 
(Knater 1990; Koiranen & Pohjansaari 1994). Sisäisen yrittäjyyden ja organisaa-
tion menestymisen välillä vallitsevaa riippuvuutta on käsitelty usean tutkijan 
kirjoituksissa (Kolchin & Hyclak 1987; Koiranen & Pohjansaari 1994; Koiranen 
1993; Pinchot 1986: Nelton 1984; Atterhed 1985). Tämän tutkimuksen empiirisen 
aineiston kautta saatu malli on antanut samansuuntaisia tuloksia kirjallisuudes-
sa esiintyvien näkemysten kanssa siitä, että työntekijöiden asennoitumisella 
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yrittämiseen ja yrittäjyyteen on tiettyä yhteyttä yrityksen menestysedellytyksiin 
(vrt. liite 7, taulukko 41). 

Metataitojen hallinta kertoo yrityksen kompetenssista ja kilpailukyvystä. 
Tärkeimpiä metataitoja ovat oppiminen, innovatiivisuus sekä taitojen yhdistely 
ja juurruttaminen (Ruohotie 1996). Metataidot ovat alkuperältään yksilökohtai-
sia taitoja. Organisaation on vaikea hyödyntää niitä kilpailukykynsä parantami-
sessa, ilman että mainitut taidot ovat myös työntekijöiden hallinnassa. Empiiri-
nen aineisto osoittaa, että muuntokoulutus on saanut aikaan vahvan kiinnos-
tuksen oppimista kohtaan ja edistänyt jonkin verran yksilöiden innovatiivisuut-
ta ja luovuutta sekä kykyä tietojen ja taitojen uudelleen yhdistämiseen (vrt. ku-
vio 35, taulukko 28). 

Yrityksen kilpailukykyä ja menestysedellytyksiä hyödyttäviä tekijöitä ovat 
yksilön osaamisen kasvu, teoriapohjan, sosiaalisten taitojen, motivaation ja yrit-
teliäisyyden vahvistuminen sekä parempi kyky itsenäiseen työskentelyyn.  

Vaikutukset yrittäjyyteen 

Koulutuksen vaikutuksia yritteliäisyyteen on käsitelty jo edellä. Yrittäjyyden 
kohdalla kyse on siitä, missä määrin muuntokoulutuksella on ollut vaikutuksia 
yrittäjyyskompetenssin kehittymiseen. 

Yrittäjyyskompetenssia mittaava summamuuttuja korreloi muun ammatil-
lisen, yleissivistävän ja sosiaalisen kompetenssin sekä yksilöllisten ominaisuuk-
sien, kehittymiskyvyn ja työssä menestymisedellytysten kanssa (taulukko 24). 
Regressioanalyysin tuloksena muu ammatillinen kompetenssi ja persoonalli-
suus selittävät yli 80 % yrittäjyyttä mittaavan summamuuttujan vaihtelusta (vrt. 
liite 7, taulukko 42). Muu ammatillinen kompetenssi -summamuuttujaan sisäl-
tyy johtamis- ja päätöksentekokykyä mittaava osio. Persoonallisuutta mittaava 
summamuuttuja muodostuu asenteita ja tahtoa mittaavista osioista.  

Tulokset tukevat käsitystä, että yrittäjyyskompetenssi muodostuu useista 
eri tekijöistä. Empiiristen tulosten mukaan näitä tekijöitä ovat ainakin johtami-
seen ja päätöksentekokykyyn, sosiaalisiin taitoihin, yksilöllisiin ominaisuuksiin, 
kuten innovatiivisuus ja luovuus, sekä kehittymiskykyyn ja persoonallisuuteen 
liittyvät taidot ja ominaisuudet (vrt. Marjosola 1979; Koiranen & Pohjansaari 
1994).  

Tutkimusaineistossa on havaittu yrittäjyyden osalta melko vahvaa riippu-
vuutta useiden kompetenssialueiden kanssa (taulukko 24). Riippuvuus antaa 
aiheen olettaa vaikutusten toimivan molempiin suuntiin siten, että myös muilla 
kompetenssialueilla tapahtuvalla kehittymisellä on vaikutusta yrittäjyyteen liit-
tyvien valmiuksien kehittymiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjävalmiuksien 
kehittäminen vaatii tuekseen ammatilliseen osaamiseen perustuvan pohjan. 

Johtopäätökset: 
Muuntokoulutus edistää yrityksen kilpailukykyä vahvistamalla henkilöstön 
osaamista, työskentelyvalmiuksia, motivaatiota, itseensä uskomista, innova-
tiivisuutta ja luovuutta sekä yritteliäisyyttä. 
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Pia-Lena Leskisen väitöskirjassa yrittäjyyskoulutuksesta tehdyt havainnot ovat 
samansuuntaisia (Leskinen 1999, 312).  

Koulutusohjelmaan on kuulunut erillinen valinnainen yritystoiminnan 
syventymiskohde. Sen laajuus oli 16,5 ov. Vain yksi kyselyyn vastanneista on 
ilmoittanut valinneensa juuri kyseisen syventymisvaihtoehdon. Yleisesti yritys- 
ja liiketoimintaan koskevaa osaamista pidetään tärkeänä. Talouteen liittyvää 
koulutusta toivotaan lisää, vaikka vapaaehtoiset valinnat suuntautuvat pääosin 
lääketieteen tekniikkaan. Kokonaisuutena yritys- ja liiketoiminnan sekä yrittä-
jyyden osuutta koulutuksessa pidetään liian vähäisenä. ”Talouspuolen aineiden 
tarjontaa lisättävä (ei ollut kuin yrityksen perustaminen ja kehittäminen, opintojakso 3 
ov).” – ”Opiskelin ensin lääketieteen tekniikkaa ja sitten yritystaloustieteitä. Yritysta-
loustieteen materiaaleja käytän edelleen strategiaprosessissa ja erilaisissa analyyseissa. 
Luen jatkuvasti yritysten vuosikertomuksia, joten perustaloustieteet auttoivat ymmär-
tämään vuosikertomuksia edes vähän.” 

Empiirisen ja teoreettisen synteesin yhdistäminen 

Johtopäätöksiä käsittelevän luvun loppuun on koottu tiivistetty esitys teoreetti-
sesta ja empiirisestä synteesistä. Tarkoituksena on tuoda kootusti esiin tutki-
muksen arvioinnin kannalta tarpeellisia tekijöitä. (taulukko 30.) 

Johtopäätökset: 
Muuntokoulutus antaa hyvin vähän yrittäjyyskompetenssiin liittyviä val-
miuksia, mutta tukee yrittäjyystaitojen edistymistä välillisesti kehittämällä 
ammatillista osaamista, sosiaalisia taitoja, innovatiivisuutta, yksilöllisiä omi-
naisuuksia, tahtoa ja motivaatiota. Koulutusohjelmaan kuuluvan valinnaisen 
yritystoiminnan syventymiskohteen vaikutus on jäänyt vähäiseksi, koska     
ko. syventymiskohdetta on valittu erittäin harvoin.  
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TAULUKKO 30 Empiirisen ja teoreettisen synteesin yhdistelmä. 

Tarkas-
telu-
taso 

Empiirinen synteesi Teoreettinen synteesi Kirjallisuus 
(vrt. liite 3) 

Koulutukseen hakeutumisen mo-
tiivit  
Keskeisimmät koulutukseen hakeu-
tumisen motiivit ovat oppimisen 
halu, tietojen päivittäminen, urake-
hityksen vauhdittaminen ja työ-
markkina-arvon lisääminen. 

Motiivit 
Tarpeet muodostavat aktiivi-
suuden mekanismin. Tarve 
muuttuu motiiviksi, kun pää-
määrä on asetettu. Opiskelun 
kannalta keskeinen kannuste on 
sosiaalinen motivaatio, jossa 
palkkiot sitoutuvat suorituksiin. 
Palkkakannuste ei ole keskeinen 
ja ainoa opiskelun motiivi. 

Ruohotie 
1982, 1998 ja 
1999; Koira-
nen & Ruoho-
tie 2001; Mad-
sen & Egidius 
1976; Arkes & 
Graske 1977; 
Snow et al. 
1996 

Kompetenssin ja osaamisen 
kehittyminen 
Osaamista on tarkasteltu jäljempänä 
eri osa-alueilla tapahtuneena kehit-
tymisenä (vrt. taulukko 9). 

Kompetenssin ilmeneminen 
Kompetenssi ilmenee yksilöta-
solla osaamisena, yksilöllisinä 
ominaisuuksina, yritteliäisyyte-
nä ja yrittäjyytenä, asenteina, 
arvoina, motivaationa ja tahtona 
sekä työssä menestymisenä ja 
kilpailukykynä (vrt. taulukko 8). 

Ammatillinen kompetenssi 
Koulutus tuottaa vahvan ja laaja-
alaisen teoreettisen pohjan infor-
maatiotekniikan, matematiikan ja 
luonnontieteiden alueilla sekä riit-
tävät tekniset taidot ja kyvyt tieto-
jen ja taitojen soveltamiseen käy-
tännön tilanteissa. Puutteita ilme-
nee esimies-, johtamis-, ihmissuhde- 
ja organisointitaidoissa sekä tehok-
kuudessa. Todellinen osaaminen 
vaatii tuekseen työelämässä hankit-
tua kokemusta. 

Ammatillinen kompetenssi 
Ammatillinen kompetenssi syn-
tyy muodollisessa koulutuksessa 
saaduista tiedoista, käytännön 
tuomasta valmiudesta, työssä 
menestymisestä ja erehdyksistä 
kertyneestä kokemuksesta. Käy-
tännön kokemus muuttuu kom-
petenssipääomaksi reflektoinnin 
kautta. 

Kelley & Cap-
lan 1993; 
Stark & Lowt-
her 1989; 
Raivola & 
Vuorensyrjä 
1998; Delors 
et al. 1996; 
Blancero et al. 
1996; Sveiby 
1990; Willis & 
Dubin 1990; 
Ruohotie & 
Honka 2003 

Yksilölliset ja henkilökohtaiset ominai-
suudet 
Koulutus vahvistaa oppimiskykyä, 
ajattelu- ja päätöksentekotaitoja se-
kä itsetuntoa. Muilta osin vaikutuk-
set ovat riittämättömiä työelämän 
tarpeisiin nähden (vrt. kuvio 43). 

Yksilölliset ja henkilökohtaiset omi-
naisuudet 
Yksilökohtaiset ominaisuudet 
koostuvat innovatiivisuudesta, 
kehittymis- ja oppimiskyvystä, 
ajattelu- ja päättelytaitojen hal-
linnasta, kyvykkyydestä ja itsen-
sä hallinnasta. 

Pavitt 1992; 
Tidd et al. 
1997; Cascio 
1995; Ruoho-
tie 1996; 
Blancero et al. 
1996; Sveiby 
1997; Keen 
1990 

Yksilö 

Yleissivistys 
Koulutus tuottaa tarpeisiin nähden 
tyydyttävän ja riittävän kielitaidon 
englannin kielessä ja suomen kielen 
kirjallisessa taidossa. 

Yleissivistys 
Yleissivistys ilmenee viestintä- ja 
sopeutumistaitoina sekä elämi-
sen ja olemisen taitoina. 

Stark & Lowt-
her 1989; 
Delors et al. 
1996 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 30  (jatkuu) 

Tarkas-
telu-
taso

Empiirinen synteesi Teoreettinen synteesi Kirjallisuus 
(vrt. liite 3) 

Sosiaalinen kompetenssi 
Koulutuksella on vaikutusta työ-
elämässä menestymisen kannalta 
tärkeiden välinetaitojen, kuten yh-
teistyö-, esiintymis- ja vuorovaiku-
tustaitojen, kehittymiseen. Osaami-
nen työelämän tarpeisiin nähden 
jää kuitenkin riittämättömäksi. 
Koulutuksen vaikutukset arvostus-
ten muuttumiseen jäivät vähäisiksi. 

Sosiaalinen kompetenssi 
Sosiaalinen kompetenssi on 
kykyä luoda ja ylläpitää suhtei-
ta, ryhmätyö- ja viestintätaitoja 
sekä kuuntelemisen taitoa. So-
siaalinen kompetenssi ilmenee 
myös arvostuksina. 

Sveiby 1997; 
Blancero et al. 
1996; Kelley & 
Caplan 1993

Persoonallisuus 
Koulutuksen vaikutukset asentei-
siin ja arvoihin jäävät hyvin vähäi-
siksi. Motivaation ja tahdon osalta 
on havaittavissa positiivisia vaiku-
tuksia. 

Persoonallisuus 
Persoonallisten ominaisuuksi-
en taustalla ovat konatiivisen ja 
affektiivisen alueen tekijät. 
Konatiiviset ominaisuudet 
konkretisoituvat motivaatioon 
ja tahtoon. Persoonallisuuden 
affektiivinen alue heijastaa 
suhtautumista arvoihin ja 
asenteisiin. 

Stark & Lowt-
her 1989; Blan-
cero et al. 1996; 
Willis & Dubin 
1990; Sveiby 
1990; Snow et 
al. 1996 

Kilpailukyky ja työssä menesty-
minen  
Koulutus edistää kilpailukykyä, 
osaamista, yksilökohtaisia ominai-
suuksia ja sosiaalisuutta koskevia 
taitoja. Vaikutukset työelämätaitoi-
hin ja persoonallisuuteen ovat vä-
häisiä.  Puutteita on johtamis- ja 
päätöksentekovalmiuksissa sekä 
yrittäjyystaidoissa. Työssä menes-
tyminen ilmenee tehtävien vaati-
vuutena, uralla etenemisenä ja 
palkkakannusteina. 

Kilpailukyky ja työssä 
menestyminen  
Yksilön urakehitystä ja työssä 
menestymistä ohjaa mm. it-
searviointi- ja tavoitteiden aset-
tamiskyky sekä haasteellisista 
tehtävistä selviytyminen. 
Osaamisen kasvu konkretisoi-
tuu vaativampina tehtävinä ja 
urakehityksenä. 

Cascio 1995; 
Willis & Dubin 
1990; Thomp-
son & Dalton 
1976; Raivola & 
Vuorensyrjä 
1998; Kelley & 
Caplan 1993; 
Schein 1985a, 
1985b; Crites 
1972; Gunz 
1990; Ruohotie 
1995, 1996 

Yksilö 

Yritteliäisyys ja yrittäjyys 
Koulutus ei vahvistanut yrittäjyys-
kompetenssia muuten kuin tuke-
malla yrittäjyyden kannalta tärkei-
den taitojen (sosiaalisuus, innova-
tiivisuus, tahto ja motivaatio) kehit-
tymistä. Koulutus on edistänyt jon-
kin verran yritteliäisyyden kasvua. 

Yritteliäisyys ja yrittäjyys 
Yritteliäisyydessä on kysymys 
yrittäjämäisestä toimintatavas-
ta, ts. omaehtoisesta yrittäjyy-
destä. Yrittäjyydellä tarkoite-
taan sisäistä ja ulkoista yrittä-
jyyttä sekä yritystoiminnan 
tuntemusta. 

Koiranen & 
Pohansaari 
1994; Koiranen 
1993, Kelley & 
Caplan 1993; 
Marjosola 1979; 
Pinchot 1986; 
Naisbitt & 
Aburdene 1990; 
Kolchin & Hyd-
clak 1987 
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TAULUKKO 30  (jatkuu) 

Tarkas-
telu-
taso

Empiirinen synteesi Teoreettinen synteesi Kirjallisuus 

Yrityksen kilpailukyky ja menes-
tysedellytykset 
Muuntokoulutus vahvistaa yrityk-
sen kilpailukykyä ja menestysedel-
lytyksiä lisäämällä henkilöstön 
kompetenssia, yksilöiden ammatil-
lista ja teoreettista osaamista, oppi-
mis–, innovaatio- ja suorituskykyä 
sekä yksilöllisiä ominaisuuksia. 
Muissa kuin osaamiseen perustu-
vissa kilpailutekijöissä koulutuksen 
vaikutukset jäävät vähäisiksi. (vrt. 
taulukko 10). 

Yrityksen kilpailukyky ja 
menestysedellytykset 
Yrityksen kyvykkyys riippuu 
muun muassa henkilöstön 
osaamistasosta, innovatiivi-
suudesta, kyvykkyydestä ja 
motivaatiosta. Kilpailukyvyn 
avaintekijöitä ovat henkilöstön 
kompetenssi sekä yrityksen 
arvot, kulttuuri ja toimintafilo-
sofia, yrityksen kyvykkyys, 
strateginen osaaminen ja kyky 
erottua kilpailijoista. 

Edvinsson & 
Malone 1997; 
Steward 1997; 
Pavitt 1992; 
Sveiby 1997; 
Nonaka & Ta-
keuchi 1995; 
Lessem & Neu-
bauer 1994; 
Ruohotie 1996; 
Lado et al. 1992; 
Hooley et al. 
1994; Prahalad 
& Hamel 1990; 
Porter 1985 Yritys 

Yritteliäisyys ja sisäinen yrittäjyys 
kilpailutekijänä 
Koulutuksella on jonkin verran vai-
kutuksia yrittäjämäisen asenteen ja 
yritteliäisyyden kehittymiseen. 
Koulutus vaikuttaa moneen yrittä-
jyyskompetenssia kehittävään omi-
naisuuteen ja taitoon. Yrittäjyyden 
kehittymiseen viittaavia havaintoja 
tutkimus toi esille hyvin vähän. 

Yritteliäisyys ja sisäinen yrit-
täjyys kilpailutekijänä 
Yksilön motivaatio, yritteliäi-
syys, yrittäjämäinen toiminta-
tapa ja toimiminen sisäisenä 
yrittäjänä ovat yrityksen kilpai-
lukykyyn ja menestysedelly-
tyksiin vaikuttavia tekijöitä. 

Kolchin & Hy-
clak 1987; Koi-
ranen & Poh-
jansaari 1994; 
Koiranen 1993; 
Pinchot 1986; 
Kanter 1990 

6.2 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimuskysymyksiin vastaamisen pohjaksi taulukkoon 31 on koottu yksilön 
kannalta merkittävimmät muuntokoulutuksen vaikutukset. Lisäksi vaikutusten 
astetta on arvioitu neliportaisesti. 
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TAULUKKO 31 Muuntokoulutuksen vaikutukset ja vaikutusten asteet yksilötasolla. 

