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ABSTRACT 

Heikkilä, Mauri 
The self-concept, the self-esteem and the sense of life control as the 
determinants of the intrapreneurship. 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2006, 208 p. 
(Jyväskylä Studies in Business and Economics 
ISSN 1457-1986; 46) 
ISBN 951-39-2355-X 
Diss. 

The aim of this study was to analyze the relationships between analyze the 
relationships between an individual's self-concept, self-esteem and sense of life 
control as related to his/her self-evaluated intrapreneurship. The main question 
of the study was as follows: How do an individual's self-concept, self-esteem 
and sense of life control explain his/her self-evaluated qualities of 
intrapreneurship? 

The main question was approached with the help of the following 
subordinate questions: 1. How do the administration and business students and 
graduates themselves assess their self-concept, their self-esteem, their sense of 
life control and their qualities of intrapreneurship? 2. What basic dimensions 
can be identified in the self-concept, self-esteem, sense of life control and 
[conception of] the characteristics of intrapreneurial qualities of administration 
and business students' and graduates'? 3. What connections can be recognized 
between self-concept, self-esteem, sense of life control and the qualities of 
intrapreneurship? 

In the theoretical part of the study a conception of an individual's mental 
growth toward intrapreneurship is created. The basic suppositions are a 
humanistic idea of the human being and a view of learning. The individual's 
development into an intrapreneur is a process of mental growth, in which 
he/ she tries to acquire metacognitive skills in addition to intrapreneurial 
qualities. 

The empirical study was done by using quantitative method. The 
questionnaire was given or sent by mail to 696 persons. Of these, 411 approved 
responses were obtained. The follow-up analysis was carried out by means of 
Structural Equation Modeling (SEM). The correlations between the main 
dimensions varied from 0.52 to 0.99 showing, expectedly, very high positive 
connections. 

Key Words: Intrapreneurship, learning, self-concept, self-esteem, sense of life 
control. 
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ESIPUHE 

Tämän tutkimuksen alkuvaiheet ovat 1980-luvun puolivälissä, kun Kemin 
kauppaoppilaitoksessa ryhdyttiin pitämään yrittäjiksi aikoville yrityksen perus
tamiskursseja. Tuolloin kiinnostuin yrittäjäksi ryhtymisen ongelmallisuudesta. 
Samaan aikaan aloin pohtia, voiko yrittäjyyttä oppia ja opettaa kognitiivisen 
tiedon ja taidon jakamisen perustalta. Myös yksilön oman tahdon ja tunteen 
merkitys yrittäjäksi kasvamisessa alkoi tulla mielessäni yhä keskeisemmäksi 
ajatukseksi. Lisäksi emotionaalisen ammattitaidon tahtoperustaan kuuluvat 
kunnioituksen ja rohkeuden käyttäminen. Oma kokemukseni tunteiden merki
tyksestä lisääntyi. Koin oman tunneosaamisen kehittymisen myötä lisääntyvää 
itsenäisyyttä, aktiivisuutta ja omasta työstä huolehtimista. Kokemukseni myötä 
kiinnostukseni yrittäjyyttä ja erityisesti sisäistä yrittäjyyttä kohtaan kasvoi, kun 
ammattikorkeakoulukokeilut alkoivat syksyllä 1992. Tuolloin myös Kemi
Tornion ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan toimiala etsi profiloitumista 
yrittäjyydestä. Oma minän kasvun prosessini tutkimuksen tekemiseen käynnis
tyi syksyllä 1998. Olin saanut kesällä opinto-oikeuden Jyväskylän yliopiston 
taloustieteiden tiedekuntaan pääaineena yrittäjyys. Tutkimustyö on työn ohella 
ollut välillä hyvin raskasta, mutta myös hyvin antoisaa aikaa. Tutkimuksen te
keminen on avannut uusia näköaloja oman opetustyöni kehittämiseen. Se on 
myös laajemmin avannut näkemystäni sisäisen yrittäjyyden oppimisen osalta. 
Tutkimukseni on ollut kaksivaiheinen. Loin ensin lisensiaattitutkimuksessani 
henkisen kasvun näkemystä sisäiseen yrittäjyyteen. Väitöskirjani empiriaosassa 
koettelin tätä näkemystä. Tutkimukseni on ollut haastava ja antoisa. Minulla on 
ollut onnekseni aina ympärilläni sekä neuvonantajia että tukijoita työni eteen
päin viemiseksi. 

Kiitän erityisesti tutkimukseni ohjaajaa professori Matti Koirasta neuvois
ta ja palautteesta sekä kannustavista keskusteluista tutkimukseni osalta. Kiitän 
myös yliassistentti Asko Tolvasta ja tutkija Pekka Rahkosta heidän osuudestaan 
ja neuvoistaan väitöskirjani empiriaosan loppuunsaattamisessa. Lämpimät kii
tokset Jari Keisulle neuvoista, jotka ohjasivat tutkimukseni alun tilastollista ana
lyysia. Kiitän lehtori Eliisa Hacklinia äidinkielen tarkastuksesta. Lisäksi kiitän 
Liikesivistysrahastoa ja Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahastoa saamistani 
stipendeistä sekä työnantajaani Kemi-Tornion ammattikorkeakoulua saamasta
ni tuesta. 

Erityisen lämpimästi kiitän vaimoani Kaisa Heikkilää hänen pitkäjäntei
sestä ja kannustavasta tukemisesta tutkimukseni tekemiseen. Opiskeluuni ja 
tutkimukseni tekemiseen käyttämäni aika on ollut pois meidän yhteisestä ajas
tamme. Olet jaksanut kannustaa vaikeuksien hetkellä. Myös tyttäreni Satu Va
saman ja hänen miehensä Jukka Vasaman apu ja neuvot sekä tuki ovat olleet 
minulle tärkeitä. Lapsenlasteni Laurin ja Eeva-Lotan kasvun sekä kehityksen 
seuraaminen on kantanut työtäni eteenpäin. Laurin ensimmäinen kolmisanai
nen lause "äitä intu aulaa" oli usein mielessäni miettiessäni ihmisen henkistä 
kasvua. Kolmivuotiaaksi tultuaan Lauri sanoi kerran, että hänellä on ikävä 



mummua ja pappaa. Mummun kysyessä, mitä sinä silloin teet? Lauri sanoi ajat
televansa sitä ikävää. Tämä on myös ihmisen henkistä kasvua. 

Omistan väitöskirjani lapsenlapsilleni Laurille ja Eeva-Lotalle. 

Kemissä 21.03.2005 

Mauri Heikkilä 
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1 JOHDANTO 

Yrittäjyyskasvatus nousi Suomessa keskeiseksi opettamisen alueeksi taloudelli
sen laman myötä 1990-luvun alussa. Yrittäjyydestä etsittiin apua talouden taan
tuman ratkaisuun. Työllisyyden kannalta yrittäjyyden nostaminen keskeisesti 
esille on ollut perusteltua ja luonnollista. Yrittäjyys on ajankohtainen myös yri
tysten omistaja- ja sukupolvenvaihdoksien vuoksi. Vuoteen 2010 mennessä Suo
messa tarvitaan eläkkeelle jäävien yrittäjien sijaan noin 80 000 uutta yrittäjää. 

Myös Suomen koulujärjestelmässä on kiinnitetty huomiota yrittäjyyskas
vatukseen. Yrittäjyyskasvatuksessa käytetyt oppimis- ja opetusmenetelmät poh
jautuvat kuitenkin usein kognitiivisen oppimisen perustalle. Oppiainekohtai
suus on hallitseva näkemys yrittäjyyden oppimisesta. Koulutusorganisaatiot 
ovat suuren haasteen edessä muuttamaan opetusmenetelmiään oppijan omaeh
toisuutta, itseohjautuvuutta ja refleksiivisyyttä lisääväksi oppimistoiminnaksi. 
Postmodernissa yhteiskunnassa yksilön elämä on täynnä valintoja. Yksilö luo 
tavallaan itse omaa elämänpolkuaan. Hän päättää keskeisistä elämän päämää
ristään, kuten esimerkiksi minkälaisen koulutuksen valitsen, haluanko perheen, 
mihin työpaikkaan hakeudun. Ihmisiä tulisi tukea oman minän henkiseen kas
vuun. Tämän päivän ja tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan entistä enemmän 
mm. tervettä realistista minäkäsitystä, itsetuntoa, elämänhallinnan tunnetta, it
seohjautuvuutta, sosiaalisia vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa, luovuutta,
innovatiivisuutta, reflektiivisyyttä ja tiedon hankinta- ja muokkaustaitoja. Kas
vaminen työntekijänä ei ole enää pelkästään ammatillisten tietojen ja taitojen
hankkimista. Yksilö tarvitsee työelämässä myös metakognitiivisia taitoja.

Vanhaa uusintava oppiminen ei enää riitä kehittyvässä ja innovatiivisessa 
yhteiskunnassa, jossa ongelmat ovat monimutkaisia ja edellyttävät laadullisesti 
uudenlaisten ratkaisujen tuottamista. Tarvitaan myös valmiuksia tuottaa jatku
vasti uudenlaisia ajattelu- ja toimintamalleja. Rutiinien ja käytäntöjen muutta
minen edellyttää, että toimintaa tarkastellaan reflektiivisesti, kehitetään uusia 
välineitä ja vaikutetaan toimintaympäristöön. Uudistavassa oppimisessa asia 



14 

on tietoisen sisäistämisen lisäksi kyettävä soveltamaan käytännöllisten ongel
mien ratkaisuun. (Ruohotie 1998, 15.) Yksilöiden henkisen minän kasvun ja si
säisen yrittäjyyden aikaansaamisessa koulutuksen avulla on meillä edelleen ke
hitettävää. Koulutus keskittyy pääasiallisesti tietopuoliseen opetukseen, jonka 
yhteydessä yksilön oman minän kasvu jää usein toissijaiseksi tai kokonaan 
huomiotta. 

Ihmisen minärakenteen luomisessa ovat tärkeitä ne toimintastrategiat, joi
ta henkilö on oppinut käyttämään oman maailmankuvansa tarkentamiseksi. Jos 
henkilöllä on kokemuksia, että tietty toiminta johtaa aina arvostavaan ja toinen 
toiminta paheksuvaan palautteeseen, sitä todennäköisemmin hän toimii joh
donmukaisesti tilanteesta toiseen. Jos taas yksilön vuorovaikutusprosesseille on 
ollut ominaista erilaisten toimintamallien kokeilu tilanteen mukaan ja uusien 
ratkaisujen etsiminen, on todennäköistä, että hän myös jatkossa pyrkii kokeile
maan uusia toiminnan strategioita ja tavoitteenasetteluja. Tällöin hänen on 
mahdollista saada tilanteista monivivahteista palautetta, joka on omiaan johta
maan arvojen ja tavoitteiden jatkuvaan tarkentamiseen ja itsearvostuksen vah
vistumiseen. (Rauste-von Wright 1996, 100.) 

Yksilön itsearvostus säätelee ratkaisevasti sitä, missä määrin hän on val
mis kokeilemaan uusia toimintamalleja ja - strategioita ja yleisemminkin toi
mimaan omaa elämäänsä ohjaavana subjektina. Minärakenteeseen kytkeytyy 
kuva ns. ihanne minästä, minkälainen yksilö haluaisi olla. Mitä kauempana to
dellinen minäkuva on tuosta ihanne minästä, sitä vähäisempi on yleensä henki
lön itsearvostus ja itsetunto. Koetun minän ja ihanne minän välistä etäisyyttä 
säätelevät mm. toiminnasta saatavaa palautetta koskevat odotukset. Itsetunnon 
vahvistumisen tai heikkenemisen prosesseissa on oleellista yksilön oma tulkinta 
saamastaan palautteesta. Samalla tavalla annettu positiivinen ja kannustava pa
laute ei aina johda eri yksilöiden kohdalla yhtäläiseen itsetunnon kohoamiseen. 
(Rauste-von Wrigth & von Wright 1996, 101.) 

Itsearvostuksen puute ja heikkeneminen synnyttävät jännitteen, ristirii
dan, joka heijastuu monin tavoin ihmisen koko elämänprosessiin. Jos koulutus 
voi olla luomassa henkilön itsetuntemusta, itsearvostusta ja itseluottamusta on 
sen kasvatustehtävä yhdeltä osalta suoritettu merkittävällä tavalla loppuun. 
Tällöin yksilö on saanut eväitä oman elämäntaipaleensa osalle kamppailussa 
omasta menestyksestään. Jos työntekijällä ei ole riittävää itsetuntemusta ja it
searvostusta, tämä heijastuu hänen työprosessiinsa heikentäen hänen mahdolli
suuttaan lähestyä toisia ihmisiä näiden elämäntilanteesta käsin ja etsiä tältä 
pohjalta kokeillen ratkaisumalleja. (Rauste-von Wright & von Wright 1996, 93-
102.) Samalla tavalla kuin oppimista korostetaan tänään elinikäisenä, niin myös 
sisäiseen yrittäjyyteen kasvu voidaan nähdä henkilön elinikäisenä oppimisena 
ja kasvuna minän osalta. 

Yrittäjyyskasvatuksen kannalta rajanveto sisäiseen yrittäjyyteen ja ulkoi
seen yrittäjyyteen on vaikeaa. Voitaneen sanoa, että sisäisen yrittäjyyden omi
naisuuksia tarvitsevat sekä toisen palveluksessa yrittäjämäisesti työtä tekevät 
että ulkoisina yrittäjinä toimivat. Ulkoinen yrittäjyys on melko harvalla ihmisel
lä reaalinen vaihtoehto. Sen sijaan heillä voi olla motivaatiota ja tahtoa toimia 
yrittäjämäisesti eli sisäisenä yrittäjänä toisen palveluksessa. Sisäinen yrittäjyys 
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on yhdistetty suurten yritysten tapaan toimia yrittäjämäisesti organisaation si
sällä. Sillä on pyritty mm. tehokkuuden ja innovatiivisuuden nostamiseen or
ganisaatioissa. Tässä tutkimuksessa sisäinen yrittäjyys nähdään yksilön mah
dollisuutena luoda itsestään ammatillisesti kehittyneempää, uskaliaampaa ja 
aktiivisempaa ihmistä. Yleisesti voidaan sanoa hyvää työntekijää. Yrittäjyyteen 
ja yrittäjämäiseen toimintatapaan yhdistetään sisäinen elämänhallinnan tunne. 
Ihmisellä on sisäinen elämänhallinnan tunne, kun hän näkee, että asiat ovat yh
teydessä hänen omaan käyttäytymiseensä. Lisäksi hän uskoo, että hän voi kont
rolloida näitä asioita omilla toimillaan (Rotter 1966). Tämä oli yksi perusasia, 
miettiessäni tutkimukseni lähtökohtia. Sisäinen elämänhallinnan tunne on yh
distetty yrittäjyyteen ja yritysjohtajiin (Rotter 1966; Sexton & Bowman; Huus
konen 1992.) Halusin nähdä, liittykö sisäinen elämänhallinnan tunne sisäiseen 
yrittäjyyteen. Toinen tärkeä asia oli saada selvyyttä siihen, mitkä yksilön per
soonallisuuteen liittyvät asiat ovat sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan tunteen 
kanssa yhteydessä. Yrittäjyyteen ja myös sisäiseen yrittäjyyteen liittyvä tutki
mus on enemmän kuvailevaa kuin analyyttistä. Sisäistä yrittäjää kuvaillaan tut
kimuksissa hänen piirteidensä avulla. Tämän tutkimuksen näkemyksen muo
dostamisessa olen tukeutunut sen vuoksi kasvatustieteen, psykologian ja filoso
fian antamaan tietoon. Sisäinen yrittäjyys ja sisäinen yrittäjä yksilönä on tutki
muksissa nähty enemmän organisaation jäsenenä kuin itseään kehittävänä yksi
lönä. Yrittäjyyden akateeminen tutkimus on viime vuosina kasvanut erittäin 
paljon. Silti on todennäköisesti liian haastavaa pyrkiä luomaan koko yrittäjyyttä 
kattavaa teoriaa. Yritysten monimuotoisuus ja yrittäjäpersoonallisuuksien mo
ninaisuus tekee teorian luomisesta hyvin vaikean, lähes mahdottoman. Tämä 
mielessäni pyrin lähestymään sisäisen yrittäjän ominaisuuksia yksilön minäkä
sityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen kontekstissa. Jokaisella tutki
muksella on tavoitteena tuoda jotain lisäarvoa olemassa olevaan näkemykseen 
tutkittavasta ilmiöstä. Sisäinen yrittäjyys voidaan nähdä yhtenä mahdollisena 
yksilön kasvun tavoitteena, johon liittyy myös yhteisön jäsenenä kasvaminen. 
Työelämään siirtyminen ja siellä menestyminen on tärkeä vaihe yksilön elämäs
sä. Siirtymisen onnistuminen on tärkeää, koska se on keskeinen osa elämänkul
kua. (Jokisaari 2002, 67-83.) Oman elämän ohjaaminen antaa perustaa yksilön 
minäkäsityksen muodostumiseen. Tavoitteiden asettaminen ja tavoitteiden hy
väksi toimiminen johtavat yleensä tiettyyn lopputulokseen, jota yksilö tavalli
sesti arvioi onnistumisen tai epäonnistumisen näkökulmasta. Onnistunut ta
voitteen saavuttaminen on yhteydessä yksilön myönteiseen minäkäsitykseen. 
Epäonnistuminen tavoitteen saavuttamisessa puolestaan luo negatiivista minä
käsitystä ellei yksilö voi osoittaa ulkoista tekijää epäonnistumiselleen. (Nurmi & 
Salmela-Aro 2002, 54-66). Henkilökohtaiset tavoitteet, jotka auttavat yksilöä tu
levien haasteiden ratkaisussa, näyttävät johtavan psyykkiseen hyvinvointiin. 
Yksilö kohtaa elämässään erilaisia haasteita ja vaatimuksia. Näiden muuttuessa 
yksilön tulisi myös muuttaa henkilökohtaisia tavoitteitaan. Henkilökohtaisten 
tavoitteiden sopeuttaminen muuttuneisiin elämänvaatimuksiin näyttää lisää
vän yksilön psyykkistä hyvinvointia ja vähentävän masennusta. Henkilökoh
taisten tavoitteiden arviointia koskevien tulosten mukaan, mitä enemmän yksi
lö osoitti omaa elämänhallinnan tunnetta, itsearvostusta, elämän tyytyväisyyttä 
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ja psyykkistä terveyttä, sitä enemmän hän uskoo saavuttavansa henkilökohtai
set tavoitteensa. (Salmela-Aro & Nurmi 2002, 158-172.) 

Yksilön minäkäsityksen ja itsetunnon tiedostamisella oman ammatillisen 
kasvun vaiheessa on todennäköisesti merkitystä oppijan myöhemmälle tiedos
tuneisuudelle ja menestymiselle omassa työssään. Sillä voi olla myös merkitystä 
hänen elämänhallinnan tunteelleen ja henkilön valinnalle omasta sisäisestä yrit
täjyydestä. Tähän tutkimukseen sisältyvät käsitteet minäkäsitys, itsetunto ja 
elämänhallinnan tunne ovat sisällöltään ja merkitykseltään samaan viittaavia. 
Pyrin kuitenkin tutkimuksessani näiden käsitteiden erillisyyden esille tuomi
seen ihmisen kokonaisuuden kuvaa muodostettaessa. 

1.1 Tutkimuksen motiivit ja tavoitteet 

Elämme yrittäjyyden vuosikymmentä. Yrittäjyyskasvatus on nostettu eri koulu
tusasteilla keskeiseksi teemaksi oppimista. Sen perustana ovat sekä liiketalous
tieteelliset että kasvatustieteelliset käsitemäärittelyt. Yrittäjyyskasvatuksen ta
voitteena on kehittää yksilön persoonallisuutta yrittäjämäiseksi sekä antaa 
myös motivationaalisia, asenteellisia, tiedollisia ja taidollisia valmiuksia yrittä
jyydessä. Kouluissa tämän tutkimuksen kontekstissa yrittäjyys on yksi keskei
nen tavoite oppimista. 

Henkilökohtainen kiinnostukseni yrittäjyyskasvatusta kohtaan nousee 
työstäni. Olen toiminut opettajana ensin Kemin kauppaoppilaitoksessa ja ny
kyisin ammattikorkeakoulussa yhteensä 25 vuotta. Kemi-Tornion ammattikor
keakoulussa olen toiminut ammattikorkeakoulukokeilujen alkamisesta saakka 
vuodesta 1992 yritystoiminnan ja yrittäjyyden opettajana. Kiinnostukseni yrittä
jyyden opettamista kohtaan on tullut niistä ongelmista, joita olen havainnut 
käytännön opetustyössä yrittäjyyskasvatusta kohtaan. Kognitiivisuus, ts. yrittä
jyyden tietojen ja taitojen opettaminen on ollut viime vuosiin asti jokseenkin 
hallitseva yrittäjyyskasvatuksen paradigma. (Ruohotie & Koiranen 2001, 10.) 
Sekä ulkoiseen että sisäiseen yrittäjyyteen liittyvän osaamisen kasvu on usein 
ollut liian suppeaa. Tämän vuoksi haluan omassa työssäni yksilön kokonaisval
taisuudesta tuoda esille sisäiseen yrittäjyyteen liittyvänä yksilön minäkäsityksen, 
itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen. 

Huuskosen (1992, 44-70) mukaan ulkoiseen yrittäjyyteen kiinteästi liitty
viä asioita ovat mm. yksilön taustatekijät, työkokemus, aikaisempi yrittäjäko
kemus, perhetausta, roolimallit. Henkilöön liittyvinä tekijöinä Huuskonen tuo 
esille yleisen persoonallisuuden, riskisuuntautuneisuuden, suoriutumistarpeen, 
autonomian- ja vallanhalun sekä arvot ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan. Tutki
mukseni tavoitteena on luoda käsitystä yksilön sisäiseen yrittäjyyteen hänen 
minäkäsityksensä, itsetuntonsa ja elämänhallinnan tunteensa avulla. 

Yksilö toimii usein organisaatioissa. Myös muilla yksilöön liittyvillä si
doksilla, kuten työnantajalla, harrastus- ja muulla sidonnaisuusryhmällä, per
heellä, ystävillä jne. on merkitystä yksilöön. Tietojen ja taitojen osaaminen on 
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yrittäjyydessä ja myös sisäisessä yrittäjyydessä välttämätön ehto, mutta pelkki
en tietojen ja taitojen oppimisella ei välttämättä luoda yrittävää asennetta ja 
toimintatapaa työntekoon. 

Elämänhallinta alkaa itsestä. Ennen kuin henkilö voi yrittää hallita elä
määnsä, hänen tulee tietää, mitä hän elämältään toivoo ja mitä hän tavoittelee. 
Elämänhallinta on osa henkilön autonomiaa, kykyä säännellä omaa käyttäyty
mistä ja valita sekä ohjata omaa päätöksentekoa ja toimintoja ilman tarpeetonta 
kontrollia ja riippuvuutta toisista ihmisistä. (Ekola 1997, 28.) 

Henkilöllä on yksilöllisesti omat tavoitteensa. Tavoitteista viriää halu toi
mia, sitoutuneisuus, joka käynnistää tehtävän suorittamiseen vaadittavan ener
gian. 

Näiden ajatusten perustalta on herännyt kiinnostus tietää sisäisestä yrittä
jyydestä, yksilön henkisestä olemuksesta ja näiden asioiden mahdollisesta kes
kinäisestä yhteydestä toisiinsa. 

Itseensä sitoutunut ja itseään 
vahventava ihminen 

Henkinen minä 

Humanistinen ihmiskäsitys 

KUVIO 1 Tutkimuksen perusasetelma 

Tutkimuksen perusasetelma (kuvio 1) pohjautuu humanistiseen ihmiskäsityk
seen. Se sisältää ajatuksen vapaasta ja itsetuntoisesta elämänhallintaan pyrki
västä ihmisestä, joka luottaa itseensä ja kehitysmahdollisuuksiinsa. Hänellä on 
luottavainen ja vastuullinen suhde sekä itseensä että ympäristöönsä. Ihminen 
on myös tavoitteellinen. Oppimisen avulla ihminen voi asettaa itselleen tavoit
teita, jotka liittyvät yksilön kasvuun itseensä sitoutuneeksi ja itseään vahventa
vaksi ihmiseksi. Yksilön kasvu luo mahdollisuutta minäkäsityksen reflektoin
nin kautta luoda vahvempaa itsetuntoa, joka voi heijastua yksilön persoonassa. 
Tämän päivän työelämän vaatimukset korostavat tietojen, taitojen ja kokemuk
sen lisäksi yksilön persoonaa työssä selviytymiseksi. Yksilön vahva minäkäsitys 
ja itsetunto ovat hänelle eduksi, vaikka hän ei tavoittelisikaan sisäistä yrittäjyyt
tä. Myös muualla kuin työelämässä yksilön etuna on oman minän ja itsetunnon 
vahvuus. 

Tutkimukseni tavoitteena on tarkastella yksilön sisäistä yrittäjyyttä ja sen 
yhteyttä yksilön minäkäsitykseen, itsetuntoon ja elämänhallinnan tunteeseen. 
Päähuomio on sisäisen yrittäjyyden sekä edellä mainittujen käsitteiden määrit
telyssä ja niiden välisen vuorovaikutuksen kuvaamisessa sekä sisäisen yrittä
jyyden systematisoinnissa. Tutkimuksessani tarkastelen yksilön minäkäsityk-
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sen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen sekä sisäisen yrittäjyyden käsitteitä 
sekä näiden käsitteiden välisiä yhteyksiä. Käsiteanalyysin kautta on tarkoituk
seni saada esiin tutkimukseni välttämättömät ainekset, ajattelun perusyksiköt. 
Määritellyt ajattelun perusyksiköt luovat mahdollisuuden myöhemmin ilmiön 
tarkentamiseen ja täsmentämiseen. Perusyksiköiden avulla päästään myös luo
kitukseen ja osoituksiin, samanlaisuuteen ja erilaisuuteen sekä mittaamiseen. 
(Näsi 1980.) Käsiteanalyysin avulla luodun näkemyksen testaan tutkimukseni 
empiriaosassa. Tutkin, tukevatko suorittamani kvantitatiivisen kyselyn tulokset 
luotua näkemystä minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen yh
teydestä sisäisen yrittäjän ominaisuuksiin. 

1.2 Tutkimustehtävä ja sen rajaaminen 

Tutkimuksen yksi ratkaisevista osista on päätöksenteko, missä määritellään 
tutkimuksessa esiintyvien ilmiöiden olemus. Rauhala (1985, 2-4) kutsuu tätä 
tutkimuksen ontologiseksi ratkaisuksi. Tämän tutkimuksen kahden keskeisen 
käsitteen, sisäinen yrittäjä ja sisäinen yrittäjyys, antologia määrittyy yrittäjyys
kasvatuksen kontekstiin. Remeksen (2003, 107-109) mukaan yrittäjyydelle omi
nainen oppimiskäsitys pitää sisällään toimijalähtöisen tiedonmuodostuksen se
kä tämän tuottaman todellisuuskäsityksen. Yksilö pyrkii omassa oppimisessaan 
yrittäjyydestä ja myös sisäisestä yrittäjyydestä etsimään tarvitsemiansa tietoja ja 
taitoja, jotka hän suhteuttaa omaan käsitykseensä ympäristöstä. Tämän antolo
gian mukaan henkilö hyväksyy itselleen oikeuden kyetä vaikuttamaan ympä
ristöönsä, päinvastoin kuin ohjaajakeskeinen oppimistyyli pyrkii jakamaan tie
toa oppijalle ohjaajan ehdoilla. Lisäksi hän uskoo kykenevänsä jäsentämään 
omaa sisäistä ja ulkoista todellisuuttaan. Ontologia määrittyy siitä, että henkilö 
havainnoi ympäristönsä viestejä ja käy keskustelua sosiaalisen ja tiedollisen 
ympäristönsä sekä itsensä kanssa sisäisestä yrittäjyydestä. 

Yksilön sisäiselle yrittäjyydelle antama sisältö heijastuu niiden merkityk
sien avulla, joita henkilö yhdistää tämän keskustelun kautta omaan toimintaan
sa ja itsensä kehittämiseen. Tässä tarkoituksessa tutkimuksessa tarkastellaan 
sisäistä yrittäjyyttä yksilönäkökulmasta. Kun inhimillistä ilmiötä, tässä tutki
muksessa sisäistä yrittäjyyttä ja yksilön minäkäsitystä, itsetuntoa ja elämänhal
linnan tunnetta, tarkastellaan tieteellisesti ja niistä tehdään päätöksiä, jotka tu
kevat tutkimuksen perusteita, tulisi tutkittavalle ilmiölle asettaa ontologinen 
kysymys (Rauhala 1990, 62). Sisäistä yrittäjyyttä tulee inhimillisenä ilmiönä tar
kastella myös yhteisön tai organisaation jäsenenä toimimisen näkökulmasta. 
Tämä liittyy ihmisen suhteisuuteen, yksilö elää aina suhteessa johonkin. Hän 
voi elää esimerkiksi suhteessa perheeseen, harrastusryhmään, opiskeluryh
mään, työryhmään, ystäviin. Suhteissa eläminen sosiaalisena ilmiönä vaikuttaa 
yksilöön ja päinvastoin, yksilö vaikuttaa toisiin ihmisiin. Tällöin ilmikäyttäyty
misen taustalta nousevat esille ajatukset siitä, minkälainen yhteisö- ja organi
saatioympäristö ohjaa myönteisesti yksilöä sisäisen yrittäjyyden prosessissa. 



19 

Lisäksi yksilötasolla nousee esille kysymys, minkälainen ihmiskäsitys luo yksi
lössä sisäistä yrittäjyyttä. Yhteisön tai organisaation vaikutusta ei tässä tutki
muksessa ole selvitetty, koska se voidaan katsoa olevan yksilön normatiiviseen 
minäkäsitykseen liittyvä asia ja normatiivinen minäkäsitys on rajattu tutkimuk
sen ulkopuolelle. Tarkoituksenani on tutkia yksilön minäkäsitystä, itsetuntoa ja 
elämänhallinnan tunnetta sekä sisäisen yrittäjän ominaisuuksia hänen omaan 
itseensä perustuvista seikoista käsin. 

Yksilön henkisen minän kasvun lähtökohdat ovat itsetuntemuksessa, it
sensä hyväksymisessä ja itsensä arvostamisessa. Näiden seikkojen ontologinen 
perusta on itsensä tiedostamisessa yksilönä ja oman olemassa olon tiedostami
sessa. Tästä esille tuleva kysymys on, miten yksilön käsitys itsestä on yhteydes
sä hänen itsearvostukseensa ja itsetuntoonsa? 

Yrittäjyyskasvatus on kiinnittänyt huomiota hyvin paljon ulkoiseen yrittä
jyyteen. Usein varsinkin nuorelle henkilölle ulkoinen yrittäjyys ei ole vielä kou
lutuksen keskeneräisyyden ja kokemuksen puuttumisen vuoksi todellinen vaih
toehto itsensä työllistämiseen. Tutkimuksissa on todettu yrittäjiksi ryhtyvien 
olevan 25-40-vuotiaita. Tällöin yrittäjäksi aikova on saavuttanut riittävän am
mattitaidon, kokemuksen ja itseluottamuksen (Huuskonen 1992, 52; Hauta-aho 
1990, 44). Tämä seikka puoltaa usein juuri nuoren aikuisen osalta ensin oman 
minän kasvua sisäiseen yrittäjyyteen. Hän voi toteuttaa itseään organisaation 
jäsenenä usein ilman ulkoiseen yrittäjyyteen liittyvää taloudellista riskiä. Myös 
muiden henkilöiden kuin pelkästään nuorten osalta sisäinen yrittäjyys on tär
keää. Sisäinen yrittäjyys voidaan työntekoon liittyvänä rinnastaa yksilön elin
ikäiseen oppimiseen, ammatilliseen kasvuun ja yksilönä kasvuun. Tässä tutki
muksessa sisäinen yrittäjyys on haluttu sitoa yrittäjyyskasvatukseen. Sisäiseksi 
yrittäjäksi kasvu on henkinen prosessi, jossa oppimisella on erittäin korkea 
merkitys. Yksilön kasvuun liittyy myös sosiaalisuus, koska ihminen kasvaa ja 
hänen persoonallisuutensa kehittyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 
kanssa. Tätä näkökulmaa tuodaan esille tutkimuksessa organisaation sisäisen 
yrittäjyyden kautta. 

Päähuomio yrittäjyyteen ja sisäiseen yrittäjyyteen on ollut ihmisen kognitii
visen alueen proseduraalisen tiedon (taidot) ja konseptuaalisen tiedon (asiatieto) 
välittämisessä. Sisäisen yrittäjyyden oppiminen on prosessi, joka vaatii yksilön 
huomioon ottamista holistisesti. Sisäinen yrittäjyys on henkilön mahdollisesti 
elinikäistä oppimista omasta itsestään. Tässä oppimisprosessissa koulun primaa
ritehtävä on saattaa opiskelija tutkimaan itseään ja ympäristöään oman minän 
kasvun ja kehittymisen käynnistämiseksi sekä itsetunnon lisäämiseksi. 

Yrittäjyyskasvatuksen idea on, että se kattaa formaalin koulujärjestelmän 
esiopetuksesta ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin asti. Mikään koulujär
jestelmän osa ei yksin vastaa yrittäjyyskasvatuksesta. Yrittäjyyskasvatus on 
prosessi, johon koko koulujärjestelmän tulee osallistua, jotta yhteiskuntaan saa
daan yrittäviä ja tavoitteellisia yksilöitä. (Johannisson & Madsen 1997, 20; Ris
timäki & Vesalainen 1997.) 

On kuitenkin huomattava, että yrittäjyyteen kasvuun ja oppimiseen vai
kuttavat formaalisen koulujärjestelmän lisäksi myös esimerkiksi kotikasvatus, 
työ, harrastukset ja vapaat virikkeet. 
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Kuviossa 2 on esitetty tämän tutkimuksen viitekehyksen osat ja niiden yh
teydet empiriatutkimukseen. Tutkimus suoritetaan poikkileikkaustutkimukse
na, jossa mitataan opiskelijoiden ja tradenomien sen hetkinen näkemys minäkä
sityksestään, itsetunnostaan ja omista sisäisen yrittäjän ominaisuuksistaan. 

Minäkäsitys .,.. Itsetunto .,.. Elämänhallinnan tunne.,.. Sisäisen yrittäjän 
ominaisuudet 

··························································----····································

1 Empiirinen tutkimus 
Hallinnon ja kaupan toimialan 
opiskelijan ja tradenomin 
itsearviointi 

minäkäsityksestään, 
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KUVIO 2 Tutkimusasetelma ja siinä ilmenevät tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 
osat ja niiden yhteydet tutkimuksen empiriaan. 
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1.3 Tieteenfilosofiset perusvalinnat 

1.3.1 Tutkimuksen metodologia 

Tutkimukseni lukeutuu ihmistieteisiin, koska tutkittava ilmiö on yksilön henki
nen minä. Tutkimuksessani käytän hermeneuttista menetelmää, joka pyrkii 
olemassa olevan tiedon tulkintaan. Instrumentaalisen tiedekäsityksen perus
teella tietojen ja teorioiden sovellettavuutta käytäntöön pidetään tärkeänä. Tie
teellinen tieto on arvokasta, kun sillä on välitöntä käyttöä. Tekninen tiedonin
tressi on Habermasin käyttämä käsite tiedon välinearvosta. Tiedonintressi ei 
tarkoita tutkijoiden motiiveja tai yhteiskunnallisesti asetettuja tutkimuksen ta
voitteita, vaan jonkinlaista objektiivista rationaalisuusperustaa (Niiniluoto 1999, 
71). Esimerkkinä humanististen tieteiden alalla vallitsevasta teknisestä intressis
tä Niiniluoto mainitsee vieraan kielen oppimista koskevat tutkimukset, joita so
velletaan uusien oppimismenetelmien kehittämiseen. Vastaavasti yhteiskunta
tieteisiin lukeutuvan yrittäjyyskasvatuksen tutkimusten teknisenä tiedonintres
sinä voisi olla opetussuunnitelmien ja opetusmenetelmien kehittäminen. 

Tämän tutkimuksen viitekehyksen sisältämä käsiteanalyyttinen tutkimus
ote edustaa filosofista pohdintaa tai filosofisen metodin soveltamista kasvatus
tieteellisiin ja kasvatuspsykologisiin sekä taloustieteellisiin perusteisiin. 

Näsi nimeää käsiteanalyyttisen tutkimusotteen relevantit näkökohdat seu
raavasti: 

Tarkoituksena on käsitejärjestelmien konstruointi 
Taustana on aiempi käsiteanalyyttinen tutkimus ja/ tai empiirinen tutkimus 
Metodina on ajattelun metodi, analyysilla ja synteesillä luodaan uusia käsitteitä. 
Koettelu ei ole varsinaista verifiointia, vaan lähinnä argumentointia 
Tutkimuskohteena voivat olla tosiasiat, arvot tai normit 
Tutkimustulokset voivat olla sekä toteavia että suosittelevia. (Näsi 1983, 37.) 

Käsiteanalyysin vaiheet jaetaan problematisointiin, eksplikointiin ja argumen
tointiin. Problematisoinnissa pyritään käsitteet kytkemään ympäröiviin käsittei
siin ja osoitetaan puute tai ongelma, jota pyritään ratkaisemaan. Eksplikoinnissa 
käsite määritetään ja kuvataan sen keskeinen sisältö ja merkitys. Argumentoin
nissa puolustetaan tehtyjä johtopäätöksiä esimerkkien ja vastaesimerkkien avul
la (Näsi 1980, 32, Niiniluoto 1999, 22-23.) Käsiteanalyyttisessä tutkimuksessa 
perustana ovat tavallisesti aikaisemmat doktriinit. Analyysiä ja synteesiä hy
väksikäyttäen edetään kohti uusia, loogisesti kiinteitä käsitejärjestelmiä ja viite
kehyksiä. Tavoitteena on jonkin alueen tietovaraston jäsentäminen uudelleen 
siten, että olennaiset seikat pääsevät paremmin ja ymmärrettävämmin esille. 
(Lukka 1986, 136.) 

Tutkimukseni empiriaosa rakentuu viitekehyksessä muodostetun käsit
teellisen näkemyksen perustalle. Hyvään tutkimukseen liittyy olennaisesti, että 
empiriaosa on yhteydessä viitekehyksessä luotuun ajatteluun ja käsitteisiin. 
Empirian tutkimusmenetelmänä käytetään kvantitatiivista metodia. Tätä perus
tellaan sillä, että viitekehyksessä luotua käsitystä halutaan koetella suurella pe-
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rusjoukolla. Tutkimus on selittävä, kausaalinen. Siinä pyritään viitekehyksessä 
luodun käsitteellisen näkemyksen perustalta selittämään latentteja yksilön si
säisen yrittäjän ominaisuuksia. Kausaalinen tutkimus vaatii laajan aineiston 
muuttujien välisiä riippuvuuspäätelmiä yleistettäessä luotettavien tulosten 
saamiseen (Heikkilä 2004, 14.) Perusjoukko on Kemi-Tornion ammattikorkea
koulun hallinnon ja kaupan toimialan tradenomiopiskelijat ja vuoden 2002 lop
puun mennessä valmistuneet tradenomit. 

1.3.2 Ontologinen perusta 

Ihmisen ontologisuuden ongelma koskee ihmisen todellisuuden olemusta. Yksi
lön kannalta olennaisia kysymyksiä ovat, onko tutkittava todellisuus hänen ul
kopuoleltaan vai hänen sisältään. Syntyykö yksilön todellisuus annettuna hä
nen ulkopuolellaan vai onko se tuotos hänen mielessään. Tämän tutkimuksen 
ontologinen ongelma on yksilön minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan 
tunteen yhteys yksilön sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksiin. Burrell ja Morgan 
(1992) ilmentävät tieteellisen metodologian subjektiivisuuden - objektiivisuu
den ulottuvuuksille seuraavasti: 

The subjective - objective dimension 
The subjectivist approach The objectivist approach 

to social science to social science 

Nominalism Ontology .. 1 Realism

Antioositivism Epistomology Positivism 

Voluntarism Human nature Determinism 

IdeoITTaohic Methodology Nomothetic 

KUVIO 3 Ihmistieteitä koskevien oletusten analysointitaulukko (Burrell ja Morgan 1992, 3) 

Nominaalisen ontologian mukaan maailmalla ei ole oikeaa rakennetta, vaan se 
on yksilön mielen tuote. Käytetyt käsitteet ovat keinotekoisia luomuksia. Nii
den hyöty perustuu niiden sopivuudelle kuvata, saada järkeä ja päätöstä ulkoi
seen maailmaan. Realismissa yksilö nähdään syntyneenä sosiaaliseen maail
maan, jolla on oma todellisuus. Ontologisesti se on olemassa ennen yksilön 
olemassaoloa ja tietoisuutta. Realismissa sosiaalinen maailma ilmenee yhtä ko
vana ja konkreettina kuin luonnollinen maailma. (Burrell ja Morgan 1992, 4.) 

Tässä tutkimuksessa sisäinen yrittäjyys nähdään aloitekykyisyytenä, itse
näisyytenä, muutoshalukkuutena, motivoituneisuutena, luovuutena, epävar
muuden sietokykynä, riskinottokykynä, innovatiivisuutena, visiointina ja vas
tuullisuutena yksilössä. Sisäisen yrittäjyyden luonnehdinta sisältää nominalisti
sen käsityksen todellisuudesta. Myös itse käsite sisäinen yrittäjyys (intrapre-
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neurship) kuvaa luotua käsitettä, jonka merkitys tulee esille vasta yhteydestä 
maailmaan toiminnan, oman ja ryhmän työn avulla. Sisäinen yrittäjä luo toi
minnan kautta omaa tulevaisuuttaan, joka on jatkuvasti muuttuva. Todellisuut
ta esille tuovat prosessit tapahtuvat organisaatiossa ja sen kontekstissa. 

Yksilön henkinen minä ilmenee hänen reflektiivisessä ajattelussaan. Hen
kinen on olemukseltaan tietoisuutta. Tässä tutkimuksessa henkinen tulee esille 
omana tietoisuutena minäkäsityksen ja itsetunnon sekä elämänhallinnan tun
teen kautta. Henkinen ilmenee oman tietoisuuden avulla inhimillisenä toimin
tana. Turusen (1991, 236) mukaan voidaan kuitenkin aavistaa, että yksilön elä
män merkitys on hänen minänsä toteuttamisen pyrkimyksessä. Henkinen ilme
nee tässä tutkimuksessa oman tietoisuuden (minäkäsityksen) ja itsensä arvos
tuksen (itsetunnon) lisääntymisenä, joka luo yksilössä elämänhallinnan tunnet
ta. Ihmisen henkistä ei voida nähdä ja sillä tavalla tuoda esille. Kuitenkin ihmi
nen tuntee oman henkisen olemassaolon itsessään. Samoin elämänhallinnan 
tunne ei ole yksilössä näkyvä. Se on hänen sisäinen kokemuksensa, tunne 
omasta mahdollisuudesta vaikuttaa siihen, mitä hän tulevaisuudessaan kohtaa 
ja miten hän siihen suhtautuu. Tässä tarkoituksessa yksilön henkinen minä on 
subjektiivinen ilmiö. 

Alajoutsijärvi esittää tutkimuksessaan jatkumon, jonka toisessa päässä on 
ääriobjektivistinen ja toisessa päässä äärisubjektivistinen näkemys todellisuu
desta. Ääriobjektivistisen näkemyksen perusoletuksiin kuuluu seuraavat asiat: 

Todellisuus on kova, konkreetti ja samanlainen kaikille (perusmetafora on ko
ne). 
Todellisuus voidaan löytää osien välisistä suhteista ja konkreettisina käyttäyty
misinä. 
Todellisuutta on mahdollisuus havainnoida ja mitata. 
Ihmiset ovat kovan todellisuuden tuotteita ja muokkaamia. 
Ihmiset reagoivat ympäristöön säännönmukaisesti. 
Tutkimusmetodeja ovat mm. koeasetelmat, esimerkkejä behaviorismi ja oppi
misteoriat. (Alajoutsijärvi 1996, 85-86.) 

Äärisubjektivistisen näkemyksen perusoletuksia ovat seuraavat: 

Sosiaalinen todellisuus ja sen tapahtumat ovat yksilön tietoisuuden ja mieli
kuvituksen heijastumia (perusmetafora sekavuus) 
Tieto perustuu subjektiivisiin kokemuksiin 
Ihmiset muuttavat todellisuutta oman tietoisuutensa sisällä 
Tutkimusote on fenomenologinen. 

Tarkasteltaessa sisäistä yrittäjyyttä ilmiönä se havainnollistuu yksilön ulkoiseen 
maailmaan toiminnan, mm. työnteon kautta. Tällä perusteella sisäinen yrittä
jyys on lähempänä objektiivisuutta. Sisäisessä yrittäjyydessä on myös subjektii
visia piirteitä, kun pohditaan yksilön ajattelua ja suhtautumista yrittäjämäiseen 
työntekoon. Oma ajattelu ja suhtautuminen ovat yksilön subjektiivisia koke
muksia, tuntemuksia itsestä työnteon suorittajana. 

Yksilön henkinen minä on myös yksilön omaa sisäistä kokemusta ja tieto 
siitä perustuu paljolti yksilön subjektiivisiin kokemuksiin ja muutoksiin itsessä. 
Yksilön henkinen minä ilmenee hänen reflektiivisissä ajatuksissansa. Tämän 
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tutkimuksen minäkäsitys ja itsetunto sekä elämähallinnan tunne liittyvät yksi
lön omaan subjektiiviseen kokemukseen itsestä. 

Yksilön luonnetta kuvattaessa ääripäinä ovat voluntaristinen ja determi
nistinen ihmiskäsitys. Voluntaristisen ihmiskäsityksen mukaan yksilöllä on 
oma vapaa tahto ja hän on autonominen. Deterministisen ihmiskäsityksen mu
kaan ympäristö tai tilanne määrää yksilön toiminnan. Hän voi vain reagoida 
ympäristön tai tilanteen muutokseen. (Burrell ja Morgan 1992, 6.) Humanistisen 
ihmiskäsityksen mukaan yksilö on autonomisuuteen pyrkivä (Rogers 1951, 
1961, Aho 1995). Humanistisen ihmiskäsityksen autonomisuus on enemmän 
itseksi tulemista kuin irtautumista ympäristöstään ja sosiaalisuudestaan. Yksilö 
pyrkii kasvamaan omaksi itsekseen. Tätä Rauhala kuvaa kysymyksellä, minkä
lainen tehtävä yksilö on itselleen. Yksilö kasvaa sosiaalisissa suhteissa toisten 
ihmisten kanssa. Hänellä ei ole täydellisesti vapaata tahtoa, vaan se on sidoksis
sa sekä yksilön ulkoisiin että sisäisiin tekijöihin. Niiniluodon (1984, 158-162) 
mukaan yksilön täydellinen tahdon vapaus on harhaanjohtava. Aristoteleen in
tellektualismi näkee ihmisen tekojen olevan sidoksissa hänen luonleenlaaluun
sa ja järkeensä. 

1.3.3 Epistemologinen perusta 

Epistemologia tutkii tiedon käsitettä, tiedon alkuperää ja lajeja, tiedon saavut
tamisen mahdollisuuksia ja rajoja sekä tiedon luotettavuutta ja varmuutta (Nii
niluoto 1999, 37). Tieto voidaan jakaa sen alkuperän mukaan kahteen ryhmään. 
A priori -tieto on havaintokokemuksesta riippumatonta ja perustuu pelkästään 
ihmisjärkeen. A posteriori -tieto on peräisin kokemuksesta. Tieteenfilosofian 
kannalta jako on johtanut rationalismiin, jonka mukaan järki on tiedon lähde ja 
empirismiin, joka tunnustaa kokemuksen tiedon lähteenä. (Haaparanta & Niini
luoto 1990, 23-25.) 

Empiirinen tieto ihmisessä on sekä kapea-alaista että myös vain toistaisek
si pätevää. Tieto vanhenee ja se joutuu antamaan tilaa uudelle tiedolle. Ihmistä 
voidaan tutkia samankin tieteen piirissä monella tavalla ja löytää silti aina uusia 
tutkimustapoja. Tiedon näkökulmasta jokainen empiirinen kuvaus ja selitys on 
likiarvo täydellisestä totuudesta. Ihmistutkimus pyrkii lähestymään ideaalista 
totuutta, mutta ei sitä koskaan saavuta. Tietomme ihmisestä on sen vuoksi rela
tiivista, suhteellista. Empiirinen ihmistutkimus ei ole koskaan valmis ja sen 
vuoksi se on koko ajan matkalla kohti ihmisen yhä täydellisempää ymmärtä
mistä. (Rauhala 1989, 16-19.) 

Humanistisia tieteitä hallitsee usein hermeneuttinen eli "praktinen" tie
donintressi, joka liittyy ilmiöiden merkitysten ymmärtämiseen ja siten ihmisen 
itseymmärryksen lisäämiseen kommunikaation ja traditionlevityksen kautta. 
Humanistiset tieteet ovat ihmisen henkistä toimintaa ja kulttuuria ymmärtäviä 
(verstehen). Kuitenkin ymmärtäminen voi olla myös selittävää (erklären). Selit
täminen voidaan määritellä niin, että sen tavoitteena on tehdä ilmiö käsiteltä
väksi ja löytää keinoja vaikuttaa sen kulkuun (Niiniluoto 1999, 71). Humanisti
sissa tieteissä on pohjimmiltaan kyse merkityksen ongelmasta, miten merkitys-
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suhteet ihmistajunnassa syntyvät ja miten ne saavat sisällön (Rauhala 1990, 
115.) 

Haaparanta ja Niiniluoto (1990, 66-67) tukeutuvat hermeneuttisen tieteen
filosofian osalta Gadamerin teokseen Wahrheit und Methode (1960). Gadame
rin mukaan hermeneutiikassa ei ole olemassa varsinaista tulkinnan metodia. 
Hermeneuttinen dialogi etenee niin, että traditio antaa tutkijalle ennakkokäsi
tyksen eli esiymmärryksen (Vorverständis) ja tämä ohjaa aiheen tulkinnan ete
nemistä. Gadamerin mukaan tulkinta ei ole psykologista eläytymistä vaan kie
len kautta välittyvää tulkitsijan ja tekstin välistä vuoropuhelua, jossa tulkitsijan 
itseymmärrys lisääntyy. Tämän seurauksena tulkitsijan rooli on samanvertai
nen tulkinnan kohteen roolin kanssa. Tulkitsijan tehtävä on kuunnella tekstin 
avulla tradition viestiä ja soveltaa se nykyiseen tilanteeseen. Gadamerin her
meneutiikkaa kritisoidaan siitä, että se on kiinnostunut vain subjektin ja objek
tin yhteydestä ja vain siitä merkityksestä, joka tutkimusobjektilla on tulkitsijalle. 
Lisäksi Gadamerin hermeneutiikka ei erota tieteellistä ja ei-tieteellistä tekstin 
ymmärtämistä toisistaan. Se ei myöskään erottele erilaisia merkitystä koskevia 
kysymyksiä, kuten tekstin tai teoksen alkuperäistä merkitystä tekijän kannalta. 
Tulkitsija voi olla kiinnostunut tutkimusobjektin merkityksestä jollekin ajalle, 
erityisesti omalle ajalle. Myös tulkintatieteissä ollaan kiinnostuneita kohteen 
merkityksestä. Niiden ongelmana on usein kohteen totuudellisuus sekä teosten 
aitous (ulkoinen lähdekritiikki) että teosten sisällön totuudellisuus (sisäinen 
lähdekritiikki). (Haaparanta & Niiniluoto 1990, 64-70.) 

Totuutta pyritään määrittämään totuusteorioissa, joista keskeisimmät ovat 

totuuden korrespondenssiteoria, totuus on ajatuksen tai lauseen ja tosiasian vä
listä vastaavuutta. Lause on tosi, jos sen ilmaisema asiantila vallitsee todellisuu
dessa. 
totuuden koherenssiteoria, lauseen totuus merkitsee yhteensopivuutta muiden 
lauseiden muodostaman joukon kanssa. 
pragmatistinen totuusteoria, lauseen totuus merkitsee toimivuutta tai menestyk
sellisyyttä. Lause on tosi, jos sen mukaan voidaan toimia hyvin. 

Arkiajattelulle, samoin kuin tieteelle, luontevin totuuden määritelmä lienee kor
respondenssiteorian antama totuus. (Haaparanta ja Niiniluoto 1990, 20-21). 

Hermeneutiikka, positivismin vastakohtana, tarkoittaa alun perin kreikka
laisten legendojen, tarinoiden ja tekstien tulkintataitoa. Hermeneutiikkaa liittyy 
myös Raamatun tekstien tulkintaoppiin. (Niiniluoto 1999,56.) Gadamerin (1960) 
luomien uusien tieteenfilosofisten ajatusten myötä on usein puhuttu uusher
meneuttisesta tieteenfilosofisesta koulukunnasta, joka korostaa humanististen 
tieteiden tehtävää tradition välittäjänä ja tulkitsijana (Niiniluoto 1999, 56). Her
meneuttinen menetelmä ja tulkintatieteissä esiintyvä tieteellinen päättely eivät 
rakenteellisesti juurikaan poikkea hypoteettis-deduktiivisen mallin esille tuo
masta tieteellisestä päättelystä. Erottavana asiana näyttäisi olevan Gadamerin 
olettama tulkitsijan itseymmärryksen lisääntyminen. (Haaparanta & Niiniluoto 
1990, 67.) Ihmistieteiden keskeisenä toiminta-alueena on luoda käsitteellisiä ke
hikkoja (teorioita) ihmisten käyttäytymisen selittämiseksi ja ymmärtämiseksi. 
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Ymmärrystä parantamalla voidaan aikaansaada kehitystä jonkun järjestelmän 
(sosiaalisen, taloudellisen tai hallinnollisen) toiminnassa. (Evered 1976, 260.) 

Tässä tutkimuksessa pyrin ymmärtämään tietoa yksilön sisäisestä yrittä
jyydestä sekä hänen henkisestä kasvustaan. Tämän tiedon ymmärtämisen avul
la pyrin luomaan tietoa, jossa yhdistyy ymmärrykseni yksilön kasvusta sisäi
seen yrittäjyyteen ja yksilön muusta henkisestä kasvusta. 

1.4 Tutkimuksen taustaoletukset 

1.4.1 Humanistinen ihmiskäsitys 

Rauhala (1985, 4) määrittelee ihmiskäsitykseksi kaiken sen, mitä ihmisen tutkija 
joutuu edellyttämään tutkimuskohteestaan hypoteeseja asettaessaan ja mene
telmiä valitessaan. 

Ihmiskäsitys ilmaisee sen, mikä ihmisessä on olennaista ja minkälaisia 
mahdollisuuksia ihmisellä katsotaan olevan. Se luo perustaa ihmistä koskeville 
tutkimuksille. Ihmiskäsityksiä erotellaan erilaisten aatesuuntien mukaan. Ylei
sesti erillisinä ihmiskäsityksinä pidetään biologista, kristillistä, humanistista, 
eksistentialistista ja marxilaista ihmiskäsitystä. (Hirsjärvi 1984, 74.) 

Tutkimukseni ratkaisun humanistisen ihmiskäsityksen perustalle tein tut
kimukseni alkuvaiheessa, kun ilmeni, että tutkimus käsittelee yksilön minäkäsi
tystä, itsetuntoa ja elämänhallinnan tunnetta. Osaltaan valinta oli tiedostama
ton, kuten ihmiskäsityksen muodostaminen yleensäkin. Valinnassani pyrin 
oman tutkimusprosessini suhteen käyttökelpoisen lähtökohdan saamiseen si
säisen yrittäjän maailmaan ja yksilön henkisen minän kasvuun paneutumiseen. 
Humanistinen ihmiskäsitys antoi mielestäni tähän käytännöllisen ja rohkaise
van lähtökohdan. 

Tehtyä ratkaisua perustelen seuraavilla humanistiseen ihmiskäsitykseen 
liittyvillä perusoletuksilla, jotka ottavat ihmisen huomioon kokonaisvaltaisesti: 

1. Ihminen on enemmän kuin osiensa summa. Häntä ei voi ymmärtää vain tarkas
telemalla käyttäytymisenosia, sillä hän toimii kokonaisuutena. Ihmisen ainutlaa
tuisuus tulee esille vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

2. Ihminen on tietoinen olento. Hänellä on metakognitioita (uskomuksia, tunteita,
asenteita, tietoja) olemassaolostaan ja hänen käyttäytymisensä on yhteydessä se
kä menneisyyteen että tulevaisuuteen.

3. Ihminen tekee valintoja. Hän on esimerkiksi opetuksessa ennen kaikkea subjekti.
Hän voi vaikuttaa kokemaansa ja elämäänsä.

4. Ihminen on tavoitteellinen. Hänellä on arvoja ja päämääriä ja hän etsii merkityk
siä ilmiöille. Tavoitteellisuus erottaa hänet muista olioista. (Rogers 1951, 481-
524).

Humanistisen ihmiskäsityksen keskeinen teesi on, että ihmisellä on luonnos
taan kasvupotentiaalia ja hän pyrkii kehittämään itseään, jos ympäristö antaa 
siihen mahdollisuuksia, tukea, haasteita ja hyväksyntää. Yksilön ja ryhmän 
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kasvupotentiaali ja kasvuhakuisuus ovat keskeinen asia myös sisäisessä yrittä
jyydessä. 

Humanismin päämäärä on inhimillinen kasvu, joka tarkoittaa yksilön 
ominaisuuksien, edellytysten ja resurssien mukaista kehittymistä ihmisenä. In
himillisessä kasvussa huomioidaan myönteinen suhde sekä itseen että toisiin 
ihmisiin. Humanismi luottaa ihmisen kehityskelpoisuuteen ja omatoimisuu
teen. (Hirsjärvi 1984, 99,108-109.) 

Yksilön vapauden ja inhimillisen kasvun osalta humanismi voi joutua ris
tiriitaan organisaatioiden kanssa. Organisaatioiden kulttuuri ja sisäinen keskit
tyneisyys sekä rakenne voivat rajoittaa yksilöiden toimintaa ja vapautta erittäin 
laajasti. Humanismin perusajatuksesta ja tavoitteista nousee esille kysymys: 
Voidaanko sisäiseksi yrittäjäksi oppia, vastaus ei ole yksiselitteinen, koska hu
manismin periaatteiden mukaan jokainen oppija on yksilöllinen ja hänen tavoit
teensa ovat myös yksilöllisiä. Yksilön tavoitteiden asettaminen ja niiden suun
taaminen määräävät hyvin paljon, miten yksilö haluaa kehittyä. 

Yksilön sisäinen yrittäjyys voi ilmetä hänen tekojensa kautta, jolloin sitä 
voidaan havainnoida. Sisäinen yrittäjyys havainnollistuu toiminnan kautta yk
silön ulkopuolisena ilmiönä. Näiltä osin sisäistä yrittäjyyttä voidaan pitää osal
taan objektiivisena ilmiönä. Sisäisen yrittäjyyden muut ulottuvuudet ajattelu ja 
suhtautuminen yrittäjämäiseen työntekoon ovat yksilön sisäisiä prosesseja. 
Näiden ulottuvuuksien osalta sisäinen yrittäjyys jää osaltaan subjektiiviseksi 
ilmiöksi. Sisäiseen yrittäjyyteen liittyvän ajattelun ja suhtautumisen subjektiivi
suuden perusteella on ajateltavissa, että sisäinen yrittäjyys olisi opittavissa ole
va ilmiö. 

1.4.2 Oppimisnäkemykset 

Tämän tutkimuksen tarkastelusta on jätetty pois behavioristinen ja kognitiivi
nen oppimisnäkemys. Behavioristinen oppimisnäkemys jättää yksilön sisäiset 
ilmiöt ja tapahtumat ulkopuolelle. Se kiinnittää huomiota ulkoisiin tapahtu
miin, ärsykkeisiin. Behavioristinen oppimisnäkemys tarkastelee yksilöä ulkoa
päin kontrolloituna. Tämä on vastoin yrittäjämäistä ihmistä ja hänen itseohjaa
vaa aktiivista oppimistansa ja toimintaansa. Kognitiivinen oppimisnäkemys 
kiinnittää puolestaan huomiota yksilön tiedolliseen oppimiseen. Yksilö on ak
tiivinen tiedon käsittelijä. Oppiminen on ihmisen sisäisiä ymmärtämis-, muisti
ja ajattelutoimintoja. (Kyrö 1997, 168-170.) Kognitiivinen oppimisnäkemys pai
nottuu tiedolliseen oppimiseen. Siksi se jätetään pois yksilön tarkastelusta sisäi
seen yrittäjyyteen. Tietojen ja taitojen oppiminen on kuitenkin osa yrittäjyyttä. 
Konstruktivistinen oppimisnäkemys painottaa myös tiedon oppimista eikä si
nällään tue yrittäjyyskasvatuksessa esille tulevien yrittäjäominaisuuksien kas
vua yksilössä. Vuorovaikutteisessa maailmassa sisäisen yrittäjänkin on selviy
dyttävä tiedon esteistä ja kehitettävä omaa ammatillista osaamistaan. Ammatil
liseen kasvuun liittyy oman tiedon rakentaminen omasta ammattialasta. Myös 
yrittäjyydessä tiedoilla ja taidoilla on oppijan asenteellisen ja metakognitiivisten 
taitojen kehittämisen rinnalla tärkeä merkitys. Tähän konstruktivistinen oppi
misnäkemys antaa välineitä humanistisen oppimisnäkemyksen rinnalla. Koulu-
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jen opetussuunnitelmat sanelevat vielä hyvin paljon, mitä oppijan on opittava. 
Humanistisen oppimisnäkemyksen ajatus oppijan omasta valinnasta on tavoite, 
jota kohti kannattaa pyrkiä. 

1.4.3 Konstruktivistinen oppimisnäkemys 

Konstruktivismin perustana ovat konstruktiivinen tieteenteoria ja kognitiivinen 
psykologia. Konstruktivistisen oppimisnäkemyksen luojia ovat Kant, Piaget ja 
Baldwin. Konstruktivistisen paradigman lähtökohtana ovat tietyt ihmiselle 
ominaiset toimintaprosessien ja niiden säätelyn ehdot, joiden puitteissa henki
lön ja ympäristön vuorovaikutuksessa tapahtuu sisältöjen, merkitysten ja toi
mintakeinojen oppiminen. Ihminen rakentaa valikoiden, tulkiten ja toiminnas
taan saaman palautteen avulla kuvaa ympäröivästä todellisuudesta ja itsestään 
tämän todellisuuden osana (Rauste-von Wright & von Wright 1996, 158.) Kil
patrick (1987, 3-27) määrittelee konstruktivismin käsitteen, että oppija rakentaa 
aktiivisesti tiedon. Sitä ei saada ympäristöstä passiivisesti. Tietäminen on adap
tiivinen prosessi, jossa oppijan kokemusperäinen maailma jäsentyy. 

Tietäminen ei paljasta oppijan mielen ulkopuolella valmiina olevaa maa
ilmaa. Ymmärretäänpä konstruktivismi kuinka vahvasti tahansa, perustana on 
se, että hankkiessaan uutta tietoa oppija ainakin osittain muokkaa sen uudel
leen. Uudet tiedot sulautuvat hänen olemassa olevaan tietojärjestelmäänsä ja 
muuntavat sitä. 

Konstruktivismi ei ole oppimisteoria, vaan epistemologinen eli tietoteo
reettinen näkemys siitä, mitä tieto on ja miten yksilö hankkii tietoa. Konstrukti
vismi ei ole yhtenäinen koulukunta, vaan se jakautuu erilaisiin painotuksiin. 
Tärkeimmät ovat kognitiivinen konstruktivismi, sosiaalinen konstruktivismi ja 
konstruktionismi. Sosiaalinen konstruktionismi eroaa sosiaalisesta konstrukti
vismista siinä, että se painottaa yhteisöllisiä tekijöitä yksilön tiedon rakentami
sen kannalta. Sosiaalisen konstruktionismin perusteella tietoa ei ole arvioitava 
sen mukaan, auttaako se antamaan oikean kuvan todellisuudesta, vaan sen pe
rusteella, auttaako se yksilöä saavuttamaan tärkeinä pitämiään tavoitteita. Sosi
aalinen konstruktivismi puolestaan tuo esille yhteiskunnallisen tiedon muoto
jen esimerkiksi tieteellisen tiedon kehitystä. (Kalli 2003, 61.) 

Yhteistä eri suuntauksille on tiedonkäsitys. Sen mukaan tieto ei ole sellai
senaan siirrettävissä olevaa objektiivista heijastumaa maailmasta, vaan se on 
joko yksilön tai sosiaalisen yhteisön aikaan saamaa. Oppiminen nähdään oppi
jan aktiivisena kognitiivisena ja/ tai sosiaalisena toimintana. Oppija rakentaa 
kuvaansa maailmasta ja sen ilmiöistä tulkiten uutta tietoa omien aikaisempien 
tietojen, käsitysten ja uskomusten perustalta ja osallistumalla sosiaalisten yhtei
söjen (esim. oppimisryhmä) toimintaan (Tynjälä 1999, 162-163). 

Johan von Wright (1993) luettelee konstruktivistiselle pedagogiikalle seu
raavat tunnusmerkit: 

Tieto voidaan tulkita ja käsittää eri tavalla. 
Oppiminen on aina kontekstisidonnaista. 
Opitun siirto uusiin tilanteisiin riippuu tietojen ja taitojen organisoitumisesta. 
Oppimisessa sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen asema. 
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Tavoitteellinen oppiminen on taito, jota voi oppia. 
Oppimisseurannan tulee olla monipuolista ja Uutta tietoa omaksutaan aiemmin 
opittua käyttämällä. 
Oppiminen on oppijan oman toiminnan tulosta. 
Toimintaa ohjaa sen tavoite ja tavoitetta ohjaavat oppimisen kriteerit. 
Oppimista säätelee se, mitä oppija tekee. 
Ymmärtämisen painottaminen edistää mielekästä tiedon konstruointia sama asia 
joustavaa. 
Oppijan valmiudet sekä tiedon suhteellisuus ja muuttuvuus tulee ottaa huomi
oon. 

Konstruktivistinen oppimisnäkemys asettaa opettajan hyvin vaativaan asemaan 
pyrittäessä oppimiseen. Opettajalta ei vaadita ainoastaan, että hän ymmärtää 
opettamansa asian ja sen edellyttämät taidot. Sen lisäksi hänen olisi myös pys
tyttävä ymmärtämään ja tukemaan eri oppilaiden erilaisiin lähtökohtiin perus
tuvia ja eri tavalla eteneviä oppimisprosesseja (Rauste-von Wright & von 
Wright 1996, 160). 

Konstruktivismi on hyvin moni-ilmeinen vaatimuksiltaan ja se edellyttää 
opettajalta toisenlaista asiantuntijuutta kuin pelkkä oman aineen asiantuntijuus 
perinteisessä mielessä. Häneltä vaaditaan herkkyyttä asettua ajattelemaan oppi
joiden tavoilla ja taitoa kääntää nämä ajattelutavat ja vaikeudet eduksi ja oppi
joiden voitoksi. Hänen tulisi käyttää sosiaalisia työtapoja, jotka tarjoavat kon
struktioprosesseille monipuolisempia ympäristöjä kuin opettajajohtoinen luok
kahuonekeskeinen puurtaminen. Erityisesti opettajan tulee tarkkaan harkita, 
mitkä käsiteltävät asiat ovat oppijoiden henkilökohtaisten, sosiaalisten ja yh
teiskunnallisten sekä työtoiminnallisten tarkoitusten kannalta tärkeitä ja missä 
asioissa voi tyytyä oppijoiden omiin tulkintoihin (Tynjälä 1999, 101-110.) Kon
struktivistinen oppimiskäsitys johtaa joustavan ja oppijan valmiuksia korosta
van opetuksen painottumiseen. Opetuksen lähtökohtana tulisi olla oppijan 
maailmankuva ja hänen kykynsä käyttää sen tulkintaan liittyviä käsitteitä. Näi
den avulla oppija rakentaa opetuksen sisällöt. Oppijan kannalta tärkeää on 
myös tavoitteiden rakenne. Niiden tulisi liittyä oppijan omaan elämään. Yhtenä 
toiminnan säätelijänä on oppijan tapa jäsentää oma roolinsa oppimisessa ja hä
nen käsityksensä omasta roolistaan. Onko hän itse vastuussa omasta oppimises
taan vai odottaako hän muiden vastaavan siitä? Oppijan kyky hahmottaa oma 
roolinsa on yhteydessä paljolti hänen itsetuntoonsa. Itsetunto puolestaan sääte
lee oppijan uskallusta kokeilla omien odotustensa ja väittämiensä kantavuutta 
sekä ulkoisen että sisäisenkin (ajattelun) toiminnan tasoilla (Rauste-von Wright, 
von Wright 1996, 121-124). Oppijan tulisi tiedostaa, mitä hän opittavasta asiasta 
ymmärtää ja osaa sekä mitä hän ei ymmärrä ja osaa. Tämä auttaa relevantin tie
don hakua ja relevanttien kysymysten asettelua. Tietyn tapahtuman tai asian 
ymmärtämiseen liittyy sen tulkitseminen laajemman tietorakenteen pohjalta. 
Kun asia on ymmärretty, oma käsitys voidaan perustella ja siirtyä uusiin 
asiayhteyksiin. Metakognitiiviset, erityisesti itsearviointia lisäävät taidot tulevat 
oppimisessa yhä merkityksellisemmiksi. Konstruktivistinen oppimisnäkemys 
korostaa intentionaalisen siirtämisen merkitystä. Kun oppimistilanteessa kiinni
tetään monipuolisesti huomiota tiedon tulevaan käyttöön oppijan omassa elä
mässä ja toiminnassa, tiedon myöhempi käyttö helpottuu. Oppimaan oppimi-
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sen taito on tullut yhä tärkeämmäksi tiedon lisääntymisen ja ammattikuvien 
jatkuvan muuntumisen kautta. 

Oman oppimisprosessin (metakognitiivisen) reflektoinnin merkitys on 
tärkeää. Oppiminen on oppijan maailmankuvaa muokkaava prosessi, joka vai
kuttaa oppijaan hyvin monipuolisesti. Tarkkaan sisällöllisesti tai tiedollisesti 
rajattu oppimistapahtuma voi saada aikaan muutoksia oppijan tiedollisissa, me
takognitiivisissa taidoissa, motivaatiossa, itsetunnossa jne. Opetuksen vuoro
vaikutusprosessi edellyttää sosiaalisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä ja tai
tojen hallintaa. Tämän näkökulman perusteella opettaja on koulutuksen ja op
pimisen onnistumisen avainhenkilö. Opettaja on yksilön oppimisprosessia oh
jaava. Opettajan tehtävänä on tukea oppijaa hänen pyrkimyksissään, auttaa me
takognitiivisten taitojen kehittymistä sekä luoda oppimisympäristö oppijan ak
tiivisuutta tukevaksi. (Rauste-von Wright & von wright 1996, 124-133.) 

Tässä konstruktioprosessissa on mukana oppijan tavoitteellisuus ja oppija 
on tietoinen siitä, mitä hän tekee, miksi tekee ja miten tekee. Oppiminen on vuo
rovaikutuksellinen prosessi, jossa kontekstisidonnaisilla ongelmatilanteilla on 
kaksi merkitystä. Ensiksi ne toimivat tiedonmuodostuksen alkulähteinä ja toisek
si ne ovat oppijalle muodostuneiden tietojen soveltamiskohteina. Tällaisesta pro
sessista voidaan käyttää nimitystä strateginen oppiminen tai tiedostamisprosessi. 
Oppija toimii ja tiedostaa toimintansa sekä tiedostaa toimintansa tiedostamisen. 
Tällöin toimintaprosessi on ohjaamisen kohteena ja persoonallisuus tämän ohja
ustoiminnan subjektina. Oppija asettaa tiedostamistoimintansa tavoitteita, suun
nittelee ja organisoi sekä arvioi toimintaansa. Oppija voi toimia itsenäisenä per
soonana vain siinä määrin, kuin hänen tekemisensä itseohjaamisen mekanismi 
on kehittynyt. Itsesäätelyn kehittyminen edellyttää myös yhteistoimintaa muiden 
kanssa. Piaget (1969) ja Vygotski (1982) ovat tutkimuksissaan osoittaneet, että it
seään toteuttavat, ohjaavat ja kontrolloivat sisäiset funktiot syntyvät siten, että 
oppija toimii erilaisissa rooleissa yhteistyössä muiden kanssa. 

Konstruktivismi korostaa yksilön itseohjaavuutta ja itsearviointia, mutta 
toisin kuin humanistinen oppimisnäkemys, se ei näe itseohjaavuutta ihmisen 
luontaisena ominaisuutena. Itseohjaavuutta on kuitenkin mahdollista opettaa ja 
lisätä (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 7). Rauste-von Wrightin ja von Wrightin 
(1996, 134) mukaan uusissa oppimistilanteissa konstruktivistisen oppimisnä
kemyksen soveltaminen riippuu opettajan tavasta hahmottaa tehtävänsä, hänen 
tiedoistaan, taidoistaan ja luovasta joustavuudestaan. Konstruktivistinen oppi
misnäkemys nostaa esille opettajuuden uudella tavalla, joka poikkeaa empiris
tisestä ajattelutavasta ja samalla kyseenalaistaa monia perinteisiä opettamiseen 
liittyviä näkemyksiä. 

Kritiikkiä on kohdistettu myös siihen, ettei se ota tarpeeksi huomioon ih
misen tunteita. Konstruktivistinen oppimisnäkemys asettaa tiedon ja tunteen 
osittain vastakkaisiksi. Tämä perustuu kuvitelmaan, jonka mukaan tiedon ko
rostaminen häiritsee tunne-elämää. Tunteita liittyy kuitenkin kaikkeen ajatte
luun ja tietoon ja rikas tunne-elämä pohjautuu myös osaltaan rikkaaseen tiedol
liseen elämään. Tiedollinen rikkaus on myös rikkaan tunne-elämän edellytys. 
(Voutilainen 1990, 57-58.) Oppimisen emotionaalinen merkitys tulee esille lä
hinnä siinä, että on saatu jotain konkreettista aikaiseksi (Bruner 1996, 22-23). 
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1.4.4 Humanistinen oppimisnäkemys 

Humanistisuus luo perustaa ihmisen kokonaisvaltaisuuden huomioon ottami
seen. Minä, yksilö on yrittäjyydessä keskeinen asia. Rogersin ajatus, että yksilö 
on luonnostaan aktiivinen, luo uutta näkökulmaa myös motivaatioteoriaan. Täl
lainen yleisen aktiivisuuden olettaminen yksilön perusominaisuudeksi on var
sin yleinen esiteoreettinen oletus psykologian tutkimuksessa. (Niemi, Nurmi & 
Vauras 1986, 84-85.) 

Humanistisen oppimisnäkemyksen keskeisiä teoreetikkoja ovat olleet Ro
gers, Maslow, Lewin, Knowles, Buhler ja Mezirow. Humanistinen oppimisnä
kemys ei ole varsinainen paradigma, vaan se on lähinnä humaanisuuden esille 
tuomista oppimisessa (Kyrö 1998, 124). 

Humanistiseen psykologiaan pohjaavan oppimisnäkemyksen keskeisenä 
kehittäjänä on ollut Kurt Lewin. Hän painottaa toimintaa, kokemusta ja koke
muksen reflektointia. Yksilön tulisi kysyä, mitä opin, mitä tunsin, miksi jne. 
Maslowin, Rogersin ja Lewinin ajatuksia kehitellen korostetaan humanistisessa 
oppimisnäkemyksessä nykyään itsetuntemusta, kokemuksellista ja elämyksel
listä oppimista. (Kolb 1984; Boud et al. 1985; Schön 1987.) Tärkeää oppimisessa 
on vuorovaikutuksellisuus, keskustelu ja pienryhmissä toimiminen. Kokemuk
sellisessa oppimisessa korostetaan itsereflektiota ja prosessien itseohjautuvuut
ta. Näissä prosesseissa opittujen tietojen ja taitojen sekä itsetuntemuksen ajatel
laan auttavan henkilöä suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa oppimistoimin
taansa itseohjaavasti ilman ryhmän tai ohjaajan tukea (Resnick 1991, Rauste-von 
Wright & von Wright 1996, 138.) 