Vaikutusten aste  
Tiedot, taidot, osaaminen, kilpailukyky ja menestysedellytykset Kompetenssi/ 

ominaisuus Hyvä Tyydyttävä Välttävä Vähäinen 
Ammatillinen 
kompetenssi 

Tietotekniikka 
Tietoliikenne 
Elektroniikka 
Sähkö- ja sää-
tötekniikka 

Englannin kielen 
taito 
Kriittinen ajattelu 
ja ongelmien rat-
kaisutaito 
Oppimiskyky, 
itsetunto ja itse-
luottamus 

Esimies-, ihmis-
suhde- ja johtamis-
taidot 
Innovatiivisuus ja 
luovuus 
Yksilö ja henkilö-
kohtaiset ominai-
suudet 
Yritteliäisyys 
Motivaatio ja tahto 

Yrittäjyys 
Muiden vie-
raiden kielten 
hallinta 
Itsetuntemus 
Asenteet ja 
arvot 

Muut kompe-
tenssin osa-
alueet 

Työelämä- 
valmiudet 

Kilpailukyky ja 
urakehitys 

Työmarkkina-
arvo  

Työssä menesty-
minen ja urakehi-
tys 

Yksityiselämä Välillisiä vai-
kutuksia 

Pääongelma 
Missä määrin Raahessa toteutetulla insinöörien muuntokoulutuksella on ollut 
vaikutusta tutkinnon suorittaneiden kompetenssin, yrittäjyyden ja yritteliäi-
syyden kehittymiseen sekä yksilön ja yrityksen kilpailukykyyn ja menestysedel-
lytyksiin? 

Muuntokoulutus on ajankohtaista ja tarvetta vastaavaa. Sillä on yksilön työ-
markkinakelpoisuutta ja yksilön kilpailukykyä edistäviä vaikutuksia. 

Muuntokoulutus vahvistaa yksilön kompetenssia, osaamista ja ominai-
suuksia. Osaamisvaikutukset kohdistuvat pääosin ammatillisten valmiuksien 
kehittymiseen ja englannin kielen taidon vahvistumiseen.  

Alaongelmat 
1) Missä määrin koulutus on vaikuttanut yksilön osaamisen sekä yksilöllis-

ten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittymiseen?

Vaikutukset kohdistuvat pääosin ammatillisen osaamisen ja kompetenssin
vahvistumiseen. Yksilöllisten ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehit-
tymistä on tapahtunut oppimiskyvyssä, itsetunnossa, kriittisyydessä ja
ongelmien ratkaisukyvyssä. Muilta osin vaikutukset ovat melko vähäisiä.
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2) Missä määrin koulutus on edistänyt yksilön yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä?

Yrittäjyyden ja yrittäjyyskompetenssin kehittymiseen kohdistuneet vaiku-
tukset ovat vähäisiä. Yrittäjyyttä vahvempia positiivisia vaikutuksia on
todettavissa yritteliäisyyden osalta.

3) Missä määrin koulutus on vaikuttanut yksilön työssä menestymiseen ja
urakehitykseen?

Koulutuksella on ollut huomattavia vaikutuksia yksilön työssä etenemi-
seen ja menestymiseen sekä urakehitykseen.

4) Missä määrin koulutus on lisännyt yksilön ja yritysten kilpailukykyä ja
menestysedellytyksiä?

Yksilön kilpailukyky on lisääntynyt paremman osaamisen, itsetunnon, it-
sevarmuuden, yritteliäisyyden ja työmarkkina-arvon kasvun vuoksi.

Muuntokoulutus on vaikuttanut yritysten kilpailukykyyn ja menes-
tysedellytyksiin henkilöstön kompetenssin, osaamistason, työvalmiuksien,
yritteliäisyyden ja motivaation kohoamisen kautta.

6.3 Empiirinen päätulos 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut analysoida osaamisperusteisen kilpailukyvyn 
ja yrittäjyyden edistämistä tietotekniikan muuntokoulutuksella. Tulosten ja joh-
topäätösten perusteella tutkimuksen pääväittämä on muotoiltu seuraavasti: 

Koulutettavien mielestä Raahen tietotekniikan muuntokoulutus on ollut 
ajankohtaista ja tarpeeseen vastaavaa. Koulutus on ollut melko teknokraattis-
ta. Se on tuottanut vahvan teknologia- ja matemaattis-luonnontieteellisen 
osaamisperustan. Koulutuksessa ei kuitenkaan ole otettu riittävässä määrin 
huomioon yksilön sosiaalisten, yleissivistävien, työelämä- ja yrittäjyystaito-
jen kehittymistä. Koulutuksen läpäisyaste (aloittaneiden suhde valmistunei-
siin) on jäänyt melko alhaiseksi. 



7 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksen pysyvyydellä ja pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimusai-
neisto kokonaisuudessaan tuottaa luotettavaa tietoa. Validiteetti eli pätevyys 
tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata. 
(Eskola 1962.) Tärkeää on pohtia mittareiden validiteetin lisäksi koko tutkimus-
strategian validisuutta ja sitä, mikä on se ”totuus”, johon tutkimustiedolla pyri-
tään (Anttila 1996, 400–403). Mittarin validiteettia voidaan tarkastella sisältö-, 
käsite- ja kriteerivaliditeetin näkökulmista (vrt. Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 
1994). Mittareiden validisuutta on jo pohdittu edellä (luku 4.9).  

Sisältövaliditeetti tarkoittaa tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden opera-
tionaalistamisen pätevyyttä. Hyvä sisältövaliditeetti takaa, että mittarin kysy-
mykset mittaavat tarkoitettua asiaa ja että teoreettisten ja empiiristen käsittei-
den vastaavuus on hyvä (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994). Tämän tutkimuk-
sen sisältövaliditeetin luotettavuuden varmistamista on auttanut aihetta käsitte-
levän teorian monipuolisuus. Kohdealueen kattavuus on pyritty turvaamaan 
kyselyn muuttujien lukumäärällä ja osuvuudella (210 muuttujaa) siten, että mit-
tarin laadinnassa on hyödynnetty muista tutkimuksista saatuja viitteitä. Mitta-
rin kehittämisessä on käytetty hyväksi tutkimuksen ohjaajalta ja muilta asian-
tuntijoilta saatuja ehdotuksia. Mittarin teoreettisten ja empiiristen käsitteiden 
vastaavuuden varmistamiseksi molemmista tekijöistä on laadittu yksilö- ja yri-
tystason synteesi ennen operationaalistamista (taulukko 13).  

Käsitevaliditeetti kuvaa sitä, missä määrin mittari mittaa tarkasteltavaa 
käsitettä ja millainen on mittarin käsitteellinen yhteys teoreettiseen taustaan. 
Käsitevaliditeettia arvioidaan käsiteanalyysin ja faktorianalyysin avulla sekä 
vertaamalla tuloksia aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksiin (Polit & Hungler 
1997). Käsiteanalyysin toimivuutta on arvioitu jo esiselvityksen (1998) yhtey-
dessä ja myöhemmin (2002) testaamalla mittarin toimivuutta muuntokoulutuk-
seen osallistuneella kolmen hengen testiryhmällä. Testiryhmän ehdotuksesta 
osa muuttujista pudotettiin pois ja joitain määrittelyjä täsmennettiin. Mittarin 
toimivuutta on arvioitu myös tutkimusjoukolla. Saadun palautteen mukaan 
mittarien käsitteellisessä tulkinnassa ei ole esiintynyt vaikeuksia.  



157 

Käsitevaliditeetin toimivuudesta tässä tutkimuksessa kertoo myös se, että 
koulutusohjelman painopistealoilla on saavutettu parhaat koulutuksen vaiku-
tukset. Vastaavasti koulutusohjelmassa vain pienellä osuudella olevissa työ-
elämätaidoissa koulutuksen vaikutukset ovat vähäisimpiä. Hyvää käsitevalidi-
teettia tukee myös se, että faktorianalyysissa muodostuneiden faktoreiden seli-
tysasteet ovat pääosin melko korkeita (40–89 %). (taulukko 21.) Tulosten vertai-
lu muihin tutkimuksiin osoittaa, että niissä on saatu samansuuntaisia tuloksia 
(vrt. Leppimäki, Tammi & Meristö 2001; Meristö, Leppimäki & Tammi 2002). 

Kriteerivaliditeetti kuvaa mittarilla saatujen tulosten yhteyttä nykyisyyttä 
ja tulevaisuutta kuvaaviin kriteereihin. Kriteerivaliditeettia voidaan arvioida 
samanaikaisuus- ja ennustevaliditeetilla (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1994). 
Samanaikaisuusvaliditeetin tutkimustieto ja kriteeriä kuvaava tieto kerätään 
samanaikaisesti. Jos saatujen tulosten ja kriteerien välillä voidaan osoittaa em-
piiristä yhteyttä, mittari on validi (Waltz, Strickland & Lenz 1991). Samanaikai-
suuskriteereinä tutkimuksessa voidaan käyttää lähinnä osaamisen tasoon vai-
kuttavina taustamuuttujina olleita aiempaa työ- ja yrittäjäkokemusta. Tutki-
muksessa on havaittu joitakin kriteerejä, joilla on yhteyttä osaamisen tasoon. 
Niiden perusteella ei voida tehdä kuitenkaan johtopäätöksiä tulevaisuudessa 
menestymisestä. 

Kun tutkimuksessa saadut mittaustulokset ovat samoja eri kerroilla, mit-
tari ja mittaustoimitus on reliaabeli. Reliabiliteetti liittyy yleensä kvantitatiivi-
seen tutkimukseen ja käytetyn tutkimusmenetelmän kykyyn antaa ei-
sattumanvaraisia tuloksia (Eskola 1962). Kyse on sekä mittarin että mittauksen 
luotettavuudesta.  

Mittauksen pysyvyys tarkoittaa mittarin herkkyyttä ulkopuolisten tekijöi-
den vaikutukselle. Sitä voidaan arvioida uudelleenmittauksilla ja arvioitsijoiden 
arvioinnin pysyvyydellä (Waltz, Strickland & Lenz 1991). Tässä tutkimuksessa 
ei ole tehty uudelleenmittauksia samalle tutkimusjoukolle. Sen sijaan esiselvi-
tystä voitaneen pitää jonkinlaisena uudelleenmittauksen korvikkeena. Kyselyn 
luotettavuutta voidaan parantaa jonkin verran kyselylomakkeen pituudella, 
mutta vaikutus voi olla myös päinvastainen (Saloviita 1988). Tässä tutkimuk-
sessa pitkä mittari ei näytä ainakaan oleellisesti heikentäneen tutkimuksen re-
liabiliteettia. Mittauksen pysyvyydestä ei ole saatu vahvaa näyttöä.  

Mittarin vastaavuudella pyritään eliminoimaan arvioitsijasta johtuvaa 
virhettä. Mittarin vastaavuutta on selvitetty kyselylomakkeen testauksen yh-
teydessä. Selvityksen perusteella vastaavuusongelma on arvioitavissa vähäisek-
si.  

Tutkimuksen yhtäpitävyyttä ja mittarin sisäistä johdonmukaisuutta tar-
kastellaan kvantitatiivisten mittausten osalta reliabiliteettikertoimen avulla. 
Kvalitatiivia tuloksien yhtäpitävyyttä arvioidaan vertaamalla niitä muissa tut-
kimuksissa saatuihin tuloksiin. Faktorianalyysin perusteella muodostetuille 
kompetenssin osa-alueille aineistosta on laskettu Cronbachin 
a-reliabiliteettikertoimet (ks. taulukko 32). Reliabiliteettikertoimien estimaatit
ovat melko korkeita ja vaihtelevat välillä 0,60–0,92. Alhaisinkin estimaatti ylit-
tää niukasti yleisesti luotettavuuden rajana pidetyn 0,60.
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TAULUKKO 32 Kompetenssin osa-alueiden mittausten reliabiliteettikertoimet. 

Summamuuttuja Merkitys työssä 
a-kerroin

Muuntokoulu-
tuksen vaikutus 

a-kerroin
Pääoppiaineisiin liittyvä kompetenssi ,6505 ,8436 
Matemaattis-luonnontieteelliset valmiudet ,8874 ,8026 
Muu ammatillinen kompetenssi .9214 ,8699 
Yksilölliset ominaisuudet ,8570 ,8989 
Sosiaalinen kompetenssi ,8830 ,8607 
Yleissivistys ,8106 ,8368 
Persoonallisuus ,8648 ,7484 
Yrittäjyyskompetenssi ,8785 ,8972 
Kehittymiskyky ,7462 ,6007 
Konkretisoitunut urakehitys ,8776 - 
Työssä menestyminen ,8887 ,8997 

Tutkimustulosten luotettavuudella tarkoitetaan pääosin tutkimuksen kykyä 
vastata tutkimusongelmiin. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tulosten päte-
vyyttä suhteessa tutkimuskohteeseen. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa taas tulos-
ten yleistettävyyttä. Tutkimus on sisäisesti validi, jos tulokset johtuvat tutki-
musasetelmasta eivät siihen mahdollisesti vaikuttavista muista tekijöistä. Yleis-
tettävyyden ehtona on, että tulokset edustavat perusjoukkoa.  

Tutkimusmetodilla ja tutkimustapausten lukumäärällä on vaikutusta tu-
losten luotettavuuteen. Tässä tutkimuksessa on päädytty empiiriseen tutkimus-
otteeseen ja kvantitatiiviseen menetelmään, jota on täydennetty kvalitatiivisella 
aineistolla. Valintojen perustelut on esitetty luvussa 4.5. Tutkimustapausten lu-
kumäärän vaikutusta tulosten luotettavuuteen on pohdittu erikseen luvussa 8. 
Tutkimuksen sisäisestä validiteetista voidaan tehdä johtopäätöksiä analysoi-
malla tuloksia muissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin. Vertailuna käytetyt 
tutkimukset tukevat tämän tutkimuksen sisäistä validisuutta. (vrt. Leppimäki, 
Tammi & Meristö 2001; Meristö, Leppimäki & Tammi 2002.) 

Tutkimustulokset ovat case-tutkimuksen luonteen mukaisesti yleistettä-
vissä tutkimusta koskevassa kontekstissa. Laajempien johtopäätösten tekemi-
nen yhden muuntokoulutustapauksen tulosten perusteella ei ole tapaustutki-
muksen hengen mukaista. Tutkimuksen neutraalisuus on tämäntyyppisessä 
tutkimuksessa pitkälti tutkijan eettisistä arvoista riippuvaa.  



8 DISKUSSIO 

Tutkimuksen pääkysymys kuului: Missä määrin Raahessa toteutetulla insinöö-
rien muuntokoulutuksella on ollut vaikutusta tutkinnon suorittaneiden kompe-
tenssin, yrittäjyyden ja yritteliäisyyden kehittymiseen sekä yksilön ja yrityksen 
kilpailukykyyn ja menestysedellytyksiin? 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tuottaa tieteellistä tietoa pääky-
symyksen määrittämään tutkimusongelmaan. Tavoitetta kohti on edetty vai-
heittain. Tutkimusidea syntyi jo vuonna 1994, mutta se kypsyi vasta vuoden 
1998 aikana käytännön toimenpiteiksi. Tutkimusongelmaan tutustumisen jäl-
keen päätettiin tehdä esiselvitys, jonka tarkoituksena oli tuottaa empiiristä esi-
ymmärrystä tutkimusalueesta. Seuraavaksi tutustuttiin laajasti kirjallisuuteen, 
jonka pohjalta tutkimuksen käsiteteoreettinen viitekehys rakentui. Kolmannes-
sa vaiheessa määriteltiin tutkimuksen strategiaa ja metodologiaa koskevat va-
linnat. Neljänneksi pääkäsitteet muokattiin vaiheittain mitattavaan operationaa-
liseen muotoon. Tietojen keruuta varten laadittiin kyselylomake, jonka toimi-
vuutta esitestattiin muutamilla koehenkilöillä. Empiirinen aineisto kerättiin 
www-pohjaisen kyselyn avulla avoimia ja suljettuja kysymyksiä sekä ennalta 
määriteltyjä vaihtoehtoja käyttäen. Seuraavaksi saadun kvalitatiivisen ja kvanti-
tatiivisen aineiston tulokset analysoitiin eri menetelmiä käyttäen. Lopuksi ana-
lyysien pohjalta vedettiin johtopäätökset ja laadittiin vastaukset tutkimuskysy-
myksiin. 

8.1 Tutkimuksen tulosten pohdintaa 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjana on inhimillisen pääoman, 
osaamis-, kvalifikaatio- ja kompetenssiteoriat ja niiden ympärillä käyty tieteelli-
nen keskustelu. Inhimillinen pääoma on yrityksen kilpailukyvyn ja kyvykkyy-
den voimavara. Kilpailukykyä käsittelevät teoreettiset keskustelut kiinnittyvät 
älykkään pääoman ja tiedon johtamisen teorioihin. Osaaminen, osaamisen ke-
hittyminen ja osaamispääoma liittyvät osaamisteorioihin. Yrittäjyys yksilön ja 
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yrityksen menestystekijänä muodostaa neljännen teoreettisen kiinnekohdan. 
Tutkimuksen ydinkäsitteitä ovat kompetenssi, osaaminen, kilpailukyky, yrittä-
jyys ja vaikuttavuus. 

Millä perusteilla edellä mainittuihin teoreettisiin valintoihin on päädytty? 
Tutkimuksen päätarkoitus oli selvittää muuntokoulutuksen vaikutuksia työ-
elämän tarpeiden näkökulmasta. Tehdyt valinnat ja rajaukset ovat tarkoittaneet 
sitä, että tutkimuksessa ei ole keskitytty koulutusohjelman rakenteen, pätevyy-
den tai itse koulutustapahtuman arviointiin prosessina, vaikka sivutuotteena on 
saatu joitain koulutuksen kehittämisehdotuksia. Tutkimuksen strategiset valin-
nat ovat vaikuttaneet myös teoreettisen pohjan valintaan.  

Kompetenssi- ja osaamisteoriat muodostavat tutkimuksen teoreettisen ke-
hyksen perustan (luku 3.1). Kvalifikaation käsite on liian kapea-alainen työelä-
män laaja-alaisten osaamisvaatimusten kuvaamiseen. Sitä on kuitenkin käytetty 
lähinnä siitä syystä, että työelämän odotuksia kuvataan kirjallisuudessa usein 
kvalifikaatio-käsitettä käyttäen (Raivola & Vuorensyrjä 1998; Stark & Lowther 
1989). Yksilökompetenssi on määritelty kirjallisuudessa niin laajasti, että se si-
sältää varsinaisen kompetenssin ohella myös asenteita ja muita henkilökohtaisia 
ominaisuuksia. Siksi ko. käsite soveltuu hyvin tähän tutkimukseen (vrt. Stark & 
Lowther 1998; Kelley & Caplan 1993). Kompetenssin ohella tutkimuksen pää-
käsitteeksi nousee osaaminen. Osaamisen käsite on otettu käyttöön, koska se 
yhdistää tiedon, taidon ja soveltamisen siten, että aktiivinen tietäminen ja tie-
don sisältö ja soveltaminen ovat yhtä (Raivola & Vuorensyrjä 1998; Niiniluoto 
1989). Osaamisen ohella kilpailukyky nousee käsitteenä vahvasti esiin teoreetti-
sessa viitekehyksessä ja empiriassa. Kilpailukyky-käsite sitoo tutkimuksen kil-
pailuteorioihin. 