Remeksen (2001, 368-380 ja Kyrö 1997) mukaan kasvatustieteen paradig
makehitystä määrittävät niiden murroksissa esiintyvät humanistiset, yksilön 
kokonaisvaltaisuutta tukevat pedagogiat. Ne eivät ole yltäneet paradigman as
teelle. Humanistisilla pedagogioilla näyttää olevan yhteyttä yrittäjyyden ilmi
öön. Yrittäjyyskasvatus edellyttää avointa oppimisympäristöä. Avoimuus tulisi 
ulottua sisäisessä yrittäjyydessä ryhmän vuorovaikutukseen. Yrittäjyyskasvatus 
tarvitsee toteutuakseen kahdenlaista kasvatuksellista sitoutumista. Yrittäjyyden 
tulee esiintyä pedagogisessa toiminnassa ja lisäksi yrittäjyyden tulee sisältyä 
latenttina organisaation rakenteisiin. 

Humanistinen oppimisnäkemys korostaa yksilön tarkoitushakuisuutta, 
päämäärätietoisuutta ja uteliaisuutta. Humanistinen pyrkimys inhimilliseen 
kasvuun ja usko ihmiseen on hyvin lähellä itseohjautuvaa oppimista. Cross 
(1981, 228) sanoo humanistisen teorian olettavan, että pyrkimys oppimiseen on 
luonnollista ihmiselle, jos ympäristö on rohkaiseva ja vahvistava. Maslowin 
(1968) mukaan oppimisen motivaatio on sisäsyntyinen ja lähtee oppijan tarpeis
ta. Oppiminen on tietynlainen itsensä toteuttamisen muoto ja itsensä toteutta
minen on oppimisen tavoite. 

Muita humanistiseen oppimisnäkemykseen liittyviä periaatteita ovat seu
raavat: 

1. Tietojen hankinta ei ole oppimisen päätavoite, koska tiedot muuttuvat nopeasti.
Tavoitteena on yksilön halu oppia ja oppia oppimaan. Affektiiviset ja kognitiivi-
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set prosessit ovat oppimisessa yhtä tärkeitä. Oppiminen ei anna vain kognitiivi
sia tietoja, vaan myös elämän taitoja, esimerkiksi tunteiden ilmaisua ja kommu
nikointia kokonaisvaltaisen oppimisen avulla. Rogersin (1951, 1967) mukaan 
koulutuksen tehtävä on saada aikaan yksilöiden kasvamista muutoksiin. Tämä 
toteutetaan holistisen oppimisen avulla. 

2. Käsitys ihmisestä perustuu oletukseen, että hänellä on halu oppia.
3. Humanistisessa oppimisnäkemyksessä korostuu yksilön oma vaikutus oppimi

seen ja myös vastuu oppimisestaan. Ottaessaan vastuuta omasta oppimisestaan
yksilö löytää uusia voimavaroja ja on valmis itseohjaavaan opiskeluun. Yksilö
motivoi itse itseään ja opiskelumotiivit ovat sisäisiä.

4. Ohjaajan ja ohjattavan suhde on empaattinen ja rohkaiseva. Ohjaaja luo oppimi
selle suotuisan ilmapiirin. Ohjaaja oppii ohjattavilta samassa määrin kuin he op
pivat ohjaajalta. Humanistinen oppimisnäkemys korostaa vuorovaikutusta op
pimisessa. Ohjattavat oppivat toisiltaan ja heidän kesken vallitsee luottamuksel
linen suhde. Hyvä vuorovaikutus vallitsee myös ohjaajan ja ohjattavan välillä
niin, että ohjaaja ymmärtää, miten ohjattava kokee oppimistilanteen.

5. Humanistinen oppimiskäsitys ei korosta tiettyjä oppimismenetelmiä tai oppi
mistekniikoita. Sen mukaan ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa opettaa. Rogers
(1967, 1983) korostaa keksivän, tutkivan oppimisen merkitystä. Ohjattavat itse
etsivät informaatiota, ratkaisevat ongelmia, tekevät asioita, ja luovat tuotteita
oppimisessaan. Ohjattavien tulee auttaa toisiaan oppimisprosessissa.

6. Oppimisen edistymistä mitataan itsearvioinnilla. Mikäli ulkoista arvostelua tar
vitaan, riittää, kun se arvioidaan hyväksytty / hylätty periaatteella. Oman toi
minnan arvioimisen avulla itseohjaavasta oppimisesta tulee vastuullista oppi
mista, joka lisää myös ohjattavan luovuutta. (Rogers 1951, 1961, 1967; Maslow
1968; Combs 1965; Aho 1995.)

Oppiminen heijastaa yksilön omaa prosessia oppimisen sääntelyssä. Se tulee 
esiin henkilön tavassa jäsentää oma roolinsa oppimisprosessissa ja hänen ta
pansa "attribuoida" tapahtumien syitä esimerkiksi oman roolinsa osalta, onko 
hän toimija, subjekti vai ohjaaja. Roolien käyttö heijastaa pitkälti sitä, katsooko 
henkilö olevansa itse vastuussa oppimistoiminnastaan vai odottaako hän toisen 
henkilön ohjaavan häntä. Attribuutioteoriaa tässä tutkimuksessa selvitetään 
vain yksilön oman sisäisen ja ulkoisen elämänhallintanäkemyksen kannalta. 
Attribuutioteorian esille tuoman onnistumisen ja epäonnistumisen syitä koske
via tulkintoja ei käsitellä. 

Koska oppiminen heijastaa yksilön toimintaprosessia, toiminnan säätely 
on samalla oppimisen säätelyä. Yhtenä toiminnan säätelijänä on yksilön tapa 
jäsentää oma roolinsa oppimisprosessissa ja hänen tapansa attribuoida oman 
oppimisensa ja tapahtumien syitä. Tähän attribuointiin humanistisen oppimis
näkemyksen kannalta liittyy esimerkiksi se, hahmottaako yksilö itsensä toimi
jaksi, subjektiksi vai muiden ohjaamaksi. Yksilön tapa hahmottaa roolinsa on 
hyvin paljon yhteydessä hänen itsetuntoonsa. Itsetunto ja sen puute säätelevät 
oppijan uskallusta kokeilla odotustensa ja väittämiensä kantavuutta sekä ulkoi
sen että sisäisen ajattelun ja toiminnan tasoilla (Rauste-von Wright & von 
Wrighl 1996, 123). 

Rogers (1983) esittää oppimisnäkemyksen, joka pitää terapiaa ja kasvatusta 
yhteneväisinä. Hän tuo esille mielekkään oppimisen, joka johtaa henkilökohtai
seen kasvuun ja kehitykseen. Tälle oppimiselle ovat tyypillisiä seuraavat asiat: 

Henkilökohtainen sitoutuminen, henkilö on affektiivisesti ja kognitiivisesti si
toutunut oppimisprosessiin. 
Yksilölähtöisyys, löytämisen tunne syntyy henkilön sisällä. 
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Laaja-alaisuus, oppiminen aiheuttaa muutoksen käyttäytymisessä, asenteissa ja 
mahdollisesti myös yksilön persoonallisuudessa. 
Henkilön itsensä suorittama arviointi, hän itse voi parhaiten arvioida, tyydyt
tääkö kokemus jonkin tarpeen. 
Merkitysten keskeinen rooli, kokemuksellisessa oppimisessa uusi merkitys ni
veltyy kokonaisuuteen. (Rogers 1983.) 

Oppimisen prosessia, jossa on keskeisenä henkilön tarve, pidetään tärkeämpänä 
kuin sen sisältöä. Humanistiset teoriat antavat myös mahdollisuuden suunnitel
la todellista oppivaa yhteisöä, koska ihmisessä on luonnostaan oppimisen tai
pumus. Oppiminen on motivoivaa ja tuloksia tuottavaa, kun sille luodaan vi
rikkeitä tarjoava ja kannustava ympäristö. (Ruohotie 2000, 114-115.) 

1.4.4.1 Reflektiivinen oppiminen 

Humanistista oppimisnäkemystä lähellä olevana oppimismuotona on reflektii
visyys. Etenkin itsereflektiossa tulee hyvin esille humanistiseen oppimisnäke
mykseen liittyvä oma vaikutus ja vastuu oppimisesta. Itsereflektio edellyttää 
oman sisäisen toiminnan tiedostamista ja tulkintaa. Tämä merkitsee uuden per
spektiivin omaksumista toiminnan orientoitumisessa. Itsereflektio avaa uuden 
perspektiivin tarkastella omaa toimintaa. Itsereflektion avulla yksilö saa uutta, 
omaa minää koskevaa tietoa. (Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 66-
71.) Oppimisen valmiuksia säätelevät tekijät, joita voi ilmaista ihmisen persoo
nallisuuden piiriin kuuluviksi. Yksi tekijä on, että henkilön maailmankuva on 
riittävän ehyt. Toinen tekijä on yksilön valmius. Hän pystyy ymmärtämään 
oman toimintansa perustelut ja seuraukset ja näin suunnittelemaan toimintaan
sa. Kolmas tekijä edellyttää, että henkilön minäkäsitys ja itsetunto ovat riittäviä, 
jotta hänen on mahdollista uskaltautua kokeilemaan uutta ja kokemaan haas
teet myönteisiksi. Tämä on usein edellytys sille, että hän pystyy omaksumaan 
omaa toimintaansa ohjaavan subjektin aseman eli toteuttamaan oppimisessaan 
itseohjautuvuutta. (Rauste-von Wright & von Wright 1991, 277-278.) Nämä te
kijät ovat keskeisiä yksilön minän henkisessä kasvussa yrittäjämäiseksi yksilök
si. Henkilön pyrkiessä kokeilemaan ja oppimaan uutta hänen kykynsä, uskal
luksensa ja tahtonsa ovat usein ratkaisevia uuden löytämisessä. 

Työelämällä ja siihen liittyvillä kokemuksilla on muutoinkin keskeinen 
merkitys persoonallisuuden kehittymisessä. Työelämän kokemuksilla on vaiku
tusta yksilön itseohjaavuuteen, tavoitteiden muokkaamiseen, minäkäsitykseen, 
keinoihin käsitellä työelämän tuomia haasteita ja psyykkiseen hyvinvointiin ja 
terveyteen. (Jokisaari 2002, 77.) 

Eteläpelto (1992) tarkastelee reflektiivisyyttä oppimisessa yksilön roolia 
korostavasta merkityksestä. Tällöin hänen henkilökohtaisten kokemustensa ja 
aikaisempien tietojensa sekä itseohjatun toimintansa ja aktiivisuutensa merkitys 
korostuu oppimisessa. Toiseksi hän tarkastelee reflektiivisyyttä metakognitii
visten taitojen ja oppimaan oppimisen näkökulmasta. Tällöin tarkastelun koh
teena ovat vain metakognitiot (ongelmanratkaisu, havaitseminen, muistaminen, 
ajattelu). 
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Kun henkilö kasvaa yrittäjyyteen, muutoksia ei tapahdu vain yksilön tie
torakenteissa vaan myös hänen metakognitiivisissa taidoissaan, motivaatios
saan, uskomuksissaan, itsearvostuksessaan ja itseluottamuksessaan. Kasvuko
kemukset kumuloituvat ja tiettyyn tilanteeseen sopivat tyylit, strategiat ja tek
niikat kehittyvät. (Ruohotie 1999, 71.) Laajemmin ymmärretyn reflektiivisyyden 
kohteina ovat myös tunne- ja tahtotoiminnot. Kun reflektiivisyys kohdistuu me
takognitioihin ohjaajan rooli suunnan näyttäjänä ja valmentajana nousee kes
keiseksi (Koro 1993, 13.) Ruohotien (2004, 29) mukaan metakognitiiviset taidot 
eivät välttämättä vie tietoiseen reflektioon, jonka perustalta yksilö voisi pohtia 
omien potentiaalisten tai kilpailevien strategioiden käyttöä ja mahdollisuutta 
kulloisessakin tilanteessa. Ruohotie esittää Lim6n Luquen (2003) kolme ehtoa, 
joiden toteutuminen mahdollistaa tavoitteellisen (intentionaalisen) käsitteellisen 
muutoksen yksilössä: 

1. Oppijan tulee tunnistaa muutostarpeensa (metakognitiivinen ehto).
2. Oppijan tulee tahtoa muutosta. Hänen tulee ymmärtää muutos oman itsensä ta

voitteena (volitionaalinen ehto).
3. Oppijan on kyettävä ohjaamaan omaa oppimis- ja muutosprosessiaan (itsesääte-

lyehto).

Kun reflektiivisyyttä tarkastellaan laajemmasta näkökulmasta huomioiden 
myös ohjattavan tunne- ja tahtotilat, lähenee ohjaajan rooli terapeutin roolia. 
Oppimisen yleiset ehdot eivät reaalisesti muutu ihmisen iän mukana. Sekä op
pimisprosessi että oppimista edistävät taidot ovat luonteeltaan samantapaisia 
varhaisvuosien jälkeen aina vanhuusikään asti. ltseohjaavuuden, itsereflektion 
ja ongelmien ratkaisemiseen pyrkimisen merkitystä korostetaan nimenomaan 
aikuisopetuksessa, mutta niiden merkitys on yhtä suuri jo nuoria opetettaessa. 
(Rauste-von Wright & von Wright, 1996, 74-75.) 

Kun yksilön oppimista tarkastellaan reflektiivisenä ja itseään korjaavana 
prosessina, se voidaan kuvata kolmiona seuraavasti: 

Tavoite 

/2se-�ektio 
Mmakäsitys 

Toteutus Arviointi 

KUVIO 4 Reflektiivisyys tavoitteellisena oppimisena. (Mukaeltu Rauste-von Wrightin, 
von Wrightin ja Soinin kuviosta 2003, 189) 

Yksilön tulee ensin kokea muutostarvetta itsessään. Sen lisäksi hänellä tulee olla 
tahtoa muutoksen toteuttamiseen itsessään. Tämän jälkeen yksilö luo (kuvio 4) 
oppimiselleen tavoitteen. Pystyäkseen arvioimaan omaa oppimistavoitettaan, 
hänen on tiedettävä, mikä tavoite on. Yksilön tavoitteen muodostama kokonai
suus elää ja suuntautuu uudelleen jatkuvasti. (Rauste-von Wright & von Wright 
& Soini 2003, 188-189.) Yksilö toimii minäkäsityksensä kautta ja luo tavoitteen-
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sa minäkäsityksessään ilmenevien puutteiden ja/ tai ihanneminään liittyvien 
tavoiteltavien päämäärien avulla. 

Tärkeää tavoitteen asettamisen kannalta on yksilön suhde ympäristöönsä. 
Keskeistä on, millä tavalla yksilö kokee asemansa ja toimintamahdollisuutensa. 
Myös sillä on merkitystä, minkälaisen suhteen yksilö pyrkii rakentamaan ym
päristönsä kanssa eli on olennaista, mitä hän tavoittelee ja arvostaa itsensä osal
ta. Arvot kuvastavat toiminnan tavoiteltuja päämääriä minärakenteiden hierar
kian ylätasoilla. Arvot ja tavoitteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, tavoit
teet ilmentävät arvoja. Reflektoimalla tietoisesti oman toimintansa perustana 
olevia tavoitteita yksilö voi kehittää minäänsä tavoittelemaansa suuntaan. 
(Rauste-von Wright & von Wright & Soini 2003, 43-44; 66-71). Kun yksilö kokee 
sisäisen yrittäjyyden tärkeäksi arvoksi oman itsensä ja toimintansa kehittämisen 
osalta ja ympäristö antaa sille mahdollisuuden, hän pyrkii asettamaan tavoit
teensa sisäisenä yrittäjänä kasvamisen suuntaan. 

1.4.5 Humanistinen kasvatus ja yrittäjyyskasvatus 

Rogersin (1967, 1983) mukaan kasvatuksen tulisi opettaa itsetuntemusta ja toi
sen asemaan asettumista. Kasvun tulisi Rogersin (1951, 387-388) mukaan auttaa 
henkilöä kasvamaan yksilöksi, joka toimii aloitteellisesti ja ottaa vastuuta itses
tään ja toiminnastaan. Lisäksi hän on moraalisesti, emotionaalisesti ja intellek
tuaalisesti itsenäinen. Hän kykenee tekemään älyllisiä valintoja ja on itseohjaa
va ja arvioi kriittisesti omaa toimintaansa. Hän hankkii itse ongelmanratkaisus
saan tarvitsemansa tiedot ja sopeutuu joustavasti uusiin, älyllisiin ongelmati
lanteisiin. Hän hyväksyy muuttumisen ja pystyy itse muuttumaan. Yksilö on 
sisäistänyt ongelmakeskeisen tavan lähestyä asioita ja hän käyttää apunaan ai
kaisempia kokemuksiaan ja luovuuttaan. Hän toimii omien tavoitteidensa mu
kaisesti eikä pyri vain muiden hyväksymisen saavuttamiseen. Kuitenkin yksilö 
on yhteistyökykyinen ja yhteistyöhaluinen. 

Humanistisessa kasvatuksessa korostuu yksilön oma vaikutus oppimi
seensa ja myös vastuu oppimisestaan. Yksilön ottaessa vastuuta oppimisestaan 
hän löytää itsestään uusia voimavaroja. Yksilö on lisäksi motivoitunut asetta
maan oppimiselleen tavoitteita, joiden saavuttaminen tyydyttää jonkin tarpeen. 
Yksilön tulee olla aktiivinen oman oppimisensa suunnittelussa, toteuttamisessa 
ja arvioinnissa. Henkilö motivoi itse itseään ja hänen oppimismotiivinsa ovat 
sisäisiä. (Aho 1994, 81-86). 

Rogersin luomat humanistisen kasvatuksen (demokraattisen kasvatuksen) 
tavoitteet yksilön oppimisen osalta ovat seuraavat: 

Aloitteellisuus 
itsenäisyys moraalisesti, emotionaalisesti ja intellektuaalisesti 
muutoshalukkuus ja -kykyisyys 
luovuus 
kriittisyys omaa toimintaa kohtaan 
itsearviointi 
itseohjaavuus 
tavoitteellisuus 
ongelmanratkaisuhalukkuus ja -kykyisyys. (Rogers 1951, 387-388.) 
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Yrittäjyyteen kasvu nousee tuttuudesta ja yksilön omasta halusta oppia toimi
malla tuntemaan itsensä ja ympäristön välisiä rajoja. Yrittäjyyteen kasvu painot
taa enemmän yksilöä kuin määrällistä osaamista (Remes 2003, 155-156.) 

Yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjyydessä ihminen halutaan nähdä holisti
sena itseään kehittävänä ja toteuttavana yksilönä.(Kyrö 2000, 7.) Ihmisen tajun
nallisuus määrittää ihmisen kokonaisvaltaisuuden kolmeen eri osa-alueeseen, 
jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi yksilön kokema todellisuus määrittyy. Nä
mä osa-alueet ovat seuraavat: 

Ihminen on fyysinen olento. 
Ihminen on psyykkis-tajunnallinen olento (psyykkisyys - henkisyys). 
Ihmisen olemus määrittyy hänen elämäntilanteensa (situaation) mukaan. (Rau
hala 1990, 28-47.) 

Nämä kolme osa-aluetta muodostavat käsityksen ihmisestä kokonaisuutena. 
Yksilön kokema todellisuus ja siinä hänelle esiintyvät ilmiöt muuttuvat näiden 
kolmen osa-alueen painotusten ja niissä esiintyvien muutosten seurauksena. 

Kyrön (Kyrö 2000, 7) mukaan yrittäjyyskasvatusta määrittävät periaatteet 
ovat: 

kokonaisvaltainen maailmankuva 
kokonaisvaltainen ihmiskäsitys 
Ihminen ainutkertaisena, riskejä ottavana, luovana, vapaana ja vastuullisena 
toimijana. 

Yrittäjyyskasvatuksen Remes (2003) näkee vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Sitä 
selittää yksilön vuorovaikutussuhteiden muuttuminen. Yrittäjyys näkyy yksi 
lössä vuorovaikutussuhteiden muuttumisina. Ne liittävät yksilön vuorovaiku
tukseen suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön. Yrittäjyyskasvatuksen ai
kaansaama sosialisaatioprosessi luo yksilössä kokonaisvaltaista toimintaa, joka 
luo oppimista. Tämä heijastuu esille yksilön arvoissa, käsityksissä ja asenteissa. 

Remeksen (2003, 115-116) mukaan yrittäjyyskasvatus voi kehittää yksilön 
sosiaalisen osaamisen taitoja tehokkaalla ja kokonaisvaltaisella tavalla. Tämä 
tapahtuu ryhmän avoimessa ja vapaassa vuorovaikutuksessa. Yrittäjyyteen liit
tyy myös henkilökohtaisella tasolla intention ja tradition prosessi, johon keskei
sesti liittyy reflektointi. Yrittäjyyteen kasvussa henkilön tulisi ottaa ja tuntea 
vastuuta omasta oppimisestaan. Edellä on korostettu yksilön vapautta, mikä on 
asian käänteinen puoli. Oman itsensä kehittämisen vastuun ottamista on selitet
ty humanistisessa psykologiassa (kts. Aho 1995; Rauhala 1990; Loevinger 1987). 
ajatteluprosessilla, joka syntyy vapauden, oma-aloitteisuuden ja vastuullisuu
den yhteisvaikutuksesta toiminnassa. Yksilön onnistuessa omassa suoritukses
saan hänen yrittäjämäinen minäkäsityksensä saa uusia piirteitä. 

1.4.6 Yksilön kokonaisvaltaisuuden käsitteellistäminen 

Kuvion 5 mukaisesti tässä tutkimuksessa yksilön todellistumista tarkastellaan 
tajunnallisuuden ja situationaalisuuden näkökulmasta. Kehollisuutta tarkastel
laan vain oman minäkäsityksen fyysisen minän osatekijänä. Tarkoituksena on 
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tarkastella yksilön suhdetta oman kehonsa tuntemiseen ja hyväksymiseen. Kun 
nämä kolme osa-aluetta ymmärretään vaikuttaviksi siihen, minkälaisena yksilö 
oman todellisuutensa kulloinkin kokee, voidaan puhua ihmisestä kokonaisuu
tena. Ihmisen kokema todellisuus ja siinä esiintyvät ilmiöt muuttuvat näiden 
osa-alueiden painotusten ja niissä esiintyvien variaatioiden seurauksena. (Rau
hala 1990; Remes 2003.) 

Fyysinen minä 

Kehollisuus 

Oman minän 
fyysinen 
kokeminen 

Yksilö sisäise
nä yrittäjänä 

Henkinen inä 

Tajunnallisuus 

Psyykkisyys Henkisvvs 

Minäkäsitys 
Itsetunto 

KUVIO 5 Yksilön sisäistä yrittäjyyttä kuvaava käsitekartta 

Situationaalisuus 

Elämänhal
linnan tunne 

Itseohjaavuus 

Yksilön tajunnallisuus tulee esille tässä tutkimuksessa minäkäsityksen kautta. 
Minäkäsitys tarkoittaa yksilön asennoitumista itseensä. Se on itsestä muodostet
tu kokonaisnäkemys, joka sisältää sekä kognitiivisen (tiedollisen) että affektiivi
sen (arvioivan) näkökulman itsestä. Minä on minäkäsitystä laajempi, myös tie
dostamattomia alueita sisältävä abstraktio. Minä poikkeaa minäkäsityksestä 
(Aho 1995, 32-35). Tässä tutkimuksessa yksilön henkisen minän tarkastelu raja
taan minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen tarkasteluun. 

Yksilön tajunnallisuus ilmenee, kun ihminen mieltää oman itsensä. Kun 
yksilö mieltää itsensä joksikin, syntyy omaan minään merkityssuhde. Minäkäsi
tys luo yksilön psyykkistä tajunnallisuutta, jossa hän kokee itsensä olemassa 
olevana (Rauhala 1990, 35-38). Korpisen (1987, 367-372) mukaan yksilö pyrkii 
sellaisiin valintoihin, jotka ovat johdonmukaisia hänen minäkäsityksensä kans
sa. Minäkäsityksellä on näin merkitystä myös yksilön ammatillisuuteen. Minä
käsityksensä mukaisesti yksilö pyrkii kohti pätevyyttä, tavoitteita ja ihanteita 
sekä oman työroolinsa hallintaa, jonka kokee tärkeäksi ja jossa voi kokea me
nestyvänsä. 
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Tajunnallisuuden toinen ulottuvuus on henkisyys. Henkisyyttä tässä tut
kimuksessa edustaa yksilön itsetunnon kokeminen. Itsetunto viriää enemmän 
yksilön affektiivisen alueen, tunteen perustalta. Tiedostaako henkilö itsensä, 
tunteeko hän itsensä ja miten hän hyväksyy ja arvostaa itsensä ovat itsetunnon 
keskeisiä ulottuvuuksia. Henkisyys ilmenee Rauhalan (1990, 38) mukaan tun
teiden kuten vihan, pelon, ahdistuksen, kokemisena. Henkisyyttä ovat myös 
yksilön arvojen asettaminen, ihmisarvon kunnioittaminen, itsensä arvostami
nen, arvoratkaisujen tekeminen yleensä sekä vastuullisuus itsestä, lähimmäises
tä ja luonnosta. Rauhala (1998, 91-97) tarkentaa, että yksilöllisyydessä saavute
taan oman elämän ohjauksellisuus ja tiedostetaan omat valintamahdollisuudet 
sekä niiden rajat. Yksilö tiedostaa arvonsa ja hän pystyy ottamaan vastuun rat
kaisuista, jotka kohdistuvat joko omaan elämään tai ulkopuoliseen maailmaan. 

Yksilön situationaalisuutta lähestyn tutkimuksessani yksilön elämänhal
linnan tunteen kautta. Rauhala (1990, 40) määrittää situaation eli elämäntilan
teen kaikeksi siksi, mihin yksilön kehollisuus ja tajunnallisuus ovat suhteessa. 
Yksilön suhteissa oleminen on yksilön todellistumisen ehto. Yksilön minäkäsi
tyksen ja itsetunnon suhdetta elämäntilanteeseen esimerkiksi kasvuun, työhön, 
opiskeluun tarkastellaan elämäntilanteen rakennetekijöiden avulla. Rakentuuko 
yksilön elämänhallinnan tunne kohtalonomaisista (ulkoinen elämänhallinnan 
tunne) rakennetekijöistä vai omien vaikutusmahdollisuuksien (sisäinen elä
mänhallinnan tunne) rajoissa olevista rakennetekijöistä? 

Sisäinen elämänhallinnan tunne on lähellä itseohjaavuutta ja se edellyttää 
henkistä kehittyneisyyttä. Siksi siihen kasvaa vähitellen (Rauhala 1990, 100). 
Skager (1984, 18) tähdentää, että oppimisen itseohjaavuutta on tarkasteltava 
ihmisen kehityksellisenä piirteenä. Jo suhteellisen nuori lapsi voi osoittaa itse
ohjaavuutta sopivissa olosuhteissa. Lisäksi Skager painottaa, ettei oppimisen 
tarvitse olla itsenäistä tai individualistista ollakseen itseohjaavaa. Tutkimukses
sani yksilön minäkäsityksen ja itsetunnon sekä elämänhallinnan tunteen osalta 
itseohjaavuus on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. Olen päätynyt tähän ratkai
suun sen vuoksi, että minäkäsitys korreloi voimakkaasti ja eri tutkimuksissa 
johdonmukaisesti itseohjaavuuden kanssa. (Koro 1993, 39-42). Vahvan minäkä
sityksen omaavat olivat selvästi kyvykkäämpiä itse suunnittelemaan ja ohjaa
maan oppimistaan ja oppimisprojektejaan kuin heikon minäkäsityksen omaavat 
(Sabbaghian 1980, 114-115). Samoin McCune (1989, 126) sai positiivista korre
laatiota yksilön itseohjaavuusvalmiuden ja minäkäsityksen välille. Minäkäsi
tyksen ja itseohjaavuuden kehittyminen voidaan katsoa hyvin pitkälle identti
seksi. Molemmat kehittyvät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa yksilön ja hänen 
ympäristönsä välillä. Ahon (1998, 70-77) saamien tulosten mukaan itsetunnol
taan vahvat henkilöt olivat itseohjautuvia. Heillä oli myös ihanteita itsensä ke
hittämiseksi, ja heidän minän kehitystasonsa oli melko korkea. Heidän reaali- ja 
ihanneminäkäsityksensä erot olivat melko pieniä. 

Tässä tutkimuksessa itseohjaavuus nähdään yksilön minäkäsityksen kas
vun, itsetunnon kehittyneisyyden ja elämänhallinnan tunteen seurauksena. Sik
si itseohjaavuus on jätetty tarkastelussa henkisen minän osalta ulkopuolelle. 
Myöskään yksilön oman minän fyysisen vaikutusta itseohjautuvuuteen ei 
huomioida. Samoin yksilön oman minän fyysisen kokemisen merkitys on rajat-
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tu tutkimuksen ulkopuolelle, koska fyysinen minä ei kuulu yksilön henkisen 
minän liittyvien minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen tutki
musalueeseen. 



2 SISÄINEN YRITTÄJYYS OSANA 
YRITT ÄJYYSILMIÖT Ä 

2.1 Yrittäjyys 

Yrittäjyyskäsitteelle ei ole löydetty yhtenäistä määritelmää (Routamaa 1993; 
Huuskonen 1992). Ilmiönä yrittäjyyttä on erilaisissa organisaatioissa ja talous
järjestelmissä. Yrittäjyys yhdistetään myös yrittäjähenkeen, jolloin se on nähtä
vä laajana yleiskäsitteenä (Huuskonen 1992, 32). Peltonen (1984) määrittelee 
yrittäjyyden yläkäsitteeksi, joka voidaan jäsentää A) ulkoiseen yrittäjyyteen 
(toimimiseen itsenäisenä omistajayrittäjänä) ja sisäiseen yrittäjyyteen (toimimi
seen yritteliäästi toisen palveluksessa) sekä B) yrityksen perustamiseen tai ole
massa olevan yrityksen hoitamiseen liittyvään yrittäjyyteen. Kyrö (1997, 204) 
tarkastelee yrittäjyyttä kulttuurihistoriallisena ilmiönä ja saa sille kolme muotoa 
omaehtoisen, sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden. Omaehtoinen yrittäjyys on yksi
lön inhimillinen toimintatapa, joka tulee esille vapaassa toimintaympäristössä. 
Omaehtoinen yrittäjyys pyrkii herättämään yksilön itseohjaavuutta. Sisäinen 
yrittäjyys tarkoittaa Kyrön mukaan organisaation jäsenten kollektiivista toimin
tatapaa. Suuret organisaatiot pyrkivät hyödyntämään jäsentensä yritteliäisyyttä 
uudistamisessa ja tuottavuuden lisäämisessä. Ulkoinen yrittäjyys on toimimista 
yrittäjäomistajana omassa yrityksessä. 

Peltosen näkemys on yhdenmukainen Pinchotin yrittäjyysmäärittelyn 
kanssa. Pinchot (1986) tuo esille intrapreneur ja entrepreneur käsitteet, joiden 
tarkoituksena on esittää yrittäjyyden kaksi eri näkökulmaa. Intrapreneur viittaa 
sisäiseen yrittäjään, työntekijään toisen palveluksessa, joka tekee työtä yrittäjä
mäisesti. Entrepreneur puolestaan viittaa ulkoiseen yrittäjään, omistaja- yrittä
jään. Entrepreneur käsitettä voidaan pitää yläkäsitteenä, jolle on olemassa eri
laisia muotoja. Koiranen (1993, 24) tuo muina yrittäjyyden muotoina esille ali
hankkijayrittäjyyden ja asiakasyrittäjyyden. Yrittäjyyden ja yrittäjän käsitteet 
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yhdistetään usein itsenäisenä omistajayrittäjänä toimimiseen. Muutamat tutkijat 
(Huuskonen1992, Koskinen 1996, Vesalainen 1993a) yhdistävät yrittäjyyden 
omistajayrittäjänä toimimiseen. Huuskonen (1992) määrittelee yrittäjän henki
löksi, joka on vastuussa hoidossaan olevasta yrityksestä, sijoittaa omaa pää
omaa yritykseen ja käyttää päätäntää siinä. Yrittäjyys on toimimista edellä mai
nittujen kriteerien mukaisesti yrityksessä. Koskisen (1996, 11) mukaan yrittäjä 
on oman yrityksen perustaja ja pienyrityksen johtaja, jonka työn sisältö ja vas
tuu sekä käyttäytymiselle asetetut vaatimukset yhdistyvät yrityksen toimin
taan. Koskinen korostaa myös uuden yrityksen perustamista ja toiminnan 
käynnistämistä tärkeänä ja sykähdyttävänä hetkenä. Siinä suunnitelmat ja ta
voitteet, kokemus ja osaaminen sekä ympäristön mahdollisuudet ja yhteisön 
asettamat ehdot kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi ja muokataan kannattavaksi 
liiketoiminnaksi. 

Peltosen (1984, 55-57) tutkimuksen perusteella yrittäjyyskäsitteeseen yh
distettiin lähikäsitteinä vastuun kantaminen, aloitekyky, itsenäisyys, työhalu, 
tarmokkuus, aktiivisuus, ahkeruus, tavoitteellisuus, rohkeus, menestymisen ha
lu, uutteruus, halu ottaa riskejä, myönteinen asenne työhön, sitkeys ja määrätie
toisuus. Peltonen (1984, 65-68) löysi faktorianalyysia käyttäen yrittäjyydelle vii
si pääulottuvuutta. Ne olivat tuottavuuden korostaminen, kovuus, ahkeruus, 
rohkeus ja luovuus. Kovuus vaikuttaa kielteisesti yrittäjyyteen ja siksi se kään
nettiin vastakohdakseen ja täten saatiin ulottuvuudeksi palveluhenkisyys. 

Koirasen ja Hyrskyn (Koiranen & Peltonen 1995) kansainvälisessä tutki
muksessa yrittäjyyden lähikäsitteiksi ilmenivät aloitekyky, myönteinen työ
asenne, työhalu, määrätietoisuus, menestymishalu, vastuun kantaminen, halu 
ottaa riskejä, luovuus, kekseliäisyys ja aktiivisuus. Yrittäjyyden perusulottu
vuuksiksi faktorianalyysissa tulivat työhön sitoutuminen ja tarmokkuus, talou
delliset arvot ja tuloksellisuus, opportunismi ja innovatiivisuus, voiton nälkä ja 
egoismi-palveluhenkisyys. 

2.1.1 Yrittäjyys yksilön ominaisuutena 

Yrittäjyyttä tarkastellaan usein yksilön ominaisuuksien perusteella. Huuskosen 
(1992) mukaan tällaisia piirteitä ovat aloitteellisuus, luovuus, korkea suoriutu
mismotivaatio, innostus, kilpailuhenkisyys, kekseliäisyys ja halu hyväksyä ris
kejä. Vesalainen ja Pihkala (1998) esittävät piirreteoreettisen tradition perustalta 
tiettyjen piirteiden kuten epävarmuuden sietokyvyn, suoritustarpeen, elämän
hallinnan, luovuuden ja proaktiivisuuden eli ennakoivuuden, olevan yrittäjyy
teen yhdistettyjä ominaisuuksia. Yrittäjyys on tämän näkemyksen mukaan per
soonallisuuden piirre ja suhteellisen pysyvä tapa tarkastella ympäristöä. Toi
saalta yrittäjät yksilöinä ovat hyvin heterogeeninen ryhmä. Tämän vuoksi on 
hyvin epätodennäköistä, että pystytään luomaan psykologinen profiili, joka se
littää yrittäjyyttä persoonallisuuden piirteiden perusteella. On myös huomatta
va, etteivät persoonallisuuden piirteet erottele menestyviä yrittäjiä epäonnistu
neista yrittäjistä. (Huuskonen 1992, 35.) 

Yrittäjyys ilmenee myös muuntautumiskykynä. Yrittäjyydessä vaaditaan 
tahtoa, kykyä ja uskallusta muutoksiin ennakoivasti. Siihen kuuluvat myös 
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joustavuus, kehitysmyönteisyys ja muutosdynaamisuus. Yrittäjyys sekä uudis
taa, että uudistuu elämässä. (Koiranen 1993, 12.) 

Yrittäjämäinen ihminen ottaa vastuun omasta tulevaisuudestaan. Hän tah
too luoda haluamaansa todellisuutta. Kasvatus auttaa yksilöä kehittymään. 
Koulutus on kasvatuksen tavoitehakuinen ja järjestelmällinen osa. Oppiminen 
on tulosta sekä tavoitehakuisesta opiskelusta että satunnaisiin virikkeisiin pe
rustuvasta vapaasta omaksumisesta. (Koiranen 1999, 69.) 

Yrittäjyydestä voidaan käyttää termiä itsensä työllistäminen. Yrittäjäksi on 
ryhdytty usein vain oman elannon turvaamiseksi. Henkilön työllistymisessä on 
ehkä ollut vaikeuksia tai hän on muuten pyrkinyt riippumattomaan asemaan. 
Usein kielteiset seikat kuten työtyytymättömyys, työttömyys tai sen uhka, tur
hautuminen, uran pysähtyminen voivat aiheuttaa uramuutosta yrittäjyyteen. 
Myös positiiviset tekijät esim. uuden markkinaraon tai suotuisan tilanteen il
meneminen sekä toivo "paremmasta huomenesta" elintason nousun kautta 
voivat olla vaikuttamassa yrittäjyyteen. (Koiranen 1993, 29-30, Shapero & Sokol 
1982, 79, Huuskonen 1992, 76-78.) Kyrö (1997) esittää, että yrittäjyys on muut
tunut ympäröivän yhteiskunnan kehityksen ja arvostusten mukana. Kyrön mu
kaan postmodernin murroksessa yrittäjyydelle on tullut tehtäväksi hierarkkisen 
toiminnan murtajan rooli. Yrittäjyys on liittynyt laajempaan yhteiskunnalliseen 
murrokseen, jossa ymmärrys ihmisestä muuttuu. Yrittäjyyteen tänä päivänä liit
tyy olennaisesti kysymys, onko se selviytymisen väline myös tulevaisuudessa, 
vai murroksen väline, kuten se oli modernissa ajassa. Yksilö yrittäjyyden tar
kastelussa on saamassa huomiota. Yksilön roolin muutokset työelämässä kos
kevat laajaa joukkoa työntekijöitä. Siirtyminen työntekijästä omien palveluiden 
tuottajaksi ja markkinoijaksi tulee olemaan myös koulutukselle haaste kasvattaa 
yrittäjyysasenteiltaan erilaisia yksilöitä kuin aiemmin. Vastuu omasta työllistä
misestä/ työllistymisestä muuttaa yksilön roolia työelämässä objektista subjek
tiksi. (Kyrö 1997, 184.) 