Tietointensiivisen yrityksen osaamiseen perustuva kilpailukyky painottuu 
entistä enemmän älykkään pääoman ja tiedon johtamisen hallintaan. Tällöin 
yksilöllinen kyvykkyys, osaamisen hallinta, oppiminen sekä tietämyksen synty, 
jalostaminen ja levittäminen ovat keskeisessä asemassa (Edvinsson & Malone 
1997; Sveiby 1997; Prahalad & Hamel 1990; Ozaki 1991; Ruohotie 1996; Nonaka 
& Takeuchi 1995). Toinen yrityksen kilpailukykyyn vaikuttava näkökulma liit-
tyy henkilöstön innovatiivisuuteen, motivaatioon ja suhtautumiseen yrittämistä 
ja yritteliäisyyttä kohtaan. Tällöin kysymykseen tulee erityisesti sitoutuminen 
sisäiseen yrittäjyyteen (Kolchin & Hyclak 1987, Koiranen & Pohjansaari 1994; 
Pinchot 1986; Rothwell 1987; Koiranen 1993). Tässä tutkimuksessa yrityksen 
menestymisedellytyksiä on tarkasteltu osaavan ja motivoituneen henkilökun-
nan aikaansaaman kyvykkyyden ja yritteliäisyyden näkökulmasta.  

Päätulokset 

Tutkimustulosten tarkastelun johtoajatuksena on ollut osaamisessa tapahtunei-
den muutosten hyödyn selvittäminen yksilö- ja yritystasolla. Päätulokset kos-
kevat koulutuksen tuottamia kvalifikaatioita ja kompetenssia työelämän tarpei-
siin nähden, tutkimukseen osallistuneiden henkilökohtaisten ominaisuuksien 
kehittymistä, työssä menestymistä ja koulutuksen vaikutuksia yritysten menes-
tymisedellytyksiin. Muuntokoulutus on tuottanut hyvät tekniset, matemaattiset 
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ja luonnontieteelliset kvalifikaatiot ja kompetenssin työtehtävien vaatimuksiin 
verrattuna. Koulutus on lisännyt useimpien tutkimukseen osallistuneiden työ-
markkina-arvoa, englannin kielen taitoa, edistänyt työssä etenemistä ja urakehi-
tystä, kohottanut itsetuntoa ja itseluottamusta sekä aktivoinut osallistujaa elin-
ikäiseen oppimiseen. Sen sijaan vaikutukset ihmissuhde- ja johtamistaitojen hal-
litsemiseen sekä useimpien yksilö- ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehit-
tymiseen ovat jääneet varsin vähäisiksi. Koulutuksen vaikutukset asenteisiin ja 
arvoihin, itsetuntemukseen sekä yritys- ja liiketoiminnan hallintaan ovat vähäi-
siä. 

Muuntokoulutus on vaikuttanut yritysten kilpailukykyyn ja menestys-
edellytyksiin lähinnä yksilöiden teoriapohjan vahvistumisen, osaamisen kas-
vun, yksilö- ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kehittymisen kautta. Koulutus 
on edistänyt jonkin verran yritteliäisyyttä, myönteistä suhtautumista yrittämi-
seen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Kokonaisuutena koulutuksen vaikutukset yrityk-
sen kilpailukykyyn ja menestysedellytyksiin ovat kuitenkin melko vähäisiä. 

Muuntokoulutuksen vaikutukset ovat luonnollisesti yksilöllisiä. Vaiku-
tuksissa on hajontaa siinä määrin, että edellä kuvatut tulokset koskevat vaiku-
tuksia enemmistössä. Muiden kohdalla vaikutuksen asteissa on eroja, mutta 
vain alle 20 %:n osalta on todettavissa systemaattista huonompaan suuntaan 
osoittavaa poikkeamaa. 

Tutkimuksen tuloksena alkuperäiseen kysymyksenasetteluun on saatu 
vastaukset hyvin siltä osin, mikä koskee yksilön osaamista ja työelämävalmiuk-
sia suhteessa tarpeisiin ja siihen, millaista urakehitystä on tapahtunut. Sen si-
jaan siitä, mikä osa osaamisesta ja työelämävalmiuksista on todella peräisin 
muuntokoulutuksesta ja mikä osa on muista vaikutuksista johtuvaa, ei ole saatu 
täysin kattavaa kuvaa. Tutkimukseen osallistuneista 58 %:lla on takanaan yli 
viiden vuoden työkokemus erilaisissa insinööritason tehtävissä. Erityisesti näi-
den henkilöiden kohdalla osa kompetenssista on todennäköisesti peräisin muu-
alta kuin muuntokoulutuksesta. Tutkimuksessa ei varsinaisesti ole pyritty sel-
vittämään osaamisen alkuperää. Osallistujia pyydettiin vastaamaan kyselyyn 
muuntokoulutuksen vaikutusten näkökulmasta. 27 henkilön kohdalla (75 % 
vastanneista) yli 50 % nykyisestä osaamisesta on heidän itsensä tekemän arvion 
mukaan peräisin työkokemuksesta (liite 1, kysymys 21). 

Tulosten luotettavuus riippuu siitä, miten osaamisen aikaansaajan tunnis-
tamisessa on vastausten osalta onnistuttu. Toisaalta koulutuksen vaikutusten 
kriittinen arviointi antaa aiheen olettaa, että kovin suuriin ylilyönteihin koulu-
tuksen osuudesta ei ole syyllistytty (vrt. kuviot 42–50). Koulutukseen ei myös-
kään suhtauduttu vähättelevästi. Koulutuksen osuutta yritysten kilpailukyvyn 
kehittymiseen on selvitetty vain ”pehmeillä” mittareilla. Tarkoitus ei ole alku-
aankaan ollut selvittää koulutuksen vaikutuksia yrityksen kilpailukyvyn ”ko-
viin” mittareihin. Tältä osin tutkimus antaa viitteitä koulutuksen selkeästä riit-
tämättömyydestä. Kokonaisuutena muuntokoulutus on ajankohtaista, työllistä-
vää ja osallistujia kehittävää. 1990-luvun puolivälissä esitetyt arvelut ICT-alan 
diplomi-insinööritarpeesta ovat nykytiedon mukaan selvästi yliampuvia, mutta 
mistään kuplasta ei kuitenkaan voida puhua. 
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Tutkimuksen tuoma uusi tieto kohdistuu tietoon muuntokoulutuksen 
vaikuttavuudesta – etenkin siitä, miten muuntokoulutus vastaa työelämässä 
menestymisen vaatimuksiin. Toinen uusi näkökulma on osaamisperustaisen 
kilpailukyvyn ja yrittäjyyden mallintaminen ja operationaalistaminen empiiri-
sesti mitattavaan muotoon. Innovatiivisuutta tutkimuksessa on edustanut 
www-pohjainen reaaliaikainen kysely ja mittauksessa käytetty kaksiulotteinen 
menetelmä, jossa koulutuksen vaikutuksia verrataan työelämän tarpeisiin. Tut-
kimuksen tuloksena on myös kuvaus tietoyhteiskuntakehityksestä. 

Yrittäjyys 

Yrittäjyyden kehittämisen teema on ollut tutkimusasetelmassa vahvasti esillä. 
Tarkoituksena on ollut selvittää muun muassa muuntokoulutusohjelmaan sisäl-
tyvän valinnaisen yritystoiminnan syventymiskohteen (16,5 ov) vaikutusta yk-
silöiden yrittäjyysasenteisiin ja kompetenssiin. Syventymiskohteen tavoitteena 
on ollut innostaa opiskelijoita perustamaan yrityksiä ja liittämään niitä osaksi 
opiskelua siten, että opiskelu tukee yritysidean kehittämistä. Tältä osin asetet-
tua tavoitetta ei ole saavutettu, koska vain yksi henkilö on ilmoittanut valin-
neensa mainitun syventymiskohteen.  

Tutkimukseen osallistuneiden yrittäjyyskokemukset ovat melko vähäisiä. 
Kaikkiaan yhdeksällä henkilöllä on jonkinasteista aiempaa kokemusta yritys-
mäisestä toiminnasta. Neljä henkilöä on toiminut päätoimisena yrittäjänä. Näi-
den osalta ei ole saatu merkittävää tietoa siitä, missä määrin muuntokoulutus 
on edistänyt yritystoiminnassa menestymistä.  

Kvantitatiivisten mittausten perusteella koulutuksen vaikutukset yrittä-
jyyskompetenssin kehittymiseen ovat jääneet melko vähäisiksi. Sen sijaan kou-
lutus on kehittänyt monia yrittäjyyttä tukevia taitoja ja ominaisuuksia. Koulu-
tus on edistänyt jonkin verran yritteliäisyyttä ja kohottanut osallistuneiden itse-
tuntoa, itseluottamusta ja motivaatiota. Muutamat vastaajat ovat painottaneet 
kokemukseen perustuen yritys- ja liiketoimintaosaamisen merkitystä kilpailu-
kyvyn ja työssä menestymisen edellytyksenä. Kaikkiaan yrittäjyysteema on jää-
nyt muuntokoulutuksessa liian pieneen sivuosaan vahvan teknisen, matemaat-
tisen ja luonnontieteellisen painotuksen rinnalla. 

Muuntokoulutuksen kehittäminen 

Tutkimuksesta rajattiin pois itse muuntokoulutusohjelman sisällön arviointi. 
Jotta tutkimuksesta olisi hyötyä myös koulutusohjelman kehittämisessä, seu-
raavassa esitetään joitain ehdotuksia. Kaikkiaan muuntokoulutukseen kohdis-
tunut vastaajien kritiikki on rakentavaa. Vahvimmin tyytymättömyys kohdis-
tuu aikuisen kehittymistarpeiden tarpeiden riittämättömään huomioon ottami-
seen koulutusohjelmassa. 

Opiskelijoiden motivaation ja sitoutumisen parantamiseksi koulutusoh-
jelmassa tulisi ottaa paremmin huomioon yksilön aiempi koulutushistoria ja 
kokemustausta. Opiskelun työelämälähtöisyyden lisääminen siten, että koulu-
tus voisi kehittää opiskelijan työyhteisöä tai jotain kummiyritystä, parantaisi 
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koulutuksen käytännönläheisyyttä. Opiskelumenetelmiä tulisi kehittää parem-
min aikuiskoulutusta tukeviksi ja itseohjautuvuutta suosiviksi. Joitain ammatil-
listen sisältöjen peruskursseja voitaisiin tiivistää tai poistaa ohjelmasta ja siten 
lyhentää suoritusaikaa. 

Edellä esitetyn arvion mukaan vain joka neljäs muuntokoulutuksen aloit-
tanut on valmistunut kohtuullisessa tavoiteajassa. Vuosina 1990–2000 arvioi-
daan noin 150 henkilön valmistumisen viivästyneen tai opintojen keskeytyneen. 
Mistä näin suuri kato saattaisi johtua? Kattavaa vastausta kysymykseen tässä 
tutkimuksessa ei voida antaa. Kerätyn aineiston pohjalta on noussut esille 
seuraavia syitä: 

- muuntokoulutukseen pääsyn helppous,
- opiskelijan motivaation ja sitoutumisen ongelmat,
- koulutusohjelman teoreettisuus,
- aikuisopiskelijan lähtökohtien ja tarpeiden puutteellinen huomioon otta-

minen ja
- opinto-ohjauksen riittämättömyys.

Opiskelijasta lähtevien syiden taustalla on ilmeisesti motivaatio-ongelmat. 
Muuntokoulutukseen pääsy on ollut suhteellisen helppoa. Jos taustalla on työt-
tömyys, kuten motiiveista on käynyt joidenkin kohdalla ilmi, koulutukseen ha-
keutumisen tarkoituksena ei ehkä aina ole ollut vakava sitoutuminen kolmen 
vuoden tiivistahtiseen opiskeluun. Motivaation puute nostaa helposti esiin mui-
takin ongelmia. Itse koulutusohjelma on räätälöity nuorille tarkoitetusta diplo-
mi-insinöörin koulutusohjelmasta. Koulutusohjelma ei ehkä ota riittävässä 
määrin huomioon aikuisopiskelijan aiempaa osaamista ja kokemustaustaa. 
Kolmantena vaikuttavana tekijänä lienee opinto-ohjauksen riittämättömyys. 
Myös aikuisopiskelija tarvitsee ohjausta ja ennen kaikkea kannustusta. Vaikka 
käsitelty aihepiiri ei ole ollut tutkimuksen pääkohteena, sen syiden pohtiminen 
on ainakin kansantaloudellisesta näkökulmasta perusteltua. 

Tutkimuksen tuloksena ei ole esitetty muuntokoulutuksen tavoitemallia, 
koska koulutusmallia koskevia mielipiteitä ei kysytty muilta kuin koulutukseen 
osallistuneilta. Opetuksesta vastaavan henkilökunnan ja työelämän näkemykset 
ideaalisesta muuntokoulutusmallista puuttuivat, joten olisi ollut aika uskaliasta 
esittää ”Koivusen muuntokoulutusmalli” yhden osapuolen näkemysten perus-
teella. Tutkimuksesta rajattiin pois itse koulutusohjelman arviointi, mutta ei 
vastaajien painottamia kehittämisehdotuksia (vrt. luku 4.2).  

Tutkimuksen teoreettinen pohja 

Tutkimuksen teoriaosaa ja sen ratkaisujen perusteluja on käsitelty edellä. Seu-
raavassa on tarkoituksena pohtia teoriaosan toimivuutta. Kvalifikaatioteorioi-
den puutteena on niiden kapea-alaisuus. Työelämän osaamisvaatimukset ovat 
yleensä laajempia kuin pelkästään kvalifikaatioiden hallitsemista (Helgeson 
1989; Venn 1972; Killigsword 1972; Kern & Schumann 1970; Tuomisto 1982; 
Toikka 1984; Ollus et al. 1990). Kompetenssiteoriat antavat laajemman pohjan 
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yksilön osaamisvaatimusten tarkasteluun työelämän tarpeiden näkökulmasta 
(Boyatsis 1982; Söderström 1990; Tight 1996; Keen 1990; Knowles 1990). Työ on 
muuttumassa yhä enemmän toisiaan seuraaviksi projekteiksi, jolloin ammatti-, 
tehtävä- ja kvalifikaatiopohjaiset osaamisvaatimukset muuttuvat enenevässä 
määrin prosessi- ja kompetenssiperusteisiksi (Raivola & Vuorensyrjä 1998; Cas-
cio 1995). Niinpä osaamisen sisällön ja tarpeen määrittely on muuttumassa. 
Joustavuus, yhteistyökyky, tehokkuus, epävarmuuden sietokyky ja aloitteelli-
suus nousevat osaamisen ohella keskeisiksi työelämässä menestymiseen vaikut-
taviksi tekijöiksi. Toisaalta syvällinen asiantuntemus (eksperttiys) syntyy vasta 
koulutuksen, harjaantumisen, kokemusten ja oivallusten kautta eikä sitä voida 
koulutusprosessissa siirtää suoraan opettajalta opiskelijalle (Raivola & Vuoren-
syrjä 1998; Sveiby 1997). Asiantuntijuuteen kuuluu tiedon ja taidon monipuolis-
ta hallintaa ja soveltamistaitoa, joita ei voida määritellä pelkästään kvalifikaati-
oiden ja kompetenssin kautta (Ryle 1947; Polanyi 1966). Laaja-alaiseen osaamis-
potentiaaliin kuuluvat kognitiivisen osaamisen lisäksi myös konatiivisen ja af-
fektiivisen alueen henkilökohtaiset ominaisuudet (Sveiby 1997; Snow et al. 1996; 
Ruohotie 1999). Kun koulutuksen vaikutuksia verrataan työelämän osaamistar-
peisiin, vaarana on sortua liian suuriin odotuksiin suhteessa siihen, mitä koulu-
tuksella voidaan odottaa saavutettavan, varsinkin jos vertailu kohdistuu asian-
tuntijatason osaamisodotuksiin.  

Osaamisen käsitteen alkuperää, merkitystä ja ulottuvuuksia on pohdittu 
laajasti teoriaosassa. Osaamiseen liittyvän kokemuksen merkitys on jäänyt teo-
reettisessa pohdinnassa vähemmälle huomiolle. Kokemus ei ole noussut samal-
le arvostustasolle kuin tieto ja muodollinen koulutus. Mainitusta syystä myös 
”hiljaisen” tiedon ja taidon merkitys on jäänyt jonkin verran taka-alalle osaa-
misteorioissa kompetenssipohjaisen ajattelun korostumisen vuoksi (Nonaka & 
Takeuchi 1995; Nonaka 1991; Polanyi 1973). Kokemuksen osuutta koulutuksen 
vaikuttavuudessa ei pystytä kovin hyvin erottamaan muista työssä menestymi-
seen vaikuttavista tekijöistä. Vaikka osaamisen käsite on osittain päällekkäinen 
kompetenssin kanssa, se on merkitykseltään kapea-alaisempi. Osaaminen ku-
vaa tietämisen ja taitamisen hallintaa. Siihen ei aina liitetä automaattisesti yksi-
lön henkilökohtaisia ominaisuuksia, asenteita ja arvoja.  

Kilpailukykyä on käsitelty tutkimuksessa erikseen yksilön ja yrityksen 
kilpailukykynä, koska molemmilla tahoilla kilpailukyvyn elementit poikkeavat 
jonkin verran toisistaan. Yksilön kilpailukyky muodostuu pääosin osaamisesta 
ja oppimisesta (Otala 2000). Tarkastelun kohteena on ollut koulutuksen aikaan-
saaman osaamisen ja ominaisuuksien muutos suhteessa työssä menestymisen 
tarpeisiin. Yrityksen kilpailukyvyn taustalla on inhimillinen pääoma ja sen tuot-
tavuus (Edvinsson & Malone 1997; Sveiby 1997). Inhimillisen pääoman keskei-
set elementit ovat osaaminen, sitoutuminen ja motivaatio (Ståhle & Grönroos 
1999). Muita kilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat kyvykkyys ja erottumis-
kyky (taulukko 10). Yrityksen rakenteellinen pääoma on myös kilpailutekijä 
(Edvinsson & Malone 1997), mutta se on rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolel-
le. Kustannustehokkuuden ja laadun merkitys kilpailutekijänä jää teoreettisessa 
tarkastelussa melko vähälle huomiolle. Toisaalta osaamisen merkitys yrityksen 
menestystekijänä on moninkertainen kustannustehokkuuteen verrattuna (vrt. 
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Otala 2000, 23). Kilpailukyvyn tutkiminen esitetyn teorian pohjalta on periaat-
teessa selkeää. Käytännössä törmätään kuitenkin ongelmiin, joissa on kyse mit-
tauksessa käytettyjen muuttujien objektiivisuudesta ja itsearvioinnin mittaus-
kyvystä. Yrityksen kilpailukyvyn osalta pelkästään työntekijän itsearvioinnilla 
on vaikea saada kattavaa kuvaa asiasta. 