Myös Leskinen (1999, 80) painottaa yrittäjyydessä muutosta hallitsevana 
perustana. Hän yhdistää yrittäjyyteen luovan, dynaamisen, interaktiivisen ja 
holistisen muutosprosessin, jolle on tunnusomaista kokemuksellisuus, konteks
tuaalisuus ja oppiminen. Yrittäjä on toimija yrittäjyyden prosessissa. Hänen toi
mintaansa ohjaavat sekä persoonallisuuden ominaisuudet että ympäristön 
myötä syntyvät kokemukselliset asiat. Bygraven ja Hoferin (1991) mukaan yrit
täjyyden ilmiön sydän on yrittäjyysprosessi. Sen ominaisuuksia ovat inhimilli
nen tahto, tilanteen muutos, epäjatkuvuus, dynaamisuus, holistisuus, ainutlaa
tuisuus, yritystaso ja useiden edeltävien muuttujien läsnäolo. Yrittäjyyden yti
messä on keskeisesti itse yrittäjä, yksilö. Bygrave (1989) näkee yrittäjyyden pi
kemminkin tulemisen (becoming) prosessina kuin olemisen (being) tilana. Yrit
täjyys on epävakaa tila, joka muuttuu ja kehittyy ajan myötä. Sen ydin on tilan 
muutos. Kyseessä on holistinen prosessi, jossa olemassa oleva vakaus katoaa. 
Jos voitaisiin kehittää malli tai teoria yrittäjyysprosessin selittämiseksi, yrittä
jyyden sisältö voisi avautua. Yrittäjyyteen liittyvän muutosprosessin perusteella 
yksilöitä voidaan kouluttaa yrittäjyyteen. Johannisson ja Madsen (1997, 10-21) 
selittävät yrittäjyyden moniulotteisena, kulttuurisena ilmiönä, joka heijastuu 
yksilön arvoissa ja asenteissa. Yksilöt eivät omaa perimältään tai kohtalon kaut-
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ta yrittäjämäisiä ominaisuuksia. Yrittäjyys voidaan nähdä yksilön oppimis- ja 
organisointiprosessina. Muutosprosessi ilmenee yrittäjän oppimisen osalta hä
nen tarpeessaan kyetä omaksumaan jatkuvasti uutta toiminnassa menestyäk
seen. Kyrön (1997, 114-116) mukaan yrittäjyys ilmiönä kytkeytyy muuttuviin 
epävarmoihin, monimutkaisiin ja ennustamattomiin olosuhteisiin. 

Yrittäjyydelle voidaan nähdä useita ilmenemismuotoja. Cunningham ja 
Lischeron (1991) ryhmittävät yrittäjyyden kuuteen koulukuntaan, joiden näkö
kulma liittyy yrittäjään toimijana. Heidän ryhmittelynsä on seuraava: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Synnynnäistä yrittäjyyttä korostava koulukunta. Sen mukaan joillakin henkilöil
lä on jo syntyessään yrittäjyyttä tukeva vaisto, eräänlainen kuudes aisti. 
Psykologisia ominaisuuksia korostava koulukunta, jonka mukaan yrittäjyyttä 
ohjaavat henkilön määrätynlaiset arvot, asenteet ja tarpeet. 
Innovaatiota korostava koulukunta näkee yrittäjyydessä omistamisen sijasta 
yrittäjänä toimimisen prosessia. 
Yrityksen johtamisen (management) koulukunta korostaa yrittäjyyttä organi
soimisen, omistajuuden, johtamisen ja taloudellisen riskin oton näkökulmasta. 
Ihmisten johtamisen (leadership) koulukunta korostaa yrittäjän taitoja mukaut
taa toiminta ihmisten tarpeista lähtien. 
Sisäisen yrittäjyyden koulukunta korostaa organisaatioiden sisällä ja toisen pal
veluksessa ilmenevää yrittäjyyttä, joka liittyy palveluiden luomiseen, markki
nointiin ja laajentamiseen. 

Cunninghamin ja Lischeronin (1991) näkemykset yrittäjyydestä ovat saman
suuntaisia Peltosen ja Koirasen näkemysten kanssa yrittäjyyden myötäsyntyi
syyttä lukuun ottamatta. Koiranen & Peltonen (1995, 9-13) määrittelevät yrittä
jyyden ja yrittäjän toiminnan ihmisen sekä ajattelu-, toiminta- ja suhtautumista
pana, että tavoitteellisena ja omavastuisena itsensä johtamisena. Yrittäjyyden 
vaatimuksina korostuvat yrittäjän oppimisen ja kasvamisen tilanteet sekä mah
dollisuudet ja merkitykset. Määrityksessä heijastuu yksilön käyttäytymisen nä
kökulma hyvin vahvana. Yksilö ajattelullaan, toiminnallaan ja käyttäytymisel
lään pyrkii aikaansaamaan jotain sellaista, joka on tavoiteltavaa sekä hänen it
sensä että yrityksen kannalta. 

Cunninghamin ja Lischeronin (1991) esittämä sisäisen yrittäjyyden koulu
kunta luo tälle tutkimukselle perustaa lähestyä yrittäjyyttä. Sisäisen yrittäjyy
den koulukunnan näkemyksen mukaan organisaatiossa voidaan saada aikaan 
muutoksia ja innovaatioita, jos työntekijöitä rohkaistaan toimimaan yrittäjämäi
sesti itseohjaavissa työryhmissä. Tässä tulee esille sisäisen yrittäjyyden kollek
tiivinen luonne. Koirasen ja Peltosen yrittäjyyden määrittely ohjaa tämän tut
kimuksen ajatuksellista näkökulmaa yksilön kasvusta sisäiseen yrittäjyyteen. 
Sisäisen yrittäjyyden kannalta yksilössä tulee tapahtua muutosta hänen ajatte
lunsa, toimintansa ja suhtautumisensa osalta omaan työhönsä. Kasvu yrittäjyy
teen on Koirasen ja Pohjansaaren (1994, 117) mukaan yksilötasolla persoonalli
suuden kehittymistä. Se on kehittymistä tiedoissa, taidoissa ja asenteissa sekä 
tahdossa. Tahto ilmenee etenkin sisäisen elämänhallinnantunteen myötä. Hen
kilö näkee oman toimintansa merkityksellisenä ja tahtoo toteuttaa omat tavoit
teensa ja ideansa käytännössä. 

Paajanen (2001, 37) näkee, että määriteltäessä yrittäjyys ajattelu-, toiminta
ja suhtautumistapana se käsittää sekä ulkoisen että sisäisen yrittäjyyden. Tällöin 
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yrittäjyys näin määritettynä voidaan ulottaa muihinkin jopa voittoa tavoittele
mattomiin organisaatioihin, joilla on tietyt aineelliset ja henkiset voimavarat, 
jotka kohdennetaan asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Organisaation jä
sen voi omassa työssään, olipa työ ns. palkkatyötä tai vapaaehtoistyötä, käyt
täytyä yrittäjämäisesti. Yrittäjyyttä voi siis ilmetä usealla alueella. Yrittäjämäi
nen voi olla ilman yrityksen perustamista. Gibb (1993, 16-19) sanoo, että yrittä
jämäinen käyttäytyminen heijastaa sekä synnynnäisiä että opittuja ominaisuuk
sia. Yksilöt voivat olla yrittäjämäisiä kaikilla elämän alueilla. Gibbin mukaan 
yrittäjyyttä voidaan edistää koulutuksella. Erityisesti pienyritykset voivat tarjo
ta roolimalleja, joita yrittäjyyden oppimiseen tarvitaan. Pienyrityksen oppi
misympäristössä painottuu tekemällä oppiminen ja se tarjoaa siten holistisen 
tehtävärakenteen sekä epävarman ympäristön. Virheiden salliminen on tällöin 
tärkeä oppimisen muoto. 

2.1.2 Yrittäjyyden motiivit 

Yrittäjä toteuttaa ahkerasti ja luovasti omaa tahtoaan. Hänen intentiollaan on 
asia- ja tilanneyhteys ja kulttuurinen konteksti. Hän luo oman intentionsa ja 
toimii sen mukaisesti. Hän ottaa vastuun omasta tulevaisuudestaan ja uskoo 
oman elämänhallintaan myös tulevaisuuden osalta. Yrittäjyydessä yhdistyy ky
ky nähdä ja ajatella. Yrittäjä haluaa yhdistää ajattelun ja toiminnan, ottaa vas
tuun suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tehdä kovasti työtä. 

Yrittäjyyttä on tarkasteltu myös siihen liittyvien motiivien perusteella. Pel
tonen (1984, 41) on jäsentänyt motiivit kolmeen ryhmään: 

Ekspressiiviset eli tunneperäiset motiivit: esimerkiksi riippumattomuus, yksilölli
syys, arvostus. 
Instrumentaaliset eli välinemotiivit: esimerkiksi keino ansaita elantonsa, raha, työn 
tarve. 
Henkisen kasvun eli kehitysmotiivit: Luovuus, haasteellisuus, pyrkimykset itsensä 
toteuttamiseen ja kehittämiseen, ammattitaidon kehittäminen, kasvu ihmisenä. 

Nämä motiivit ovat keskeisiä vaikutinryhmiä sekä sisäisessä että ulkoisessa 
yrittäjyydessä. Tutkimuksessani yrittäjyyttä tarkastellaan henkisen kasvun mo
tiivien näkökulmasta, erityisesti itsensä tuntemisen ja kehittämisen perustalta. 
Tutkimuksessani en kuitenkaan selvitä henkisen kasvun prosessia vaan pyrin 
tutkimaan yksilön kasvun kannalta keskeisten minäkäsityksen, itsetunnon ja 
elämänhallinnan tunteen yhteyttä yksilön sisäiseen yrittäjyyteen. Yrittäjyysmo
tiivit vaihtelevat yksilöittäin ja kulttuureittain. Tämä on ymmärrettävissä yksi
löön liittyvien erojen ja kulttuuri- sekä hyvinvointierojen kautta. Esimerkiksi, 
jos maassa on matala elintaso, tämä yleensä merkitsee huonompaa perusturval
lisuutta ja sitä suuremmalla todennäköisyydellä yrittäjyyden motiivit liittyvät 
aineellisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Jos maan aineellinen ja henkinen turvalli
suus on hyvä, yrittäjyyden motiivit liittyvät suurella todennäköisyydellä itse
näisyyteen, itsensä kehittämiseen ja toteuttamiseen oman ihmisenä olemisen 
että ammatillisen osaamisen osalta. (Huuskonen 1992, 75.) 
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Peltonen ja Ruohotie (1992, 96) yhdistävät tunneperusteisen eli affektisen 
käyttämisen yrittäjyyteen. Vaikka yrittäjyydessä ei ole kyse pelkästään yksilön 
affektiivisesta alueesta, vaan se edellyttää myös konatiivisen alueen tahdon li
säksi tietoja ja taitoja, tunteella voi olla merkitystä yrittävyyden aietta herättä
vänä tekijänä. Tunteet virittävät toimintataipumuksen, joka pyrkii vallitsevan 
tilanteen muutokseen. Toimintataipumus koetaan välittömänä ja pakottavana 
paineena muutokseen. Myönteiseksi koettu tunne luo mielenkiintoa positiivi
seksi koetun asian tai tilanteen suhteen. Kielteisenä koettu tunne viestii yksilölle 
vetäytymistä epämiellyttäväksi koetusta asiasta tai tilanteesta. (Varila & Viho
lainen 2000, 32.) Yksilö hakeutuu mahdollisuuksien mukaan sellaiselle alalle, 
jossa hän saa elämälleen sisältöä ja hän pääsee käyttämään omia lahjojaan, tar
moaan ja kykyjään. Ruohotien ja Koirasen (2001, 10) mukaan henkilön yrittä
jyys, kuten yksilön persoonallisuus ja älykkyys, on synnynnäisen ja opitun yh
teisvaikutusta. Affektiset ja konatiiviset valmiudet ovat ratkaisevassa asemassa, 
kun on kyse yksilön innostumisesta (motivaatio), halusta (tahto) ja uskallukses
ta (tunne) yrittäjyyteen. 

2.2 Sisäisen yrittäjyys yhteisöllisenä ilmiönä 

2.2.1 Sisäisen yrittäjyyden lähestyminen ilmiönä 

Antoncic ja Hisrich (2000, 22) määrittelevät sisäisen yrittäjyyden (intrapre
neurship) yrittäjyydeksi (entrepreneurship) olemassa olevan organisaation si
sällä. Se voidaan määritellä myös prosessiksi, jonka avulla yksilöt organisaation 
sisällä hakevat mahdollisuuksiaan ilman, että heillä on vastuuta resursseista, 
joita he päivittäin kontrolloivat (Stevenson & Jarillo 1990.) Sisäinen yrittäjyys 
voidaan nähdä myös luovuuden ja innovatiivisuuden näkökulmasta. Tällöin 
sisäinen yrittäjyys on Schumpeterin mukaista uusien ratkaisujen luomista ja 
uusien asioiden sekä toimintamallien aikaan saamista olemassa olevien sijaan. 
Tällöin toteutuu Schumpeterin ajatus luovan tuhoajan -mallista sovellettuna si
säisen yrittäjän toimintaan. Antonic & Hisrich (2000, 23) tuovat tässä merkityk
sessä esille muutokset yrityksen strategiassa, rakenteissa sekä järjestelmissä ja 
menetelmissä. Stopford & Baden-Fuller (1994) luokittelevat sisäisen yrittäjyy
den neljään dimensioon. Ne ovat: 

1. uudet hankkeet,
2. innovatiivisuus,
3. itsensä uudistaminen,
4. proaktiivisuus.

Uudet hankkeet ovat sisäisen yrittäjyyden ulottuvuuksista kaikkein tärkeim
mät. Ne voivat johtaa aivan uusien yritysten luomiseen organisaation sisällä. 
Tämä voi tapahtua uudistamalla yrityksen tuotteita tai palveluita ja luomalla 
uusia markkinoita. Innovatiivisuus -ulottuvuus on hyvin lähellä uusien hank
keiden ulottuvuutta, koska innovaatioiden avulla pyritään luomaan uusia tuot-
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teita ja palveluita, mutta myös teknisesti kehittämään organisaatiota. Itsensä 
uudistamisen ulottuvuus on yhteydessä organisaation avainideoihin, joiden to
teuttamiselle se on perustettu. Tämä tarkoittaa itse ideoiden uudistamista, mut
ta myös liiketoimintastrategioiden ja liiketoimintasuunnitelmien uudelleen ar
vioimista. Proaktiivisuuden ulottuvuudessa tulevat esille riskinotto, aloitteelli
suus, aggressiivinen asemointi ja johtajuus suhteessa kilpailijoihin sekä rohkeus 
ja aggressiivisuus mahdollisuuksien etsimisessä. 

Haskins ja Williams (1987, 3-4) ovat ottaneet toimijan, sisäisen yrittäjän ja 
kohteen, organisaation lähestymistavaksi sisäiseen yrittäjyyteen. He erottavat 
neljä tapaa kuvata sisäistä yrittäjyyttä: 

Yksilökeskeinen lähestymistapa huomioi sisäiselle yrittäjälle tyypilliset 
piirteet. Häntä motivoivat palkkiot ja kannusteet sekä hänen ideoidensa toimin
taan saattamiseksi tarvittavat organisaation resurssit. Lisäksi se huomioi pro
sessissa tarvittavien taitojen kehittämisen. 

Ryhmälähestymistapa perustuu näkemykseen, että sisäistä yrittäjyyttä ta
voitellaan ryhmän avulla, koska sisäiset yrittäjät ovat organisaatiossa harvinai
sia tai ainakin voimattomia toimimaan vallitsevassa organisaatiokulttuurissa. 

Organisatorinen lähestymistapa pyrkii yrittäjähenkisen organisaatiokult
tuurin luomiseen. Yrittäjyyttä tuetaan sekä organisaation rakenteiden että ar
voperusteiden avulla. Yrittäjähenkisyyden avulla halutaan yksilöitä ja ryhmiä 
rohkaista ideointiin ja uusiin toimintatapoihin. 

Sisäisen yrittäjyyden käsitteen luoja Gifford Pinchot III näkee sisäisen yrit
täjyyden ennen kaikkea kollektiivisina yrityksen sisällä yrittäjämäisesti toimivi
na ryhminä. Sisäinen yrittäjyys on menetelmä yrittäjähengen hyväksikäyttämi
seen siellä, missä monet parhaista ihmisistä ja voimavaroista ovat, suurissa or
ganisaatioissa. Hän yhdistää tällaisen henkilön ominaisuuksiin mm. innovatii
visuuden, ryhmänmuodostamistaidot ja liiketoiminnan sekä markkinoinnin 
hallinnan. (Pinchot 1986, 23-26.) 

Sekä yrittäjyys että sisäinen yrittäjyys ovat prosesseja. Sisäinen yrittäjyys 
arvostaa toimintaa. Jos organisaatioiden tavoitteena on muuttua byrokraattises
ta hallintokulttuurista yrittäjämäiseen palvelukulttuuriin, ne eivät voi sivuuttaa 
sisäisen yrittäjyyden ideaa toimintansa kulttuurisena lähtökohtana. Muutos ta
pahtuu yksilön henkisen kasvun prosessina. (Koiranen 1993, 132.) 

Sisäisen yrittäjyyden yrittäjämäinen toimintatapa voi olla hyödyllistä mo
nimutkaisissa organisaatioissa, koska yrittäjyyden avulla organisaatioissa pyri
tään itseohjautuvuuden lisäämiseen. Yrittäjämäisen toimintatavan oletetaan 
johtavan organisaation uudelleen muotoutumiseen ja yrittäjämäiseen johtami
seen. Tarve uusien mahdollisuuksien havaitsemiseen ja niihin tarttumiseen on 
tyypillinen muutos- tai kypsyysvaihccssa olevalle organisaatiolle. (Cunning
ham & Lischeron 1991, 47 -54.) 

Kyrön (1997, 225-226) mukaan sisäisen yrittäjyyden keskeinen luonne on 
sen kollektiivisuus. Sisäinen yrittäjyys on postmodernin ajan tuote. Se on mik
rotason työyhteisön/ organisaation yrittäjämäinen toimintatapa. Sisäinen yrittä
jyys pyrkii aikaansaamaan muutosta hierarkkisen, yksilön ulkopuolelta ohjatun 
toiminnan murtamiseen. Yksilöiden ja työryhmien toiminnan vapautuminen 
ilmenee innovatiivisena resurssien yhdistämisenä ja koordinointina. Lisäksi se 
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tulee esiin riskin kantamisena omista toimista ja päätöksenteosta. Kuitenkaan 
riski ei ole samanlainen kuin ulkoisella yrittäjällä. 

Sisäisen yrittäjyyden yhdistäminen pelkästään organisaatioihin sen kollek
tiivisena ilmenemismuotona ei ole tutkijoiden kannalta yksimielinen asia. Sisäi
nen yrittäjyys voi olla yksilön sekä organisaation ominaisuus (Miller, 1983; Co
vin & Slevin 1991). Sisäisellä yrittäjyydellä tavoitellaan Huuskosen (1997, 5) 
mukaan mm. seuraavia seikkoja: omatoimisuutta, itseohjaavuutta, sitoutumista, 
elinikäistä oppimista, sopeutumiskykyä, elämänhallintaa, mielekästä työtä, hy
vää työviihtyvyyttä, erilaisia yksilön taitoja ja valmiuksia, sekä tuloksellista ja 
tavoitteellista toimintaa. 

Keskeinen ominaisuus sisäisessä yrittäjyydessä on yrittäjämäinen toimin
tatapa. Yrittäjämäisyyden puuttumisen syinä työyhteisöissä voidaan nähdä hie
rarkkiset johtamismenetelmät, jotka eivät kannusta itsenäiseen ajatteluun ja 
työskentelyyn, riskinottoon ja luovuuteen sekä innovatiivisuuteen. Sisäisen yrit
täjyyden esteinä Kuratko ja Montagno (1989, 83-85) näkevät organisaation van
hat ajattelumallit, säännöt ja menettelytavat sekä riittämättömän tiedon. Lisäksi 
esteitä ovat organisaation johdon tuen ja rahoituksen puute. Yrittäjämäistä toi
mintatapaa estää myös rutinoituminen päivittäiseen tekemiseen tulevaisuuden 
mahdollisuuksien kartoittamisen sijaan. 

Suomalaisessa tutkimustraditiossa Koiranen ja Pohjansaari (1994) määrit
tävät sisäisen yrittäjyyden yrittäjämäiseksi ajattelu-, toiminta- ja suhtautumista
vaksi jonkin työyhteisön jäsenenä. Yrittäjämäinen käyttäytyminen on myös 
heidän määrityksessään keskeisin tunnuspiirre. Määritelmä viittaa yksilön toi
mimiseen työyhteisön jäsenenä, jolloin sisäistä yrittäjyyttä voitaisiin tarkastella 
myös yksilön ominaisuutena. Määritelmä jättää pois henkilön toimimisen yrit
täjämäisesti muussa ympäristössä kuin työyhteisössä. Kuitenkin ihmisen toi
minnan osalta häneltä vaaditaan yhä selkeämmin yrittäjämäistä käyttäytymistä 
myös työn ulkopuolella omalla vapaa-ajallaan sekä kotona että muussa toimin
nassaan. Gibbin (1999) mukaan yrittäjämäinen tapa toimia on toimintaa, taitoja 
ja ominaisuuksia, joiden soveltaminen auttaa yksilöä, ryhmää ja mitä tahansa 
organisaatiota aikaansaamaan, kehittämään ja selviytymään menestyksellä 
muutoksista ja innovaatioista, joihin sisältyy epävarmuutta ja monimutkaisia 
tilanteita. Näin yksilöt saavat toiminnalleen henkilökohtaista tyydytystä. Huus
konen (1997) näkee sisäisen yrittäjyyden työhön ja sen kehittämiseen sitoutumi
sena, oman ajattelun ja järjen sekä ammattitaidon käyttämisenä omassa työssä. 
Hän suhtautuu työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin 
työpaikka olisi hänen omassa yrityksessään. 

2.3 Sisäinen yrittäjyys yksilökeskeisenä ilmiönä 

2.3.1 Sisäinen yrittäjä 

Sisäinen yrittäjä on organisaation sisäisen yrittäjyyden ydintoimija. Hän on or
ganisaation palveluksessa oleva työntekijä, jonka työhön liittyvä itsensä toteut-
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taminen kanavoituu organisaation tavoitteiden ja toiminnan kautta. Sisäisen 
yrittäjyyden kollektiivisuus voi heijastua sisäistä yrittäjyyttä suosivan organi
saation toimintatavassa. (Koiranen 1993, 123-124.) Sisäisenä yrittäjänä olo on 
itse asiassa mielentila. Tätä mielentilaa ei ole saatu välttämättä varhaislapsuu
dessa. Se voi kehittyä missä elämänvaiheessa tahansa, kun halu ja tilaisuus ovat 
olemassa. (Pinchot 1986, 23-26.) Mielentilassa yhdistyy myönteisyys itseä, omaa 
osaamista ja omaa työtä kohtaan. 

Gibbin (1990, 54) mukaan sisäiset yrittäjät toimivat organisaatioissa yrittä
jämäisesti. Tällaisella henkilöllä on kyky tuottaa innovaatioita. He ovat luovia ja 
itsenäisiä. Lisäksi heidän piirteisiinsä kuuluvat usein joustavuus, ongelmanrat
kaisukyky, korkea työmoraali ja aloitekyky. Kansikas (2002, 55) tuo esille sisäi
sen yrittäjän piirteinä autonomian tarpeen, suoriutumisen tarpeen, riskinotto
kyvyn, muutoshalukkuuden ja epävarmuuden sietokyvyn. Routamaa (1993, 
16-17) yhdistää yrittäjän vahvuuksiin ominaisuuden olla oman itsensä herra,
itsenäisyyden ja päättäväisyyden. Amit ym. (1993, 818) yhdistävät myös sisäi
seen yrittäjään autonomian ja itsenäisyyden tarpeen. Tämä on yhteydessä hen
kilön kokemaan sisäiseen elämänhallinnan näkemykseen, jonka mukaan henki
lö kokee voivansa vaikuttaa asioiden kulkuun omilla päätöksillään ja toimil
laan. Ruohotie (1999) luo yrittämisessä kuvaa omatoimisesta sopeutujasta. Tä
mä sopii myös sisäisen yrittäjän kuvaukseksi (ks. Heinonen 1999, 209-211; Koi
ranen & Pohjansaari 1994, 55-63). Sisäisessä yrittäjyydessä tämä ilmenee mah
dollisuuksien näkemisenä, tilaisuuteen tarttumisena ja päätöksentekona. Suo
riutumisen osalta omatoimista sopeutujaa kuvaavat käsitteet kypsyys, tehok
kuus, itsenäisyys ja itseluottamus. Sisäisen yrittäjän keskeinen ominaisuus on
proaktiivisuus. Proaktiivisuudella tarkoitetaan kilpailuhenkistä riskien ottamis
ta ja aloitteiden tekemistä organisaatiossa. Tulevaisuuteen suuntautuminen ja
mahdollisuuksien havainnoiminen kuuluu myös proaktiivisuuteen. Proaktiivi
nen yksilö pitää aloitteen hallussaan ja pyrkii siten aiheuttamaan uudistuksia
ympäristössään. (Antoncic & Hisrich, 2001, 522-523.) Pinchotin (1986, 43) mu
kaan sisäinen yrittäjä on innovatiivinen ja tehokas visionääri. Hän on suuntau
tunut toimimaan yrityksen sisällä. Sisäinen yrittäjä näkee, että verkostot, tiimi
työ ja hajauttaminen kuuluvat yrittäjämäisesti toimivaan organisaatioon. Pin
chot (1987, 14) määrittelee sisäisen yrittäjän organisaation palveluksessa olevak
si työntekijäksi, joka toteuttaa unelmansa. Sisäinen yrittäjä ottaa vastuun inno
vaation luomisesta organisaation sisällä. Hän ei ole välttämättä idean keksijä,
mutta hän löytää keinon muuttaa idea käytäntöön.

Sisäisellä yrittäjällä on visionäärin luonnetta, mutta hän on myös tekijä. 
Luodessaan itselleen mahdollisuutta hän on taipuvainen myös kovaan työnte
koon. (Koiranen 1993, 125.) Senge (1990, 18) liittää visiointiin luovuuden. Sisäi
nen yrittäjä pyrkii toimimaan saamansa informaation ja tilanteen mukaan luo
malla tulevaisuuden vision. Tämä vaatii tiedon jakamista ja oppimista organi
saation sisällä siten, että sisäiselle yrittäjälle annetaan mahdollisuus käyttää re
surssejaan organisaation toiminnan kehittämiseksi. Sisäinen yrittäjä on kiinnos
tunut ja huolehtii, että hänellä on resursseja uusiutumiselle ja tulevaisuuden 
toiminnalle. (Heinonen 1999, 163.) 
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Sisäinen yrittäjä korostaa informaation ja kommunikaation merkitystä. 
Hän haluaa saada edistymisestään jatkuvaa palautetta, koska hänellä on tarve 
menestyä ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Sisäinen yrittäjä asettaa usein omille 
tehtävilleen tavoitteita. Hän pyrkii saavuttamaan näin tiettyjä tuloksia. Määrä
tietoisuus tavoitteiden saavuttamisessa ja itseohjaavuus liittyy myös sisäisten 
yrittäjien piirteisiin. (Kao 1991, 203.) Sisäinen yrittäjä on valmis työskentele
mään tavoitteidensa saavuttamiseksi enemmän kuin häneltä vaaditaan, koska 
motivaatio ja sitoutuneisuus omaan työhön korostuvat hänen ominaisuuksi
naan. Ahon (1996, 70) mukaan, kun organisaation jäsenellä on ongelmia itsensä 
tiedostamisessa, hän ei tiedosta omaa osaamistaan. Hän häpeää erilaisuuttaan 
tai kuvaa itseään epätodellisesti. Hän ei uskalla ottaa vastuuta, on aloitteeton, 
kriittinen ja valittava. Tilanteen korjaaminen edellyttää, että organisaatiossa 
selkiytetään ryhmän rooleja, tutustutaan toisten ominaisuuksiin, menettelyta
poihin, vahvuuksiin ja osaamiseen. Ryhmän sisällä palaute ja rakentava kritiik
ki ovat keskeisiä yhteisyyden luojia. 

Kansikkaan (2003, 60) tekemän sisäisen yrittäjän keskeisimpien ominai-
suuksien yhteenvedon perustalta voidaan esittää seuraavat piirteet: 

aloitekyky (Gibb, 1990) 
itsenäisyys (Gibb 1990; Amit ym. 1993; Kao 1991; Huuskonen 1992; Pinchot 1986) 
muutoshalukkuus (Amit ym. 1993) 
motivoituneisuus (Kao 1991; Koiranen & Pohjansaari 1994) 
luovuus (Gibb 1990; Persing 1999) 
epävarmuuden sietokyky (Amit ym. 1993) 
riskinottokyky (Hostager 1998; Amit ym. 1993) 
innovatiivisuus (Pinchot 1985) 
visiointi (Pinchot 1985; Koiranen 1983) 
mahdollisuuksien havainnointi ja niiden toteuttaminen (Hostager 1998; Pinchot 1986; 
Kao 1991) 
pitkänaikavälin vastuu omasta toiminnasta (Pinchot 1985; Amit ym. 1993; Hisrich & 
Peters 1984). 

2.3.2 Sisäinen yrittäjyys yksilön henkisenä prosessina 

Päähuomio yksilön kasvussa yrittäjyyteen ja sisäiseen yrittäjyyteen on ollut ih
misen kognitiivisen alueen proseduraalisen tiedon (taidot) ja konseptuaalisen 
tiedon (asiatieto) välittämisessä. Super (1984) esittää, että minäkäsityksen kehit
täminen on ratkaisevaa ammatillisessa valintaprosessissa. Minäkäsitys on yksi
lön tuote pyrittäessä sovittamaan yhteen omia kykyjä ammatillisten vaatimus
ten kanssa. Tämä kykyjen ja vaatimusten yhteensovittaminen on sujuva mene
telmä, joka saa täsmällisemmin yhteen tarkat ammatillisten ominaisuuksien 
kuvaukset ja yksilön realistisen kykyjen arvioinnin. Superin esittämä näkökul
ma on teknokraattinen, mutta siinä on kuitenkin ajatusperusta, miten minäkäsi
tystä voidaan hyödyntää yksilön ammatillisessa kasvussa ja myös kasvussa 
yrittäjyyteen. Ihmisen luovassa oppimisprosessissa tilannetekijöiden muodos
tama ulkoinen todellisuus sekä edellä mainittujen osa-alueiden mukainen todel
lisuus prosessoituvat. Ihminen havainnoi, seuloo ongelmia, ideoi, arvioi ideoita, 
tekee päätöksiä, pyrkii kehittymään, tahtoo luoda menestystä jne. Prosessi syn-
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nyttää uusia kokemuksia, pakottaa lähtökohtien uudelleen arviointiin ja edistää 
minän kehitystä. (Koiranen & Ruohotie 2001, 8.) 

Myös ympäristötekijät on huomioon otettava henkilön sisäisen yrittäjyy
den osalta. Sisäiseen yrittäjyyteen vaikuttavat henkilön viiteryhmät ja työnteon 
mielekkyys. (Koiranen & Pohjansaari 1995, 49-50.) 

Sisäisen yrittäjyyden vaatimaan muutokseen voi jokainen kasvattaa itse
ään. Muutosprosessi vie aikaa ja samoin siihen liittyvä kasvuprosessi. Sisäisen 
yrittäjyyteen kasvu on prosessi, joka vaatii yksilön huomioon ottamista holisti
sesti. Sisäinen yrittäjyys on henkilön mahdollisesti elinikäistä oppimista omasta 
itsestään. (Koiranen 1993, 129-133.) Sisäinen yrittäjyys ei ole yksilön henkiseen 
olemukseen liittyvä suora seuraamus, vaan se on nähtävä yksilön tietoisiin va
lintoihin liittyvänä seuraamuksena oman kasvun osalta. Organisaation tehtävä
nä voidaan pitää yksilöön kohdistuvaa tukea ja kasvuun saattamista kohti si
säistä yrittäjyyttä. Yksilön minään liittyvä muutos voi toteutua eettisten ihan
teiden ja tahtotoimintojen yhteisvaikutuksena. 

Yritteliäs yksilö hakee oma-aloitteisesti niitä kasvumahdollisuuksia, jotka 
tukevat hänen oppimistyyliänsä. Ammatillista uraa rakentava sisäinen yrittäjä 
pyrkii kehittämään niitä tyylejä, arvoja, uskomuksia, kykyjä ja tietoja, joita ao. 
alalla tarvitaan ja arvostetaan. (Ruohotie 1999, 71.) 

Tavoite: yrittäjä- Sisäisen 
yrittäjän Yksilön henki- mäinen ajattelu-, henkinen pro-sen minän mo- toiminta- ja suhtau- sessi (oman Sisäinen tiivit (tarve) ----+ tumistapa omaan --+ henkisen pro- 1--+ yrittäjä työntekoon organi- sessin hallinta) saatiossa (tahto) 

1 Valinta 1 1 

Muu tavoite: esim. Muu henkinen Kastu 
� hyväksi urheilijaksi 

--+ 
prosessi ( oman 

� prosessin tuleminen (tahto) henkisen Lro-
sessin hai inta) mukaan 

KUVIO 6 Yksilön sisäisen yrittäjän henkisen prosessin kuvaus / yksilön muun kasvuta
voitteen henkisen prosessin kuvaus 

Kuviossa 6 yrittäjämäisen työnteon motiivit perustuvat yksilön oman henkisen 
kasvun motiiveihin, joita ovat itsensä tunteminen ja toteuttaminen sekä ammat
titaidon kehittäminen. Yksilön persoonallisuudessa yhdistyvät henkilön luo
vuus ja rohkeus sekä koulutuksella hankittu tietoa ja taito. Motivaatio sisäiseen 
yrittäjyyteen muodostuu tarpeista, tavoitteista, vaikuttimista. Tärkeää on toi
minnasta saatu palaute. Lisäksi yksilön sisäiseen yrittäjyyteen vaikuttavat Pel
tosen (1984) mukaan henkilön tulevaisuudenkuva, arvio omista onnistumisen 
mahdollisuuksista sekä organisaation tilanteesta. Yksilö itse valitsee kasvami
sensa tavoitteet. Yrittäjämäisen työnteon valinta on yksi vaihtoehto. Tavoitteen 
valinnan toteutuessa yrittäjämäiseen työntekoon yksilöllä on mahdollisuus si
säisen yrittäjän kasvuprosessin kautta luoda itsestään sisäinen yrittäjä. Muun 
tavoitteen toteutuessa yksilön kasvu suuntautuu tämän tavoitteen mukaisesti ja 
luo yksilöstä uutta parempaa ihmistä. 
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Sisäisen yrittäjyyden lähtökohtana on ajatus yrittäjyydestä inhimillisenä, 
luovana toimintana ja uuden luojana. Yrittäjyydestä sisäinen yrittäjyys poikkeaa 
sen osalta, ettei se sisällä yrittäjän taloudellista riskiä. Sisäisen yrittäjyyden riski 
on henkilökohtainen ja liittyy yksilön käyttäytymiseen. Se ilmenee lähinnä vas
tuun kantamisena ja innovatiivisena työntekona. (Huuskonen 1992, 48.) Yksilön 
toimintaan yhdistetään näkemys elämän hallinnasta (locus of control). Yksilöllä 
on sisäinen hallinta, kun hän uskoo, että hänen käyttäytymisensä määrää oleelli
sesti, mitä hänelle tapahtuu. Yrittäjillä ja myös sisäisillä yrittäjillä sisäinen elä
mänhallinnan tunne näyttää olevan keskimäärin muita ihmisiä voimakkaampi. 
(Huuskonen 1992, 58-60.) Rotterin (1966) mukaan elämänhallinnan tunne liittyy 
oppimiseen siten, että sisäinen elämänhallinnan tunne motivoi aktiiviseen tavoit
teluun ja tukee sitä. Sen sijaan ulkoinen elämänhallinnan tunne haittaa oppimista 
ja tukee passiivisuutta. Weiner (1974) yhdistää onnistumista ja epäonnistumista 
selittävät syytekijät kahdeksi ulottuvuudeksi sisäiseksi ja ulkoiseksi kontrolliksi. 
Kontrollin sijainti tarkoittaa sitä, onko yksilö itse vastuussa käyttäytymisestään 
vai pitääkö hän syynä ulkopuolisia asioita. Kun yksilö kokee menestymisen sisäi
seen syyhyn liittyvänä, hänelle tulee pätevyydentunteita ja itseluottamus lisään
tyy. Tilanteiden saamilla selityksillä on merkitystä yksilön oppimisen kannalta, 
koska ne vaikuttavat vastaaviin tilanteisiin suhtautumiseen tulevaisuudessa. 
Huuskosen (1992, 60) mukaan keskeisintä on, vaikuttaako sisäinen elämänhallin
ta positiivisesti vai negatiivisesti yrittäjyyteen? Voimakas sisäinen hallinnantun
ne lisää yksilön omaehtoista ja aloitteellista toimintaa. Hallinta vaikuttaa myös 
yksilön tunnekokemukseen. Sisäisen hallinnantunteen kokemus on voimakkain 
ja ulkoisen hallinnantunteen kokemus miedoin. Toiminnan suuntautuminen si
säiseen yrittäjyyteen on yksilön tilannetulkinnasta sekä hänen affektiivisista ja 
konatiivisista valmiuksista riippuvainen. 