Kvalitatiivisen aineiston tulkinnassa on käytetty apuna hermeneuttista 
näkökulmaa. Johtopäätökset perustuvat pyrkimykseen selittää ja tulkita sanal-
listen vastausten merkitystä ymmärrettävällä tavalla. Hermeneuttisen näkö-
kulman osuus jää kuitenkin melko vähäiseksi, koska vain osa tuloksista perus-
tuu kvalitatiiviseen aineistoon. Hermeneuttista lähestymistapaa on pääosin 
käytetty kvantitatiivisen analyysin tukena. Avoimilla kysymyksillä on pyritty 
kartoittamaan koulutuksen vaikuttavuuden ongelmaa useammasta suunnasta, 
jotta johtopäätöksille saataisiin laajempaa pohjaa. Menetelmän heikkoutena on 
se, että tulkinta perustuu pelkästään kirjoitettuun tekstiin.  

Tämän tutkimuksen yhtenä vaikeutena on ollut se, että aiemman koke-
muksen vaikutukset osaamiseen ovat sekoittuneet kunkin vastaajan itsearvioin-
tiin. Kokemusten osuutta ei ole mahdollista irrottaa osaamisen kokonaisuudes-
ta. Yksilökompetenssin ja kompetenssipohjaisen osaamisajattelun heikkoutena 
on lähinnä se, että henkilöllä saattaa olla kompetensseja, mutta ne eivät kuiten-
kaan ole kvalifikaatioita työn vaatimuksiin nähden eikä työnantaja odota niitä 
(Streumer 1993). Edellä mainituista syistä kompetenssimalliin (liite 5) liittyy 
tiettyjä käsitteiden sisältöä koskevia ongelmia. Mainituista puutteista huolimat-
ta kompetenssimallia on käytetty tutkimuksen empiirisen aineiston analysoin-
nin pohjana. Samalla on kuitenkin tiedostettu edellä kerrotut heikkoudet. Kom-
petenssimalli on toiminut kuitenkin melko hyvin tutkimuksen empirian kehyk-
senä. Saatu faktorirakenne tukee myös lähtökohtana olevaa teoreettista jäsente-
lyä.  

Tutkimuksen tieteellinen anti liittyy pääosin koulutuksen vaikuttavuuden 
teoreettisen mallin rakentamiseen ja empiiriseen testaamiseen. Tutkimus ei var-
sinaisesti ole tuottanut uuttaa teoriaa. Sen tuottama uusi tieto perustuu osaami-
sen, kilpailukyvyn, yrittäjyyden ja yritteliäisyyden käsitteiden yhdistämiseen 
koulutuksen vaikutuksiin ja työssä menestymisen tarpeisiin. Lisäksi on saatu 
viitteitä siitä, miten muuntokoulutusta tulisi kehittää. 

Tutkimusmalli on rakennettu Raahessa toteutetun tietotekniikan muunto-
koulutuksen vaikuttavuusmittausta varten, joten sen kuvauskyky sopii hyvin 
kyseessä olevaan tapaukseen. Mallia voidaan kaiketi soveltaa myös muiden alo-
jen muuntokoulutuksen vaikuttavuuden arviointiin. Sen sijaan tutkimustulok-
sia ei voida tapaustutkimuksen luonteen vuoksi yleistää. Itse tutkimusmallin 
yleistettävyys on parempi kuin tulosten, koska tutkimuksen pääkäsitteet ja niis-
tä johdetut mittarit ovat peräisin yleisistä osaamis-, kilpailu- ja yrittäjyysteori-
oista, joilla ei ole toimialasidonnaisuutta.  

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan parhaiten hyödyntää työelämäläh-
töisen aikuiskoulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Tutki-
muksessa kehitettyä kompetenssimallia voidaan käyttää osaamiskartoitusten 
pohjana yritysten henkilöstökoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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Muuntokoulutuksen kompetenssivaikutukset 

Laaja-alaista osaamista ilmentävä kompetenssi-käsite voidaan liittää yhtä hyvin 
yksilöön kuin yhteisöön (Mäkinen 1993; Söderström 1990). Yhteisöllisen kom-
petenssin pohjana on kuitenkin aina yksilöllinen kompetenssi. Näin ollen jäl-
kimmäinen muodostaa kompetenssin perustan. Psykologisessa mielessä kom-
petenssi voidaan karkeasti jakaa kognitiivisiin ja ei-kognitiivisiin osa-alueisiin 
(Snow et al. 1996).  

Tekniikan alan koulutusohjelmien painopiste on yleensä teknisten, mate-
maattisten ja luonnontieteellisten valmiuksien kehittämisessä. Näin on ollut 
myös Raahen tietotekniikan muuntokoulutusohjelmassa. Koulutusohjelman 
painotukset ovat heijastuneet luonnollisesti tuloksiin, vaikka muitakin näihin 
vaikuttavia tekijöitä saattaa olla. Aikuisten kohdalla aiemman koulutuksen, ele-
tyn elämän ja kokemusten vaikutuksia ei voi täysin sivuuttaa. Monet työelä-
mässä tarpeelliset välinetaidot ja ominaisuudet pyrkivät jäämään läpäisyaiheik-
si koulutusohjelmissa. 

Raahen diplomi-insinöörikoulutus on vastannut hyvin teknologisiin ja 
matemaattis-luonnontieteellisiin koulutustarpeisiin. Toisaalta koulutus ei ole 
kiinnittänyt riittävästi huomiota kognitiivisen ja affektiivisen alueen valmiuksi-
en kehittämiseen. Vaikutukset yleissivistyksen, työelämätaitojen ja yrittäjyyden 
osaamispohjan kehittymisessä ovat jääneet vähäisiksi. Osaamispohjan laajene-
minen ja henkilökohtaisen kyvykkyyden kasvu on yritysten menestymisedelly-
tyksiä luova tekijä. Kaikkiaan muuntokoulutus vastaa työelämän osaamistar-
peisiin liian teknokraattisesti ja jättää ”pehmeiden” taitojen kehittämisen vähäl-
le huomiolle. 

Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

Haastattelumenetelmään verrattuna kyselymenetelmän heikkoutena on syvälli-
sen tiedon esille saamisen vaikeus. Uhkana on saadun tiedon pinnallisuus ja 
kaavamaisuus. Kyselyn vahvuutena on kuitenkin kohteiden helpompi saavu-
tettavuus, nopeus, vähäisempi resurssien tarve, vastausten parempi yhteismi-
tallisuus ja kehittyneet analysointimenetelmät. Kyselytutkimuksen mittauskyky 
riippuu myös vastausaktiviteetista ja itse kyselyn selkeydestä.  

Case-tutkimuksen ollessa kyseessä vastausaktiviteetti on yksi tutkimuksen 
luotettavuuden kulmakivi. Tämän tutkimuksen kohderyhmä on melko pieni 
(N=57), joten vastausten määrällä on tavallista suurempi merkitys. Tutkimuk-
seen vastanneiden osuus on 62 %. Tulosta voidaan pitää tyydyttävänä. Puuttu-
vien vastausten (N=21) vaikutusten arviointi tuloksiin jää osittain arvoitukseksi, 
vaikka vastausten mahdollisia eroja on pyritty selvittämään vastausnopeuden 
perusteella. Varsinaisia eroavaisuuksia ei havaittu nopeiden ja hitaiden vastaa-
jien kesken. Pienen vastausmäärän aiheuttama virhemahdollisuus piilee tulos-
ten jakaumassa. Jo alun perin pienen tutkimusjoukon (N=57) mielipiteet ja ko-
kemukset eivät ilmeisesti noudata normaalijakaumaa, joten 62 %:n vastaus-
osuus saattaa lisätä tältä osin vääristymää.  
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Pienen perusjoukon aiheuttamaa ongelmaa on pyritty eliminoimaan liit-
tämällä kyselyyn sanallisia kysymyksiä, joista saatu tieto täydentää kvantitatii-
via tuloksia. Muita keinoja, joilla on pyritty vähentämään pienestä perusjoukos-
ta aiheutuvia epävarmuustekijöitä, ovat esiselvitys ja vertailu muitten tutkimus-
ten tuloksiin. Esiselvityksestä saadun tiedon merkittävyyttä lisää mm. se, että 
kyselyyn vastanneet henkilöt ovat yhden vuoden (1997–1998) aikana rekrytoi-
neet yhteensä sata uutta diplomi-insinööriä edustamiinsa yrityksiin. Tutkimus-
tulosten vertailu Muunnolla menestykseen ja ICT-alan osaaminen 2010 
-tutkimuksiin osoittaa samansuuntaisia tuloksia tämän tutkimuksen kanssa, jo-
ten vertailuaineisto on antanut jonkin verran tukea tutkimuksen johtopäätöksil-
le (vrt. Leppimäki, Tammi & Meristö 2001; Meristö, Leppimäki & Tammi 2002).

Itsearviointiin perustuvan tutkimuksen heikkoutena on tulosten subjektii-
visuus. Vastaajien kohdalla muuntokoulutuksen suorittamisesta on kulunut 
hyvin vaihtelevia aikoja, so. parista vuodesta jopa kymmeneen vuoteen. Tästä 
syystä vastaajat ovat joutuneet orientoitumaan menneeseen tilanteeseen. Vasta-
usten luotettavuuden lisäämiseksi kyselyn informaatiossa on korostettu aika-
viiveen eliminoimisen tärkeyttä. Tulosten luotettavuutta on pyritty paranta-
maan sillä, että pääosa johtopäätöksistä on tehty koulutuksen vaikutusten ja 
työelämän osaamistarpeiden erotuksen perusteella. Vaikka koulutuksen vaiku-
tusten arviointi on vaatinut tilanteen palauttamista menneisyyteen, työelämä-
tarpeet ovat vastaajilla tuoreessa muistissa kokemuksen kautta jäsentyneinä. 

Muita mahdollisia virheitä aiheuttavia tekijöitä kvantitatiivisessa mittauk-
sessa ovat muuttujien tarkoituksen tulkintaongelmat. Kovin merkittävistä tul-
kintavirheistä ei kuitenkaan ole saatu havaintoja, koska kvalitatiiviset tulokset 
tukevat melko hyvin tehtyjä johtopäätöksiä. Kritiikkiä voidaan esittää myös 
mittauksessa käytettyjen muuttujien ja mittauksen kohteena olevan ilmiön yh-
teensopivuuden osalta ja siitä, että yksittäisiä muuttujia ja ryhmiä on analysoi-
taessa erotettu faktorianalyysissa muodostetuista pääryhmistä. 

Kyselymenetelmän heikkoutena on syvällisen tiedon esille saamisen vai-
keus haastattelumenetelmään verrattuna. Uhkana on saadun tiedon pinnalli-
suus ja kaavamaisuus. Kyselyn vahvuutena on kuitenkin kohteiden helpompi 
saavutettavuus, nopeus, vähäisempi resurssien tarve, vastausten parempi yh-
teismitallisuus ja kehittyneet analysointimenetelmät. Kyselytutkimuksen mitta-
uskyky riippuu myös vastausaktiviteetista ja itse kyselyn selkeydestä.  

Tutkimuksen suorittamiseen liittyvää pohdintaa 

Mitä tekisin toisin, jos nyt aloittaisin samanlaisen tutkimustehtävän? Nykyisellä 
kokemuksellani harkitsisin kaksi kertaa, kannattaako suureen urakkaan ryhtyä 
enää työuran loppuvaiheessa. Työn ohessa tekemisen ongelmana on ollut pu-
naisen langan jatkuva katkeilu. Kolmen kuukauden kesätauon jälkeen oli vai-
kea päästä asiaan kiinni. Sama ongelma vaivasi myös talvella tapahtunutta ilta-
työskentelyä. Työn etenemisen kannalta keskeisimmäksi tekijäksi osoittautui 
mahdollisuus päästä mukaan Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun tohto-
riopintojen ryhmään ja Jyväskylän yliopiston taloustieteellisen osaston ohjauk-
seen. Toinen oppi tutkimustyöstä oli se, että empiriaan ei kannata kiirehtiä, en-
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nen kuin tutkittava ilmiö ja teoreettinen viitekehys ovat hyvin hallinnassa. 
Kolmas edistävä tekijä olisi varmaan ollut laajempi tutustuminen omaa aihe-
aluetta sivuaviin väitöskirjoihin. Muutenkin julkaisujen ja lähdeaineiston tii-
viimpi seuraamismahdollisuus olisi helpottanut teoreettisen viitekehyksen ra-
kentamisessa. Työtä ja vaivoja olisi voinut säästää systemaattisemmalla lähde-
aineiston dokumentoinnilla ja kirjoittamalla jo alusta alkaen kaiken lopulliseen 
muotoon ja julkaisuohjeiden mukaan. 

Mitä tutkimustyö on antanut minulle? Keskeisin anti on ollut tieteellisen 
ajattelun ja kirjoittamisen kehittyminen sekä kirjallisuuteen ja tieteenfilosofiaan 
tutustuminen. Vahvan faktoja ja kokeellista tutkimusta arvostavan insinöö-
riajattelun kääntäminen ihmistieteisiin kuuluvien ilmiöiden ymmärtämiseen ja 
tulkintaan on ollut vaativa tehtävä. 

8.2 Ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi 

Tämä tutkimus on antanut joitain ajatuksia jatkotoimenpiteistä. Yksi näistä voi-
si liittyä muuntokoulutusohjelman sisällön kehittämiseen siten, että opiskelijoi-
den aiempi koulutus- ja kokemustausta otettaisiin nykyistä paremmin huomi-
oon yksilöllisessä opiskeluohjelmassa, mutta samalla pidettäisiin huoli koulu-
tuksen tuloksellisuudesta. 

Toinen läheisesti edelliseen liittyvä aihe olisi työn ja koulutuksen tiiviimpi 
yhteen kytkeminen siten, että kokopäivätyöskentely olisi mahdollista muunto-
koulutuksen aikana. Tällöin osan opiskelutehtävistä tulisi olla oman työn kehit-
tämiseen liittyviä konkreettisia tehtäviä. Työskentelyn ja koulutuksen yhteen-
sovittaminen edellyttäisi mm. etäopiskelumahdollisuuksien tehokasta hyödyn-
tämistä. 

Kolmantena jatkotoimenpiteenä voisi olla koulutuksen vaikuttavuusmal-
lin soveltaminen jossain muuntyyppisessä oppimisprosessissa tai osaamisen 
kartoittamisessa, esimerkiksi yrityksen henkilöstön kehittämiskoulutuksessa. 
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SUMMARY 

Introduction 

The success experienced by the electrical and electronics industries in the 1990's 
led to a growing demand for competence and a scarcity of employees with the 

required expertise. Although universities increased the intake of students into 
information technology programmes, that was not sufficient to meet the con
tinually growing demand for expert employees within the field. The problem 
was already acknowledged in Oulu and in the neighbouring region in the late 

1980's. In 1990, the Department of Electrical Engineering of the University of 
Oulu commenced a training programme with the objective of upgrading prior 
degrees in engineering to higher degrees in engineering. 

Later in the 1990's, the Finnish Ministry of Education launched a large

scale programme in information technology, which was later referred to as 'pro
fessional degree upgrading training'. Professional degree upgrading aimed at 
enhancing the individual development potential of adult employees. Upgrad

ing training is always tailored to meet the needs of working life. The objective 
of professional upgrading is to upgrade a prior degree to either a new degree at 
the same level or to a degree at a higher level (Ministry of Education 2001). In 
this case, the objective was to upgrade a prior degree in engineering completed 
at a technical institute to a university degree in information technology. 

Research problem and objectives 

The research objective was to generate scientific knowledge on the effects of 
professional degree upgrading on the increase in knowledge, on the compe

tence-based competitiveness of a company or an individual and on the ad
vancement of entrepreneurial competence. In addition to the main objective, the 
study aims to provide suggestions for the further development of upgrading 
training. 

The target phenomenon studied was the convergence of know-how and 
competence provided by the upgrading and the qualification demands of work
ing life. The research problem also touches on lifelong learning, as professional 
degree upgrading constitutes an application of lifelong learning and adult edu
cation and training. 

The research problem is very topical because the demand for knowledge 

and competence and the need to ensure the sufficiency of employees in inf or
mation technology have also necessitated the provision of more education and 

training in the field. Universities increased their intake into information tech
nology programmes in the 1990's. Nevertheless, there is also a clear need for 
professional degree upgrading as a form of training adults already in working 
life. In the year 2000, the aim of the universities was to upgrade the degrees of 
1,135 students, of whom 135 studied at the University of Oulu (Ministry of 
Education 2001). 
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Limits and methods of research 

The study was delimited to apply to the upgrading training in information 
technology provided in the Raahe Unit of the University of Oulu. More specifi
cally, the study covers the students (N=57) who completed a higher degree in 
information technology in the unit between the years 1992 and 2000. The effect 
of this upgrading training is examined from the viewpoints of improving com
petence, enhancing the competitiveness of companies or individuals and in
creasing entrepreneurial skills. When measuring the effects of the training, the 
main focus is on examining the long-term fundamental advantages for a com
pany or an individual (Hambling 1975; Brinkenhoff 1991). No process-oriented 
evaluation of the content, planning and necessity of the programme and the 
evaluation of the programme's execution is given (Birkenhoff 1991). 

The study adheres to a positivist paradigm (Burrell & Morgan 1979; Jar
vinen & Jarvinen 2000). In this study, information is seen as a corroborative re
source. Case study was selected as the research strategy (Robson 1995, 40). The 
research method used in this study is quantitative survey, which is further sup
plemented by qualitative aspects. The structured survey included open-ended 
and complementary questions. The aim was to obtain qualitative information to 
replenish and support the quantitative analysis and conclusions. The objective 
of the study was to attain equivalence and causality between the effects of the 
training programme and the demands of working life. The effectiveness of the 
training is evaluated on the basis of competitiveness and the success potential 
of the companies rather than commercial profit. Information was attained 
through self-evaluation conducted by the participants. 

36 individuals responded to the survey, which accounted for 62% of the 
research participants. 

Conclusions 

Professional degree upgrading had an effect on enhancing competence in the 
areas that are emphasised in the study programme, such as information tech
nology, mathematics, natural sciences and English. As the programme empha
sised technical competence, it failed to provide the participants with other tools 
useful in working life, such as knowledge and competence in human relations, 
leadership and management and business activities. The training had a positive 
impact on the participants' self-esteem, confidence, motivation and enterprise. 
However, it had little effect on the participants' attitudes and other personal at
tributes. Professional upgrading was very topical, as it enhanced the partici
pants' value on the labour market and their employment opportunities as well 
as their career development, salaries and employment benefits. 

The effect of the training on the competitiveness and success potential of 
the companies was based on the individuals' increased competence, strength
ened theoretical foundation and enhanced personal attributes. To some extent, 
the training contributed to enhancing innovativeness and creativity, which are 
important factors for the success of a company. 
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Professional degree upgrading promoted enterprise, but had little impact 
on advancing entrepreneurial competence. The training established a solid 
competence base for the technological, mathematical and natural scientific 

needs of working life, but was not successful in promoting competence. The ef
fects of the training on general knowledge, working life abilities and social and 
entrepreneurial competence were small. The study shows that the broadening 
of competence base and the increase of personal prowess are factors that en

hance the success potential of companies. Professional upgrading training met 
the requirements of working life with substance that was overly technology
oriented and thus did not allow sufficient scope for the advancement of softer 

skills. 
In order to ensure that students are motivated and committed the study 

programme should more efficiently take into account their educational histories 
and backgrounds. The methods of studying should be developed so as to en
dorse adult education and to promote self-inquiry. 

New knowledge attained through the study 

The scientific contribution of the study concentrates on constructing a theoreti
cal model that can be used to examine the effectiveness of the training and to 
test the model with empirical data. The study did not generate new theory as 
such, but rather applied concept analysis to reconstruct a framework for exam
ining the effectiveness of training in a new manner. The new knowledge gener
ated by the study consisted of linking the concepts of competence, competitive

ness, entrepreneurship and enterprise with the effects of training and the de
mands for success at work. Furthermore, some suggestions were made on how 
professional degree upgrading could be improved. Innovativeness was repre
sented by a web-based, real-time questionnaire and the two-dimensional 
method used in the survey, in which the effects of the training were contrasted 
with the needs of working life. 
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KÄYTETYT LYHENTEET 
 
 
AOL = ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö 
DI = diplomi-insinööri 
FM = filosofian maisteri 
ICT = Information and Communication Technologies 
IT = Informaatioteknologia 
OECD = Organisation of Economic Co-operation and Development 
SPSS = Aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytetty tietokoneohjelma 
UMTS = Universal Mobile Telecommunication System 
3G = Kolmannen sukupolven tietoliikenneverkko 
 
 
Summamuuttujista käytetyt lyhenteet on esitetty liitteessä 5. 
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Diplomi-insinööri NN 
 
ARVOISA KIRJEEN VASTAANOTTAJA 
 

Olen tekemässä väitöskirjaan tähtäävää tutkimusta muuntokoulu-
tuksen vaikuttavuudesta. Muuntokoulutus-termi on viime vuosi-
na vakiintunut yleiseen käyttöön puhuttaessa erilaisista aikaisem-
paan tutkintoon pohjautuvista koulutusprojekteista. Tarkoitukseni 
on käyttää Raahen tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutusta em-
piirisen aineiston lähteenä. Olen saanut käyttööni henkilötietonne 
Oulun yliopiston opintotoimistosta nimenomaan tätä tutkimusta 
varten. Olen rajannut kyselyn perusjoukon vuosina 1992–2000 
valmistuneisiin, joten kokonaismäärä ei ole kovin suuri. Mainitus-
ta syystä korkea vastausaktiivisuus on tutkimuksen kannalta erin-
omaisen tärkeää. Olen siksi lähestynyt etukäteen puhelimitse 
kaikkia, jotka olen saanut kiinni. 

Tällä tutkimuksella ei ole toimeksiantajaa, vaan teen sitä va-
paana mistään ulkopuolisista velvoitteista oman työni ohella. Tut-
kimustulokset käsitellään luottamuksellisesti siten, että vastaajien 
henkilötiedot eivät tule julki. Esimiehille tarkoitettu kysely toteute-
taan vain vastaajan luvalla. Sen merkitys on lähinnä tukea tutki-
muksen tieteellistä luotettavuutta. 

Suoritan jatkotutkintoani Jyväskylän yliopiston taloustieteen 
osastolla. Tutkimuksen työnimi on ”Muuntokoulutuksen vaikut-
tavuus työtekijän ja yrityksen menestymiseen – tutkimustapauk-
sena Raahen DI-koulutus”. Työn ohjaajana toimii professori Matti 
Koiranen. Olen aikaisemmilta opinnoiltani tekniikan lisensiaatti ja 
työskentelen nykyisin Kokkolassa Keski-Pohjanmaan koulutus-
kuntayhtymän johtajana.  

Kyselyyn vastaaminen tapahtuu internetin välityksellä osoit-
teessa http:// staff.kpedu.fi/koivunen. Käyttäjätunnus on ”kyse-
ly” ja salasana ”raahendit”. Kysely toimii parhaiten Explorer-
selaimella. Vastaaminen vaatii aikaa noin 30–40 min riippuen 
avoimien kysymysten vastausten laajuudesta. Toivon, että voisit 
vastata kyselyyn noin viikon kuluessa tämän kirjeen saamisesta, 
mutta ellei se ole mahdollista, niin myöhemminkin käy.  
 
Kiitos vastauksestasi jo etukäteen! 
 
Mauri Koivunen 
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola 
puh. 040-749 4044 
mauri.koivunen@kpedu.fi 
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KOTISIVU  
 
http:// staff.kpedu.fi/koivunen. 
 
Hei ! 
 
Nimeni on Mauri Koivunen. Olen tekemässä väitöskirjaan tähtää-
vää tutkimusta Jyväskylän yliopiston taloustieteellisessä tiede-
kunnassa. Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää muuntokoulu-
tuksen vaikuttavuutta. Tutkimuksen työnimenä on: ”Muuntokou-
lutuksen vaikuttavuus työtekijän ja yrityksen menestymiseen – 
tutkimustapauksena Raahen diplomi-insinöörikoulutus”. Empiiri-
nen aineisto on tarkoitus kerätä Raahen DI-koulutuksesta vuosina 
1992–2000 valmistuneilta henkilöiltä. Tutkimus on luonteeltaan 
poikkitieteellinen. Tutkimuksella ei ole toimeksiantajaa, vaan teen 
sitä henkilökohtaisesta kiinnostuksesta ilman mitään ulkopuolista 
taloudellista tukea. Tutkimuksen tavoiteltu valmistumisajankohta 
on vuonna 2003. 

Olen pitkään työskennellyt koulutuksen parissa. Nykyinen työ-
paikkani on Kokkolassa, jossa työskentelen Keski-Pohjanmaan 
koulutuskuntayhtymän johtajana. Yhtymä on yksi suurimmista 
ammatillisen koulutuksen järjestäjistä ja ammattikorkeakoulun 
omistajista maassamme. Koulutukseltani olen tekniikan lisensiaat-
ti. Jatkotutkintoni tavoitteena on filosofian tohtorin oppiarvo. 

Kyselyyn pääsee sisälle alla olevasta linkistä. Vastaaminen 
tapahtuu mutkattomimmin Explorer-selaimen avulla. 
Vastaaminen vaatii aikaa noin 30–40 min riippuen avoimien 
kysymysten vastausten laajuudesta.  

Muuntokoulutuksen vaikutusten erottaminen myöhemmin työ- 
ja elämänkokemuksen kautta kertyneestä osaamisesta, tiedoista, 
taidoista ja kyvykkyydestä on vaikeaa. Pyri kuitenkin vaikeuksista 
huolimatta kuvittelemaan tilannetta sellaisena, kuin se oli valmis-
tuessasi diplomi-insinööriksi. Tutkimustulokset käsitellään luot-
tamuksellisesti. 
 
Hyviä vastaushetkiä toivottaen 
 
 
Mauri Koivunen,  
Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola 
työpuh. 040-749 4044 
mauri.koivunen@kpedu.fi. 
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             2002 
 
MUUNTOKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS 
RAAHEN DI-KOULUTUS 1990–2000 
 
A.  TAUSTATIEDOT 
 
1. Milloin suoritit insinööritutkinnon? vuonna______ 
 
2. Mikä oli insinööritutkinnon koulutusala ja -linja tai suuntautumisvaihtoeh-

to? ______________________________________________________________ 
 

3. Kuinka pitkä alan työkokemus sinulla oli insinööritutkinnon jälkeen ennen 
DI-tutkinnon opiskelun aloittamista? ______ v _____kk 

 
4. Minkä verran sinulla oli yrittäjäkokemusta ennen DI-tutkinnon suorittamis-

ta? 
1 Ei ollenkaan 
2 Olen toiminut yrittäjämäisesti (sisäisenä yrittäjänä) toisen palve-

luksessa 
3 Olen toiminut sekä työsuhteessa että yrittäjänä 
4 Olen/olen ollut omistajayrittäjä 

 
5. Milloin aloitit DI-tutkintoon tähtäävät opinnot? vuonna_____  

 
6. Milloin valmistuit diplomi-insinööriksi? vuonna_____ 

 
7. Paljonko sait hyvitystä insinööritutkinnon perusteella 180 opintoviikon dip-

lomi-insinööritutkinnon suorittamisesta? Hyvitys oli_______ opintoviikkoa. 
 
8. Millainen oli opintomenestyksesi kokonaisuutena (kaikkien arvosanojen 

keskiarvo)? 
 Luokitus DI-tutkinto Insinööritutkinto 
   a = alle 2,00 a = alle 3,00 / alle 7,50  
   b = 2,00…2,49 b = 3,00…3,99 / 7,50…8,49 
   c = 2,50…3,00  c = 4,00…5,00 / 8,50…10,0  
     
 1. Muuntokoulutuksessa (insinööristä DI:ksi)    a  b c 
 2. Insinööritutkinnon suorittamisessa   a b c 

 
9. Saanko kysyä nykyisen ja/tai DI-tutkinnon jälkeen ensimmäisen esimie-

hesi arvioita siitä, miten muuntokoulutus on vaikuttanut pätevyyteesi yri-
tyksen menestymisen kannalta tärkeillä alueilla?  

 
1) Kyllä        
Nykyisen esimiehen nimi ja yhteystiedot      
    
2) Ei.    Siirry kysymykseen 10. 
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B.  MOTIIVIT, TAVOITTEET JA VAIKUTUKSET 
 
10. Miksi päätit hakea muuntokoulutukseen? (Mitä toiveita, tavoitteita, odo-

tuksia sinulla oli ja mitä tavoitteita odotit muuntokoulutuksen edistä-
vän?)____________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
11. Kerro lyhyesti, millainen urakehityksesi on ollut DI-tutkinnon suorittami-

sen jälkeen (tehtävät, asema, työpaikka, yritysten vaihtaminen, toimimi-
nen yrittäjänä jne.)? 
_________________________________________________________________ 

 
12. Miten muuntokoulutuksen suorittaminen on vaikuttanut työssä menes-

tymiseesi ja elämääsi yleensä? 
_________________________________________________________________ 

 
 
13. Miten arvioit muuntokoulutuksen suorittamisen hyödyttäneen sitä/niitä 

yritystä/yrityksiä, jossa/joissa työskentelet/olet työskennellyt?  
 _________________________________________________________________ 

 
C.   MUUNTOKOULUTUKSEN VAIKUTUKSET YKSILÖN JA YRITYKSEN ME-

NESTYKSEEN 
 

Muistele seuraaviin kysymyksiin vastatessasi sitä tilannetta, jolloin valmis-
tuit diplomi-insinööriksi. Miten arvioit muuntokoulutuksen aikaansaamia 
vaikutuksia? Pyri objektiiviseen arviointiin käyttäen rohkeasti koko arvi-
ointiasteikon skaalaa. 
 

14. Millaiseksi arvioit seuraavien tekijöiden merkityksen työssä menestymi-
sen kannalta? Missä määrin muuntokoulutus on vaikuttanut valmiuksien 
saavuttamiseen kyseisen tekijän kohdalla? 

 
Luokitus  0 = ei merkitystä/ei vaikutusta 

  1 = vähäisessä määrin merkittävä/vähäinen vaikutus 
  2 = jokin verran merkittävä/jonkin verran vaikutusta 
  3 = merkittävä/suuri vaikutus 
  4 = erittäin merkittävä/erittäin suuri vaikutus 
 

     Merkitys työssä  Muuntokoulutuksen 
     menestymisen  vaikutus valmiuden 
      kannalta  saavuttamiseen 

1 Ammatillisten tietojen hallinta yleensä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
2 Yleissivistävien tietojen hallinta yleensä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
3 Elämänhallintatiedot yleensä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
4 Yritys- ja liiketoimintaa koskevat tiedot 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
5 Esimiestaidot 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
6 Johtamistaidot, ihmisten johtaminen (leadership) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
7 Johtamistaidot, asioiden johtaminen (management) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
8 Yhteiskunnalliset taidot (yhteiskunnan 
       jäsenenä toimiminen) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
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9 Taito/kyky suuntautua ulospäin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
10 Taito/kyky luontevaan vuorovaikutukseen  

                  toisten ihmisten kanssa 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
11 Taito/kyky ylläpitää verkostoja  
        (mukaan lukien ihmissuhdeverkostot) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
12 Taito/kyky ilmaista asioita selkeästi 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
13 Taito/kyky esiintyä vakuuttavasti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
14 Neuvottelutaito 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
15 Kirjallinen ilmaisutaito 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
16 Taito/kyky määritellä ammatti-identiteetin  
        keskeiset piirteet 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
17 Taito/kyky tunnistaa omat persoonallisuuden piirteet0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
18 Taito/kyky käsitellä itseä koskevia asioita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
19 Taito/kyky tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
20 Taito/kyky asettaa realistisia uratavoitteita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
21 Taito/kyky asettaa työssä kehittymiseen  
        liittyviä tavoitteita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
22 Taito/kyky tehdä uraa koskevia valintoja ja päätöksiä0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
23 Taito/kyky kyseenalaistaa asioita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
24 Taito/kyky reflektoivaan/pohdiskelevaan ajatteluun 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
25 Taito/kyky loogiseen päättelyyn 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
26   
27 Taito/kyky analysoida oman työn tuloksia ja  

vaikutuksia 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
28 Taito/kyky luoda ja ylläpitää tehokkaita  

työskentelystrategioita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
29 Taito/kyky löytää uusia toimintamalleja omaan ja  
        muiden työskentelyyn 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
30 Taito/kyky toimia luovasti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
31 Taito/kyky saada asiakkaat vakuuttuneiksi  
        (hankkia asiakkaiden luottamus) 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
32 Taito/kyky havaita ympäristössä/liiketoiminta 
        ympäristössä tapahtuvia muutoksia 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
33 Sähkö- ja säätötekniikan perusteiden hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
34 Elektroniikan perusteiden hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
35 Tietotekniikan ja tietoliikenteen perusteiden hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
36 Työssä tarvittavan matematiikan hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
37 Työssä tarvittavien luonnontieteiden  
        (fysiikka, kemia) hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
38 Ammatillisen tietojen soveltamisen hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
39 Ongelmien ratkaisukyky 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
40 Englannin kielen hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
41 Muiden vieraiden kielten hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
42 Käytännön (työ) kokemuksen hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
43 Tietojen ja taitojen uudella tavalla yhdistelemisen  

hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
44 Yrityksen ”hiljaisten” tietojen ja taitojen  
        hyväksikäytön osaaminen 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
45 Projektityöskentelyn hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
46 Ryhmä-/tiimityön hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
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47 Kyky tehdä työtä koskevia päätöksiä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
48 Kyky perustella päätöksiä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
49 Kokonaisuutta koskevien tavoitteiden asettamisen  

hallinta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
50 Itseluottamus  0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
51 Asennoituminen eettisiin kysymyksiin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
52 Asennoituminen moraalisiin kysymyksiin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
53 Asennoituminen vastuuseen 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
54 Asennoituminen työn kannusteisiin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
55 Asennoituminen yrittäjyyteen 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
56 Asennoituminen jatkuvaan (laadun) parantamiseen  0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
57 Asennoituminen joustavaan toimintatapaan 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
58 Itsensä arvostaminen 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
59 Ahkeruuden arvostaminen 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
60 Työskentelyhalukkuus ulkomaisissa työkohteissa 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
61 Halukkuus toimia yhdessä muiden kanssa 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
62 Kiinnostus uuden oppimista kohtaan 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
63 Halu toimia yrittäjämäisesti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
64 Halu/tarve saavuttaa riippumaton asema 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
65 Valmius asettaa itsensä likoon 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
66 Tahto/kyky sitoutua yhteisiin tavoitteisiin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
67 Tahto/kyky pitää kiinni sitoumuksista/lupauksista 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
68 Tahto/kyky toimia aloitteellisesti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
69 Tahto/kyky pitää kiinni tavoitteiden saavuttamisesta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
70 Tahto/kyky toimia tuloksellisesti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
71 Tarve asettaa henkilökohtaisia kehittymistavoitteita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
72 Kyky sietää päätöksiin liittyvää epävarmuutta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
73 Kyky ottaa hallittuja riskejä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
74 Kyky kestää painetta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
75 Kyky kantaa vastuuta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
76 Itsetunto 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
77 Valmius esittää ”rohkeita” aloitteita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
78 Taito/kyky toimia itsenäisenä yrittäjänä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
79 Kuuntelemisen taito 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

 
Seuraavissa kysytään pelkästään muuntokoulutuksen vaikutuksia mainittuihin 
tekijöihin. 

       Muuntokoulutuksen 
       vaikutus  

80 Saamiisi uusiin työtehtäviin/haasteisiin      0 1 2 3 4 
81 Saamiisi uusiin vastuualueisiin      0 1 2 3 4 
82 Organisaatioportailla etenemiseen      0 1 2 3 4 
83 Alaisten lukumäärään      0 1 2 3 4 
84 Palkan ja muiden työsuhde-etujen muutokseen  
       (vertaa insinööritasolla tapahtuneeseen kehitykseen)      0 1 2 3 4 
85 Osuuteen yrityksen bonuksista ja tulospalkkioista  
       (ks. edellinen vertailupohja)      0 1 2 3 4 
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15. Kuinka merkittäväksi arvioit seuraavat tekijät yrityksen menestymisen 

kannalta? Missä määrin arvioit muuntokoulutuksen vaikuttaneen val-
miuksiesi kehittymiseen (arvioi tilannetta nykyhetken näkökulmasta)? 