Koirasen & Pohjansaaren (1994, 31) mukaan yksilön tarve kasvaa sisäise
nä yrittäjänä perustuu yhteiskunnassa ja työympäristössä tapahtuviin muutok
siin. Lisääntyvä tieto, kasvava innovointi sekä markkinoilla ja asiakkaiden tar
peissa tapahtuvat muutokset ovat johtaneet työntekijöiden uuteen ajatteluta
paan. Työ muodostaa yksilölle keinon kehittyä henkisesti ja luoda sekä saavut
taa henkilökohtaisia tavoitteita. 

2.3.3 Sisäinen yrittäjyys ja oppiminen 

Yksilö voi olla yrittäjämäinen useilla elämän alueilla. Myös koulutuksella voi
daan edistää henkilön yrittäjyyttä. (Gibb 1993; Peltonen 1984.) Yrittäjyyskasva
tus on usein liitetty ulkoiseen yrittäjyyteen ja yrityksen perustamiseen (Koira
nen & Ruohotie 2001). Sisäinen yrittäjyys voidaan nähdä yrittäjyytenä organi
saatiossa sen jäsenenä. (Kyrö 1997.) Tämä tarkoittaisi oppijoiden sekä opettajien 
ja myös muun henkilökunnan yrittäjämäisen toimintatavan omaksumista. Si
säinen yrittäjyys on tällöin yrittäjyyttä organisaatiossa. Samalla se loisi kollek
tiivista yrittäjämäistä toimintatapaa ja mahdollistaisi oppijan kehittymisen si
säiseen yrittäjyyteen organisaationsa jäsenenä. Tämä toisi yrittäjyyskasvatuksen 
osaksi laajempaa näkemystä yrittäjyydestä, joka olisi osa oppijoiden elämää. 
(Koiranen & Peltonen 1995.) Huuskosen (1992, 54-56) mukaan suuri osa ulkoi-
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sista yrittäjistä tulee yrittäjäperheistä. Yrittäjäperheen oletetaan tarjoavan lap
selleen kasvuympäristön, jossa yrittäjämäistä toimintaa tuetaan ja menestymistä 
arvostetaan. Lapsen itsenäisyys ja omatoimisuus saa pysyvästi myönteisen ar
volatauksen. Yrittäjäperheen lisäksi yrittäjämyönteisessä yhteisössä, esim. kou
lussa, kasvaminen vaikuttaa henkilön arvoihin, asenteisiin ja uskomuksiin yrit
tämisalttiutta lisäävällä tavalla. Paajanen (2000, 137; kts. Koiranen 1999, 61) sa
noo, että yrittäjyyskasvatuksella pyritään kehittämään oppijassa sellaisia tietoja, 
taitoja ja asenteita, jotka ovat hyödyksi työelämässä ja elinkeinotoiminnassa, 
työskenteleepä henkilö omistajayrittäjänä tai toisen palveluksessa. Määritelmä 
painottaa oppijan kognitiivisuuden lisäämistä ja oppijan asenteellista muutosta 
yrittäjyyttä kohtaan. Tämä ei oppijan kokonaisvaltaisen huomioimisen osalta 
ole riittävä. Oppijan tulisi opiskelun aikana ja sen yhteydessä saada sisäistettyä 
yrittäjämäinen toimintatapa omaan työhönsä. 

Yrittäjyyskasvatuksen luoman sosialisaatioprosessin siinä hetkessä elävät 
osaset ja tulevaisuuden oletusarvo määrittyvät kokonaisvaltaiseksi toiminnaksi 
yksilön oppimisena (Remes 2001, 368-380). Oppiminen ilmenee yksilön käsi
tyksissä, motivaatiossa, tahdossa, asenteissa ja arvoissa, mutta se heijastuu 
myös hänen metakognitiivisissa taidoissansa. Yrittäjyyskasvatuksen yksi tehtä
vä on saada oppijan huomio kiinnitettyä omaan itseensä vahvuuksineen ja 
heikkouksineen. Minäkäsityksen vahventamisella voidaan luoda oppijaan si
säistä yrittäjyyttä. 

Remeksen (2001, 368-380) mukaan kasvatustieteen paradigmakehitystä 
määrittävät niiden murroksissa esiintyvät humanistiset, yksilön kokonaisvaltai
suutta tukevat pedagogiat. Ne eivät ole yltäneet paradigman asteelle. Humanis
tisilla pedagogioilla näyttää olevan yhteyttä yrittäjyyden ilmiöön. Yrittäjyys
kasvatus edellyttää avointa oppimisympäristöä. Avoimuus tulisi ulottua sisäi
sessä yrittäjyydessä ryhmän vuorovaikutukseen. Yrittäjyyskasvatus tarvitsee 
toteutuakseen kasvatuksellista sitoutumista. Yrittäjyyden tulee esiintyä peda
gogisessa toiminnassa ja lisäksi yrittäjyyden tulee sisältyä latenttina oppilaitok
sen rakenteisiin. 

Paajasen (2001, 158-229) mukaan yrittäjän piirteitä ovat itsenäisyys, itse
luottamus, autonomisuus sekä oman elämän hallinta. Yrittäjämäiselle yksilölle 
on tunnusomaista sisäinen elämänhallinta. Hän kykenee luomaan itselleen ha
luttua todellisuutta ottamalla vastuun omasta elämästään ja selviytymisestään. 
Sisäiseen elämänhallintaan liittyvät läheisesti Paajasen saamat tulokset. Opetta
jissa itsessään yrittäjyyden piirteistä ilmenivät itsenäisyys, itseluottamus, au
tonomisuus ja kehitysmyönteisyys. Oma elämänhallinta jäi opettajien vastauk
sissa alle määritetyn kriittisen arvon. Yrittäjän negatiivisista piirteistä opettajis
sa ilmeni turvallisuushakuisuutta. Työyhteisön osalta yrittäjyyden piirteinä 
nousivat esille itsenäisyys, itseluottamus ja autonomisuus. Negatiivisina piir
teinä nousivat puolestaan esille egoismi, muutosvastarinta, turvallisuushakui
suus ja virkamiesmäisyys. 

Tarkasteltaessa näkemystä yrittäjyyskasvatukseen liittyvien oppimisme
netelmien paremmuudesta opettajien vastauksissa tulivat hyvin esille yrittä
jyyskasvatusta suosivat menetelmät, joita olivat: 



opiskelijoiden itsenäiset työelämälle toteuttamat projektit 
opiskelijoiden omat liiketoimet 
harjoittelu/ työssä oppiminen 
luova ongelmanratkaisu, ongelmaperusteinen oppiminen 
yritysten edustajien vierailuluennot oppilaitoksessa 
harjoitusyritys 
yritysvierailut 
opinnäytetyö 
yhteistoiminnallinen oppiminen 
caseharjoitukset. (Paajanen 2001, 158-229.) 
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Parhaissa oppimismenetelmissä korostuu yrittäjyyskasvatuksen kannalta toi
minta ja kokemus. Lähinnä kognitiivista puolta kehittävät perinteiset oppimis
menetelmät luento ja tentti sijoittuvat yrittäjyyskasvatuksen kannalta huo
noimpiin menetelmiin. Paajasen saamien tulosten mukaan perinteinen opetus, 
luennot ja opettajan ohjaama luokkatilanteeseen sidottu opetus on yhä hallitse
vassa asemassa. Erilaisten työelämään liittyvien oppimismenetelmien käyttö oli 
vähäistä. Saatu tulos ei vastaa yrittäjyystutkijoiden antamaa näkemystä yrittä
jyyskasvatuksesta. Luennot ovat tärkeitä liiketoiminnan kognitiivisten ja ana
lyyttisten seikkojen kannalta, mutta niistä jää puuttumaan yrittäjyyden kannal
ta olennainen emotionaalinen tunne ja innostus toimintaan sekä riskin kokemi
nen. Traditionaaliset oppimismenetelmät, joita hallinnon ja kaupan alan opetta
jat eniten käyttävät, opiskelijan itsenäiset harjoitukset, keskusteleva opetus, 
opiskelijoiden esitykset, luennot, ryhmätyöt ja tentti eivät suuntaa suoraan af
fektiivisiin ja konatiivisiin alueisiin oppijassa. Nämä menetelmät rajoittavat op
pijan ymmärrystä yrittäjyydestä. Saatujen tulosten mukaan oppimisessa ei ole 
riittävästi toiminnallisuutta. Keskeinen havainto oli myös työelämäprojektien ja 
yhteistoiminnallisen oppimisen käytön vähäisyys. Yhteistoiminnallisessa op
pimisessa voitaisiin yhdistää sekä ulkoinen että sisäinen yrittäjyys monipuoli
sesti. Näin voitaisiin vähentää perinteisiä ryhmätöitä ja korvata ne yhteistoi
minnallisella oppimisella. Oppimismenetelmien käytön välillä merkittävimmät 
erot ilmenivät opettajien edustamien oppiaineiden mukaan. Liiketalouden opet
tajat käyttivät monipuolisemmin eri opetusmenetelmiä kuin kielten ja mene
telmäaineiden opettajat. Paajasen mukaan kognitiivisuus, toisin sanoen yrittä
jyyden taitojen ja tietojen opettaminen näyttää olevan hallitseva kasvatuksen 
paradigma. Yrittäjyyskasvatukseen liittyvä ilmitoiminta on tulosten mukaan 
vähintään kohtalaisella tasolla. (Paajanen 2001, 217-220.) 

Rubin (2000, 34-40) tuo esille yhä merkittävämpänä haasteena muutoksen 
aiheuttaman vieraantumisen haasteen. Kasvaminen vaatii aikaa ja tilaa. Kasvat
taminen vaatii nuoren rinnalla kulkemaan henkilöitä, jotka tietoisesti ovat ai
kuisia ja nuorta tukevia. Ammatillisuuteen ja asiantuntijuuteen kasvattaminen 
on pitkällinen prosessi, jonka alku ja perusta luodaan oppimisessa. Oppijan 
oman ammatillisen minän muotoutuminen vaatii mahdollisuutta peilata omaa 
itseä. Tässä toimivat oppimisryhmä, opettajat, kouluhenkilöstö ja työharjoitte
lupaikan henkilöstö tärkeänä apuna. Nuorelle oman ammatillisen minän muo
toutuminen on osa itsensä löytämistä ja itseksi tulemista. 



3 MINÄ JA MINÄKÄSITYS SEKÄ ITSETUNTO 
YKSILÖN KASVUPROSESSISSA 

3.1 Minäkäsityksen merkitys yksilön kasvussa 

Meadin (1967, 136-140) mukaan ihmisellä ei ole minää syntyessään, vaan se 
kasvaa sosiaalisten kokemusten prosessista ja toiminnasta, jossa oma minä ke
hittyy tuloksena ihmisen omasta suhteestaan prosessiin kokonaisuutena ja suh
teessa muihin henkilöihin prosessin aikana. Mead näkee minän synnyn ennen 
kaikkea sosiaalisena prosessina. Erikson (1950, 1959, 1968) oletti yksilön läpi
käyvän kehitysvaiheet, joiden avulla hän kykenee luomaan merkityksellisiä, 
läheisiä ihmissuhteita muiden kanssa. Tästä näkökulmasta yksilön tieto itsestä 
on hänen henkisen hyvinvoinnin perusta. Kokeellisessa sosiaali- ja persoonalli
suuspsykologiassa tieto itsestä yhdistetään yksilön sopeutumiskykyyn ja itse
luottamukseen. (Baumgardner 1990, 1062.) Tutkimusten mukaan yksilö, jolla on 
negatiivinen minäkäsitys, on epävarma omasta itsetunnostaan (Baumeister, Ti
ce & Hutton 1989; Baumgardner, Kaufman & Levy 1989; Pelham & Swann 1989) 
tai arvioinneistaan, joita hän yleensä tekee (Arkin 1981; Baumeister, Tice & Hut
ton 1988; Brockner 1988.) 

Minäkäsitys on hyvin tärkeä yksilön kasvussa. Riippumatta siitä ymmär
retäänkö minäkäsitys kasvatustavoitteeksi vai käsitelläänkö sitä säätelevänä 
muuttujana, joka auttaa oppimissaavutusten selittämisessä, on minäkäsitys 
kriittisen tärkeä niin kasvatuksessa, kasvatustulosten evaluaatiossa kuin kasva
tuksen tutkimuksessakin. (Scheinin 1990, 85.) Henkilö toimii sen mukaan, mil
lainen käsitys hänellä on itsestään. Hänen todelliset kykynsä tai ominaisuutensa 
eivät ole määräävinä. Yksilön uskomuksella itsensä tuntemisesta on merkittävä 
rooli hänen itsetunnolleen ja itsearvostukselleen (Baumgardner1990, 1069.) Mi
näkäsityksen avulla yksilö pitää myös itsensä psyykkisesti tasapainossa. Se yl
läpitää harmoniaa ja sisäistä johdonmukaisuutta tunteiden, havaintojen ja aja
tusten välillä. Yksilön tavoitteena on puolustaa ja vahvistaa minäkäsitystään. 
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Tämä vaikuttaa siihen, minkälaista informaatiota henkilö ottaa vastaan 
ympäristöstään. Yksilö valikoi informaatiota, ettei syntyisi psykologista jänni
tystilaa joka saattaisi johtaa pitkällä aikavälillä psyykkisiin ongelmiin. Minäkä
sitys vaikuttaa informaation valinnan kautta olennaisesti siihen, mitä yksilö 
oppii. (Aho 1996, 11; Rogers 1951, 1961.) Minäkäsitys ohjaa ihmisen valintoja ja 
päätöksiä. Mitä tietoisempia ja harkitumpia nämä ratkaisut ovat, sitä enemmän 
henkilön katsotaan kykenevän hallitsemaan elämäänsä. Tropen ja Ben-Yairin 
(1982) mukaan yksilö pyrkii saavuttamaan omien kykyjensä ja osaamisensa 
varmuutta päästäkseen tulevaisuuden tilanteiden hallinnan tunteeseen. Monet 
tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että hallinnan tunne, jonka itsetunto saa aikaan, 
on perustaltaan positiivisesta rninäkäsityksestä. (Brockner 1988; Rosenberg 
1989.) Minäkäsitys kehittyy sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saadun palaut
teen kautta. Vuorovaikutussuhteet kokonaispersoonallisuuden eri osasysteerni
en ja hierarkian eri tasojen välillä ovat niin monimutkaisia, ettei sama arvo eri 
henkilöillä tai samalla henkilöllä eri tilanteissa ilmene samalla tavalla ulkoisessa 
toiminnassa. Myönteinen palaute lisää ja täsmentää yksilön itsetuntemusta, 
minkälainen hän on, mitä hän osaa jne. Itsetuntemus ohjaa realistiseen tavoit
teenasetteluun, jolloin onnistumisen kokemukset ovat todennäköisempiä. On
nistuminen lisää itseluottamusta ja lisää pätevyydentunnetta sekä onnistumisen 
odotuksia. Henkilö uskaltaa asettaa itselleen uusia tavoitteita ja laajentaa ihan
nerninäänsä sekä hankkia lisää merkityksellisiä kokemuksia sekä liittää nämä 
kokemukset ihannerninäänsä. (Korpinen 1989, 195-196.) Yksilön kasvussa pyri
tään reaalirninän tuntemiseen ja sisäistetyn ihannerninän muodostamiseen. Ro
gersiin vaikutti yksilön luontainen taipumus pyrkiä kohti kasvua, kypsynei
syyttä ja positiivista muutosta. Rogers uskoi, että ihmistä perustaltaan motivoi 
toteuttamisen pyrkimys. Henkilö ei aina tiedä tarkalleen, mitkä toiminnot joh
tavat kasvuun ja mitkä eivät. Kun asia hänelle selviää, hän valitsee luontaisesti 
kasvun. Tältä perustalta yksilön normatiivisen minäkäsityksen tavoittelu on 
vastoin humanistisen ihmiskäsityksen ihannetta. (Atkinson, Atkinson, Smith, 
Bern & Nolen-Hoekserna 2000, 469.) 

Aikaisemmin muodostunut minäkäsitys on kokemusten tulkki. Se määrää, 
mitkä kokemukset ovat merkityksellisiä henkilölle. Minäkäsityksen muodos
tuminen liittyy kiinteästi kaikkeen oppimiseen. Myös Burnsin (1982) mukaan 
yksilön minäkäsitys kehittyy kasvun avulla, kun henkilö on vuorovaikutukses
sa muiden ihmisten kanssa. Y dinrninäkäsitys muodostuu murrosiän kynnyksel
lä ja on sen jälkeen melko pysyvä. Pysyvyys johtuu osaksi ainakin siitä, että 
henkilö pyrkii torjumaan tai vääristämään sellaista informaatiota, joka on risti
riidassa hänen oman käsityksensä kanssa. Tällä seikalla näyttäisi olevan yhteyt
tä henkilön elämänhallinnan tunteen kokemisen kanssa. Onnistumisen koke
mukset henkilö voi selittää itselleen edullisena, vaikkei todellisuus sitä olisi
kaan, ylläpitääkseen omaa psyykkistä hyvinvointia. (Nurmi & Salmela 1992, 
Weiner & Graham 1999.) Kieltämällä tai vääristämällä informaatiota henkilö 
pitää yllä psyykkistä tasapainoaan (Rogers 1961, 1983; Burns 1982). Ahon (1996, 
26-29) mukaan rninäkäsitykseen vaikuttavat
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1. yksilön temperamentti ja sisäinen kehitysmekanismi, jotka ovat perittyjä,
2. kyky ja taito tehdä havaintoja toisten käyttäytymisestä,
3. omat reaktiot, jotka heijastuvat muiden käyttäytymisessä,
4. muilta ihmisiltä saatu palaute.

Minäkäsityksen avulla henkilö antaa merkityksen kokemuksilleen, tulkitsee maa
ilmaa. Lisäksi se määrää ihmisen odotuksia. Mitä henkilö odottaa tulevaisuudel
taan? Yksilöllä on taipumus toimia odotustensa mukaisesti ja todeta jälkikäteen 
olleensa alun perin oikeassa tai väärässä. Minäkäsityksestä voidaan jossain mää
rin ennustaa henkilön käyttäytymistä. (Burns 1982, 9-14.) Minäkäsite sisältää yk
silön toimintojen ja käyttäytymisen kokonaisuuden, sen mitä henkilö on. 

3.2 Minän ja minäkäsityksen merkitys yksilön kasvussa ja 
maailmankuvan muodostumisessa 

3.2.1 Yksilön minä ja minäkäsitys 

Yksilön minään liittyvä käsitteistö on varsin sekava. Erimielisyyttä on siitä, mitä 
minä, identiteetti, persoonallisuus, minäkäsitys, minäkuva, itsearvostus, itse
varmuus, itsensä tiedostaminen, itseluottamus ja itsetunto tarkoittavat. (Aho & 
Laine 1997, 16-18). Tässä tutkimuksessa minä on yksilön ominaisuuksistaan, ky
vyistään, päämääristään ja toiminnastaan kehittämä abstraktio. Se sisältää yksilön 
sisäisen maailman erotuksena ulkoisesta maailmasta (Aho 1987, 3). Suomalai
sessa tutkimusperinteessä Ahlman (1953, 95-104) loi näkemystä kolmen minän 
erottamiseksi toisistaan. Hänen mukaansa meissä on: 

1. tietoteoreettinen minä
2. empiirinen minä
3. varsinainen minä (Ahlman 1953, 95).

Tietoteoreettinen minä on subjekti, joka ei voi koskaan tulla objektiksi. Tietoteo
reettinen minä on tavallaan kaikissa ihmisissä samanlainen. Sillä ei ole kvalita
tiivisia määreitä. Se on puhdasta toimintaa, minäfunktiota. Empiirinen minä on 
yksilön todettavissa olevien sieluntoimintojen kokonaisuus. Ruumis ja sen toi
minnot voidaan lukea empiiriseen minään kuuluviksi. Varsinainen minä voi 
olla tarkastelun ja tutkimuksen objektina. Se ei voi olla arvovapaan tarkastelun 
objektina. Ahlman päätteli, että empiirinen minämme ei läheskään aina ansaitse 
kunnioitusta, joten meissä täytyy olla jokin muu minä, joka ansaitsee kunnioi
Lusta ja joka on itsessään arvokasta. Tämän hän nimesi itseydeksi, varsinaiseksi 
minäksi. Ihminen voi tulla tietoiseksi siitä arvokkaasta, mitä hänessä on. Tämä 
arvokas on kätkeytyneenä hänen varsinaiseen minuuteensa. Siellä se on päässyt 
esiin ja tullut hänelle itselleen tietoiseksi. Tämä tunne on myös mahdollinen toi
sia ihmisiä kohtaan. Tämä tunne on toisia ihmisiä kohtaan tunnetun rakkauden, 
mutta myös kunnioituksen perustana. Yksilöllisyys piilee syvimmiltään henki
lön varsinaisessa minuudessa. 
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Turunen (1991, 236-237) epäröi Ahlmanin esittämää varsinaisen minän 
laajuutta, mutta esittää kuitenkin, että minä on se portti, jonka kautta tahdon 
ponnistuksessa ihmisen olemukseen "virtaa henkeä enemmän". Minän kehityk
sen myötä nousee tai paljastuu yhä uusia vastustavia voimia, jotka pitävät ih
misen liikkeessä omassa kehityskulussaan. 

Rogersin minäteorian perusolettamukset voidaan esittää seuraavasti: 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

Käyttäytyminen on seurausta yksilön omista havainnoista, minkälaiseksi hän 
kokee itsensä ja ympäristönsä. 
Havainnot ovat mieluummin fenomenaalisia kuin todellisia. 
Havainnot yhdistetään olemassa olevaan fenomenaaliseen kenttään. Sen keskei
sin osa on minäkäsitys, joka on tietoisuutta omasta olemisesta, toiminnoista ja 
niihin liittyvistä arvoista. 
Ympäröivän kulttuurin arvot heijastuvat minään. 
Minään kuuluu yksilön tiedostama minäkäsitys ja myös hänen luomansa ihan
neminäkäsitys, minkälainen hän haluaisi olla. Minäkäsitys säätelee yksilön käyt
täytymistä. Minä on usein minäkäsitystä laajempi alue, sillä minään voi kuulua 
tiedostamattomia osia sekä väärennysalue, johon liittyy ominaisuuksia, joita yk
silö kuvittelee tai uskoo omaavansa, mutta joita todellisuudessa ei ole. 
Minä ja minäkäsitys ovat suhteellisen pysyviä ja tuottavat melko pysyviä käyt
täytymistaipumuksia. 
Minäkäsityksen puolustusmekanismit alkavat toimia, jos yksilön kokemukset tai 
havainnot omasta minästä eivät ole yhdenmukaisia tiedostetun minäkäsityksen 
kanssa. Yksilö torjuu minäkäsitykselleen ristiriitaisen informaation. 
Yksilön käyttäytyminen on tavoitesuuntaista tarpeiden tyydyttämistä, jota emoo
tiot helpottavat. Yksilön toiminnan perusmotiivina on itsensä toteuttaminen. 
(Rogers 1961, 23; 1983, 481-512; Burns 1982, 29-30, Aho 1987, 5; 1993, 46-49.) 

Minäkäsitys sisältää sekä reaaliminäkäsityksen että yksilön tavoitteekseen aset
taman ihanneminäkäsityksen. Minäkäsitys on persoonallisuuden ydin. (Rogers, 
1983, 1951, 498-501; Keltikangas-Järvinen 1994.) Tässä tutkimuksessa minäkäsi
tyksellä tarkoitetaan niiden käsitysten, asenteiden ja tuntemusten joukkoa, joka yksilöllä 
on ominaisuuksistaan, kyvyistään ja suhteistaan ympäristöönsä sekä siinä oleviin ihmi
siin ja yhteisöihin. Scheinin (1990, 81) määritys on samankaltainen Rogersin mää
rityksen kanssa, mutta Scheinin tuo määrityksessään asenteiden lisäksi yksilön 
tuntemuksen. Tuntemuksella on merkitystä minäkäsitykseen, koska tuntemuk
sen kautta yksilö tiedostaa itsensä, ei pelkästään ympäristöä ja toisia ihmisiä. 
Tuntemus viittaa tunteeseen ja myös tunnettuun, tiedettyyn, siihen mitä yksilö 
on. Tuntemus ja tunne itsestä antavat yksilölle elämän merkityksen sisällön li
säksi myös kokemuksen itsestään ja olemassaolostaan. 

Korpisen (1989, 193-200) mukaan minä ja minäkäsitys ovat keskeisiä käsit
teitä psykologiassa, sosiologiassa, sosiaali- ja persoonallisuuspsykologiassa. Mo
derni persoonallisuuden psykologia yhdistää minäkäsityksen maailmankuvan ja 
elämäntavan käsitteiden yhteyteen. Tämän tutkimuksen yksi perusasia on nostaa 
minä ja minäkäsitys yrittäjyyden ja erityisesti sisäisen yrittäjyyden yhteyteen. 

Rogersin (1951, 1961, 1983) mukaan minäkäsitys määrää yksilön käyttäy
tymistä ja kasvua. Yksilö havaitsee, tulkitsee ja ottaa informaatiota vastaan 
oman minäkäsityksensä varassa. Yksilö pystyy ratkaisemaan ongelmia ja otta
maan vastuuta, jos hän hyväksyy itsensä. Yksilön vahvaa itsetuntoa kuvaa se, 
että minäkäsityksessä ovat enemmistönä positiiviset ominaisuudet, mutta hen-
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kilö tunnistaa ja hyväksyy myös heikkoutensa. (Burns 1979;1982; Rogers 1961; 
Keltikangas-Järvinen 1994; Aho 1987.) 

Rogersin (1968, 438) minäkäsitykseen sisältyvät tajunnallisuus ja yksilön 
havainnot luonteenpiirteistään sekä kyvyistään. Myös minään liittyvät havain
not ja käsitykset suhteista toisiin ihmisiin ja ympäristöön ovat keskeisiä piirtei
tä. Yksilö rakentaa omaa minäänsä myös testaamalla itselleen asetettujen tavoit
teiden saavuttamista. Itsearviointi kohdistuu sekä reaalisten tavoitteiden, että 
ihanteiden saavuttamiseen. Minäkäsityksen henkinen osa-alue on hyvin vaike
asti rajattavissa. Jos henkinen minäkäsitys rajataan koskemaan sellaisia ominai
suuksia, kykyjä ja suorituksia, joita yksilö voi itsessään havaita, on rajaus vielä 
suhteellisen selkeä. Tällöin kyseeseen tulevat erilaiset kognitiivisen kyvykkyy
den aspektit. Lisäksi erilaiset luonteenpiirteet voidaan lukea sellaisiin henkisiin 
ominaisuuksiin, joista yksilöllä on käsitystä (Scheinin 1990, 82.) Aho (1995) sa
noo, että minäkäsitys tarkoittaa yksilön asennoitumista itseensä. Se on koko
naisnäkemys itsestä ja sisältää sekä kognitiivisen (itsetuntemuksen) tiedollisen 
että affektisen (itsearvostuksen) arvioivan näkökulman. Arvioiva affektiivinen 
näkökulma on tässä tutkimuksessa yhdistetty ihmisen henkisyyteen ja sitä 
kautta se liittyy itsetuntoon. (Ks. Rauhala 1992, 63-74.) Minäkäsitykseen liittyvä 
minän arvostus viittaa yksilön itsekunnioitukseen ja henkilökohtaisen arvon 
kokemiseen. Ihmisen perustarpeita on tulla hyväksytyksi ja arvostetuksi ja suo
jella omanarvontunnettaan. Minän arvostus määräytyy yksilön aikaisemmista 
suorituksista (esim. työssä onnistumisesta), omaa kyvykkyyttä koskevista arvi
oista sekä siitä, miten paljon hän on ponnistellut itselleen tärkeiden päämäärien 
hyväksi (Ruohotie 1998, 144.) 

3.2.2 Nuori oman minän kohtaajana ja oppijana 

Myöhemmän nuoruusiän ja varhaisaikuisuuden nuoret ovat kiinnostuneet ky
symyksistä, jotka koskettavat heidän todellista minäänsä. Oma minä palvelee 
ankkuripaikkana, hankkien henkilölle olennaista jatkuvuuden kokemusta sosi
aalisissa suhteissa. Erikson (1959, 102) sanoo, että nuoren ihmisen tulee oppia 
olemaan eniten oma itsensä siinä, missä hän merkitsee muille eniten - nämä 
muut, jotka ovat tulleet merkitsemään eniten hänelle. Oma minä -käsite ilmai
see sellaista molemminpuolista suhdetta, jossa ilmaistaan sekä toistuvaa saman
laisuutta itsessään (identtisyys) että toistuvaa jonkinlaisen olennaisen luonteen 
jakamista muiden kanssa. 

Eriksonin psykososiaalisen kehitysteorian mukaan nuorella on ratkaista
vana identiteettikriisi. Identiteetti eli minuus on itsestä luotu eheä kuva, jolle on 
tunnusmerkkinä jatkuvuus, itsensä samana kokeminen. Ihmisellä on tarve tun
tea itseensä liittyvä sama ajasta ja tilanteista riippumatta, vaikka hänen käyttäy
tymisensä kehityksen ja uusien asioiden myötä voisi muuttuakin. Yksilö odot
taa, että ympäristön ihmiset huomaavat hänessä tämän jatkuvuuden. 

Minuutta koskevan jatkuvuuden edellytyksenä Erikson (1959, 109) pitää 
kolmea asiaa: 
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Kokonaisuudeksi eheytyminen, joka tarkoittaa, että nuori tuntee olevansa sama 
ihminen muuttuvista tilanteista, erilaisista rooleista ja omaa itseään koskevista 
havainnoista huolimatta. 
Jäsentyminen aikaan tarkoittaa, että nuori kokee menneisyyden, nykyisyyden ja 
tulevaisuuden jatkuvaksi kokonaisuudeksi. 
Ympäristöön jäsentyminen merkitsee turvallisia ihmissuhteita ja asuinympäris
tön, historian sekä kulttuurin tuntemista. 

Jäsentymisen tuloksena syntyvä minäkäsitys saa aikaan tasapainon ja hyvin
voinnin tunteen. Minän kriisin vaarana on henkilölle jäävä minän epäselvyys. 
Minän etsintään kuluu tavallisesti useita vuosia. Prosessi voi jatkua aina keski
ikään asti. Nuoren minää muokkaavat toverisuhteet, ihanteet, harrastukset, 
seurustelu-, opiskelu- ja työkokemukset. Yleisesti minän etsiminen tapahtuu 
siten, että nuori kokeilee uusia rooleja ja toimintatapoja. Oma minä jakautuu 
kahteen osaan, sisältöön ja arviointiin. Sisältö, jota henkilö ajattelee, arvot ja us
komukset sekä ominaisuudet tai luonteenpiirteet, joista henkilö tunnistetaan ja 
tunnetaan muiden taholta, voidaan edelleen jakaa sisäiseen tai yksilölliseen mi
nään ja julkiseen, opittuun minään. Yksilöllinen minä, joka usein kuvataan tun
teena itsestä, tarkoittaa yksilön sisäistä ainutlaatuisuutta ja kokonaisuutta, sub
jektiivista kokemusta olla ajatustensa ja toimintojensa luoja ja itsereflektoiva. 
Yksityinen, subjektiivinen minän tunne, joka kehittyy elämänkaaren kulun 
myötä, sisältää neljä perusosaa: 

1. Vaikutuksen tunne - olla ajatusten ja toimintojen luoja.
2. Kokonaisuuden tunne - sen tunteminen, että yksilö on samaa "perusitseä" het

kestä tai tilanteesta toiseen.
3. Erilaisuuden tunne - tunnistaa rajat oman itsensä ja muiden välillä.
4. Epäkeskisyyden tai etäisyyden tunne - itsensä reflektointi niin, että yksilö voi

tunnistaa ja tunnustaa ajatuksensa ja toimintonsa.
(Newman & Newman 1999, 370-371.)

Sekä minän sisältö että arviointi voivat vaihdella elämän kulun myötä. Myö
hemmällä nuoruusiällä fokus on erilaisten sisällön lähteiden yhdistämisessä ja 
sen päättämisessä, mitkä asiat ovat keskeisimmät. Tämä on tärkein tehtävä, joka 
vaatii itsetietoisuutta, itsehavaintoa ja aktiivista roolivaihteluiden ja suhteiden 
tutkimista. Myöhemmän nuoruusiän psykologisten kriisien peruskonflikti on 
henkilökohtaisen minän muodostuminen vastaan minän sekasorto. Tämä ai
heutuu siitä, että nuoren on vaikeaa saada yhteen minän monet osatekijät. Vai
keutta luovat mm. vaihtuvat näkökulmat yksilön arvojen ja uskomusten sisäi
seen tunteeseen, samoin kuin uusiin ja vaihtuviin sosiaalisiin vaatimuksiin. Mi
nän muodostuminen on dynaaminen prosessi, joka kehittyy, kun nuoret arvioi
vat kykyjään ja toiveitaan odotusten, vaatimusten ja resurssien muuttuvassa 
sosiaalisessa suhteessa. Henkilökohtaisen minän psykologisten kriisien potenti
aalisten ratkaisujen vaihtelu on esitetty siten, että positiivisella puolella on mi
nän saavuttaminen ja negatiivisella puolella on minän sekasorto. (Newman & 
Newman 1999, 377-380.) 

Nuoruuden myötä yksilö etenee kohti merkittävää omakohtaista uudel
leenjärjestelyä. Fyysiset ja emotionaaliset muutokset yhdessä seksuaalisen kyp
symisen kanssa risteävät nuoressa älyllisiä muutoksia abstraktisen ajattelun 
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puhkeamisen kautta. Sekä muutokset, että ihmiset vaativat nuorelta aikuista 
käyttäytymistä. Nuori yrittää kovasti käyttäytyä aikuisten arvojen, päämäärien 
ja ihanteiden mukaisesti. Hitaan kehityksen myötä nuorella näyttää olevan tar
vittavat kyvyt itsenäiseen suhteeseen ulkoisen todellisuuden kanssa ja itsetun
temuksen sovinnaiseen muodostamiseen. Mahdollisuus ottaa huomioon omat 
ajatukset ja tunteet ajattelun kohteina ja siitä seuraava kyky käsitellä laajemmin 
todellisia kausaalisia teorioita ajatuksista ja tunteista, sallivat kasvavan itsetie
toisuuden. Yksi nuoren tyypillisiä piirteitä on hänen voimakas taipumuksensa 
itseanalyysiin ja persoonallisuuden arviointiin. (Guidano & Liotti 1983, 48-49.) 

Tietoisuuden laajenemisen ja kehittymisen myötä mahdollistuu ihantei
den, ideaalien syntyminen. Puberteetti-iän aikana ja sen jälkeen ajatukset ja ta
voitteet suuntautuvat kohti totuuden, kauneuden ja oikeamielisyyden ihanteita. 
Ihanteiden toteuttamisen halu liittyy myös vaatimuksiin, joita itselle asetetaan. 
Nuori etsii sekä minäkäsitystään että maailmankuvaansa. Nuoruuden uhma, 
aggressiot, tunnevyöryt ja muut itsenäisyyden pyrkimykset on nähtävä näitä 
sisäisiä kehitysvaiheita vasten. Koko sisäinen oma minä käy läpi rakenteellisen 
ja toiminnallisen muutoksen. Ruumiimakenteeltaan ja älyllisesti nuori ihminen 
on valmis kohtaamaan yhteiskunnallisen toiminnan, mutta monet viettävät vie
lä vuosia etsien. He etsivät omaa paikkaansa yhteiskunnassa ja omaa itseään. 
He kysyvät itseltään, mitä minä todella olen ja mitä minä haluan ryhtyä teke
mään? Vaikka nuori on jo monella tavalla kypsä aikuisuuteen, hän ei ole sitä 
vielä sisäisesti, tunnemaailmassaan ja omassa sisäisessä yksilöllisyydessään. 
Monipuolinen ihmisten ja maailman kohtaaminen kouluttaa sisäisyyttä ja herät
tää nuoren oman, todellisen yksilöllisyyden. (Newman & Newman 1999, 386.) 

Nuori voi ulkoisesti olla valmis yhteiskuntaan, mutta kokemusmaailman 
tasapaino on usein hänellä vielä saavuttamatta. Hänellä voi olla paljonkin pel
koja oman itsen suhteen, menestymisen suhteen ja hätää maailmasta. 

Myöhemmän nuoruusiän ja varhaisaikuisuuden vuosia kuvataan oman 
minän muodostumisen vuosiksi. Henkilön minä kehittyy, kun hän ponnistelee 
saadakseen vastaukset kysymyksiin: Mikä on elämäni tarkoitus? Kuka minä 
olen? Mihin olen suuntaamassa elämääni? Hän ponnistelee epävarmuuden kans
sa valitessaan useista vaihtoehdoista oman elämänsä suuntaa. Myöhemmän nuo
ruusiän vaihetta kuvaillaan usein myös korkealla ahdistuneisuudella. Vaikka 
useimmilla nuorilla on energiaa ja kykyjä huolehtia elämästään, häntä myös huo
lestuttaa epävarmuus omasta tulevaisuudestaan. Oman minän kehittymisen 
kannalta on tärkeää nähdä, että omien arvojen ja päämäärien arvioinnin ja kehit
tymisen prosessi on jatkuva haaste elämässä. Oma minä ei ole kiinteä tai pysyvä 
elämässä. Pikemminkin se on orientoiva elämänkehys, suunnitelma, joka auttaa 
hahmottamaan päätöksentekoa. (Newman & Newman 1999, 350-351.) 