 

     Merkitys työssä  Muuntokoulutuksen 
     menestymisen  vaikutus valmiuden 
      kannalta  saavuttamiseen 

86 Ammatillinen kompetenssi/osaaminen yleensä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
87 Yleissivistävä kompetenssi/osaaminen yleensä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
88 Kyky aikaansaada tuloksiin vaikuttavia suoritteita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
89 Taito/kyky ratkaista ongelmia 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
90 Kehityskykyisyys 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
91 Yrityksen/oma henkinen pääoma 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
92 Esimiesvalmiudet 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
93 Kielitaito 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
94 Pitää yhteyttä asiakkaisiin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
95 Taito/kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeita 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
96 Taito/kyky löytää ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
97 Taito/kyky toimia yrittäjämäisesti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
98 Taito/kyky käyttää hyväksi ”hiljaista” tietoa ja taitoa 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
99 Taito/kyky edistää tiedon muuttumista  
       know how’ksi yrityksessä 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
100 Kyky/taito toimia luovasti 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
101 Henkilökohtaiset ominaisuudet työnantajan/ 
       työsuhteen näkökulmasta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
102 Valmius sitoutua yrityksen tavoitteisiin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
103 Valmius sitoutua yrityksen arvoihin 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
104 Valmius oppia uutta 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
105 Aloitteellisuus 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 
 

 
16. Millaista osaamista olet tarvinnut työelämässä eniten? Miten muuntokou-

lutus on edistänyt tämän osaamisen kasvua? 
_________________________________________________________________ 

 
17. Missä määrin/miten muuntokoulutuksen tuottamat valmiudet ovat aut-

taneet sinua selviytymään erilaisista elämäntilanteista? 
_________________________________________________________________ 

 
18. Miten muuntokoulutuksen sisältöä, menetelmiä ja suorittamista voitaisiin 

kehittää siten, että se vastaisi paremmin opiskelijan ja työelämän tarpeita? 
_________________________________________________________________ 

 
19. Miten kehittäisit (jos tarvetta on) käytettyjä opiskelu- ja oppimismenetel-

miä, jotta ne sopisivat paremmin aikuiskoulutukseen? 
_________________________________________________________________ 
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20. Miten Raahen DI-koulutuksen työelämälähtöisyys vastasi omia odotuk-
siasi? 
_________________________________________________________________ 

 
 

21. Vapaa sana. Ehdotuksia, kommentteja, terveisiä jne. 
_________________________________________________________________ 
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LIITE 2 Kyselylomake ICT-alan yrityksille. 
    Huhtikuu 1998 
 
ESISELVITYS TYÖURAA ALOITTAVAN DIPLOMI-INSINÖÖRIN  
PÄTEVYYSVAATIMUKSISTA  
 
Vastaajan nimi, yritys ja asema:  Vastausajankohta: 
 
Sopiva puhelinhaastattelun ajankohta:  Puhelinnumero: 
 
A.  TAUSTATIEDOT 
 
 Vastaajan yleistiedot 
 1) Sukupuoli  
 2) Ikä _____ vuotta 
 3) Mikä on koulutuksenne?       ____ 
  Milloin se on suoritettu? ____________________________________________ 
 
2.  Kuinka kauan olette toiminut alalla?  _______ vuotta 
 Kuinka kauan juuri tässä tehtävässä?  _______vuotta 
 
 
B.  TYÖTEHTÄVIEN KESKEISET VAATIMUKSET 
 
3.  Mitä yleisiä valmiuksia työtehtävissä onnistuminen edellyttää työuraa aloittaval-

ta diplomi-insinööriltä yrityksessänne? 
  a) 
  b) 
  c) 
  d) 
  
4.  Millaisia ammatillisia valmiuksia yrityksen työtehtävissä onnistuminen edellyt-

tää? 
  a) 
  b) 
  c) 
  d) 
  
5.  Luetelkaa kolme keskeisintä valmiutta, joita pidätte työssä onnistumisen kannalta 

merkittävimpinä diplomi-insinöörin työuran alkuvaiheessa?  
  1) 
  2) 
  3) 
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6.  Arvioikaa koulutuksen tuottamien valmiuksien merkitystä työuraa aloittavalle 
diplomi-insinöörille yrityksenne tarpeiden näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla.  

 
Luokitus 

    1 = merkitys erittäin suuri 
    2 = merkitys suuri 
    3 = merkitys kohtalainen 
    4 = merkitys vähäinen 
    5 = merkityksetön /ei merkitystä 
 
 1 Luonnontieteet (matematiikka, fysiikka ja kemia)  1 2 3 4 5 
 2  Yleiset ammatilliset perusvalmiudet   1 2 3 4 5 
 3  Johtamis- ja esimiesvalmiudet   1 2 3 4 5 
 4  Suunnitteluun ja ohjelmointiin liittyvät valmiudet  1 2 3 4 5 
 5  Tuotantotekniikkaan liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 6  Projektityöskentelyyn liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 7  Järjestelmien tuntemukseen liittyvät valmiudet  1 2 3 4 5 
 8  Kustannusten arviointiin ja seurantaan  
  liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 9  Markkinointiin liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 10  Tutkimukseen ja tuotekehitykseen  
  liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 11  Esiintymisvalmiudet   1 2 3 4 5 
 12 Kokous- ja neuvottelutaitoon liittyvät valmiudet  1 2 3 4 5 
 13 Työelämän pelisääntöihin liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 14  Alaisten koulutukseen ja perehdyttämiseen  
  liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 15  Viestintään ja raportointiin liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 16  Kielitaitoon liittyvät valmiudet   1 2 3 4 5 
 
  
7.  Arvioikaa seuraavien tekijöiden merkitystä yrityksenne työtehtävien vaatimien 

ammatillisten valmiuksien osalta? 
Luokitus 
1 = merkitys erittäin 
       suuri 
2 = merkitys suuri 
3 = merkitys  kohtalainen 
4 = merkitys vähäinen 
5 = merkityksetön /ei 

merkitystä 
 

 1  DI-tutkinnon suorittamisessa saadut valmiudet  1 2 3 4 5 
 2 Omaehtoinen kehittämishalukkuus   1 2 3 4 5 
 3 Ennen DI-tutkinnon suorittamista hankittu työkokemus 1 2 3 4 5 
 4  Tutkinnon jälkeinen työkokemus   1 2 3 4 5 
 5  Tutkinnon jälkeinen täydennyskoulutus    1 2 3 4 5 
 6  Muut valmennus.  Mikä?   1 2 3 4 5 
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8.  Minkälaisiin tehtäviin yrityksenne rekrytoi sähkötekniikan osastolta (pääosin tieto-
tekniikan tai sähkötekniikan koulutusohjelmista) valmistuneita diplomi-insinöörejä? 

 
   Arvioitu %-osuus rekrytoinneista 
 1  Tutkimus- ja tuotekehitystehtävät     
 2 Tuotantotehtävät     
 3 Ohjelmointitehtävät     
 4 Suunnittelutehtävät     
 5 Myyntitehtävät     
 6 Käyttö- ja ylläpitotehtävät     
 7 Muut tehtävät. Mitkä?     
 Yhteensä viimeisen 12 kk:n aikana      kpl 
   
9. Millaisia ovat kokemuksenne olleet (jos on ollut) insinööripohjalta diplomi-

insinööritutkinnon suorittaneiden valmiuksista työuran alkuvaiheessa? 
 
10. Arvioikaa yrityksenne näkökulmasta insinööristä diplomi-insinööriksi koulut-

tautuneiden tuottamaa hyötyä (jos on kokemuksia) seuraavilla osa-alueilla?  
   Luokitus 
   1 = merkitys erittäin suuri 
   2 = merkitys suuri 
   3 = merkitys kohtalainen 
   4 = merkitys vähäinen 
   5 = merkityksetön/ei merkitystä 
 
 1 ammatillisen pätevyyden lisääntyminen   1 2 3 4 5 
 2 henkilökohtaisen kehittymiskyvyn lisääntyminen  1 2 3 4 5 
 3 henkilön itsetunnon kasvu   1 2 3 4 5 
 4 henkilön käytettävyyden (kyvyn vastata  
  uusiin haasteisiin) lisääntyminen    1 2 3 4 5 
 
  
C.  KEHITTÄMINEN 
 
11.  Miten kehittäisitte nykyistä diplomi-insinöörikoulutusta? 
 
12.  Miten kehittäisitte yliopiston/korkeakoulun diplomi-insinööri -koulutuksen yh-

teyttä käytännön työelämään? 
 
 
 
D.  VAPAA SANA 
 
13.  Mielipiteitä, kommentteja, ehdotuksia 
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LIITE 3  Teemojen operationaalistaminen. 
 
 
 
TAULUKKO 33  Teemojen operationaalistaminen mittareiksi ja muuttujiksi. 
 

Teema Mittari Muuttuja 

1) Ammatillinen Ammatin perusteiden hallinta / Sähkö- ja säätötekniikan perusteiden hallinta 
 kompetenssi  tekninen pätevyys Elektroniikan perusteiden hallinta 
Kelley & Caplan 1993   Tietotekniikan ja tietoliikenteen perusteiden hallinta 
Stark & Lowther 1989   Ammatillisten tietojen hallinta 
Raivola & Vuorensyrjä 1998   Ammatillisen tietojen soveltamisen hallinta 
Delors et al. 1996   Käytännön (työ)kokemuksen hallinta 
Blancero et al. 1996 Matemaattis-luonnontieteelliset  Työssä tarvittavan matematiikan hallinta 
Sveiby 1997 valmiudet Työssä tarvittava luonnontieteiden hallinta 
Willis & Dubin 1990 Päätöksentekokyky Kyky tehdä päätöksiä 
 Ruohotie & Honka 2003   Kyky sietää päätöksiin liittyvää epävarmuutta 
    Taito perustella päätöksiä 
  Johtamis- ja alaistaidot Johtamistaidot 
    Ajankäytön hallinta 

    Kyky asettaa kokonaisuutta koskevia tavoitteita 
2) Yksilölliset ominaisuudet Innovatiivisuus ja luovuus Kyky toimia luovasti 
Pavitt 1992  Valmius esittää "rohkeita" aloitteita 
Tidd et al. 1997  Kyky tietojen ja taitojen uudenlaiseen yhdistämiseen 

Casio 1995  
Kyky käyttää hyväksi yrityksen "hiljaista" tietoa ja 
taitoa 

Ruohotie 1996  Kyky analysoida oman työn tuloksia ja vaikutuksia 

Blancero et al. 1996  
Kyky luoda ja ylläpitää tehokkaita työskentelystrate-
gioita 

Sveiby 1997  Kyky löytää uusia toimintamalleja omaan työhön 
Keen 1990 Päättely- ja ongelmanratkaisukyky Kyky kyseenalaistaa asioita 
  Kyky reflektoivaan/pohdiskelevaan ajatteluun 
  Kyky loogiseen päättelyyn 
  Kyky/taito ratkaista ongelmia 
  Itsetunnon hallinta Itseluottamus 
    Itsetunto 
    Itsensä arvostaminen 
3) Sosiaalisuus Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot Taito hallita konflikteja 
Sveiby 1997   Taito vuorovaikutukseen ihmisten kanssa 
Blancero et al. 1996   Kuuntelemisen taito 
Kelley & Caplan 1993   Taito ylläpitää verkostoja 
 Viestintätaidot Kyky ilmaista asioita selkeästi 
    Kyky esiintyä vakuuttavasti 
    Neuvottelutaito 
    Kirjallinen ilmaisutaito 

  Ryhmätyötaidot Ryhmä-/tiimityön hallinta 
    Projektityöskentelyn hallinta 

4) Yleissivistys Kielitaito ja kulttuurien tuntemus Englannin kielen hallinta 
Stark & Lowther 1989   Muiden kielien hallinta 
Delors et al. 1996   Halukkuus työskennellä ulkomailla 
   Yleissivistävien tietojen hallinta 
  Elämisen ja olemisen taidot Elämänhallintatiedot 
    Yhteiskunnalliset taidot 

(jatkuu) 
 
 
 



 

 

197 

TAULUKKO 33  (jatkuu) 
 

Teema Mittari Muuttuja 

5) Persoonallisuus: asenteet Asenteet, eettisyys Asennoituminen eettisiin kysymyksiin 
arvot, motivaatio ja tahto   Asennoituminen moraalisiin kysymyksiin 
Stark & Lowther 1989  Asennoituminen vastuuseen 
Blancero et al. 1996 Sitoutuminen Kyky sitoutua yhteisiin tavoitteisiin 
Willis & Dubin 1990 
Sveiby 1990 
Snow et al. 1996   Kyky pitää kiinni sitoumuksista/lupauksista 

6) Yrittäminen/yrittäjyys Asennoituminen yrittäjyyttä kohtaan Asennoituminen yrittäjyyteen 
Koiranen & Pohjansaari 1994   Suhtautuminen yrittämisen kannusteisiin 
Koiranen 1993   Ahkeruuden arvostaminen 
Kelley & Caplan 1993   Asennoituminen jatkuvaan parantamiseen 
Marjosola 1979  Halu toimia yrittäjämäisesti sisäisenä yrittäjänä 
Pinchot 1986  Yritystoimintaosaaminen Yritys- ja liiketoimintaa koskevien tietojen hallinta 
Naisbitt & Aburdene 1990  Valmius yrittäjämäiseen toimintaan Halu riippumattomaan toimintavapauteen 
Kolchin & Hydcalk 1987   Valmius asettaa itsensä "likoon" 
    Asennoituminen joustavaa toimintatapaa kohtaan 

    Kyky saada asiakas vakuuttuneeksi 
    Kyky ottaa hallittuja riskejä 
    Kyky/halu toimia aloitteellisesti 
    Kyky/halu toimia tuloksellisesti 
  Taito toimia itsenäisenä yrittäjänä 

7) Kehittymiskyky Kehittymis- ja oppimiskyky Tarve asettaa kehittymistavoitteita 
Cascio 1995   Kyky pitää kiinni tavoitteiden saavuttamisesta 
Willis & Dubin 1990   Kyky havaita ympäristössä tapahtuvia muutoksia 
Ruohotie 1996 
Thompson & Dalton 1976 
Raivola & Vuorensyrjä 1998 
Kelley & Caplan 1993   Kiinnostus oppimista kohtaan 

8) Urakehitys Minäkuvan hallinta Omien persoonallisuuden piirteiden tunnistaminen 
Schein 1985 a, 1985b   Kyky käsitellä itseä koskevia asioita 
Crites 1973   Kyky tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet 
Ruohotie 1995 Uratavoitteet Kyky asettaa realistisia uratavoitteita 
 Gunz 1990   Kyky asettaa työssä kehittymisen tavoitteita 
 Hall & Goodale 1986   Kyky tehdä uraa koskevia päätöksiä ja valintoja 
  Vastuullisuus Kyky kestää painetta 
   Kyky kantaa vastuuta 
  Työuralla eteneminen Saadut uudet työtehtävät ja vastuut 

   Eteneminen organisaatiossa 
   Alaisten lukumäärässä tapahtuneet muutokset 
   Palkan muutokset kolmen vuoden kuluessa 
    Osuus bonuksiin tai tulospalkkiot 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 33 (jatkuu) 
 

Teema Mittari Muuttuja 

Yrityksen  Kompetenssit Ammatillinen kompetenssi 
kyvykkyystason nousu  Henkilökohtaiset ominaisuudet 
Edvinsson & Malone 1997   Kehityskykyisyys 
Stewart 1997  Aloitteellisuus Kyky toimia aloitteellisesti 
Pavitt 1992  Yrittäjyys Kyky/halu toimia yrittäjämäisesti 
Sveiby 1997 Ongelmien ratkaiseminen Taito ratkaista ongelmia 
Nonaka & Takeuchi 1995 Johtaminen Esimiesvalmiudet 
Lessem & Neubauer 1994 Kielitaito Kielitaito 
Ruohotie 1996 Sitoutuminen Valmius sitoutua yrityksen tavoitteisiin 
Lado et al. 1992   Valmius sitoutua yrityksen arvoihin 
Hooley et al. 1994 Kyvykkyydet Merkitys yrityksen henkiselle pääomalle 
Prahalad & Hamel 1990  Kyky aikaansaada tuloksiin vaikuttavia suoritteita 
Porter 1985  Kyky edistää tiedon muuttumista know-how’ksi 
  Asiakasosaaminen Kyky pitää yhteyttä asiakkaisiin 
    Kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeita 
    Kyky löytää ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin 
  Tiedon hallinta Kyky edistää tiedon leviämistä yrityksessä 
   Kyky käyttää hyväksi "hiljaista" tietoa ja taitoa 
  Innovatiivisuus Kyky toimia luovasti 
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LIITE 4 Muuttujien tilastolliset kuvaukset.   (SPSS-tuloste) 
 
 
TAULUKKO 34 Merkitys työssä menestymisen kannalta –muuttujat. 
 