Oman minän kehittymisen kannalta nuorelle on tärkeää saada oma itse
näisyys. Itsenäisyydellä tarkoitetaan kykyä säännellä omaa käyttäytymistä ja 
valita ja ohjata omaa päätöksentekoa ja toimintoja ilman tarpeetonta kontrollia 
tai riippuvuutta vanhempiin. Se ei ole samaa kuin hylkääminen, vieraantumi
nen tai fyysinen erillään olo vanhemmista. Se on pikemminkin itsenäinen psy
kologinen asema, jossa vanhemmat ja lapset hyväksyvät toistensa yksilöllisyy-
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den. Itsenäisyys vaatii ajatusten, tunteiden ja toimien itsenäisyyttä. (Newman & 
Newman 1999, 350-351.) 

3.2.3 Yksilön minän ja minäkäsityksen rakenne 

Henkilön kehityksen kannalta on tärkeää, että mma Ja minäkäsitys olisivat 
mahdollisimman päällekkäisiä. Tällöin henkilö osoittaa itsensä tuntemista ja 
realistista minäkäsitystä. Minään kuuluu kuitenkin lähes aina niin sanottuja 
kieltämisalueita, oman minän tiedostamattomia alueita, joita henkilö ei havaitse 
itsellään olevan tai jotka hän kieltää olevan itsellään. Lisäksi minäkäsitykseen 
kuuluvat väärennysalueet, jotka ovat ominaisuuksia, joita henkilö kuvittelee 
itsellään olevan, mutta joita todellisuudessa ei ole. Minäkäsitys ei täten välttä
mättä vastaa todellisuutta, vaan se muodostuu henkilön käsityksestä itsestään. 
(McDavid & Harari 1968, 220-222.) Kuviossa 7 esitetään edellä kerrottu minän 
ja minäkäsityksen suhde. 

VÄÄRENNYSALUE 

KIELTÄMISALUE 

MINÄKÄSITYS 
(-KUVA) 

KUVIO 7 Minän ja minäkäsityksen suhde (Aho 1996, 16; McDavidia ja Hararia 1968 mu-
kaillen) 

Rauhalan (1990, 28) mukaan yksilön käsitys itsestään ja muusta todellisuudesta 
on merkityssuhteiden verkko. Yksilön merkityssuhteista ja niiden verkoista 
muodostuu hänen maailmankuvansa. 

Yksilön minäkäsitys on yhteydessä myös hänen toimintaansa ja hänen ar
voihinsa. Sen vaikutus käyttäytymiseen ilmenee mm. siten, että positiivisen mi
näkäsityksen omaava yksilö käsittelee tehokkaammin negatiivisia elämänko
kemuksia ja epäonnistumisia kuin heikon minäkäsityksen omaava yksilö. (Aho 
1987, 5-6.) 

Minäkäsitys ja minä eroavat toisistaan niin, että minä on subjekti ja minä
käsitys on objekti. Minäkäsitys on johdettu yksilön oman minän kokemuksista. 
Tässä tutkimuksessa minäkäsitys ja minäkuva ymmärretään toistensa syno
nyymeiksi, vaikka tarkalleen ottaen ne eivät sitä ole. Minäkuva (self-picture, 
self-image) on Burnsin (1979) mukaan neutraali ja staattinen verrattuna minä
käsitykseen (self-concept), joka on dynaaminen, emotionaalinen ja evaluoiva. 

Yksilö sisäisenä yrittäjänä todellistuu objektiminässä, minäkäsityksessä. Se 
tulee esille yksilön käsityksissä, asenteissa ja tuntemuksissa omasta itsestä. Yksi
lön sisäisen yrittäjän ominaisuudet ovat yhteydessä hänen aikaisempaan koke
musmaailmaansa ja kasvuunsa. Yksilön minäkäsityksellä sisäisenä yrittäjänä on 
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sekä subjektiivinen että tiettyyn sosiaaliseen todellisuuteen liittyvä vuorovaiku
tuksellinen perusta. Yksilön oma käsitys itsestä sisäisenä yrittäjänä voi olla jopa 
vääristynyt, kun yksilö liittää minäkäsitykseensä sellaisia ominaisuuksia, mitä 
hänellä ei todellisuudessa ole. Myös minäkäsitykseen liittyvän kieltämisalueen 
perustalta yksilö voi muodostaa itsestään vääränlaisen kuvan sisäisenä yrittäjänä. 
Sisäisen yrittäjän ominaisuuksien mittaaminen yksilön piirteinä on tämän vuoksi 
ongelmallinen. Todellisuus ja käsitys itsestä ja ympäröivästä maailmasta ovat 
oman konstruktiomme tulosta, mutta samalla sidoksissa siihen sosiaaliseen to
dellisuuteen, jossa elämme. (Siljander 1995.) Purkey (1970, 7-11) kuvaa minää 
spiraalimaisesti (kuvio 8 alla). Spiraalit ovat minän osa-alueita, jotka kuvaavat 
uskomuksia, joita yksilöllä on itsestään. Uskomukset sijoittuvat eri etäisyyksille. 
Mitä lähempänä uskomus on spiraalin pohjaa, sitä lähempänä uskomus on todel
lista minää. Tilannekohtaiset, yksilölle vähemmän tärkeät minäkäsitykset voivat 
muuttua paljonkin, mutta ydintä lähellä olevia käsityksiä itsestä on vaikea muut
taa. Ne yksilö voi kokea myös erityisen vahvoina itsessään. 

vähemmän tärkeä uskomus 
itsestä 

tärkeä uskomus 
itsestä 

minän din 

KUVIO 8 Minän jakautuminen spiraaliksi ja uskomuksien sijoittuminen minään (Pur-
keyta 1970 mukaillen) 

Tutkittaessa minän rakennetta on tultu siihen havaintoon, että yksilöllä ei ole 
vain yhtä minää ja minäkäsitystä, vaan niissä on Burnsin (1979, 1982) mukaan 
erotettavissa useita perspektiivejä ja osa-alueita, joilla on erilainen painoarvo 
henkilölle. Yleinen minäkäsitys sisältää sekä reaaliminän että henkilön itselleen 
määrittämän ihanne minän. Reaaliminäkäsitys kuvaa sitä, millaisena henkilö 
pitää itseään. Reaaliminäkäsitykseen kuuluu neljäs osa-aluetta: 

1. suoritusminäkäsitys,
2. sosiaalinen minäkäsitys
3. emotionaalinen minäkäsitys
4. fyysinen minäkäsitys. (Burns 1979, 1982.)

Yksilön ihanneminäkäsitys tarkoittaa, minkälaisena yksilö haluaisi olla. Roger
sin (1951, 1961, 1983) mukaan minäkäsityksen arvioinnissa on myös ihanne
minäkäsitys. Ihanneminään yksilö liittää niitä arvostuksia, tavoitteita ja rooli
malleja, jotka hän kokee itselleen merkittäviksi. Ihanneminäkuva on yksilölle 
eräänlainen tavoite, jonka suuntaan hän haluaa kehittyä. Usein ihanneminäkä
sitys on positiivisempi kuin reaaliminäkäsitys, jonka vuoksi henkilö on motivoi
tunut muuttamaan itseään. Ihanneminäkäsityksen arviointi perustuu myös 
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Bumsin (1979, 1982) näkemykseen henkilön minäkäsityksestä. Tämän vuoksi 
myös ihanneminäkäsitys jaetaan neljään osa-alueeseen: 

1. suoritusihanneminäkäsitykseen
2. sosiaaliseen ihanneminäkäsitykseen
3. emotionaaliseen ihanneminäkäsitykseen
4. fyysiseen ihanneminäkäsitykseen. (Burns 1979, 1982.)

Minäkäsitys sisältää myös normatiivisen minäkäsityksen, joka kuvaa sitä, millai
sena henkilön mielestä muut ihmiset häntä pitävät ja mitä he häneltä odottavat. 
Normatiivinen minäkäsitys on ikään kuin ulkoinen paine muuttua tiettyyn suun
taan. (Aho 1996, 15.) Normatiivinen minäkäsitys on yksilön käsitys ympäristön 
odotuksista. Se kuvaa sitä, minkälainen yksilön tulisi olla tietyssä ympäristössä 
(esim. työssä), jotta häntä arvostettaisiin ja hänet hyväksyttäisiin. Kyseessä voisi 
olla esimerkiksi yksilön käsitys siitä, minkälaisena esimies pitää häntä. Vastoin 
normatiivista minäkäsitystä ihanneminäkäsityksessä yksilö kokee omaa sisäistä 
painetta olla oman ihanteensa kaltainen. (Aho 1987, 7; Burns 1982; Rogers 1961.) 

YLEINEN MINÄ 

MINÄ SUBJEKTINA 
(Knower, I, prosessi) 

Jatkuva molemminpuolinen 
vuorovaikutus 

Asenne
kompo
nentit 

ITSENSÄ ARVOSTUS 
ITSENSÄ 
HYVÄKSYMINEN 

Käyttäytymistendenssit 

MINÄ OBJEKTINA 
(Known, me, sisältö) 

KUVA ITSESTÄ 
MINÄKÄSITYS 

Minäkäsitys on mi äasenteiden joukko 

Perspek-

IHANNEMINÄKÄSITYS 

Aspektit 

yysinen suoritus sosiaalin n fyysinen suoritus 
mk mk mk mk mk 

emotio 
naalinen mk 

NORMATIIVINEN 
MINÄKÄSITYS 

sosiaalinen 
mk 

fyysinen suori- sosiaa-
mk tus m linen 

e 
naalinen mk 

mk 
emotio

naalinen mk 

KUVIO 9 Minä, minäkäsitys ja sen perspektiivit ja osa-alueet (Ahoa 1987, 10 mukaillen) 
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Tämän tutkimuksen perustana on Ahon (1987) korjattu versio (kuvio 9) Burnsin 
(1982) mallista. Ahon mallin mukaan yleinen minä on yksilön kokonaisnäke
mys itsestä, joka koostuu I:sta, aktiivisen kokemisen prosessista ja Me:stä, ko
kemuksen sisällöstä. Niiden välillä on jatkuva vuorovaikutus. Se vallitsee myös 
itsearvostuksen ja minäkäsityksen välillä. Minäkäsitys ja itsearviointi, arvostus 
ja hyväksyminen ohjaavat yksilön käyttäytymistä. Minäkäsitystä voidaan pitää 
itseen kohdistuvien asenteiden joukkona, joka muodostuu erilaisista ulottu
vuuksista. Nämä ovat todellinen minäkäsitys, ihanneminäkäsitys ja normatiivi
nen minäkäsitys. Ulottuvuuksilla on neljä erialaista aspektia, jotka ovat suori
tus-, sosiaalinen-, emotionaalinen- ja fyysinen minäkäsitys. Tässä tutkimuksessa 
minäkäsityksen ulottuvuuksia ja aspekteja käsitellään tämän mallin mukaan. 

3.2.4 Minäkäsityksen vaiheet yksilön kasvussa 

Tarkasteltaessa minäkäsityksen kehittymistä prosessimaisena kasvun tavoitteena 
siinä voidaan nähdä Korpisen (1989, 195) mukaan ainakin seuraavat prosessit: 

1. Valinta ja sisäistäminen. Henkilö valitsee uutta informaatiota ja kokemuksia
sekä sisäistää arvoja, ihanteita, tavoitteita ja odotuksia, joita ympäristö hänelle
tarjoaa. Sisäistetty informaatio integroituu osaksi ihanneminää, jossa se edus
taa uusia ihanneminän ulottuvuuksia entisten joukossa. Aikaisempi minäkäsi
tys määrää, mitä informaatiota valitaan. Uusi informaatio sisäistetään toden
näköisemmin silloin, kun se tukee ja vahvistaa minän nykyistä rakennetta.

2. Motivoituminen. Ihanneminään sisäistetyt arvot, ihanteet, tavoitteet ym. toi
mivat motivoivina voimina, jotka määräävät kokemusten sisällön, joihin yksilö
toiminnassaan tähtää. Minäkokemusten tulee sopivassa määrin sekä tukea en
tistä minärakennetta että tuoda rakenteeseen jotakin uutta, jotta kehitystä ta
pahtuisi ja motivaatio olisi jatkuva.

3. Itsearviointi ja vertailu. Yksilö arvioi jatkuvasti aktuaalista, todelliseksi koke
maansa minää, sen eri piirteitä ja rakennetta sekä ihanneminäänsä. Tämän itse
arvioinnin ja vertailun tuloksena muodostuu itsearvostus, joka on tärkein mi
näkäsityksen osa-alue. Itsearvostuksen kehittyminen on aina sisäinen prosessi.
Siinä henkilön itselleen tärkeäksi kokemien henkilöiden antama palaute, on
tärkeää itsearvostuksen muodostumisessa. Itsearvostus on minäkäsityksen ar
vioiva näkökulma. Se on henkilön käsitys siitä, minkälainen hän on, miten hy
vä hän on ja miten arvostettu hän on. Henkilökohtaiset arvot määräävät, millä
alueella onnistuminen ja suoriutuminen ovat tärkeintä.

Loevinger (1976, 1987) erottaa minässä kuusi kehitystasoa, jotka kuvaavat yksi
lön asennoitumista elämään, elämäntyyliä ja ongelmanratkaisustrategioita. Mi
nän kehitys tapahtuu kriiseinä ja jokaisessa kehitysvaiheessa yksilön on ratkais
tava jokin elämänsä peruskriisi, jonka kautta yksilö siirtyy seuraavalle kehitys
tasolle. Yksilön minän kehitys on suhteellisen hidasta ja hän voi jäädä mille ke
hitystasolle tahansa. Yksilön ajattelumallit kumuloituvat eri kehitystasoilla. Mi
nän kehitystasot luokitetaan seuraavasti: 

1. Impulsiivisuuden ja itsesuojelun tasolle on tyypillistä ajattelun stereotyyppi
syys, epäloogisuus ja kaksijakoisuus.

2. Mukautumisen tasolla yksilö haluaa kokea samanlaisuutta muiden kanssa.
3. Itsetietoisuuden tasolla yksilöllisiä eroja alkaa ilmetä ja niitä hyväksytäänkin.

Yksilön reaaliminäkäsitys ja ihanneminäkäsitys alkavat eriytyä. Henkilö ym
märtää oppimisen ja itsensä kehittämisen merkityksen tulevaisuuteen yhden
tyvänä asiana.
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4. Tunnollisuuden tasoon liittyvät yksilöllä itsearviointi, itsensä ymmärtäminen
ja vastuuntunto. Hän kykenee reflektiivisyyteen, empaattisuuteen ja vastuulli
suuteen. Yksilö valitsee itse sääntönsä ja toimii omantuntonsa mukaan. Yksilö
haluaa kokeilla rajojaan ja kehittää itseään. Yksilö alkaa myös itse ohjata omaa
elämäänsä. 

5. Individualistisella tasolla yksilö korostaa itsetuntoansa, autonomiaansa ja risti
riitojen sietoa. 

6. Autonomian ja integraation tasolle kehittyessään yksilöllä on rohkeutta kohda
ta, sietää ja ratkaista ristiriitoja myös omassa elämässään. Yksilön ajattelu on
kompleksista ja kriittistä ja reflektio kuuluu hänen ajattelumalleihinsa. Yksilö 
on luova, objektiivinen, realistinen, vastuullinen, empaattinen, itsereflektoiva
ja kyseenalaistava. Minän kehityksen ylimmät tasot ovat aikuisillakin melko
harvinaisia. (Loevinger 1976, 1987; Aho & Laine 1997, 24-32; Aho 1998, 6-15.)

ULKOMAAILMA

KOKEMUSTEN ASSIMILOINTI 
Mitä ja miten havaitaan ja mitä liitetään
minä käsitykseen 

ASENTEET ITSEÄ KOHTAAN 

MAAILMANKUVA 

MINÄKÄSITYS 

DEFENSSIT JA MINÄÄ KOSKEVAN 

1 YDINMINÄ 

INFORMAATION KÄSITTELY 
DEFENSSIEN AVULLA 

KUVIO 10 Minäkäsityksen kerrostumat (Himberg, Laakso, Peltola, Vidjeskog & Näätänen
1992, 56-57 vrt. Guidano & Liotti 1983, Toskala1989) 

Kuviossa 10 on esitetty, miten ihmisen minäkäsitys muodostuu kerroksittain. 
Minäkäsityksen ydin rakentuu varhaislapsuuden ihmissuhteiden perustalle ja 
on tiedostamaton. Wilsonin (1982, 32-35) mukaan minän tietoisuus kehittyy 
neljän vaiheen kautta. Ne ovat 1. fyysinen minä, 2. psykologinen minä, 3. skit
soidinen minä ja 4. nuoruusiän minä. Y dinminän sisältämät emotionaaliset mal
lit vaikuttavat kuitenkin minäkäsityksen muiden kerrostumien syntymiseen. 
Myönteisen minäkuvan omaava henkilö rakentaa minäkäsitystä, joka suojaa 
ydinminää. Henkilön varhaiset sisäiset mallit vaikuttavat siihen, miten hän tul
kitsee itseään koskevan uuden tiedon (Himberg, Laakso, Peltola, Vidjeskog & 
Näätänen 1992, 56-57.) 
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Tärkeimmät yksilön toimintaan vaikuttavat psyykkiset rakenteet ovat maa
ilmankuva ja minäkäsitys. Maailmankuva rakentuu yksilön kehityksen myötä ja 
sisältää ulkomaailman sisäisiä vastineita, joiden mukaan ulkopuoliset tapahtu
mat tulkitaan ja oma toiminta suunnataan. Yksilön maailmankuva alkaa muo
dostua jo varhain lapsuudessa. Aluksi hän luo kuvaa fyysisestä ympäristöstään. 
Pian myös sosiaalinen ympäristö vaikuttaa hänen maailmankuvaansa. Lapsi 
tarkkailee ympärillään olevien tärkeiden ihmisten toimintaa ja oppii näin, mitkä 
toiminnot ja todellisuuteen liittyvät käsitykset ovat hyväksyttäviä ja mitkä kiellet
tyjä ja paheksuttavia. Tässä sosialisaatiossa lapsi sisäistää ympäristönsä arvos
tukset osaksi maailmankuvaansa (Niemi, Nurmi & Vauras 1984, 79.) Maailman
kuvaan kuuluvat myös moraali- ja arvo- sekä ihmiskäsityksemme. Maailmanku
vamme ja varsinkin sen elämänfilosofinen perusta rakentuu yksilöön nuoruu
dessa. (Dunderfelt ym. 1998, 95-96.) Samalla, kun yksilö ymmärtää maailmaa ja 
itseään maailmassa, hän tiedostaa oman maailmankuvansa yksilöllisen luonteen 
ja itsensä oman maailmankuvansa rakentajana. Yksilön minätietoisuus herää, 
kun hän tajuaa olevansa omien kokemustensa kokija. Vaikka merkityssuhteet 
kehittyvät ja muuntuvat ikäkausien vaihtelussa, itsensä ymmärtäminen, minäkä
sitys säilyy kuitenkin suhteellisen samankaltaisena. (Rauhala 1974, 70.) 

Tietoisuus on usein erityisesti ihmiselle ominainen tajunnan korkeimmalle 
kehittynyt muoto. Tietoisuudelle on tyypillistä mm. tahdonalainen kontrolli ja 
tajunnan oman toiminnan tunnistaminen. Yksilöllä tapahtuu tiedostamista sil
loin, kun hän pystyy tavoittamaan yleisiä lainmukaisuuksia havaitusta ilmiöstä 
tai tarkastelemaan omaa ajatteluaan. Oman ajattelun tarkastelu tarkoittaa itsensä 
tiedostusta. Sen muodostuminen on olennaisin asia tietoisuuden kerrosmaisessa 
kehityksessä. Näin tapahtuu, kun henkilö alkaa eritellä omaa toimintaansa ja 
toimii osittain metakognitiivisella tasolla. Itsensä tiedostuksen kehittyminen ei 
ole yhtä automaattista kuin persoonallisuuden osajärjestelmien eriytyminen hen
kilön kohtaamien elämäntilanteiden välityksellä. Henkilön tietoisuusjärjestelmä 
ja hänen maailmankuvansa kytkeytyvät toisiinsa. Yksilön tietoisuus heijastaa 
samalla yksilön maailmankuvaa heijastava. (Hirsjärvi & Huttunen 1992, 40-42.) 

3.3 Yksilön vahventaminen oman minän ja minäkäsityksen 
kasvun kannalta 

3.3.1 Itsetuntemus ja turvallisuus minän kasvun perustana 

Ihmisenä kehittyminen vaatii itsensä tuntemista (Rauhala 1998, 91-97; Rogers 
1961, 107-181). Itsensä tunteva henkilö on selvillä ajattelunsa ja oppimisensa 
tasosta sekä kyvystään viestiä ja kuunnella. Elämänkokemukset kasvattavat 
ihmistä, mutta hänellä on mahdollisuus myös itse kasvattaa itseään. Itsensä 
kasvattaminen on osa aikuiskoulutusta. Olemisen laatua voi parantaa ajattele
malla itsestään hyvää. Ristiriita tulee, kun yrittää entisten ajatustottumustensa 
perustalta kokea ja tehdä uutta. Epäonnistumisen pelko estää onnistumisen. 
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Vakaa ajatus omasta onnistumisesta luo vasta pohjaa muuttaa kokemusta. 
Henkilöllä, joka tuntee itsensä ja luottaa itseensä, on hyvä itsetunto. Tällainen 
henkilö pyrkii tunteidensa ja tarpeidensa kuuntelemiseen ja rikkaaseen vuoro
vaikutukseen toisten ihmisten kanssa. 

Minän ylläpitämisessä ja rakentamisessa henkilön reflektiivinen minätie
toisuus on olennaisessa asemassa. Henkilö pystyy tarkastelemaan omia koke
mistapojaan abstraktiivisten ulottuvuuksien puitteissa minään liittyvinä. Aikui
suuden muutokset liittyvät tavallisesti erilaisiin henkilökohtaisiin haasteisiin. 
Minän kasvupyrkimysten realisoituminen on yhteydessä myös ympäristön olo
suhteisiin. Myönteinen ympäristö on turvallinen ja antaa tukea uuden etsimi
seen ja tutkimiseen. Silloin läheisyyden ja erillisyyden prosessit toimivat vasta
vuoroisen tasapainottavasti. Kontrolloiva ympäristö luo uhkaa tutkivaan suun
tautumiseen ja tukee mieluummin vanhan toistoa turvallisuuden ylläpitämi
seksi. Lisäksi henkilön minän kasvun resursseina toimivat minätietoisuus, 
adaptiivinen tunnejärjestelmä ja sisäiset vahvuudet, joita tukevat myös tiedot ja 
taidot (Toskala 1996, 87-92.) 

Henkilön minätietoisuus voi kehittyä myös henkilökohtaisesti haastavissa 
toiminnoissa, jotka tuottavat uusia kokemuksia. Uteliaisuus, innostus, uskallus ja 
tahto erilaisiin kokeileviin toimintoihin voivat avartaa ja muuttaa niitä rajoja, joi
hin minätietoisuus on aiemmin perustunut. Minätietoisuuden kehittäminen pitää 
sisällään sekä sisäisen, reflektiivisen ja tulkitsevan työskentelyn että myös kokei
levan ja tutkivan toiminnan suhteessa ulkomaailmaan. Uusi tiedostaminen ei ole 
riittävä minän muutoksissa, vaan sen lisäksi tiedostus on tärkeää liittää elämän 
toiminnalliseen todellisuuteen. Minän rakentaminen perustuu keskeisesti oman 
sisäisen maailman entistä parempaan tiedostamiseen, aikaisemmin uhkaavien 
tunteiden kokemiseen ja sisällyttämiseen minuuteen sekä ristiriitojen sisältämien 
vastakkaisten pyrkimysten tulemiseen paremmin toistensa yhteyteen ja kaiken 
edellisen mukaan ottamiseen omaan toimintaan (Toskala 1996, 95). 

Ottaessaan vastuuta omasta henkisestä kasvustaan yksilö löytää uusia 
voimavaroja itsestään. Yksilö on lisäksi motivoitunut asettamaan itselleen ta
voitteita, joiden saavuttaminen tyydyttää jonkin tarpeen. Yksilön tulee olla ak
tiivinen oman itsensä kehittämisen suhteen. (Aho 1994.) Ahon viittaus uusien 
voimavarojen löytymiseen itsestä tarkoittanee yksilön konatiivisen alueen tah
don liittymistä motivaation rinnalla henkisen kasvun ponnisteluihin. Maslow 
(1968, 135-145) tuo esille luovuuden itseään toteuttavassa ihmisessä. Hän yh
distää luovuuden laajasti ihmisen toimintaan. Hän erottaa erityisen lahjakkuus
luovuuden itsensä toteuttamisen luovuudesta, joka nousee suoraan henkilön 
persoonallisuudesta. Itsensä toteuttamisen luovuus näkyy laajasti elämän nor
maaleissa toiminnoissa. Lisäksi oleellinen osa itsensä toteuttamisen luovuutta 
on erityinen havaintokyky. Itsensä toteuttamisen luovuus painottaa enemmän 
persoonallisuutta kuin sen saavutuksia. Itsensä toteuttamisen luovuus korostaa 
laadullisia luonneominaisuuksia, kuten uskaliaisuutta, rohkeutta, vapautta, 
spontaaniutta, selkeyttä, yhdentymistä ja itsensä hyväksymistä. Itsensä toteut
tamisen luovuus säteilee ja saavuttaa koko elämän välittämättä ongelmista, ku
ten iloinen ihminen saavuttaa iloisuuden ilman tarkoitusta tai suunnittelua tai 
jopa ilman tietoisuutta. 
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Jokaisella ihmisellä on kahdenlaisia, turvallisuuteen ja pelkoon, liittyviä 
voimia itsessään. Pelko on meidän menneisyydessämme. Pelkäämme ottaa vas
taan haasteita, pelkäämme vaarantaa sitä, mitä meillä jo on. Pelkäämme itsenäi
syyttä, vapautta ja eroamista. Turvallisuuden voimat työntävät meitä eteenpäin 
kohti itsemme eheyttä ja ainutlaatuisuutta, kohti täyttä oman itsemme kykyjen 
toteuttamista. Kohti luottamusta ulkoisen maailman edessä, niin että samalla 
voimme hyväksyä syvimmän todellisen tiedostamattoman minämme. Tämän 
perusristiriidan puolustavien voimien ja kasvupyrkimysten välillä Maslow nä
kee olennaiseksi ihmisluonteeseen syvimmälle liittyväksi piirteeksi. Yksilö voi 
kokea turvallisuuden itsensä kehittämisessä ainakin kahdella tavalla. Hän ha
kee turvallisuutta muuttumattomuudesta. Kun hän pitäytyy entiseen, hän luo 
muuttumattomuudellaan turvallisuuden tunnetta. Kuitenkin muuttumatto
muus, kasvamattomuus on vastoin humanistisen ihmiskäsityksen aktiivista ja 
itseään kehittämään pyrkivää ihmistä. Se on myös vastoin yksilön tarpeita. Tar
peet luovat yksilöön motivaation, jota tunteet voivat edelleen ohjata. Kun yksilö 
tuntee tarpeen, hänelle syntyy motivaatio, jota tunne voi voimistaa. Myönteis
ten tunteiden tulee olla kokemukseltaan määräävämmät kuin kielteiset tunteet. 
Maslow (1968, 41-59; vrt. Borba 1989, 419-422) kuvaa tätä seuraavasti: 
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Voimme sen jälkeen helposti määrittää kasvun erilaiset mekanismit yksinkertaisella taval
la: 

Lisätä vaaroja lisätä vPtovoimc1c1 

1 Tumrli,uus 1 

Minimoida vetovoimaa 

►1 Henkilö •1 KMvu :

minimoida vaaroja 

KUVIO 11 Yksilön kasvun ja turvallisuuden kokemisen yhteys vaaran ja vetovoiman osal-
ta (Maslow 1968, 41-59) 

Kuviossa 11 Maslow on oivaltavasti kuvannut yksinkertaisella esimerkillä myös 
oman minän tuntemiseen ja kasvuun liittyvää turvallisuuden ilmenemistä. 
Oman minän kasvun aloittamisessa ja jatkumisessa oppijan on tärkeää kohdata 
turvallisuus myös oman itsensä kannalta. Kumpi henkilössä ilmenee voimak
kaampana kasvun ilo vai turvallisuuden menettämisen pelko? 

Maslowin (1968) mukaan voimme nähdä terveen kasvun prosessina, jossa 
on päättymättömänä vapaan valinnan tilanteita ja jossa henkilö asetetaan joka 
kerta vastakkain läpi elämän tilanteiden kanssa, joissa hänen tulee valita turval
lisuuden ja kasvun, riippuvuuden ja itsenäisyyden, taantumisen ja kehittymi
sen, kypsyyden ja kypsymättömyyden välillä. Turvallisuudessa ja kasvussa on 
sekä pelkoja että iloja. Yksilö kasvaa eteenpäin, kun kasvun ilot ja turvallisuu
den pelot ovat suuremmat kuin kasvun pelot ja turvallisuuden ilot. 



3.4 Itsetunto yksilön henkisyyden perustana 

3.4.1 Itsetunnon käsite 
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Minään ja minäkäsitykseen kiinteästi liittyvä yksilön itsetunto kertoo, tiedos
taako henkilö itsensä, tunteeko hän itsensä ja arvostaako hän itseään. Itsetun
non keskeiset prosessit ovat itsensä arvostaminen ja itsensä tuntemus. Itsensä 
arvostaminen (affektiivinen puoli) määrää itsetuntoa enemmän kuin minäkäsi
tystä, jossa korostuu itsensä tuntemus (kognitiivinen puoli). Itsetuntoon liitty
vät lisäksi yksilön subjektiiviset kokemukset tunnetasolla. Minäkäsityksessä 
pyritään tietynlaiseen objektiivisuuteen, tietämykseen millainen yksilö on. Yksi
löllä on hyvä itsetunto, kun hän havaitsee olemassaolonsa ja tuntee sekä vah
vuutensa että heikkoutensa ja hyväksyy ne. (Keltikangas-Järvinen 2000, 99-115.) 

Reasonerin (1994, 2) mukaan itsetunnon käsite on selkiytymässä. Hän 
määrittelee itsetunnon seuraavasti:" self-esteem is the experience af being capable af 
managing life' s challenges and feeling worthy af happiness". (Itsetunto tarkoittaa, että 
yksilö kokee pystyvänsä vastaamaan elämän haasteisiin ja tuntee olevansa onnellisuu
den arvoinen). Itsetunto sisältää yksilön sekä kognitiivisen että affektiivisen pro
sessin. Itsetunto kehittyy sekä yksilön kognitiivisessa prosessissa, kun hän arvi
oi itseään, että affektiivisessa prosessissa hänen arvostaessaan itseään kuudella 
eri alueella. Itsetuntoon liitetyt itsensä arvostamisen alueet ovat seuraavat: 

Perinnölliset ominaisuudet, kuten älykkyys, fyysiset ominaisuudet, kyvyt. 
Moraalinen hyveellisyys tai rehellisyys. 
Saavutukset ja/ tai onnistumiset elämässä. 
Pidettävyyden ja/ tai rakastettavuuden tunne. 
Ainutlaatuisuuden, arvostamisen ja kunnioituksen arvon tunne. 
Oman elämänhallinnan tunne. (Reasoner 1994, 2.) 

Itsetunto on yksilön tyytyväisyyden aste näiden kuuden alueen osalta. Yksilön 
minäkäsitys voidaan liittää hänen itsetuntoonsa sen avulla, mitä minäkäsityk
sen aluetta hän kulloinkin tarkastelee itsessään. Esimerkiksi saavutukset tai on
nistumiset liittyvät olennaisesti hänen suoritusminäkäsitykseensä. Puolestaan 
pidettävyyden tai rakastettavuuden tunne voidaan yhdistää yksilön emotionaa
liseen minäkäsitykseen. Yksilön kokonaisvaltaisuuden näkökulmasta hänessä 
yhdistyvät kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus. Nämä tulevat esille 
myös itsetunnon osa-alueissa. Yksilön itsetunnon voidaan nähdä vaikuttavan 
sen mukaan, mistä minän näkökulmasta sitä tarkastellaan. (Reasoner 1994, 2; 
Rauhala 1990.) Hyvän itsetunnon omaava yksilö uskoo, että hän voi maksimoi
da omat mahdollisuutensa, koska hän tuntee tietävänsä, mitä hän osaa. Var
muus uskomuksesta, että yksilö tuntee itsensä antaa apua itsetunnolle (Baum
gardner 1990, 1069.) Itsetunto on yksilön tavoitteellisuutta ja itsensä kehittämis
tä eteenpäin vievä voima, joka on jatkuvasti muuttuva ja edellyttää koko ajan 
itsensä hyväksyntää sekä arvostamista. Adler (1969) näkee itsetunto käsitteen 
kahden ulottuvuuden näkökulmasta. Yksilö pyrkii tavoitteiden saavuttamiseen 
ja toiseksi yksilö pyrkii tavoitteiden saavuttamisella itsensä kehittämiseen. Itse-
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tunto on jatkuvasti muuttuva ja muodostuu yksilön itsensä hyväksymisestä jo
kaisena hetkenä. Reasonerin (1994) mukaan tutkimuksissa ollaan yksimielisiä 
siitä, että itsetunto lisää elämän kaikilla elämän alueilla yksilön tuottavuutta ja 
tyytyväisyyttä ihmissuhteisiin. Myönteiset tunteet itsestä luovat kykyä suunna
ta omaa toimintaa kohti tavoitteita. Ne kirkastavat myös yksilön vahvuuksia ja 
antavat voimia selviytyä vastoinkäymisistä. 

Keltikangas-Järvinen (2000, 100-106) liittää myös itsetunnon osaksi yksi
lön minäkäsitystä. itsetunto on minäkäsityksen subjektiivis-affektiivinen arvio. 
Itsetunto nähdään minäkäsityksen affektiivisena tai evaluatiivisena ulottuvuu
tena, jolloin se on henkilön arvio onnistumisestaan, kyvyistään ja omasta arvos
taan (kts. Elliot 1984, Damon & Hart 1982). Myös Rosenberg (1979, 1989) ja Coo
persmith (1988) näkevät itsetunnon asenteena ja arvostuksena itseä kohtaan. He 
liittävät heikkoon itsetuntoon ahdistuksen ja masennuksen kokemisen. Rosen
berg näkee itsetunnon yksilön kyvykkyyden ja itsearvostuksen yhteisvaikutuk
sena. Hän perustaa ajatuksensa sosiaalisille funktioille, itsetunto on sosiaalinen 
ilmiö. Tässä näkemyksessä minäkäsitys ja itsetunto muovautuvat yksilön ja 
ympäristön välisessä jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Sosiaaliset vuorovaiku
tustekijät, kuten muiden suhtautuminen yksilöön, muihin samaistuminen ja 
muilta saatu palaute vaikuttavat yksilön minäkäsityksen ja itsetunnon kasvuun 
(Aho & Laine 2002.) Itsetunto on pitkän kehityksen tulos ja se on melko vakaa, 
vaikka hetkelliset vaihtelut voivat olla voimakkaitakin (Rosenberg 1989; Coo
persmith 1988.) Brisset (1972) kuvaa itsetunnon prosessina, jossa on kaksi ulot
tuvuutta. Toisessa prosessissa yksilö arvioi itseään ja toisessa prosessissa yksilö 
arvostaa itseään. Molemmat prosessit liittyvät kiinteästi toisiinsa ja yksilön itse
tunto kasvaa tai heikkenee tämän prosessin myötä. 

3.4.2 Itsetunnon rakenne 

Itsetuntoa käsittelevissä tutkimuksissa on pohdittu itsetunnon ilmiötä, onko se 
psykologinen vai sosiaalinen. Erikson näkee yksilön minän kehittymisen pro
sessina ja hän kritisoi käsitteitä, kuten käsityksen muodostaminen itsestä, mi
näkuva, itsetunto, jotka antavat staattisen kuvan. Hän näki yksilön kehittyvänä 
prosessina. Yksilön minä ei koskaan perustu saavutuksille, jossa persoonalli
suus on haarniskoitu tiettyyn muotoon tai joka on staattinen ja muuttumaton. 
Minän muodostaminen on jatkuva prosessi, joka kehittyy itsetietoisuuden ja 
itsetutkiskelun kautta (Burns 1982, 19.) Tutkimusten mukaan itsetunto on hyvin 
moniulotteinen. Kulloiseenkin näkemykseen vaikuttavat käytetty persoonalli
suuden teoria ja arviointimittari. Itsetunto on yhteydessä minäkäsityksen osa
alueisiin. Tutkimuksissa on saatu tuloksia, joissa minäkäsityksen osa-alueiden 
summa on korreloinut vahvasti itsetunnon kanssa. Itsetunto saa vaikutteita mi
näkäsityksestä. Se on suhteellisen pysyvä ydin kokemiselle ja myös viitekehys 
erilaisille kokemuksille. Kuitenkin voidaan päätellä, että itsetunto on muutakin 
kuin minäkäsityksen osa-alueiden summa (Rosenberg 1965, Antonovsky, 1987, 
Burns 1982, Aho 1987, Jaari 2004.) Minäkäsitystä ja itsetunnon kehitystä käsitte
levät teoriat eroavat toisistaan sen mukaan, miten niissä painotetaan 1) sosiaa

listen vuorovaikutustekijöiden, 2) yksilön sisäisten tekijöiden (esim. perinöllis-
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ten tekijät) ja 3) intentioiden (tarkoitusten ja tavoitteiden) merkitystä (Aho & 
Laine 2002, 24.) Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään Borban luomaa nä
kemystä itsetunnosta. Se on yhteneväinen Rogersin humanistiseen ihmiskäsi
tykseen itseään luovasta ja uudistavasta yksilöstä. 

Borban (1989, 7-10) mukaan yksilön itsetunto rakentuu viidestä ulottu
vuudesta. Kaikkien ulottuvuuksien tulee olla vahvoja, jotta henkilön itsetunto 
olisi vahva. Borban itsetuntoteorian viisi dimensiota on johdettu Reasonerin 
(1982) teoksesta "Security, Identity, Belonging, Purpose and Competence." 
Building Self-Esteem: A Comprehensive Program, jossa ovat itsetunnon raken
tamisen prosessin perusteet. Jokaisen dimension tulee täyttää kolme kriteeriä, 
jotka ovat seuraavat: 

1. Ominaisuud en tulee olla niin yleinen, että korkean itsetunnon omaavat yksilöt
tunnistavat sen.

2. Sen tulee olla hyvin näytetty toteen itsetunnon keskeisenä osiona itsetuntotut
kimuksessa.

3. Lisäksi itsetunnon rakentaja voisi lisätä sen käyttöä hyvin rajatuissa tehtävissä ja
rooleissa. (Borba 1989, 7.)

Itsetunnon kehittyminen ja vahvistuminen on syklimäinen prosessi. Turvalli
suuden tunne, itsensä tiedostaminen ja liittyminen ovat itsetunnon kehittymi
sen perustekijöitä. 