Muuttuja N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

A1 36 2 4 122 3,39 0,11 0,645 
A2 36 1 4 89 2,47 0,13 0,774 
A3 36 1 4 91 2,53 0,14 0,810 
A4 36 0 4 87 2,42 0,20 1,204 
A5 36 1 4 115 3,19 0,13 0,786 
A6 36 1 4 113 3,14 0,16 0,961 
A7 36 0 4 111 3,08 0,18 1,052 
A8 36 0 4 72 2,00 0,15 0,894 
A9 36 1 4 108 3,00 0,14 0,828 
A10 36 2 4 119 3,31 0,11 0,668 
A11 36 0 4 107 2,97 0,14 0,845 
A12 36 1 4 120 3,33 0,12 0,717 
A13 36 0 4 111 3,08 0,16 0,967 
A14 36 1 4 106 2,94 0,13 0,791 
A15 36 1 4 109 3,03 0,12 0,696 
A16 36 0 4 68 1,89 0,16 0,979 
A17 36 1 4 85 2,36 0,14 0,833 
A18 36 1 4 92 2,56 0,14 0,843 
A19 36 1 4 100 2,78 0,16 0,989 
A20 36 0 4 91 2,53 0,15 0,910 
A21 36 0 4 90 2,50 0,14 0,811 
A22 36 0 4 94 2,61 0,15 0,903 
A23 36 1 4 106 2,94 0,14 0,860 
A24 36 1 4 98 2,72 0,15 0,882 
A25 36 2 4 120 3,33 0,11 0,676 
A27 36 2 4 105 2,92 0,12 0,732 
A28 36 2 4 108 3,00 0,13 0,756 
A29 36 1 4 97 2,69 0,13 0,786 
A30 36 1 4 109 3,03 0,12 0,736 
A31 36 0 4 108 3,00 0,17 1,014 
A32 36 0 4 96 2,67 0,17 1,042 
A33 36 0 3 64 1,78 0,16 0,989 
A34 36 0 4 66 1,83 0,20 1,207 
A35 36 0 4 102 2,83 0,18 1,082 
A36 36 0 4 69 1,92 0,18 1,079 
A37 36 0 4 59 1,64 0,19 1,125 
A38 36 2 4 114 3,17 0,12 0,737 
A39 36 1 4 124 3,44 0,13 0,773 
A40 36 0 4 118 3,28 0,16 0,974 
A41 36 0 4 50 1,39 0,18 1,103 
A42 36 1 4 110 3,06 0,15 0,893 

                      (jatkuu) 
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TAULUKKO 34  (jatkuu)      
                

Muuttuja N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

A43 36 1 4 108 3,00 0,12 0,717 
A44 36 0 4 99 2,75 0,18 1,105 
A45 36 0 4 119 3,31 0,15 0,889 
A46 36 1 4 115 3,19 0,15 0,920 
A47 36 1 4 115 3,19 0,15 0,920 
A48 36 1 4 112 3,11 0,12 0,747 
A49 36 1 4 103 2,86 0,14 0,867 
A50 36 1 4 114 3,17 0,15 0,878 
A51 36 0 4 78 2,17 0,20 1,183 
A52 36 0 4 81 2,25 0,19 1,131 
A53 36 0 4 110 3,06 0,18 1,068 
A54 36 0 4 85 2,36 0,19 1,150 
A55 36 0 4 70 1,94 0,19 1,145 
A56 36 0 4 111 3,08 0,16 0,937 
A57 36 0 4 100 2,78 0,14 0,866 
A58 36 1 4 111 3,08 0,13 0,770 
A59 36 1 4 107 2,97 0,12 0,736 
A60 36 0 4 66 1,83 0,17 1,028 
A61 36 0 4 108 3,00 0,14 0,862 
A62 36 1 4 113 3,14 0,15 0,899 
A63 36 0 4 70 1,94 0,18 1,068 
A64 36 0 4 61 1,69 0,19 1,142 
A65 36 1 4 112 3,11 0,16 0,979 
A67 36 1 4 114 3,17 0,15 0,878 
A68 36 1 4 113 3,14 0,13 0,798 
A69 36 1 4 112 3,11 0,12 0,708 
A70 36 2 4 113 3,14 0,11 0,683 
A71 36 0 4 95 2,64 0,17 1,018 
A72 36 1 4 108 3,00 0,13 0,793 
A73 36 0 4 92 2,56 0,16 0,939 
A74 36 0 4 108 3,00 0,17 1,014 
A75 36 0 4 108 3,00 0,17 1,014 
A76 36 0 4 109 3,03 0,17 1,000 
A77 36 1 4 89 2,47 0,14 0,810 
A78 36 0 4 58 1,61 0,17 1,022 
A79 36 1 4 114 3,17 0,15 0,878 
N80 36 0 4 104 2,89 0,15 0,919 
N81 36 0 4 96 2,67 0,15 0,926 
N82 36 0 4 90 2,50 0,19 1,159 
N83 36 0 4 57 1,58 0,20 1,204 
N84 36 0 4 76 2,11 0,21 1,237 
N85 36 0 4 45 1,25 0,23 1,360 
A86 36 1 4 122 3,39 0,11 0,688 

                      (jatkuu) 
 



 

 

201 

 
TAULUKKO 34  (jatkuu)      
             

Muuttuja N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

A87 36 1 4 94 2,61 0,13 0,766 
A88 36 1 4 112 3,11 0,14 0,820 
A89 36 1 4 118 3,28 0,14 0,815 
A90 36 0 4 108 3,00 0,14 0,828 
A91 36 1 4 100 2,78 0,17 1,017 
A92 36 0 4 98 2,72 0,18 1,059 
A93 36 0 4 109 3,03 0,17 1,028 
A94 36 0 4 102 2,83 0,17 1,028 
A95 36 0 4 111 3,08 0,18 1,052 
A96 36 0 4 117 3,25 0,16 0,937 
A97 36 0 4 83 2,31 0,14 0,856 
A98 36 0 4 95 2,64 0,17 1,018 
A99 36 0 4 101 2,81 0,17 1,037 
A100 36 0 4 102 2,83 0,15 0,878 
A101 36 1 4 95 2,64 0,14 0,867 
A102 36 0 4 106 2,94 0,16 0,955 
A103 36 1 4 106 2,94 0,15 0,893 
A104 36 0 4 122 3,39 0,15 0,871 
A105 36 1 4 111 3,08 0,14 0,841 
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TAULUKKO 35 Muuntokoulutuksen vaikutus valmiuden saavuttamisessa -muuttujat. 
 

Muuttuja N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation   
  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic  

B1 36 0 3 81 2,25 0,17 0,996  
B2 36 0 4 77 2,14 0,17 0,990  
B3 36 0 3 47 1,31 0,14 0,856  
B4 36 0 4 55 1,53 0,18 1,108  
B5 36 0 4 58 1,61 0,18 1,076  
B6 36 0 3 47 1,31 0,14 0,856  
B7 36 0 3 51 1,42 0,15 0,906  
B8 36 0 3 33 0,92 0,16 0,967  
B9 36 0 3 38 1,06 0,17 1,013  
B10 36 0 4 54 1,50 0,16 0,971  
B11 36 0 4 52 1,44 0,18 1,054  
B12 36 0 3 73 2,03 0,16 0,971  
B13 36 0 4 57 1,58 0,18 1,052  
B14 36 0 4 47 1,31 0,16 0,951  
B15 36 0 4 76 2,11 0,17 1,008  
B16 36 0 4 40 1,11 0,18 1,090  
B17 36 0 3 30 0,83 0,15 0,910  
B18 36 0 3 32 0,89 0,16 0,950  
B19 36 0 4 53 1,47 0,20 1,207  
B20 36 0 3 45 1,25 0,20 1,228  
B21 36 0 3 42 1,17 0,16 0,971  
B22 36 0 3 37 1,03 0,16 0,941  
B23 36 0 4 76 2,11 0,19 1,141  
B24 36 0 4 75 2,08 0,21 1,251  
B25 36 0 4 96 2,67 0,18 1,069  
B27 36 0 4 66 1,83 0,19 1,159  
B28 36 0 4 57 1,58 0,17 0,996  
B29 36 0 4 47 1,31 0,16 0,951  
B30 36 0 4 66 1,83 0,20 1,183  
B31 36 0 3 43 1,19 0,18 1,091  
B32 36 0 4 38 1,06 0,17 1,013  
B33 36 0 4 101 2,81 0,18 1,064  
B34 36 0 4 93 2,58 0,18 1,105  
B35 36 0 4 104 2,89 0,18 1,090  
B36 36 0 4 109 3,03 0,18 1,082  
B37 36 0 4 91 2,53 0,19 1,158  
B38 36 0 4 78 2,17 0,19 1,158  
B39 36 0 4 80 2,22 0,19 1,149  
B40 36 0 4 95 2,64 0,17 1,046  
B41 36 0 4 41 1,14 0,17 1,046  
B42 36 0 3 42 1,17 0,16 0,971  
B43 36 0 3 65 1,81 0,18 1,064  
B44 36 0 3 33 0,92 0,16 0,937  
                    (jatkuu)  
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TAULUKKO 35 (jatkuu)      
          

Muuttuja N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

B45 36 0 4 84 2,33 0,17 1,042 
B46 36 0 4 73 2,03 0,16 0,941 
B47 36 0 4 54 1,50 0,18 1,108 
B48 36 0 4 56 1,56 0,18 1,107 
B49 36 0 3 54 1,50 0,16 0,971 
B50 36 0 4 87 2,42 0,18 1,105 
B51 36 0 4 39 1,08 0,17 1,025 
B52 36 0 3 37 1,03 0,18 1,055 
B53 36 0 4 55 1,53 0,20 1,207 
B54 36 0 3 34 0,94 0,16 0,984 
B55 36 0 4 52 1,44 0,20 1,182 
B56 36 0 4 60 1,67 0,19 1,146 
B57 36 0 4 53 1,47 0,18 1,108 
B58 36 0 4 64 1,78 0,18 1,098 
B59 36 0 4 71 1,97 0,19 1,158 
B60 36 0 4 44 1,22 0,20 1,198 
B61 36 0 4 69 1,92 0,16 0,937 
B62 36 0 4 98 2,72 0,19 1,162 
B63 36 0 4 48 1,33 0,18 1,095 
B64 36 0 3 40 1,11 0,15 0,919 
B65 36 0 4 66 1,83 0,17 1,000 
B67 36 0 4 53 1,47 0,16 0,941 
B68 36 0 4 64 1,78 0,18 1,072 
B69 36 0 3 67 1,86 0,16 0,931 
B70 36 0 4 67 1,86 0,18 1,073 
B71 36 0 4 72 2,00 0,21 1,265 
B72 36 0 4 40 1,11 0,18 1,090 
B73 36 0 3 38 1,06 0,17 1,040 
B74 36 0 4 57 1,58 0,19 1,156 
B75 36 0 4 51 1,42 0,17 1,025 
B76 36 0 4 79 2,19 0,18 1,064 
B77 36 0 3 51 1,42 0,18 1,052 
B78 36 0 4 44 1,22 0,18 1,098 
B79 36 0 4 57 1,58 0,17 1,025 
B86 36 1 4 89 2,47 0,14 0,845 
B87 36 0 3 75 2,08 0,13 0,770 
B88 36 0 3 67 1,86 0,15 0,899 
B89 36 0 4 79 2,19 0,16 0,951 
B90 36 0 4 76 2,11 0,16 0,979 
B91 36 0 4 70 1,94 0,18 1,094 
B92 36 0 4 47 1,31 0,19 1,117 
B93 36 0 4 88 2,44 0,17 0,998 
B94 36 0 3 48 1,33 0,16 0,956 

              (jatkuu) 
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TAULUKKO 35 (jatkuu)      
          

Muuttuja N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
  Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

B95 36 0 3 46 1,28 0,14 0,849 
B96 36 0 3 57 1,58 0,16 0,967 
B97 36 0 4 56 1,56 0,18 1,054 
B98 36 0 3 46 1,28 0,16 0,944 
B99 36 0 4 53 1,47 0,18 1,055 
B100 36 0 3 70 1,94 0,15 0,924 
B101 36 0 3 61 1,69 0,14 0,856 
B102 36 0 4 52 1,44 0,16 0,969 
B103 36 0 3 46 1,28 0,14 0,849 
B104 36 0 4 107 2,97 0,17 1,000 
B105 36 0 4 74 2,06 0,17 1,040 

        
 
 
Summamuuttujien tilastollinen kuvaus 
 
TAULUKKO 36 Merkitys työssä menestymisen kannalta -summamuuttujat. 
 
 

 
 

Summamuuttuja 
 
 

(1) 

 
 

N 
 
 

(2) 

Yksit-
täis-
ten 

muut-
tujien 
määrä 

(3) 

 
 

Mini-
mum 

 
(4) 

 
 

Maxi-
mum 

 
(5) 

 
 

Sum 
 
 

(6) 

 
 

Mean 
 
 

(7) 

 
Std. 

devi-
ation 

 
(8) 

Vastaajien 
ja  

muuttujien 
määrällä  
vakioitu  

pistemäärä 
(6/2*3) 

Pääoppiaineisiin liittyvä kompetenssi 36 3 2 11 232 6,44 2,52 2,15 
Matemaattis-luonnontieteelliset valm. 36 2 0 8 128 3,56 2,09 1,78 
Muu ammatillinen kompetenssi 36 11 14 40 1123 31,2 6,65 2,84 
Yksilölliset ominaisuudet 36 11 18 43 1163 32,3 5,79 2,94 
Sosiaalinen kompetenssi 36 10 13 36 977 27,1 5,44 2,71 
Yleissivistys 36 6 4 21 486 13,5 3,81 2,25 
Persoonallisuus 36 5 3 20 489 13,6 4,22 2,72 
Yrittäjyyskompetenssi 36 14 14 53 1287 35,8 8,62 2,55 
Kehittymiskyky 36 4 3 16 416 11,6 2,79 2,89 
Konkretisoitunut urakehitys 36 6 0 23 468 13,0 5,41 2,17 
Työssä menestyminen 36 11 14 44 1101 30,6 6,90 2,78 
Yrityksen kilpailukyky 36 18 19 72 1923 53,4 12,8 2,97 
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TAULUKKO 37 Muuntokoulutuksen vaikutus valmiuden saavuttamisessa -summamuut-

tujat. 
 

 
 

Summamuuttuja 
 
 

(1) 

 
 

N 
 
 

(2) 

Yksit-
täisten 
muut-
tujien 
määrä 

(3) 

 
Mini-
mum 

 
 

(4) 

 
Maxi-
mum 

 
 

(5) 

 
 

Sum 
 
 

(6) 

 
 

Mean 
 
 

(7) 

 
Std. 

devi-
ation 

 
(8) 

Vastaajien ja  
muuttujien 

määrällä  
vakioitu  

pistemäärä 
(6/2*3) 

Pääoppiaineisiin liittyvä kompetenssi 36 3 0 12 298 8,28 2,84 2,76 
Matemaattis-luonnontieteelliset val-
miudet 

36 2 0 8 200 5,56 2,05 2,78 

Muu ammatillinen kompetenssi 36 11 0 24 540 15,0 6,66 1,36 
Yksilölliset ominaisuudet 36 11 0 36 712 19,8 9,29 1,80 
Sosiaalinen kompetenssi 36 10 0 25 511 14,2 6,17 1,42 
Yleissivistys 36 6 0 17 337 9,36 4,26 1,56 
Persoonallisuus 36 5 0 13 236 6,56 3,68 1,31 
Yrittäjyyskompetenssi 36 13 0 36 735 20,4 9,96 1,39 
Työssä menestyminen 36 11 0 31 549 15,3 8,29 1,39 
Yrityksen kilpailukyky 36 18 6 51 1171 32,5 11,5 1,81 
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LIITE 5  Muuttujien latautuminen kompetenssimalliin. 
 
TAULUKKO 38 Muuttujien latautuminen faktoreihin ja faktoreiden selitysosuudet. 
 

 
Nimetyt faktorit 

Merkitys työssä 
menestymiseen 
(Xa-muuttujat) 

Muuntokoulu-
tuksen vaikutus 
(Xb-muuttujat) 

 
Faktorille latautuneet muuttujat 

Kysy-
myk-
sen 
nro 

Faktorin 
nro/ 
piste-
määrä 

Selitys- 
osuus 

Faktorin 
nro/ 
piste-
määrä 

Selitys- 
osuus 

PÄÄOPPIAINEISIIN LIITTYVÄ  
KOMPETENSSI 

 F 1 F 2 

Sähkö- ja säätötekniikan perusteet 33 ,824 ,779 
Elektroniikan perusteet 34 ,866 ,818 
Tietotekniikka ja tietoliikenteen perusteet 35 ,601 

59,6 

,691 

76,2 

      

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISET 
VALMIUDET 

 F 2 F 3 

Työssä tarvittavan matematiikan hallinta 36 ,948 ,914 
Työssä tarvittavan luonnontieteen hallinta 37 ,948 

89,9 

,914 

83,6 

      

MUU AMMATILLINEN KOMPETENSSI  F 5 F 6 
Ammatillisten tietojen hallinta yleensä 1 ,546 ,638 
Ajankäytön hallinta 5 ,658 ,506 
Johtamistaidot, leadership 6 ,824 ,413 
Johtamistaidot, management 7 ,809 ,605 
Ammatillisten tietojen soveltamisen hallinta 38 ,502 ,733 
Käytännön kokemuksen hallinta 42  ,559 
Kyky tehdä työtä koskevia päätöksiä 47 ,811 ,839 
Kyky perustella päätöksiä 48 ,843 ,832 
Kokonaisuuksia koskevien tavoitteiden hallinta 49 ,723 ,806 
Kyky sietää päätöksiin liittyvää epävarmuutta 72 ,808 ,597 
Kuuntelemisen taito 79 ,830 

44,5 

,663 

48,3 

      

YKSILÖLLISET OMINAISUUDET  F 7 F 8 
Taito/kyky kyseenalaistaa asioita 23 ,587 ,775 
Taito/kyky reflektoivaan ajatteluun 24 ,386 ,894 
Taito/kyky loogiseen päättelyyn 25 ,699 ,802 
Taito/kyky analysoida oman työn tuloksia ja vaikutuksia 27 ,665 ,863 
Taito/kyky luoda ja ylläpitää tehokkaita työskentelystrategi-
oita 

28 ,630 ,737 

Taito/kyky löytää uusia toimintamalleja 29 ,633 ,733 
Taito/kyky toimia luovasti 30 ,791 ,852 
Ongelmien ratkaisukyky 39 ,653 ,724 
Tietojen ja taitojen uudelleenyhdistämisen hallinta 43 ,854 ,854 
Yrityksen hiljaisten tietojen ja taitojen hyväksikäyttö 44 ,718 ,705 
Valmius esittää rohkeita aloitteitta 77 ,608 

44,4 

,560 

60,6 

      

SOSIAALINEN KOMPETENSSI  F 9 F 10 
Taito/kyky hallita konflikteja 9 ,518 ,500 
Taito/kyky luontevaan vuorovaikutukseen  10 ,802 ,650 
Taito/kyky ylläpitää verkostoja 11 ,820 ,800 
Taito/kyky ilmaista asioita selkeästi 12 ,693 ,713 
Taito/kyky esiintyä vakuuttavasti 13 ,771 ,769 
Neuvottelutaito 14 ,644 ,797 
Kirjallinen ilmaisutaito 15 ,766 ,767 
Projektityöskentelyn hallinta 45 ,641 ,533 
Ryhmä-/tiimityötaitojen hallinta 46 ,842 ,638 
Halukkuus toimia yhdessä muiden kanssa 61 ,644 

44,2 

,315 

51,3 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 38  (jatkuu) 
 

 
Nimetyt faktorit 

Merkitys työssä 
menestymiseen 
(Xa-muuttujat) 

Muuntokoulu-
tuksen vaikutus 
(Xb-muuttujat) 

 
Faktorille latautuneet muuttujat 

Kys. 
nro 

Faktorin 
nro/ 
piste 

määrä 

Selitys- 
osuus 

Faktorin 
nro/ 
piste 

määrä 

Seli-
tys- 
osuus 

YLEISSIVISTYS  F 11 F 12 
Yleissivistävien tietojen hallinta yleensä 2 ,659 ,755 
Elämänhallintatiedot yleensä 3 ,835 ,777 
Yhteiskunnalliset taidot 8 ,557 ,668 
Englannin kielen hallinta 40 ,744 ,599 
Muiden vieraiden kielten hallinta 41 ,687 ,754 
Työskentelyhalukkuus ulkomaisissa työkohteissa 60 ,606 

47,2 

,649 

49,5 

      

PERSOONALLISUUS (asenteet, motivaatio ja 
tahto) 

 F 13 F 14 

Asennoituminen eettisiin kysymyksiin 51 ,729 ,854 
Asennoituminen moraalisiin kysymyksiin 52 ,837 ,841 
Asennoituminen vastuuseen 53 ,849 ,622 
Tahto/kyky pitää kiinni sitoumuksista/lupauksista 67 ,810 ,541 
Valmius sitoutua yrityksen tavoitteisiin 102 ,824 

65,8 

,656 

50,9 

      

YRITTÄJYYSKOMPETENSSI  F 15 F 16 
Yritys- ja liiketoimintaa koskevat tiedot 4 ,669 ,701 
Taito/kyky saada asiakkaat vakuuttuneiksi 31 ,684 ,620 
Asennoituminen työn kannusteisiin 54 ,604 ,468 
Asennoituminen yrittäjyyteen 55 ,579 ,676 
Asennoituminen jatkuvaan parantamiseen 56 ,445 ,639 
Asennoituminen joustavaan toimintatapaan 57 ,762 ,725 
Ahkeruuden arvostaminen 59 ,719 ,739 
Halu toimia yrittäjämäisesti 63 ,669 ,678 
Halu/tarve saavuttaa riippumaton asema 64 ,543 ,704 
Valmius asettaa itsensä likoon 65 ,708 ,543 
Tahto/kyky toimia aloitteellisesti 68 ,601 ,608 
Taito/kyky toimia tuloksellisesti 70 ,600 ,757 
Kyky ottaa hallittuja riskejä 73 ,690 ,672 
Taito/kyky toimia itsenäisenä yrittäjänä 78 ,547 

40,4 

 

43,7 

      

KEHITTYMISKYKY  F 17  
Taito/kyky havaita ympäristössä tapahtuvia muutoksia 32 ,686  
Kiinnostus uuden oppimista kohtaan 62 ,799  
Tahto/kyky pitää kiinni tavoitteiden saavuttamisesta 69 ,853  
Tarve asettaa henkilökohtaisia kehittymistavoitteita 71 ,728 

59,2 

 

 

      

KONRETISOITUNUT URAKEHITYS  F 18  
Uudet työtehtävät/haasteet 80 ,806  
Uudet vastuualueet 81 ,856  
Eteneminen organisaatioportailla 82 ,897  
Alaisten lukumäärän muutos 83 ,815  
Palkan ja työsuhde-etujen muutos 84 ,803  
Osuus yrityksen bonuksista ja tulospalkkioista 85 ,614 

64,6 
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TAULUKKO 38 (jatkuu)  
 

 
Nimetyt faktorit 

Merkitys työssä 
menestymiseen 
(Xa-muuttujat) 

Muuntokoulu-
tuksen vaikutus 
(Xb-muuttujat) 

 
Faktorille latautuneet muuttujat 

Kys. 
nro 

Faktorin 
nro/ 
piste 

määrä 

Selitys- 
osuus 

Faktorin 
nro/ 
piste 

määrä 

Seli-
tys- 

osuus 

TYÖSSÄ MENESTYMINEN  F 19 F 20 
Taito/kyky tunnistaa omat persoonallisuuden piirteet 17 ,623 ,721 
Taito/kyky pitää kiinni tavoitteiden saavuttamisesta 18 ,732 ,860 
Taito/kyky tehdä uraa koskevia valintoja ja päätöksiä 19 ,777 ,864 
Taito/kyky asettaa realistisia uratavoitteita 20 ,590 ,811 
Taito/kyky asettaa työssä kehittymisen tavoitteita 21 ,436 ,688 
Taito/kyky tehdä uraa koskevia valintoja ja päätöksiä 22 ,609 ,791 
Itseluottamus 50 ,614 ,705 
Itsensä arvostaminen 58 ,744 ,687 
Kyky kestää painetta 74 ,834 ,576 
Kyky kantaa vastuuta 75 ,750 ,509 
Itsetunto 76 ,809 

48,0 

,563 

51,3 

      

YRITYKSEN KILPAILUKYKY  F 21 59,7 F 22 44,7 
Ammatillinen kompetenssi yleensä 86 ,735 ,314 
Kyky aikaansaada tuloksiin vaikuttavia suoritteita 88 ,827 ,694 
Taito/kyky ratkaista ongelmia 89 ,847 ,586 
Kehityskykyisyys 90 ,608 ,672 
Yrityksen/oma henkinen pääoma 91 ,766 ,753 
Esimiesvalmiudet 92 ,894 ,723 
Kielitaito 93 ,586 ,547 
Taito/kyky pitää yhteyttä asiakkaisiin 94 ,869 ,866 
Taito/kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeita 95 ,860 ,720 
Taito/kyky löytää ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin 96 ,790 ,755 
Taito/kyky toimia yrittäjämäisesti sisäisenä yrittäjänä 97 ,636 ,697 
Taito/kyky käyttää hyväksi ”hiljaista” tietoa ja taitoa 98 ,767 ,610 
Taito/kyky edistää tiedon muuttumista know how’ksi 99 ,822 ,816 
Taito/kyky toimia luovasti 100 ,648 ,703 
Valmius sitoutua yrityksen tavoitteisiin 102 ,810 ,642 
Valmius sitoutua yrityksen arvoihin 103 ,753 ,786 
Valmius oppia uutta 104 ,771 ,475 
Aloitteellisuus 105 ,826 

 

,417 
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LIITE 6 Muuttujaluettelo. 
 
 
TAULUKKO 39 Muuttujien numerot,  nimet ja käytetyt lyhenteet. 
 

Muut-
tuja 
nro 

 
Summamuuttujat ja yksittäiset muuttujat 

 Pääoppiaineisiin liittyvä kompetenssi (SPKL) 
33 Sähkö- ja säätötekniikan perusteet 
34 Elektroniikan perusteet 
35 Tietotekniikka ja tietoliikenteen perusteet 

 Matemaattis- luonnontieteelliset valmiudet (SMLV) 
36 Työssä tarvittavan matematiikan hallinta 
37 Työssä tarvittavan luonnontieteen hallinta 

 Muu ammatillinen kompetenssi (SMKP) 
1 Ammatillisten tietojen hallinta yleensä 
5 Ajankäytön hallinta 
6 Johtamistaidot, leadership 
7 Johtamistaidot, management 

38 Ammatillisten tietojen soveltamisen hallinta 
42 Käytännön kokemuksen hallinta 
47 Kyky tehdä työtä koskevia päätöksiä 
48 Kyky perustella päätöksiä 
49 Kokonaisuuksia koskevien tavoitteiden hallinta 
72 Kyky sietää päätöksiin liittyvää epävarmuutta 
79 Kuuntelemisen taito 

 Yksilölliset ominaisuudet (YSIL) 
23 Taito/kyky kyseenalaistaa asioita 
24 Taito/kyky reflektoivaan ajatteluun 
25 Taito/kyky loogiseen päättelyyn 
27 Taito/kyky analysoida oman työn tuloksia ja vaikutuksia. 
28 Taito luoda ja ylläpitää tehokkaita työskentelystrategiat. 
29 Taito/kyky löytää uusia toimintamalleja 
30 Taito/kyky toimia luovasti 
39 Ongelmien ratkaisukyky 
43 Tietojen ja taitojen uudelleenyhdistämisen hallinta 
44 Yrityksen hiljaisten tietojen ja taitojen hyväksikäyttö 
77 Valmius esittää rohkeita aloitteitta 

 Sosiaalinen kompetenssi (SSK) 
9 Taito/kyky hallita konflikteja 

10 Taito/kyky luontevaan vuorovaikutukseen  
11 Taito/kyky ylläpitää verkostoja 
12 Taito/kyky ilmaista asioita selkeästi 
13 Taito/kyky esiintyä vakuuttavasti 
14 Neuvottelutaito 
15 Kirjallinen ilmaisutaito 
45 Projektityöskentelyn hallinta 
46 Ryhmä/tiimityötaitojen hallinta 
61 Halukkuus toimia yhdessä muiden kanssa 

 Yleissivistys (SYK) 
2 Yleissivistävien tietojen hallinta yleensä 
3 Elämänhallintatiedot yleensä 
8 Yhteiskunnalliset taidot 

40 Englannin kielen hallinta 
41 Muiden vieraiden kielten hallinta 
60 Työskentelyhalukkuus ulkomaisissa työkohteissa 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 39 (jatkuu) 
 

Muut-
tuja 
nro 

 
Summamuuttujat ja yksittäiset muuttujat 

 Persoonallisuus: asenteet, motivaatio ja tahto (SAMT) 
51 Asennoituminen eettisiin kysymyksiin 
52 Asennoituminen moraalisiin kysymyksiin 
53 Asennoituminen vastuuseen 
67 Tahto/kyky pitää kiinni sitoumuksista/lupauksista 
102 Valmius sitoutua yrityksen tavoitteisiin 

 Yrittäjyys/yritteliäisyys (SY) 
4 Yritys- ja liiketoimintaa koskevat tiedot 

31 Taito/kyky saada asiakkaat vakuuttuneiksi 
54 Asennoituminen työn kannusteisiin 
55 Asennoituminen yrittäjyyteen 
56 Asennoituminen jatkuvaan parantamiseen 
57 Asennoituminen joustavaan toimintatapaan 
59 Ahkeruuden arvostaminen 
63 Halu toimia yrittäjämäisesti 
64 Halu/tarve saavuttaa riippumaton asema 
65 Valmius asettaa itsensä likoon 
68 Tahto/kyky toimia aloitteellisesti 
70 Taito/kyky toimia tuloksellisesti 
73 Kyky ottaa hallittuja riskejä 
78 Taito/kyky toimia itsenäisenä yrittäjänä 

 Kehittymiskyky (SKK) 
32 Taito/kyky havaita ympäristössä tapahtuvia muut. 
62 Kiinnostus uuden oppimista kohtaan 
69 Tahto/kyky pitää kiinni tavoitteiden saavuttamisesta 
71 Tarve asettaa henkilökohtaisia kehittymistavoitteita 

 Konkretisoitunut urakehitys (URAK) 
80 Uudet työtehtävät/haasteet 
81 Uudet vastuualueet 
82 Eteneminen organisaatioportailla 
83 Alaisten lukumäärän muutos 
84 Palkan ja työsuhde-etujen muutos 
85 Osuus yrityksen bonuksista ja tulospalkkioista 

 Työssä menestymisen edellytykset (SUK) 
17 Taito/kyky tunnistaa omat persoonallisuuden piirteet 
18 Taito/kyky pitää kiinni tavoitteiden saavuttamisesta 
19 Taito/kyky tehdä uraa koskevia valintoja ja päätöksiä 
20 Taito/kyky asettaa realistisia uratavoitteita 
21 Taito/kyky asettaa työssä kehittymisen tavoitteita 
22 Taito/kyky tehdä uraa koskevia valintoja ja päätöksiä 
50 Itseluottamus 
58 Itsenä arvostaminen 
74 Kyky kestää painetta 
75 Kyky kantaa vastuuta 
76 Itsetunto 

           (jatkuu) 
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TAULUKKO 39 (jatkuu) 
 

Muut-
tuja 
nro 

 
Summamuuttujat ja yksittäiset muuttujat 

 Yrityksen menestysedellytykset (Yritmen) 
86 Ammatillinen kompetenssi yleensä 
88 Kyky aikaansaada tuloksiin vaikuttavia suoritteita 
89 Taito/kyky ratkaista ongelmia 
90 Kehityskykyisyys 
91 Yrityksen/oma henkinen pääoma 
92 Esimiesvalmiudet 
93 Kielitaito 
94 Taito/kyky pitää yhteyttä asiakkaisiin 
95 Taito/kyky tunnistaa asiakkaiden tarpeita 
96 Taito/kyky löytää ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin 
97 Taito/kyky toimia yrittäjämäisesti sisäisenä yrittäjänä 
98 Taito/kyky käyttää hyväksi ”hiljaista” tietoa ja taitoa 
99 Taito/kyky edistää tiedon muuttumista ”know howksi” 
100 Taito/kyky toimia luovasti 
102 Valmius sitoutua yrityksen tavoitteisiin 
103 Valmius sitoutua yrityksen arvoihin 
104 Valmius oppia uutta 
105 Aloitteellisuus 
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LIITE 7 Regressioanalyysien tulosteet.   (SPSS-tuloste) 
 
 
TAULUKKO 40  Urakehitystä selittävät tekijät: askeltava regressiomalli. 
 

Model Summary

,442a ,196 ,172 4,92654
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), YSIL2a. 

 
ANOVAb

200,793 1 200,793 8,273 ,007a

825,207 34 24,271
1026,000 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), YSIL2a. 

Dependent Variable: URAK1b. 

 
Coefficientsa

7,902 1,953 4,045 ,000
,258 ,090 ,442 2,876 ,007

(Constant)
YSIL2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: URAK1a. 
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TAULUKKO 41  Yrityksen menestymisedellytyksiä selittävät tekijät: askeltava  
   regressiomalli. 

Model Summary

,641a ,410 ,393 9,46381
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ESAMTa. 

 
ANOVAb

2119,805 1 2119,805 23,668 ,000a

3045,168 34 89,564
5164,972 35

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ESAMTa. 

Dependent Variable: Yritmen1b. 

 
Coefficientsa

39,096 2,821 13,861 ,000
1,619 ,333 ,641 4,865 ,000

(Constant)
ESAMT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Yritmen1a. 
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TAULUKKO 42 Yrittäjyyttä selittävät tekijät: askeltava regressiomalli. 

Model Summary

,898a ,806 ,800 5,41815
,910b ,828 ,818 5,17469

Model
1
2

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), ESMKPa. 

Predictors: (Constant), ESMKP, ESAMTb. 

 
       

ANOVAc

4139,884 1 4139,884 141,022 ,000a

998,116 34 29,356
5138,000 35
4254,344 2 2127,172 79,439 ,000b

883,656 33 26,777
5138,000 35

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

Model
1

2

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), ESMKPa. 

Predictors: (Constant), ESMKP, ESAMTb. 

Dependent Variable: ESYc. 

 
Coefficientsa

-2,480 1,751 -1,416 ,166
1,100 ,093 ,898 11,875 ,000

-2,360 1,673 -1,411 ,168
,700 ,213 ,572 3,295 ,002
,904 ,437 ,359 2,067 ,047

(Constant)
ESMKP
(Constant)
ESMKP
ESAMT

Model
1

2

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ESYa. 
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LIITE 8  Suomalaiset ICT-alan yritykset. 
 
 
TAULUKKO 43 Suomessa vuonna 2000 toimineita informaatiosektorin yrityksiä (Paija 

2001). 
 

Yritys Liiketoiminta-alue Myynti 
(M€) 

Henkilöstö 

INFRASTRUKTUURI JA  
PÄÄTELAITTEET 

   

Nokia Oyj Kännykät ja verkkojärjestelmät 5 109 58 708 
Tellabs Inc. 
(ent. Martis Oy).(USA) 

Verkon kytkeytymis- ja siirtojärjes-
telmät 

612 8 643 

Teleste Oyj Sisäänpääsyverkot 15 562 
Benefon Oyj Kännykät 10 377 
Elektrobit Oyj Verkkolaitteet 6 550 
Nemo Technologies Oy Verkonmittauslaitteet  40 
VERKKO-OPERAATTORIT    
Sonera Oyj Puhelin- ja kännykkäoperaattori 346 10 305 
Elisa Communications Oyj Puhelinoperaattori 209 6 161 
Radiolinja Oyj Kännykkäoperaattori 103 1 058 
Jippii Oy Internet-palvelun tarjoaja 6 387 
KOMPONENTTI JA  
SOPIMUSVALMISTUS 

   

Elcoteq Network Oyj Elektroniikan valmistuspalvelut 372 9 630 
Perlos Oyj Kännykän kuoret 76 3 503 
NK Cabels Oy Kommunikaatiokaapelit 48 800 
(acquirer: Draka Holding NL)    
Flextronics Finland Elektroniikan valmistuspalvelut 41 532 
(ent. Kyrel EMS Oy) (USA)    
Aspocomp Oyj Piirilevyt 40 2 007 
JOT Automation Group Oyj Teollisuusautomaatio 24 746 
PKC Group Oyj Tiedonsiirtojärjestelmät 22 730 
Filtronic LK Oy Antennit 15 883 
(ent. LK-Products Oy) (UK)    
Salcomp Oy Virtalähteet ja akut  650 
Wecan Elektronics Oyj Puhelinverkkoelektroniikka 8 457 
Savcor Coatings Oy  Kännykän kuoret 0,5 90 
SOVELLUSOHJELMISTOT    
TietoEnator Oyj Kokonaisratkaisut 188 9 934 
Tecnomen Oyj Yhtenäistetyt viestintäjärjestelmät 11 484 
Comptel Oyj Verkon välitysratkaisut 10 426 
Samlink Oyj Sähköiset pankkipalvelujärjestelmät 8 243 
F-Secure Oyj Verkon turvaratkaisut 7 399 
CCC Oy 3D-ohjelmistot 6 400 
SSH Communications Security 
Oyj  

Verkkojen turvaratkaisut 3 130 

First Hop Oy Mobiilit sovellutukset   
(jatkuu) 
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TAULUKKO 43  (jatkuu) 
 

Yritys Liiketoiminta-alue Myynti 
(M€) 

Henkilöstö 

ICT-KONSULTAATIO    
Satama Interactive Oyj Internet-konsultaatio 5 414 
TJ Group Oyj Internet-konsultaatio 5 404 
DIGITAALINEN SISÄL-
TÖ/PAKETOINTI 

   

Sanoma-WSOY Oyj Mediatalo 244 10 350 
eQ Online Oyj Mobiilit pörssipalvelut 3 173 
Iobox Group  Mobiili portaali  200 
(acquirer: Terra Mobile, SPA)    
WOW-Verkkobrandit Oy Digitaalinen sanomalehti  70 
Springtoys Oy Mobiili viihde  40 
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