Hyvin tärkeää henkilön itsetunnolle ovat ne merkitykset ja tulkinnat, joita 
hän antaa tärkeäksi kokemiensa ihmisten kanssa tapahtuneelle vuorovaikutuk
selle (Rogers 1961, 1983, Borba 1989, Burns 1982). Kuviossa 12 on kuvattu itse
tunnon ulottuvuudet Borban kehittämän itsetuntoteorian mukaisena. 
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KUVIO 12 Borban itsetuntomalli (1989, 7) 

3. Liittyminen
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Kuvion 12 Borban itsetuntoteorian mallin ulottuvuudet tarkoittavat seuraavia 
asioita: 

1. Turvallisuuden tunne tarkoittaa yksilön turvallista oloa ja luottamusta muihin
ihmisiin erilaisissa tilanteissa. Yksilö on huolestunut omien tarpeiden ohella
myös toisten ihmisten tarpeista ja siitä, kuinka niihin voi vaikuttaa. (Ruohotie
1997.) Jos nuoren turvallisuuden tunne järkkyy, hän ei luota muihin ihmisiin.
Hän ei halua osallistua, turvautuu puolustusmekanismeihin, välttelee sosiaalisia
tilanteita ja turvautuu rutiiniratkaisuihin. Turvattomuuden tunne voi aiheuttaa
ihmissuhdeongelmia ja epäluuloa, jolloin nuoren luovuus, ideat, kyvykkyys
yms. eivät pääse toteutumaa. Borba (1989, 8) viittaa Eriksoniin ja Maslowiin
vahvistaessaan, kuinka tärkeää on turvallisuuden tunne luotaessa perustaa seu
raavalle emotionaaliselle kehitykselle. Yksilön tulee ensin tuntea turvallisuutta ja 
hänen pitää voida luottaa aikuiseen, joka on yrittämässä nostaa hänen itsetunto
aan. Vain sitten voi itsetunnon rakentaja alkaa prosessin itsetunnon rakentami
sessa. (Borba 1989, 1993; Aho & Laine 1997.)

2. Itsensä tiedostaminen ilmentää, miten hyvin yksilö tuntee roolinsa, ominaisuu
tensa ja yksilöllisyytensä. Yksilö havaitsee oman ainutlaatuisuutensa ja on siitä
ylpeä. Hän osaa arvioida ominaisuuksiaan ja havaitsee, missä suhteessa hän on
erilainen. Yksilö myös tiedostaa, hallitsee ja ilmaisee omat tunteensa. Yhteen
kuulu v uuJen tunteessa on kyse samastumisesta johonkin yhteisöön tai ryhmään
ja tämän yhteisön tai ryhmän hyväksynnästä. Siihen liittyvät laajasti ymmärtäen
yksilön sosiaaliset taidot. Itsensä tiedostamisen ongelmista kärsivä nuori on yli
herkkä kritiikille. Hän esittää negatiivisia kommentteja itsestään ja muista. Hän
ei osaa käyttää omia vahvuuksiaan toimintatilanteissa. (Borba, 1989; Aho & Lai
ne 1997.)

3. Yhteenkuuluvuuden tunne tarkoittaa yksilön samaistumista johonkin yhteisöön
tai ryhmään. Vahvaa yhteenkuuluvuutta tunteva henkilö uskoo, että muut hy
väksyvät, kunnioittavat ja arvostavat häntä. Yksilö pystyy pitämään hyviä ih
missuhteita ja antamaan vuorovaikutustilanteissa myös itsestään muille. Hän
kykenee tulkitsemaan sosiaalisia viestejä ja arvioimaan muiden ominaisuuksia ja 
käyttäytymistä. Hän haluaa rohkaista ja kannustaa muita. Yksilöllä on sosiaalis
ta osaamista. Itsetunnon alhaisuutta kokeva henkilö on mieluummin tekemises
sä esineiden ja materiaalin kuin muiden ihmisten kanssa. Hyvän itsetunnon
omaava yksilö pystyy arvioimaan myös toisten henkilöiden käyttäytymistä, tun
teita ja ominaisuuksia sekä toimimaan rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.
(Borba 1989; Aho 1998, 17-21.)

4. Tehtävä- ja tavoitetietoisuus tarkoittaa vastuun ottamista, aloitteiden tekemistä,
ongelmanratkaisutaitoja ja omien realististen tavoitteiden asettamista. Yksilön
tehtävä- ja tavoitetietoisuus antaa hänelle tarkoituksen ja motiivit itsensä toteut
tamiseen. Yksilö kykenee arvioimaan omaa käyttäytymistään ja hän tuntee, mitä
hän elämältään haluaa. Tehtävä- ja tavoitetietoinen nuori osaa tehdä päätöksiä ja
ohjata omaa elämäänsä. (Borba 1989; Aho 1998, 19-20.)

5. Pätevyydentunne tarkoittaa, että yksilö kokee onnistumisen kokemuksia. Hän
pitää itseään taitavana ja arvostettuna, jolloin hän ottaa riskejä ja sietää petty
myksiä. Hän tietää omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja hyväksyy ne. Hän ym
märtää, että hänessä on parannettavaa ja hän osaa asettaa itselleen kohtuullisia
itsensä kehittämistavoitteita. Lisäksi hän kokee epäonnistumiset haasteina ja
oppimistilanteina. (Aho 1998, 20.)

Borban (1989, 420) mukaan, kun yksilö muodostaa minäkäsityksensä kolmen 
ensimmäisen itsetunnon dimension avulla, hän on vielä ulkoa ohjautuva. Kun 
hän saavuttaa tarkemman ja realistisemman minäkäsityksen ja tehtävä- sekä 
tavoitetietoisuus sekä pätevyys ovat kehittyneet, ulkoinen ohjautuvuus tulee 
merkityksettömämmäksi. Yksilö tulee sisäisesti ohjatuksi. Yksilö huomaa oman 
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arvonsa ja saavutuksensa ilman välitöntä tarvetta saada ulkopuolista tunnus
tusta siitä. 

Kun kaikki itsetunnon alueet ovat vahvoja, yksilö sitoutuu itseensä ja vah
ventaa itseään (self-empowerment). Borban (1989) mukaan ehkä tärkeintä päte
vyyden tunteiden voimistumiselle on, että yksilö itse osaa ja haluaa vahvistaa, 
palkita ja kehua itseä. 

3.4.3 Itsetunto yksilön toiminnan ohjaajana 

Hyvä itsetunto edellyttää, että yksilö tuntee itsensä ja arvostaa itseään heik
kouksineen. Toiset ihmiset eivät ole hänelle uhka, vaan hän ottaa vastaan kri
tiikkiä. Hän arvostaa muita ihmisiä ja on valmis kehittämään itseään (Borba 
1993, 1989.) Keltikangas-Järvinen (2000, 103-104) lisää, että hyvä itsetunto on 
luottamusta omaan itseen. Yksilö uskaltaa ottaa vastaan haasteita, asettaa pää
määriä ja tavoitteita. Hän luottaa, että hän suoriutuu niistä. Hyvässä itseluotta
muksessa heijastuu myös itselle reaalisen tavoitetason asettaminen, joka luo 
onnistumista ja antaa mahdollisuuden nauttia onnistumisen tunteesta. Tämä 
puolestaan lisää henkilön positiivista minäkäsitystä ja edelleen vahvistaa hänen 
itsetuntoaan. Ruohotien (1998, 55-56) mukaan yksilön tehokkuususkomukset, 
itsetunto ja usko omiin kykyihin vaikuttavat henkilön tavoitteen asettamiseen. 
Ne vaikuttavat myös yksilön sitoutumiseen ja myös epäsuorasti tavoitteen 
määrittelyyn. Haasteelliset tavoitteet ja niistä selviytyminen lisäävät yksilön it
setuntoa. Toisaalta yksilöllä, joka asettaa haasteellisia tavoitteita on vahva itse
tunto. Jaarin (2004, 92-104) mukaan ikä oli erittäin merkittävä selittäjä kyvyk
kyyden ja onnistumisen tunteen merkityksen vaihtelussa. Alle 31-vuotiailla 
miehillä kyvykkyyden ja onnistumisen tunne korreloi erittäin vahvasti itsetun
toon. Iän myötä miesten ja naisten välinen ero pieneni merkittävästi kyvykkyy
den ja onnistumisen ja itsetunnon välisissä korrelaatioissa. 

Henkilön tunne muuttaa itseään ja ympäristöään näyttää olevan yhtey
dessä paitsi hänen minäkäsitykseensä ja itsetuntoonsa myös hänen elämänhal
linnan tunteeseensa. Borban (1989, 419) mukaan itsetunnoltaan vahva henkilö 
pystyy käsittelemään joustavasti ongelmia ja pettymyksiä sekä ottamaan riske
jä. Itsetunto on myös suoritustilanteissa avuksi, koska vahvan itsetunnon 
omaava panee suorituksiin mukaan myös tunteensa ja lisää näin suorituksensa 
potentiaalia. Kun positiiviset tunteet aktivoituvat ja ovat mukana suorituksessa, 
yksilö luottaa itseensä ja vahventaa itseään, jolloin hän sitoutuu suoritukseensa 
(Aho 1996, 86.) Itsetunnoltaan vahvat yksilöt uskaltavat tuoda myös ideansa 
esille. Heikosti menestyvien henkilöiden itsearvostusta on voitu merkittävästi 
kohottaa, kun arvioinnissa on tuotu esille henkilökohtainen, tavoitteisiin perus
tuva täsmällinen palaute yksilön edistymisestä. (Korpinen 1982, 140-148; Kor
pinen & Seppänen 1988, 56-62.) Korpinen (1989) näkee palautteen annolla ole
van erityistä merkitystä yksilön itsearvostusta lisäävänä asiana. Heikosti me
nestyvän henkilön itsearvostukseen on kiinnitettävä huomiota. Yksilölle on tär
keää, että hänet hyväksytään riippumatta hänen menestyksestään. Hänelle on 
myös tärkeää kokea oma menestymisensä ja saada siitä selkeä palaute. 
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Useiden tutkimusten (Baumgardner 1990, Andersen & Lyon 1987; Camp
bell & Fehr, 1990; Scheinin 1990; Aho 1987, 1995) mukaan itsetunnoltaan heikko 
yksilö saattaa kuvata itseään neutraaleilla ominaisuuksilla. Tällaisen henkilön 
minäkäsitys on epäselvä. Hän on riippuvainen ympäristönsä vihjeistä ja hän 
toimii varovaisesti. Heikkoa itsetuntoa kokeva on emotionaalisessa ja kognitii
visessa ristiriitatilanteessa. Hän haluaa toisaalta antaa ja saada myönteisen ku
van itsestään, mutta toisaalta hän voi hyväksyä itsestään kognitiivisesti omaa 
minäänsä tukevan positiivisen informaation. Ristiriitatilanne voi heikentää hä
nen ennestäänkin heikkoa itsetuntoaan. Negatiivinen minäkäsitys on haitalli
nen nuoren psyykkiselle kehitykselle. (Campbell ym.1992, 6-18.) Itsepystyvyys 
on hyvin läheisesti yksilön itsetuntoa sivuava käsite. Itsetuntoinen yksilö pys
tyy arvioimaan oman suoriutumisensa ja ottamaan vastaan haasteita ja tavoit
teita, joista arvioi pystyvänsä selviytymään. Selviytymällä näistä hän kykenee 
vahvistamaan omaa itsetuntoaan, joka luo häneen myös itsepystyvyyden tun
netta. Itsepystyvyys on suorassa suhteessa hyvän minäkäsityksen ja vahvan it
setunnon omaavan yksilön näkemykseen omista suoriutumismahdollisuuksis
taan. Chen, Gene-Green & Crick (1998) ovat tutkimuksessaan osoittaneet, että 
yrittäjämäinen itsepystyvyys (entrepreneurial self-efficacy) on yhteydessä yksi
lön uranvalintaan, joka laajasti ymmärrettynä sisältää myös yrittäjyyden. Itse
pystyvyys on käytännöllinen väline ennustettaessa, kenestä voi tulla yrittäjä. 
Samalla tavoin itsepystyvyydellä voidaan ennustaa yksilön erilaisiin erikoisteh
täviin liittyvä uravalintaa (Bridge, O'Neill & Cromie 2003, 75-79.) 

3.4.4 Yksilön itsetunnon vahvistaminen 

Vahvan itsetunnon kasvupohja on tasapainoinen sekoitus itsensä hyväksymis
tä, oman kyvykkyyden rajojen koettelua ja itsensä kunnioitusta. (Coopersmith 
1988.) Korpinen (1989, 193-200) on tutkinut peruskoululaisten itseluottamusta 
arviointipalautteen perustalta. Hänen mukaan itseluottamuksen vahvistaminen 
edellyttää arviointipalautteen osalta erityisesti seuraavia asioita: 

Itseluottamus vahvistuu onnistumisen kokemuksista, joita seuraa myös positii
vinen palaute. 
Yksilön tulee saada tehdä yksilöllisiä tehtäviä, joissa hänen on mahdollisuus on
nistua. Tehtävien tulee olla riittävän haastavia, jotta niissä onnistuminen tuo jat
kuvaa minäkäsityksen vahvistumista. 
Yksilöä tulee rohkaista itsenäisyyteen ja valintojen tekemiseen sekä seurausten 
arviointiin. 
Epäonnistumisen tilanteet tulee käsitellä yksilöllisesti ja selvittää epäonnistumi
sen syyt. 

Korpisen käyttämä itseluottamuksen käsite voidaan yhdistää itsetuntoon. Kor
pisenkin mukaan itseluottamus pohjautuu itsetuntemukseen, joka on minäkäsi
tyksen perusta. Positiivinen minäkäsitys on puolestaan hyvän itsetunnon pe
rusta. Itseluottamus viittaa yksilön itsensä arvostuksen affektiiviseen puoleen 
varsinkin niiltä osin, jotka tulevat esille tunteen kokemuksina, onnistumisina. 
Onnistumisen kokemukseen liittyy lähes aina myönteinen tunnekokemus. 
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Korpisen (1989, 193-200) mukaan myönteinen itsearvostus tulee esille tyytyväi
syytenä itseensä ja itsensä hyväksyntänä. 

Tutkimusten (Purkey & Aspey 1988; Reasoner 1994) mukaan yksilön itse
tuntoa voidaan kasvatuksen ja oppimisen keinoin vahventaa. Pitkittäistutkimuk
sissa saatujen tulosten perusteella opiskelijoiden itsetunnon vahvistuminen on 
näkynyt lisääntyneenä itsetuntemuksena ja valppautena omasta oppimisympä
ristöstänsä. He olivat 3-5 vuoden seurannan jälkeen yhteistyökykyisempiä ja ak
tiivisempia sekä motivoituneempia työskentelemään muiden opiskelijoiden 
kanssa. Opiskelutilanteissa ilmeni vähemmän sosiaalisia konflikteja ja oppi
misilmapiiri parani. Opiskelijoiden itsetunto-ohjelmilla oli vaikutusta myös oppi
laitosten henkilökunnan käyttäytymiseen. Henkilökunta, ei pelkästään opettajat, 
arvioi oppilaitosta ja toisiaan positiivisemmin. He luottivat oppilaitoksen johtoon 
enemmän. Luottamuksen parantuminen heijastui parantuneena yhteistyönä ja 
toisten kannustamisena sekä lisääntyneenä tyytyväisyytenä omaa työtä kohtaan. 
Kiinnittämällä huomiota laajasti opiskelijoiden itsetuntemuksen ja itseluotta
muksen parantamiseen saatiin aikaan koko henkilöstöä koskeva kehitys ja ilma
piirin parantuminen. Heikkilän & Heikkilän (2005, 126-129) mukaan heikko itse
tunto näkyy työyhteisön jäsenten käyttäytymisessä heikompana menestyksenä ja 
suorituksena. Heikkoa itsetuntoa voi vahvistaa sekä työyhteisössä että sen ulko
puolellakin. Oman itsetunnon vahventamista he pitävät työyhteisön keskeisenä 
tehtävänä ja jokaisen työntekijän velvollisuutena. 

Itsensä vahventaminen (self-empowerment) ei tapahdu nopeasti (kuvio 13 
alla). Kun yksilön perustarpeet ja niihin liittyvät tunteet, turvallisuus, itsensä 
toteuttaminen ja yhteenkuuluvuus ovat vahvoja, hän rupeaa asettamaan käyt
täytymiselleen realistisia tavoitteita. Lisäksi hän osaa käyttää resurssejaan oi
kein sosiaalisissa tilanteissa. Itsetunnoltaan vahva yksilö panee suorituksiinsa 
myös tunteensa mukaan. Kun tunteet mobilisoituvat, yksilö toimii, luottaa it
seensä ja vahventaa itseään, jolloin syntyy sisäinen sitoutuminen toimintaan. 
Onnistunut tavoitteen saavutus luo yksilölle kuvaa, että hän on arvokas. Kun 
henkilöllä on sisäisen elämän hallinnan tunne, hänen minäkäsityksessään ko
rostuvat omat vahvuudet, onnistuminen tavoitteiden saavuttamisessa ja tietoi
suus vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Hän voi hyväksyä omat erehdykset ja 
heikkoudet. Tällainen henkilö ei tarvitse ulkoista vahvistusta toimilleen, vaan 
hän voi itse antaa positiivista palautetta itselleen. Hänestä tulee itsenäinen ja 
itseohjaava, minkä lisäksi hän on itseensä sitoutunut ja itseään vahvistava. (Bor
ba 1989, 419-422, Aho 1996, 86-88.) 
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ITSENSÄ 

VAHVENTAMINEN 

SELF

EMPOWERMENT 

KUVIO 13 Itsensä vahventamisympyrä (Borba 1989, 421) 

Kasvatuksen tavoitteena tulisi olla aina itsensä vahventamiseen pyrkivä yksilö. Yksilön 
kehittyminen minäkäsitykseltään vahvaksi ei kuitenkaan käy nopeasti. (Aho 
1996, 87.) Koulutuksen aikana yksilön minäkäsityksen kehitystasossa tapahtuu 
ainakin jonkin verran muuttumista. Lukuisissa tutkimuksissa on selvitetty me
nestyksekkään oppimisen ja itsetunnon välistä suhdetta. Useimmissa tutkimuk
sissa on saatu tuloksena, että itsetunto on mieluummin syy kuin seuraus opin
tomenestykselle. Lisäksi on osoitettu, että itsetunnon noustessa yksilön opinto
saavutukset paranevat ja päinvastoin itsetunnon aletessa opintosuoritukset 
heikkenevät (Reasoner 1994, 7-9.) Redmoren (1983, 301-305) mukaan yksilöi
den kehitys oli nopeampaa koulutuksen aikana kuin sen jälkeen. Glassbergin ja 
Sprinthallin (1980) mukaan itsetunnon kehitys edellyttää kokemuksia erilaisista 
sosiaalisista rooleista ja tilanteista, joissa henkilö joutuu miettimään uusia rat
kaisuja ja johtopäätöksiä uusia kokemuksia varten. Roolien ottaminen, ohjausti-
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lanteet ja johtajuustaitojen kehittäminen voivat edistää minän kehitystä. Aho 
(1995, 33) näkee, että koulutuksen tulisi tapahtua turvallisessa ilmapiirissä. Yk
silön persoonallisuuden kehityksen kannalta tärkeää on se, kokeeko yksilö it
sensä subjektiksi vai objektiksi, kontrolloiko hän itse toimintaansa vai kontrol
loivatko muut hänen toimintaansa. (Aho 1995; Rauste-von Wright 1986). Ruo
hotie (1998, 141-142) puuttuu työyhteisöjen ilmapiirin, sen tulee olla turvalli
nen. Kiihtyvässä kilpailussa muita paremmin selviytyvät yritykset, joissa työs
kennellään turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Pelko epäonnistu
misesta, syyttämisestä ja tuomitsemisesta ehkäisee innovaatioita tehokkaasti. 
Jos epäonnistumisista ja virheistä rangaistaan, se tukahduttaa työntekijöiden 
halun soveltaa ja hankkia uusia tietoja ja taitoja. Turvallinen ilmapiiri voi roh
kaista ammatilliseen kehittymiseen ja innovointiin. 

Sangen yksimielisiä ollaan siitä, että vahvan itsetunnon edellytyksenä on 
omien tunteiden tunnistaminen ja avoin ilmaiseminen. Tunteiden ilmaisu aut
taa henkilöä ymmärtämään itseään ja käyttämään tunteita rakentavasti. (Aho 
1996, 68-69). 

TAULUKKOl Luettelo minäkäsityksen ja itsetunnon välistä yhteyttä selvittäneistä tut
kijoista 

t-------•I Itsetunto 

'-----� 

Minäkäsitys 

Aho, S. (1987, 1993, 1995, 1996) 
Aho, S & Laine, K (1997) 
Baumgardner, A.H. (1990) 
Baumeister, R., Hutton, D. & Tice, D. (1988, 1989) 
Beatty, W.H. & Clarke, H. (1968) 
Borba, M. (1989, 1993) 
Burns, R.B. (1979, 1982) 
Campbell, J.D., Trapnel, P.D., Katz, I.M. & Lavallee, L.F. (1992) 
Coopersmith, H. (1988) 
Damon, W & Hart, D. (1982) 
Elliot, G.C. (1984) 
Erikson, E.H. (1959) 
Korpinen, E. (1987, 1989) 
Korpinen, E. & Seppänen, A. (1988) 
Levenson, H. (1981) 
Loevinger, J. (1976, 1987) 
Maslow (1968) 
Rauste-von Wright, M. (1986) 
Reasoner, R. (1982, 1994) 
Rogers(1951, 1961, 1967,1968, 1983) 
Rosenberg, M. (1989) 
Scheinin, P. (1990) 
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TAULUKKO 2 Yhteenveto minäkäsityksen ja itsetunnon eroista ja yhtäläisyyksistä 

MINÄKÄSITYS ITSETUNTO 

Minäkäsitys on niiden käsitysten, 
asenteiden ja tuntemusten joukko, 

Itsetunto tarkoittaa, että yksilö 

joka yksilöllä on ominaisuuksistaan, 
kyvyistään ja suhteistaan ympäristöönsä 
sekä siinä oleviin ihmisiin ja yhteisöihin 
(Schein). 

kokee pystyvänsä vastaamaan elämän 
haasteisiin ja tuntee olevansa 
onnellisuuden arvoinen. 

- minäkäsitys on opittu

Self-esteem is the experience of being 
capable of managing life's challenges 
feeling worth of happiness (Reasoner). 

- minäkäsitys on järjestäytynyt rakenne
- minäkäsitys on moniulotteinen
- minäkäsitys on hierarkia, joka voidaan

kuvata
- yleinen minäkäsitys on vakaa, mutta hie- -

rarkiassa alaspäin mentäessä
minäkäsityksestä tulee tilannesidon
naisempi ja epävakaampi

- minäkäsitys eriytyy iän myötä
- mintiktisitykscssti voidaan erottaa kuvai- -

leva ja arvioiva ulottuvuus
- minäkäsitys voidaan erottaa muista

rakenteista esim. koulusaavutuksista
- minäkäsitys sisältää sekä kognitiivisen

(tiedot) että affektiivisen aspektin
(arvioiva suhtautuminen itseen)
minäkäsityksessä kognitiivisella

- aspektilla on määräävämpi osa, itsensä
tuntemus

- minäkäsitys sisältää menneisyyden,
nykyisyyden ja tulevaisuuden koke
mukset ja havainnot

- minäkäsitykseen yhdistyvä arvot,
asenteet, ihanteet ja tunteet

- minäkäsityksessä voidaan erottaa
reaaliminäkäsitys (tiedostettu käsitys
itsestä) ja ihanneminäkäsitys
(minkälainen haluaisin olla)

- minäkäsityksessä on yksilön tajunnalli
suus ja havainnot luonteenpiirteistä ja
kyvyistä

- minäkäsityksen avulla yksilö pitää
itsensä psyykkisesti
tasapainossa
ihmisellä ei ole syntyessään
minäkäsitystä

3.5 Elämänhallinnan tunne 

3.5.1 Elämänhallinnan käsite 

itsetunto kertoo itsensä tiedostamisesta, 
itsensä tuntemisesta ja itsensä arvosta
misesta 
itsetuntoa määrää itsensä arvostami
nen (affektiivinen puoli) enemmän 
kuin minäkäsitystä 
Itsetuntoon liittyvät yksilön subjektiivi
set kokemukset tunnetasolla 
itsetunto on minäkäsityksen affektiivi
nen tai evaluatiivinen ulottuvuus 
itsetunnossa voidaan nähdä rakenne, 
joka muodostuu viidestä ulottuvuudes
ta (Borba): 
"turvallisuuden tunne" (security) 
"itsensä tiedostaminen" (selfhood) 
"liittyminen" (affiliation) 
"tehtävä- ja tavoitetietoisuus" (mission) 
"pätevyys" (competence) 
itsetuntoa voidaan kehittää 
itsetunto voi heijastua käyttäytymisessä 
ja suoritustilanteissa 
itsetunnon arvostamisen alueet ovat: 
perinnölliset ominaisuudet, kuten älyk
kyys, fyysiset ominaisuudet, kyvyt. 
moraalinen hyveellisyys tai rehellisyys. 
saavutukset ja/ tai onnistumiset elämäs
sä. 
pidettävyyden ja/tai rakastettavuuden 
tunne. 
ainutlaatuisuuden, arvostamisen ja kun
nioituksen arvon tunne. 
oman elämänhallinnan tunne. 
(Reasoner 1994, 2.) 

Tässä tutkimuksessa elämänhallinnan tunne tarkoittaa, että yksilö kokee voivansa 
päätöksillään, ratkaisuillaan ja toimenpiteillään vaikuttaa elämäänsä ja ympäristöönsä. 
(Keltikangas-Järvinen 1994, 227). Yksilö vertaa elämänhallinnan tunnetta pitkäl
le luottamukseen itseensä. (Kts. Borba 1989 edellä.) Feldt (2000, 47) määrittelee 
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elämänhallinnan (koherenssi) yksilön kokonaisvaltaiseksi, pysyväksi, dynaami
seksi varmuuden tunteeksi siitä, että yksilön sekä sisäinen että ulkoinen ympä
ristö ovat ennustettavissa ja asioiden sujuminen järkevällä perustalla on toden
näköistä. Elämänhallintaan liittyy nimenomaisesti yksilön tunne oman elämän 
hallittavuudesta. Sen Feldt ilmaisee myös selvästi puhuessaan vahvan elämän
hallinnan tunteen omaavasta yksilöstä. Hänellä on taipumus tehdä sekä ympä
ristöstään että itsestään havaintoja ja tulkintoja, joihin liittyy ymmärrettävyy
den, hallittavuuden ja mielekkyyden tunteita. Tämän perusteella vahvan elä
mänhallinnan tunteen omaava henkilö selviää hyvin stressitekijöistä ja pystyy 
ylläpitämään ja parantamaan terveyttään (Feldt 2000.) Ruohotie (2000, 43) nä
kee elämänhallinnan kykynä kantaa vastuuta omasta toiminnasta. Se sisältää 
omien taitojen ja osaamisen tiedostamisen, kehittämisen ja soveltamisen. Elä
mänhallinta on kykyä kontrolloida omaa käyttäytymistä ja parantaa suoritusta. 
Se edellyttää toiminnan tiellä olevien esteiden tunnistamista ja voittamista. 
Elämänhallintaan yhdentyy itsetuntemus ja oman toimintaympäristön tietämys, 
kyky hallita itseään ja tehdä omaa uraa koskevia ratkaisuja, kyky hallita muu
tosta, epävarmuutta ja konflikteja sekä sopeutua uusiin tilanteisiin. Elämänhal
lintaa on tutkittu käsitteen merkityksessä paljon. Se voidaan nähdä yleisenä 
elämänstrategiana, jonka avulla yksilö pyrkii selviytymään eri tilanteissa. Sii
hen voidaan liittää henkilökohtaisen hallinnan käsite, pystyvyys ja itsetehok
kuus (Bandura 1977.) Elämänhallintaan luetaan liittyväksi myös sitkeys ja sitou
tuneisuus, hallinta ja haasteellisuus. Yhteistä esitetyille sisällöille on kontrollin 
tunteen sisältyminen elämänhallinnan käsitteen piiriin (Jaari 2004, 77.) Huhta
niemen (1995, 47, 70-72) mukaan yksilön asenteet ja elämänhallinnan tunne liit
tyvät keskeisesti yhteen. Käsitteellisesti elämänhallinnan tunteeseen voidaan 
liittää hallitsevuus, itsevarmuus, itseluottamus, itsekeskeisyys, sitkeys ja aktii
visuus. Reasonerin itsetunnon määritelmässä painotetaan, että yksilö kokee 
pystyvänsä vastaamaan elämän haasteisiin. Tämä on samansuuntainen määri
tys yksilön elämänhallinnan tunteen kanssa. Yksilö ei ole elämässään vain vas
taanottava osapuoli vaan hän voi toiminnallaan vaikuttaa siihen, mitä elämäs
sään kohtaa ja vastata elämässään vastaan tuleviin haasteisiin. Rotterin (1966) 
mukaan yksilöllä tulee menestyäkseen olla itsetuntoa. Yksilön elämänhallinnan 
tunne voidaan nähdä koettuna elämän kontrollina. Hän toi sisäisen ja ulkoisen 
kontrollinäkemyksen myös yrittäjyyden yhteyteen. Hänen mukaansa yrittäjillä 
on keskimääräistä enemmän muihin ihmisiin verrattuna sisäistä kontrolliOdo
tusta. Heillä on sellaista elämänhallinnan tapaa, jossa asetettujen tavoitteiden ja 
niistä aiheutuvien ponnistusten ja toiminnan tulosten katsotaan olevan yhtey
dessä omaan käyttäytymiseen ja heidän omiin pysyviin ominaisuuksiinsa. 

Yksilön lähiympäristöllä ja hänen elämänvaiheillaan on vaikutusta elä
mänhallinnan tunteen kehittymisessä. Aika syntymästä nuoruuteen on tärkeä 
elämänhallinnan tunteen kehittymiselle. Jos kokemukset lapsuudessa ja nuo
ruudessa ovat positiivisesti samansuuntaisia, elämänhallinnan tunne vahvis
tuu. Nuoren elämänhallinnan tunne vahvistuu, kun hän kokee fyysistä ja älyl
listä tasa-arvoisuutta aikuisten kanssa. Nuoruudessa on myös enemmän vapa
utta valita ja kokea tilanteita, jotka joko vahvistavat tai heikentävät elämänhal
linnan tunnetta. Nuoren elämänhallinnan tunne vahvistuu myös silloin, kun 
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hänen annetaan mahdollisimman paljon määrätä oman tulevaisuutensa suun
nittelusta (Wilson 1982, 35; Antonovsky 1987b.) Myöhemmän nuoruusiän nuo
ret ja nuoret aikuiset elävät joko opiskeluelämässä tai ovat siirtyneet työelä
mään. Tutkimusten mukaan myöhemmän nuoruusiän nuoren haasteita ovat 
oman paikan löytäminen, läheisyyden tunteen jakaminen pari- ja ystävyyssuh
teissa, irtautuminen kodista, koulutuksen ja urasuunnittelun toteuttaminen, ar
vomaailman jäsentyminen, ja sosiaalisesti vastuullisen toiminnan omaksumi
nen (Vilkko-Riihelä 1999, 25.) Varhaisaikuisuudessa sitoutuminen avioliittoon, 
lapsiin, työhön ja ammattiin sekä sosiaalisiin suhteisiin ovat elämän keskeisiä 
haasteita. 

3.5.2 Attribuutioteoria ja elämänhallinnan tunne 

Elämänhallintaa tarkasteltiin aluksi psykologiassa ihmisen luonteenpiirteenä, 
irrallaan ulkoisesta todellisuudesta. Henkilöllä oli korkea elämänhallinta, kun 
hänellä oli tunne, että hän voi päätöksillään vaikuttaa siihen, mitä hänelle ta
pahtuu ja matala silloin, kun tämä tunne puuttui. Aluksi ei ajateltu sitä mahdol
lisuutta, että kyse ei olisikaan tunteesta vaan tosiasiasta. Henkilön antamat vas
taukset kuvaisivat yhtä hyvin sitä todellisuutta, missä hän elää, kuin hänen 
luonteenpiirrettään. Attribuutioteorioiden kehittely alkoi Heiderin (1958) ns. 
naiivista psykologiasta. Myöhemmin useat tutkijat ovat kehittäneet attribuutio
teorioita, heistä kuuluisin on ehkä Weiner (ks. 1979, 1980, 1986, 1999). Weinerin 
(1986) kehittämän attribuutioteorian perusajatus on, että onnistumis- ja epäon
nistumistilanteet saavat aikaan syiden pohdinnan. Tämä kognitiivinen päättely 
aiheuttaa tunnereaktion, joka puolestaan luo toiminnan. Attribuutioihin liitty
viä seurantoja voidaan kuvata seuraavasti: 

AJATTELU---- TUNTEET ---- KÄYTTÄYTYMINEN 

Yksilön lähiympäristöllä ja hänen elämänvaiheillaan on todettu olevan merki
tystä elämänhallinnan tunteen kehittymiseen. Ympäristö luo elämänhallinnan 
tunteen kehittymistä tukevia tai sitä estäviä voimavaroja. Ikävaiheet syntymäs
tä varhaisnuoruuteen ovat erityisen tärkeitä elämänhallinnan tunteen kehitty
miselle. (Antonovsky 1979, 125, 187-188.) 

Wilson (1982, 33-34) määrittää minään kolme pääkomponenttia. Yksilö tu
lee minäkäsityksen kautta tietoiseksi itsestään ja persoonallisista ominaisuuk
sistaan. Hän myös arvioi niitä ja niiden voimakkuutta. Itsetunto ja siihen liitty
vä itsearvostus viittaavat tähän omaan arviointiin. Arviointi heijastaa monia 
pysyviä tai vaihtuvia tunteita, kuten ylpeyttä, syyllisyyttä, häpeää, hyväksymis
tä, hylkäämistä, menestystä, epäonnistumista, suosittuna olemista, asemaa. Yk
silön arviointia omasta vallasta ja vaikuttamismahdollisuudesta omaan ympä
ristöönsä on kuvattu sisäisen ja ulkoisen kontrollin käsitteillä, jota voidaan 
myös nimittää sisäiseksi ja ulkoiseksi elämänhallinnan tunteeksi. 

Yksilön minäkäsitys ja itsetunto määräävät, miten hän tulkitsee kokemuk
siaan ja minkälaisia merkityksiä hän antaa eri sosiaalisille tapahtumille. Omak
suttu sosiaalinen tieto on affektiivisesti värittynyttä ja aiheuttaa affektiivisia re-
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aktioita. Henkilön tunteet ovat ikään kuin välittävä tekijä ajattelun ja toiminnan 
välillä. Ne vaihtelevat dimensiolla positiivinen - negatiivinen. 

Kun yksilö kokee itsensä tarpeeksi kyvykkääksi ja yrittäväksi tehtävän 
edessä, hän uskaltaa ryhtyä tehtävään tai toimeen. Kausaaliattribuutioteoria se
littää yksilön kyvykkyyteen, yrittämiseen ja vaikuttavuuteen liittyviä asioita. Se 
tarkastelee, kuinka ja minkälaisen tiedon varassa yksilö näkee omaa ja muiden 
toimintaa ja toiminnan tuloksia koskevia syy-yhteyksiä. Attribuutioteorian pe
rustalta on luotu elämänhallintanäkemyksen -käsite. Se jakautuu sisäiseen ja 
ulkoiseen elämänhallintanäkemy kseen. 

Tilannekohtaiset elämänhallinnan tavat perustuvat primaarisosialisaation 
luoman kausaaliattribuoinnin varaan. Yksilön psyykkisen hyvinvoinnin kannalta 
on tärkeää, miten hän selittää onnistumisensa. Psyykkisen hyvinvoinnin kannalta 
optimaalinen tapa selittää onnistumisiaan on lievästi positiivinen tulkintaharha. 
Henkilö katsoo asian edukseen, vaikkei todellisuus juuri niin olisikaan (Varila 
1999, 92, Nurmi & Salmela-Aro, 1992, 27-30, Weiner & Graham 1999,615-621.) 
Kun henkilön itsetunto on hyvä, hän attribuoi epäonnistumistaan usein ulkoisin, 
tilapäisin ja kontrolloimattomin syin. Tällöin defensiivinen muiden syyttely ja 
muihin kohdistetut negatiiviset tunteet toimivat itseä suojaavina mekanismeina. 
Kun epäonnistumisen syy on sisäinen, hyvän itsetunnon omaava henkilö katsoo 
usein syyn tilapäiseksi ja kontrolloitavissa olevaksi, esimerkiksi yrittämisen puut
teeksi. Sisäiset kontrolloitavat syyt epäonnistumisessa saavat aikaan häpeän ja 
syyllisyyden tunteita. Molemmissa epäonnistumisen tilanteissa syyt ovat tilapäi
siä ja yksilö voi odottaa tilanteen muuttuvan tulevaisuudessa paremmaksi, jol
loin epäonnistuneen tilanteen korjaaminen omalla aktiivisella ja yritteliäällä toi
minnalla on järkevää. (Aho & Laine 1997, 96-97.) 

3.5.3 Elämänhallinnan tunteen ilmeneminen

Borban (1989) mukaan sisäisen kontrollin omaava yksilö on itseensä sitoutunut, 
osaamistaan arvostava, sisäisesti motivoitunut, itseohjaava, tavoitteellinen, 
päättäväinen, varma ja itsensä tunteva. Hän uskaltaa ottaa riskejä, sietää epä
varmuutta, käyttäytyy joustavasti ja etsii sekä löytää vaihtoehtoja. Hän näkee 
ongelmat ja epäonnistumiset muutoksen alkuna. Ulkoisen kontrollin omaava 
henkilö luopuu helposti, on tavoitteeton, päättämätön, avuton ja pinnallinen. 
Hän vertailee itseään toisiin ihmisiin, eikä omiin aikaisempiin suorituksiinsa. 
Feldt (2000, 47-51) tutki elämänhallinnan tunnetta työntekijöillä. Feldtin mu
kaan elämänhallinnan tunteella on voimakas vaikutus hyvinvoinnin kokemi
seen. Mitä voimakkaampi työntekijän elämänhallinnan tunne oli, sitä vähem
män hänellä oli psykosomaattisia oireita ja emotionaalista uupumista. Vahvan 
elämänhallinnan tunteen omaavalla työntekijällä haitallisten työolotekijöiden 
yhteys psykosomaattisiin oireisiin ja työuupumukseen oli heikompi kuin alhai
sen elämänhallinnan tunteen omaavalla. Elämänhallinnan tunne oli yhteydessä 
myös työn sisällöllisiin tekijöihin. Heikon elämänhallinnan tunteen kokeva 
työntekijä koki työn sisällöllisen vaativuuden stressitekijänä. Vastaavasti vah
van elämänhallinnan tunteen omaavalla työntekijällä työn sisällöllinen vaati
vuus oli voimavaratekijä työn vaativuuden ollessa yhteydessä vähäiseen työ-
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uupumukseen. Huhtaniemen (1995) ja Mankan (1999) mukaan alhainen elä
mänhallinnan tunne on yhteydessä yksilön kokemukseen, ettei hän saa tukea ja 
hyväksyntää työpaikalla, eikä hän voi vaikuttaa työhönsä. Tähän liittyi tunne, 
että hyviä ihmissuhteita on vähän. Elämänhallinnan tunne voidaan yhdistää 
yksilön persoonallisuuden ominaisuuksiin, joka näkyy myönteisenä minäkäsi
tyksenä ja luottamuksena omiin mahdollisuuksiin. Antonovskyn (Antonovsky 
1987a, 1991; Sagy, Antonovsky & Adler, 1990) mukaan elämänhallinnan tunne 
on kehittynyt vakaaksi aikuisikään tultaessa. 30 vuoden ikää pidetään tämän 
kasvuprosessin kriittisenä ikänä. Siihen mennessä yksilön elämänhallinnan 
tunne on suhteellisen vakiintunut. Feldt (2000, 51) havaitsi omassa tutkimuk
sessaan kuitenkin elämänhallinnan tunteen muovautuvan vielä 30 ikävuoden 
jälkeenkin. Se oli kuitenkin pysyvämpi yli 30-vuotiailla kuin tätä nuoremmilla 
henkilöillä. Ensimmäisiä työvuosia pidetään elämänhallinnan tunteen kehitty
misen kannalta tärkeinä. Hyvien työpiirteiden, joita ovat kokemusten yhden
mukaisuus, optimaalinen kuormitus ja mahdollisuudet osallistua päätöksente
koon, oletetaan vahvistavan yksilön elämänhallinnan tunnetta, koska ne toimi
vat yksilön kestokyvyn yleisinä voimavaroina. Vahva elämänhallinnan tunne 
pitää yllä yksilön terveyttä ja hyvinvointia työssä. Toisaalta yksilön kestokyvyn 
voimavarojen puutteen oletetaan heikentävän elämänhallinnan tunnetta ja sitä 
kautta yksilön terveyttä ja hyvinvointia työssä (Antonovsky 1987b, 1991; Feldt 
2000, 47.) Työttömyys vaikuttaa voimakkaasti yksilön elämänhallinnan tunnetta 
alentavasti. Henkilön joutuessa työttömäksi, hän menettää kyvyn ennustaa tu
levaisuuttaan. Myös Jaarin (2004, 85-92) tutkimuksen mukaan yksilön elämän
hallintaan liittyvillä ongelmilla on sekä miesten että naisten itsetuntoon negatii
vinen vaikutus. 

3.5.4 Attribuutiodimensiot ja elämänhallinnan tunne 

Littusen (1992, 42-93) mukaan yrittäjät haluavat ratkaista ongelmia, asettaa ta
voitteita ja he ovat hyvin motivoituneita pyrkiessään tavoitteisiinsa. Yrittäjät 
pyrkivät asetettuihin tavoitteisiinsa ennen kaikkea omien ponnistustensa avul
la, mutta myös luomalla ja ylläpitämällä erilaisia tukiryhmiä. Toista yrittäjä
tyyppiä hänen tutkimuksessaan kuvaa vallanhalu. Yrittäjä pyrkii sisäiseen hal
linnan tunteeseen ulkoisen hallinnan tunteen kustannuksella. Hän ei pyri 
omaan sisäiseen elämänhallinnan tunteeseen yhteistyön korostamisella vaan 
vallan tavoittelulla. Kolmas ulottuvuus luonnehtii yrittäjiä laadullisten tavoit
teiden saavuttajiksi toiminnassaan. Neljäs ulottuvuus tuo esille sattuman tai 
kohtalon yhteyden omaan toimintaansa tai ympäristöönsä. He näkevät, että sat
tumalla ja onnella on merkitystä yrittäjien tavoitteiden savuttamisessa. Yksilön 
toiminnan onnistumisen tai epäonnistumisen syyselityksiin vaikuttavat aikai
semmat kokemukset, sosiaaliset normit, toisten reaktiot, tilannetekijät, attribu
oitavan tapahtuman seuraukset ja attribuoinnin kohde. Asiaan vaikuttaa myös 
se, onko kyse omasta vai toisen käyttäytymisestä. Kaikissa kohdissa yksilön 
minäkäsitys ja erityisesti itsetunto näyttävät olevan erityisen keskeisesti muka
na. Attribuutioteoriassa nähdään, että ihminen etsii syyselityksiä siksi, että hän 
voisi ennustaa tulevia tapahtumia ja ottaa ne huomioon tulevassa toiminnas-
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saan. Tällä voidaan myös selvittää attribuutioiden vaikutuksia yksilön odotuk
siin ja käyttäytymiseen tulevaisuudessa. (Aho & Laine 1997, 86-90.) 

Tavallisesti yksilön antamia syyselityksiä tarkastellaan dimensioittain. 
Weiner (1979) erottaa kolme attribuutiodimensiota: 

Syyn sijainti 

Syyn pysyvyys 

sisäinen - ulkoinen 

pysyvä - tilapäinen 

1. 

2. 

3. 

4. 

Syyn kontrolloitavuus 

Tekijän vastuullisuus 

kontrolloitava - kontrolloimaton tai 

vastuullinen - ei-vastuullinen 

Syyn sijainti osoittaa, onko tekijä itse syyllinen vai onko syy toimijan ulkopuo
lella. Syyn pysyvyys ilmentää käyttäytymisen syyn vakautta tai vaihtelevuutta 
tilanteesta toiseen tai eri ajankohtina. Kontrolloitavuus liittyy siihen, missä 
määrin yksilö voi itse vaikuttaa toimintaan. Useissa tilanteissa voidaan käyttäy
tymistä arvioida vastuullinen - ei-vastuullinen dimensiolla. Tähän yhdentyy 
myös toimijan moraalinen vastuu omasta käyttäytymisestään. 

Ahon ja Laineen (1997, 96) mukaan yksilö pyrkii yleensä attribuoimaan 
onnistumisen kokemuksiaan sisäisillä, pysyvillä ja kontrolloitavilla syillä. Täl
löin yksilö ottaa suuremman vastuun positiivisista kuin negatiivisista tapahtu
mista elämässään. Näin hän pitää yllä itsearvostustaan ja psyykkistä tasapaino
aan. Hänen käyttäytymistään ohjaa elämänhallinnan tunne. 

Ulkoinen syy Vihan tunteet 

Hyvä itsetunto ==> 
Tilapäinen syy ==> 

Positiiviset odotukset 
Kontrolloimaton syy Aktiivinen yrittäminen 

Hyvä itsetunto Sisäinen syy Syyllisyyden, häpeän ja 
==> Tilapäinen syy ==> avuttomuuden tunteet 

Kontrolloitava syy Positiiviset odotukset 
Aktiivinen yrittäminen 

Heikko itsetunto Ulkoinen syy Avuttomuuden tunne 
==> Pysyvä syy ==> Negatiiviset odotukset 

Kontrolloimaton syy Passiivisuus 

Heikko itsetunto Sisäinen syy Avuttomuuden tunne 

==> Pysyvä syy ==> Negatiiviset odotukset 
Kontrolloimaton syy Passiivisuus 

KUVIO 14 Itsetunnon, attribuutioiden, tunteiden, tulevaisuudenodotusten ja käyttäyty-
misen väliset yhteydet epäonnistumistilanteissa (Aho & Laine 1997, 97) 

Kuviossa 14 tarkastellaan itsetunnon, attribuutioiden, tunteiden, tulevaisuu
denodotusten ja käyttäytymisen välisiä riippuvuuksia epäonnistumisen tilan
teessa yksilön tapa attribuoida on useimmiten seuraava: 
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Henkilöllä voi olla edellisestä kuvauksesta päinvastainen tapa attribuoida. 
Hän selittää toimintoja itselleen epäedullisella tavalla. Onnistumistaan yksilö voi 
selittää ulkoisin, tilapäisin ja kontrolloimattomin syin (esimerkiksi onnen tai sat
tuman avulla). Epäonnistumistaan hän voi selittää sisäisin, pysyvin ja kontrolloi
mattomin syin (esimerkiksi omalla kyvyttömyydellään). (Aho & Laine 1997, 97.) 

Heikon itsetunnon omaavat voivat ajautua pessimistiseen elämänasentee
seen. Siihen liittyvä attribuointitapa suuntaa yksilön tunnereaktioita ja tulevai
suuden odotuksia negatiiviseen suuntaan ja ohjaa passiivisuuteen. Kiinteästi tä
hän liittyvät voimattomuuden ja avuttomuuden tunne. Avuttomaksi itsensä ko
keva yksilö uskoo helposti, etteivät toiminnot ole hänen kontrolloitavissaan. 
(Aho 1995, 31.) 

Yksilön elämänhallinta kehittyy lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden ai
kaisten kokemusten perusteella. Elämänhallinnan tavoitteena on yksilön au
tonomisuuden lisääminen. Muutokset ja kriisit ovat keskeisiä elämänhallinnan 
koettelemuspaikkoja. Ne tuovat mukanaan epäselvyyttä ja epävarmuutta ja vai
kuttavat henkilön kokemaan turvallisuuteen ja henkiseen hyvinvointiin. Tänä 
päivänä työelämän muutokset ovat yksi keskeinen osa elämänhallintaa koettele
via muutostapahtumia. Reagointitavat muutostilanteissa ovat yksilöllisiä. Selviy
tymiseen vaikuttaa se, minkälaisia konkreettisia vaikeuksia muutostilanteeseen 
liittyy. Kyky kuvitella tulevaisuutta on tärkeä. Samoin uusien tavoitteiden aset
taminen, uudet suunnitelmat ja toimintavaihtoehtojen pohdinta auttavat eteen
päin (Lindroos 1993, 11-25). 

Ahon ja Laineen (1997, 100) mukaan pyrittäessä kehittämään yksilön epä
edullista attribuointitapaa tärkeänä lähtökohtana on yksilön itsetunnon vahvis
taminen. 

Kun yksilöllä on korkea minäkäsitys ja itsetunto, hän haluaa kontrolloida 
itselleen tärkeitä asioita. Minäkäsitys, kiinnostus ja menestyminen ilmeisesti vai
kuttavat toisiinsa. Yksilö on motivoitunut sellaisiin asioihin, joilla hän voi mak
simoida oman arvonsa ja minimoida minäkäsitykselle aiheutuvat uhat. Näin ris
tiriitainen informaatio torjutaan, vääristetään tai sitä ei huomata. (Rogers, 1983; 
Aho 1993.) Itsetunto muovaa yksilön motivaatiota. Omaa pystyvyyttä koskevat 
arvot vaikuttavat siihen, mitä toimintoja ja tilanteita yksilö valitsee ja miten hän 
suuntaa niihin aktiivisuuttaan. (Bandura 1977, 191-203.) Itsetunto on yhteydessä 
henkilön kontrolliuskomuksiin, voiko hän itse vaikuttaa tulevaisuuteensa. Kont
rollin koettu sijainti on itseensä luottavilla yksilöllä sisäinen eli hän uskoo itse 
voivansa vaikuttaa kohtaamiinsa asioihin. Heikon itsetunnon omaavalla henki
löllä kontrolli on ulkoinen. Hyvän itsetunnon ja sisäisen elämänhallinnan tun
teen omaavalla ihmisellä asioiden ja toimintojen yllykkeenä toimii onnistumisen 
tuottama ilon ja ylpeyden sekä kyvykkyyden tunne. Onnistumisen syyt hän ko
kee olevan seurausta omista ponnisteluista ja kyvyistä. Hän kokee olevansa itse 
vastuussa asioista ja toiminnoistaan ja haluaa suoriutua myös mahdollisen epä
onnistumisen sattuessa. (Dweck & Leggett 1988; Mook 1987.) Tunne omasta ky
vykkyydestä ja itsemääräämisestä on tärkeä sisäisen motivaation aikaansaami
sessa ja säilyttämisessä. Yksilön minäkäsitys ja itsetunto ovat ilmeisesti yhteydes
sä yksilön työskentelymotivaatioon ja yritteliäisyyteen. (Aho 1995, 35.) Yrittäjyy
teen voidaan piirreteorian tutkimuksen perustalta osoittaa hyvin monia yksilön 
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persoonallisuuden ominaisuuksia. näitä ovat esimerkiksi aktiivisuus, innovatii
visuus, luovuus, positiivisuus, mielikuvituksellisuus, luottamus, riskinottokyky, 
muutoshalukkuus, vastuullisuus, itseluottamus. Ominaisuuksia on tutkittu pal
jon ja niitä esiintyy yrittäjillä lukematon määrä. Kuitenkin on todettu, että yrittä
vällä yksilöllä on vahva saavuttamisen - ja autonomian tarve. Hänellä on sisäi
nen elämän hallinnan tunne ja hän on proaktiivinen sekä itsenäinen. Lisäksi hä
nellä on kyky luovuuteen ja riskinottoon. (Bridge, O'Neill & Cromie 2003, 59-73.) 
Rotter (1966) osoitti, että yrittäjillä on sisäisen elämänhallinnan tunne keskimää
räistä useammin kuin muilla ihmisillä. Elämänhallinnan tunteen perustaa on py
ritty sen jälkeen selvittämään monilla tutkimuksilla. Chell, Haworth & Brearley 
(1991) toivat tutkimuksessaan esille, että elämänhallinnan tunteen kokemiseen 
liittyvät monet muuttujat. Yksi keskeisistä muuttujista on yksilön kokemus. Jos 
yksilö kokee onnistumisia omaa yrittäjyyttään koskevissa asioissa, hänelle voi 
tulla tunne hallita oma elämäänsä oman vaikuttamisen kautta. Tämä tulos viittaa 
yksilön suoritusminäkäsityksen vahvistumiseen ja sen avulla koettuun itsensä 
vahvistamiseen ja itsetunnon voimistumiseen. 

TAULUKKO3 Luettelo itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen yhteyttä selvittäneistä 
tutkijoista 

Itsetunto 

Aho, S (1994) 
Aho, S. & Laine, K. (1997) 
Ahteenmäki-Pelkonen, L. (1997) 
Antonovsky, A. (1987, 1993) 
Bandura, A. (1977) 
Bridge, O'Neill & Cromie (2003) 
Borba, M. (1989, 1993) 
Burns, R.B. (1979, 1982) 
Coopersmith, H. (1988) 
Dunderfelt, T. (1999) 
Dweck, C.S. & Legget, E.L. (1988) 
Feldt, T. (2000) 
Jaari, A. (2004) 
Keltikangas-Järvinen, L. (2000) 
Lindroos, R. (1993) 
Manka, M-L. (1999) 
Mook, D.G. (1987) 
Rotter, J. (1966) 
Weiner, B. (1974, 1980) 
Weiner, B.&Graham, S. (1999) 

•1 Elämänhallinnan 

. 
tunne 



4 TEOREETTISEN TARKASTELUN KOKOAMINEN 

Tutkimukseni tavoitteena on ymmärtää sisäistä yrittäjyyttä ilmiönä ja siihen liit
tyvää yksilön kasvua sisäiseksi yrittäjäksi. Toisena tutkimukseni tavoitteena on 
ymmärtää yksilön henkistä kasvua ilmiönä ja tarkastella sitä ihmisen kokonai
suuden kannalta yksilön minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen 
perustalta. Tutkimukseni kolmas tavoite on tarkastella mahdollisia yhtenevyyk
siä näiden kahden ilmiön, yksilön sisäiseksi yrittäjäksi kasvun ja yksilön henki
sen kasvun välillä. 

4.1 Sisäinen ydttäjyys ilmiönä 

Yrittäjyyskäsitteen laajentaminen sisäiseen yrittäjyyteen ei ole yksiselitteistä. 
Sisäisen yrittäjyyden sisällyttäminen pelkästään suuriin organisaatioihin on lii
an pelkistettyä yrittäjämäiselle toimintatavalle. Myös pienissä ja keskisuurissa 
organisaatioissa yksilö ja ryhmä voivat osoittaa yhtälailla yrittäjämäisyyttä. Tut
kimuksessani sisäinen yrittäjyys määritellään yksilöön liittyväksi yrittäjämäiseksi ajat
telu-, toiminta- ja suhtautumistavaksi työntekoon organisaation jäsenenä. 

Yrittäjämäisyys työnteon kontekstissa voidaan nähdä varsin moniselittei
senä käsitteenä. Se ei tarkoita pelkästään ahkeraa, kovaa työntekoa, vaan siinä 
voidaan nähdä seuraavanlaisia piirteitä: 

Yrittäjämäisyydellä viitataan toisaalta organisaation tehokkuuden ja tu
loksellisuuden parantamiseen. (Peltonen 1986; Pinchot 1986; Cunningham & 
Lischeron 1991; Stevenson & Jarillo 1990.) 

Yrittäjämäisyys nähdään myös organisaation ryhmien ja jäsenten toimin
tatapaan liittyvinä piirteinä ja ominaisuuksina (Koiranen 1993; Koiranen & Poh
jansaari 1994; Gibb 1999; Peltonen 1986; Huuskonen 1997; Kyrö 1997; Heinonen 
1999.) Yrittäjämäisyys voidaan nähdä myös organisaation kulttuurisena, toi
minnallisena ja johtamisfilosofisena sekä rakenteellisena muutoksena (Kao 
1991; Koiranen 1993; Koiranen & Pohjansaari 1994; Kuratko & Montagno 
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1989, Kansikas 2002; Guimares & Liska 1993; Aho 1996; Borba 1993; Stevenson 
Jarillo 1990.) 

Yrittäjämäisyys tulee esille yrittäjyyden prosessina ja luovuutena sekä in
novatiivisuutena (Koiranen 1993; Koiranen & Pohjansaari 1994; Guth & Ginsberg 
1990; Schollhammer 1982; Lumpkin & Dess 1996; Kleinknecht, A. & Bain, D., 
1993.) Historiallisesti tarkasteltuna yrittäjyydellä on kolme muotoa, jotka ovat 
omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys (Kyrö 1997, 204.) Omaehtoinen yrit
täjyys, joka tarkoittaa yksilön inhimillistä toimintatapaa vapaassa toimintaympä
ristössä, voidaan liittää yksilön kehittymiseen yritteliääksi yksilöksi. Sisäinen 
yrittäjyys sisältää samoja piirteitä yksilön kehittymisestä, mutta sitä yhdistää or
ganisaatio. Organisaation toimintatavat, kulttuuri, johtaminen, rakenne, strate
gia, prosessit, menestyminen ja ympäristö vaikuttavat yksilön mahdollisuuksiin 
toteuttaa itseään yrittäjämäisesti organisaation jäsenenä. (Koiranen & Pohjansaari 
1994, 42-43.) Sisäinen yrittäjä joutuu toimimaan rajoitetussa, ei-vapaassa ympä
ristössä verrattuna omaehtoiseen yrittäjyyteen. Sisäinen yrittäjyys ilmiönä on 
moni-ilmeinen ja sen vuoksi vaikeasti määriteltävissä yhden määritelmän perus
teella. Sisäistä yrittäjyyttä voidaan tarkastella yksilön ominaisuuksina piirreteo
reettisesti. Sisäiset yrittäjät yksilöinä ovat kuitenkin niin heterogeeninen ryhmä 
että sen vuoksi on epätodennäköistä saada sisäistä yrittäjää kuvaava yhtenäinen 
psykologinen persoonallisuuskuvaus. Kuitenkin sisäinen yrittäjä voidaan nähdä 
toimijana organisaation prosessissa. Sisäisen yrittäjyyden prosessiin ryhtymiseen 
yksilöllä on erilaisia motiiveja. Sisäinen yrittäjyys voidaan kuvata yksilön holisti
sena muutosprosessina. Sisäisen yrittäjyyden prosessimaisuus kuvaa yrittäjyyttä 
tulevaisuuden tavoiteltuna tilana, johon yksilö pyrkii. Hän ei tätä tilaa periaat
teessa koskaan saavuta, koska ympäristön ulkoiset ja yksilön sisäiset muutosvaa
timukset sekä muutostarpeet vievät tavoitetta eteenpäin. Näin myös sisäisen yrit
täjyyden prosessi pysyy jatkuvana. Muutosprosessin kautta sisäinen yrittäjyys 
lähenee oppimisprosessia. Sisäinen yrittäjyys käsitteenä on ulkoisen yrittäjyyden 
rinnalla yrittäjyyden alakäsite. Sisäisen yrittäjyyden käsitteen irrottaminen ulkoi
sesta yrittäjyydestä on moni-ilmeinen. Selvimmin ero tullee esille yrittäjänä toi
mimisen osalta omassa yrityksessä. Sisäiseen yrittäjyyteen ei liitetä omistusta ja 
siihen liittyvää riskinottoa ja -kantoa. Sisäisen yrittäjyyden käsitteelle ei ole yhtä 
hyväksyttyä määritelmää. Sisäistä yrittäjyyttä voidaan lähestyä kolmesta eri tar
kastelunäkökulmasta: 

1. yksilökeskeinen lähestymistapa
2. ryhmälähestymistapa
3. organisatorinen lähestymistapa.

Jokaisessa lähestymistavassa tulee esille prosessimaisuus. Yksilökeskeisessä lä
hestymistavassa yksilö etenee prosessin kautta kohti ns. parempaa työntekijää, 
joka oman kehityksen kautta luo muutosta myös organisaation toimintaan. 
Ryhmälähestymistavan prosessi ilmenee ryhmän keskeisenä sosialisaatioproses
sina kautta kohti ryhmäkeskeisempää organisaatiota ja toimintatapaa. Tiimien 
keskeisin haaste on usein sosiaalisten muutosprosessien alueella. Yksilön tulisi 
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omaksua uusi ajattelu- ja toimintatapa organisaation toiminnasta sekä omasta 
roolista organisaation jäsenenä. 

Organisatorisen lähestymistavan prosessi on muutoksen kohtaamista sekä 
ympäristöstä tulevien muutosvaatimusten että myös sisältä kohdistuvien kult
tuuristen ja toiminnallisten sekä rakenteellisten muutosvaatimusten osalta. 

Sisäinen yrittäjyys ilmiönä on sisällytetty ensisijaisesti suuriin organisaati
oihin kollektiivisena yrittäjämäisenä toimintatapana. Se on kulttuurina arvosta
nut toimintaa, jolla on pyritty tehostamaan byrokraattisen organisaation toimin
tamalleja joustavammiksi ja yrittäjämäisemmiksi. Yrittäjämäisyys on keskeisesti 
yhdistetty sisäiseen yrittäjyyteen käsitteenä. 

YMPÄRISTÖ 

Organisaatio 

Ryhmä 

Yksilö 
Yksilön yrittäjämäinen ajattelu-, 
toiminta- ja suhtautumistapa työn
tekoon organisaation jäsenenä. 

KUVIO 15 Sisäisen yrittäjyyden käsite tässä tutkimuksessa 

Kuviossa 15 olen havainnollistanut tutkimukseni lähtökohdaksi sisäisen yrittä
jyyden ilmiön. Yksilö toimii organisaation jäsenyyden ohella myös ryhmän jä
senenä. Sisäistä yrittäjyyttä toteuttavat organisaatiot voivat olla hyvin monen
kaltaisia. Pelkästään organisaation koko ei ole määräävä seikka. Suurten orga
nisaatioiden koko ja byrokraattisuus voivat olla haaste luoda yrittäjämäistä 
toimintatapaa ja siten edistää toimintojen virtaviivaistamista. Myös pienissä ja 
keskisuurissa organisaatioissa voi olla yhtälailla sisäisen yrittäjyyden tarvetta. 
Sisäinen yrittäjyys on yhdistetty yleensä yrityksiin, mutta nykyään se voi olla 
myös muiden organisaatioiden esimerkiksi julkisten organisaatioiden toimin
tamalli. Sisäinen yrittäjyys korostaa organisaatiossa tiimimäistä rakennetta. 
Tiimimäisellä rakenteella pyritään yksilöiden välisten synergiaetuuksien hyö
dyntämiseen ja innovaatioiden aikaansaamiseen. Yksilön kykyjen vapauttami
nen ja käyttö ovat myös organisaatio- ja ryhmäkäyttäytymisen osalta sisäiseen 
yrittäjyyteen pyrittäessä merkittäviä seikkoja. Yksilö on kuitenkin sisäisen yrit
täjyyden perustoimija. 
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4.2 Yksilön sisäinen yrittäjyys organisaation ja ryhmän kannalta 

Yksilö elää aina suhteisuudessa johonkin. Ilman suhteisuutta yksilö on yksin ja 
täydellinen yksinäisyys jää tutkimukseni ulkopuolelle. Yksilö toimii sisäisen 
yrittäjyyden määritelmän mukaan organisaation jäsenenä. Organisaation koon 
perusteella se voi olla jakautuneena erikokoisiin ryhmiin. Pienissä organisaati
oissa voidaan nähdä jo toisen henkilön kanssa toimiminen ryhmässä työskente
lyksi. Sisäisen yrittäjyyden toteutumiseen voidaan nähdä hyvin erilaisia perus
teita. Lähtökohdat voivat olla organisaatiossa itsessään ja myös sen johtamises
sa. Organisaation johdolla on usein toimivaltansa mukaisesti mahdollisuus teh
dä sisästä yrittäjyyttä edistäviä, mutta myös sitä haittaavia toimintoja. 

Stevenson ja Jarillo (1990) tuovat organisaation sisäisen yrittäjyyden edis
tämiseen seuraavat seikat: 

Organisaatio havainnoi mahdollisuuksia ja tarttuu mahdollisuuteen toiminnan 
laajentamiseksi. Tähän liittyy resurssien käytön mahdollisuus. 
Keskijohdon myönteiset asenteet. 
Organisaation ponnistelut mahdollisuuksien tunnistamiseksi, tunnistamiseen 
kouluttaminen, tunnistamisesta palkitseminen. 
Virheiden salliminen ja rankaisematta jättäminen. 
Organisaation menestys. 
Organisaatio helpottaa resurssien ja epävirallisten verkostojen jakamista ja uu
sintamista. 

Se, minkälaisessa organisaatiossa yksilö toimii voi vaikuttaa joko myönteisesti 
tai kielteisesti yksilön motiiviin kehittää itseään henkisesti kohti sisäistä yrittä
jää. Myönteisimmillään organisaatio voi luoda kasvun perustan, jossa yksilö voi 
toteuttaa työnsä kautta itseään. 

Ryhmä muodostaa yksilölle kontaktisuhteen organisaatioon. Ryhmän 
kautta jäsenyys saa ilmeisen muodon ja todellisuuden. Yksilö on osa kokonai
suutta. Ryhmän avulla yksilö peilaa omaa sosiaalisuuttaan ja myös osaamistaan 
työntekijänä. Yksilö vertaa usein itseään toisiin oman toiminnan avulla. Yksilön 
suoriutuminen tehtävästä ilmenee arvioinnin ja vertailun perusteella. Sosiaalis
ten suhteiden lisäksi ryhmä on tärkeä yksilölle sisäiseksi yrittäjäksi kasvun pa
lautteen antajana. Avoimuuden ja kommunikoinnin merkitys ryhmässä on tä
män vuoksi keskeistä. Sisäinen yrittäjyys on osaksi reflektoinnin kautta tapah
tuvaa itsensä ja osaamisen kehittämistä. Ryhmässä suoritettu työ voi lisätä yksi
lön kannustavuutta parantaa omaa työsuoritustaan. Se voi myös toimia luo
vuuden ja innovatiivisuuden lähteenä yksilölle. 

Sisäinen yrittäjyys ilmenee organisaatiossa sekä kollektiivisesti että yksi
lökohtaisesti yrittäjämäisenä asenne-, suhtautumis- ja toimintatapana työnte
koon. Yksilöä sisäisenä yrittäjänä voidaan kuvata erilaisilla ominaisuuksilla. 
Tärkeää tämän tutkimuksen osalta näissä ominaisuuksissa on pitkälle menevä 
yhtenevyys humanistisen kasvatuksen ( demokraattisen kasvatuksen) tavoittei
den kanssa. Sisäisen yrittäjän ominaisuudet voivat osaltaan olla synnynnäisiä. 
Koiranen (1993) näkee sisäisen yrittäjän kasvun kohteena. Yksilön on mahdol
lista henkisen minän kasvun kautta luoda itsestään sisäinen yrittäjä. Guth ja 
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Ginsberg (1990) korostavat sisäisessä yrittäjyydessä schumpeteriläistä yrittä
jyyden prosessia. Koiranen ja Pohjansaari (1994) viittaavat sisäisen yrittäjän pii
levien ominaisuuksien esille nostamiseen organisaatiossa. Tässä tutkimuksessa 
sisäisen yrittäjän ominaisuuksia pidetään opitun ja synnynnäisen yhteisvaiku
tuksena. Opitut ja synnynnäiset ominaisuudet eivät ole sisäisen yrittäjän omi
naisuuksina toisiaan poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. Yksilö voi oppia 
sisäisen yrittäjän ominaisuuksia ja toisaalta vahvistaa omalla kasvulla jo ole
massa olevia ominaisuuksia. Kun puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä, on yksilö 
otettava huomioon kokonaisvaltaisesti. Hän kasvaa koko persoonaltaan, jossa 
myös sisäisen yrittäjän ominaisuudet vahvistuvat. Hänen kasvunsa sisäisessä 
yrittäjyydessä on muuttumista ajattelun, toiminnan ja suhtautumisen osalta 
yrittäjämäiseen työntekoon organisaatiossa. 

Vuorovaikutus 

ORGANISAATIO JA RYHMÄ 
Sisäistä yrittäjyyttä ymmärtävä ja tukeva organisaatio 
ja ryhmä, jolka luovat yksilölle mahdollisuuksia toteut
taa itseään työssään ja tukevat yksilön kasvua sisäisek
si yrittäjäksi 

L Yksilö 
organisaation ja ryhmän jäsenenä 

J Palaute 

KUVIO 16 Organisaatio ja ryhmä yksilön kasvun tukijoina sisäiseksi yrittäjäksi 

Kuviossa 16 on tuotu esille näkemys organisaatiosta ja ryhmästä sisäisen yrittä
jän kasvuprosessia tukevana. Sisäinen yrittäjyys nousee organisaatiosta ja ilme
nee myös ryhmässä kollektiivisuutena. Organisaatio ja ryhmä voivat olla sen 
jäsenelle kasvualusta hänen prosessissaan sisäiseksi yrittäjäksi. Organisaatiot 
ovat erilaisia ja sisäistä yrittäjyyttä voidaan niissä tukea monin tavoin. Lähtö
kohtana sisäisen yrittäjyyden eteenpäin viemiseen on kuitenkin yksilön kehi
tysmahdollisuuksien ja yksilön kokonaisvaltaisuuden huomioon ottaminen. 
Organisaation ja ryhmän jäsenet huomioivat toisensa kokonaisvaltaisina ihmi
sinä vahvuuksineen ja heikkouksineen ja pyrkivät tukemaan toistensa kasvu
pyrkimyksiä yksilöiden sisäiseksi yrittäjäksi. 

4.3 Sisäiseksi yrittäjäksi kasvu yksilön kannalta 

Edellä todettiin, että sisäinen yrittäjä on organisaation sisäisen yrittäjyyden ydin
toimija. Yksilön itsensä toteuttaminen kanavoituu organisaation tavoitteiden ja 
toiminnan kautta. Yksilön sisäiseksi yrittäjäksi kasvu on henkinen prosessi. Yksi
lön kasvuprosessissa sisäiseksi yrittäjäksi tilannetekijöiden ja ulkoisen todelli
suuden kanssa prosessoituvat hänen tietonsa, taitonsa ja asenteensa sekä meta
kognitiiviset taitonsa. Prosessi synnyttää uusia kokemuksia, pakottaa lähtökohti-
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en uudelleen arviointiin ja edistää minän kehitystä. Rinnan minän kehityksen 
kanssa yksilön käsitys itsestä muuttuu. Myönteisessä kehityksessä ihminen ko
kee itsensä parempana ihmisenä, hänen minäkäsityksensä vahvistuu. Yksilön 
kasvu sisäiseksi yrittäjäksi vie aikaa ja vaatii yksilöltä tavoitteellisuutta. Tavoite 
tulee esille jo yksilön valinnassa, minkä kasvutavoitteen hän itselleen ottaa. Pyr
kiikö hän kehittämään itseään organisaation jäsenenä vai ottaako hän kasvulleen 
jonkin muun suunnan. Ammatillinen itsensä kehittäminen on usein tärkeää yksi
lölle. Työ on keskeinen osa elämää ja työhön liittyvät arvot ovat ihmiselle usein 
tärkeitä. Työ on paitsi toimeentulon väline niin myös arvon mitta. Ammattien 
ohella hyvin tehtyä työtä arvostetaan. Kun yksilö on tehnyt työnsä hyvin, hän 
kokee itsensä arvokkaaksi ja kehittää itseään eteenpäin. Saadun palautteen ja ref
lektion kautta hänen minäkäsityksensä vahvistuu ja itsetuntonsa paranee. Kun 
yksilö tuntee pystyvänsä vaikuttamaan siihen mitä itselle tapahtuu ja mitä hän 
haluaa, hänellä on sisäisen elämänhallinnan tunne. Sisäisen yrittäjän kasvupro
sessissa sisäisen elämänhallinnan tunne on keskeinen piirre. Se motivoi aktiivi
seen tavoitteluun oppimisessa ja kasvussa sekä tukee niitä. 

Yksilön tavoitteellisuutta sisäiseksi yrittäjäksi kasvussa voidaan tarkastella 
hänen ominaisuuksiensa vahvistumisen suhteen. Piirreteoreettisesti sisäinen yrit
täjä voidaan määrittää hänen ominaisuuksiensa osalta. Mitä vahvemmin hän ko
kee ominaisuudet itsessään, sitä syvemmällä ne ovat hänen minässään. Mitä lä
hempänä minän spiraalin keskiötä ominaisuus yksilössä on, sitä vaikeampi se on 
muuttaa. Yksilö voi kokea oman itsensä ominaisuudet eri tuntuisina. 

Yksilön sisäisen yrittäjän ominaisuuksia ovat 

aloitekyky (Gibb, 1990) 
itsenäisyys (Gibb 1990; Amit ym. 1993; Kao 1991; Huuskonen 1992; Pinchot 1986) 
muutoshalukkuus (Amit ym. 1993) 
motivoituneisuus (Kao 1991; Koiranen & Pohjansaari 1994) 
luovuus (Gibb 1990; Persing 1999) 
epävarmuuden sietokyky (Amit ym. 1993) 
riskinottokyky (Hostager 1998; Amit ym. 1993) 
innovatiivisuus (Pinchot 1985) 
visiointi (Pinchot 1985; Koiranen 1983) 
mahdollisuuksien havainnointi ja niiden toteuttaminen (Hostager 1998; Pinchot 1986; 
Kao 1991) 
pitkänaikavälin vastuu omasta toiminnasta (Pinchot 1985; Amit ym. 1993; Hisrich & 
Peters 1984). 

Tutkimuksessani yksilön sisäisen yrittäjän ominaisuudet nähdään synnynnäi
sen ja opitun yhteisvaikutuksena. 

Kuviossa 17 (alla) olen luonut käsitystä yksilön kasvuprosessiin sisäiseksi 
yrittäjäksi. Yksilön kasvussa sosiaalisuus on keskeistä. Ihminen kasvaa ja luo 
minäkäsitystä vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Yksilö kehittyy ko
konaisvaltaisesti. Yksilö reflektoi omaa osaamistaan suhteessa itseensä ja mui
hin ihmisiin. Se, minkälaisen palautteen yksilö saa näiden ominaisuuksiensa 
suhteen, vaikuttaa joko ehkäisevästi tai myönteisesti niiden vahvistumiseen hä
nessä. 
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YKSILÖ 
Yksilö pyrkii organisaation ja ryhmän jäsene-
nä kehittämään itseään sisäiseksi yrittäjäksi. 

Vuorovaikutus Toiminnan reflektointi 

ORGANISAATIO JA RYHMÄ 
Sisäistä yrittäjyyttä ymmärtävä, turvallinen 

. 

ja yksilöä tukeva organisaatio ja ryhmä luo-
vat yksilölle mahdollisuuksia toteuttaa itse-
ään työssään sekä tukevat yksilöä kasvussa 
sisäiseksi yrittäjäksi. 

KUVIO 17 Sisäiseksi yrittäjäksi kasvu yksilön kannalta 

4.4 Yksilön henkisen minän kasvun käsite 

� 

Palaute 

Henkisen minän kasvulla tutkimuksessani tarkoitetaan kasvuprosessia, jossa yksilö itse
refiektoinnin avulla tutkii itseään, omia ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa. Tämä 
syventää ja vahvistaa yksilön itsetuntemusta. Yksilö lisää itsetuntemustaan myös 
sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla ympäristönsä kanssa. Omassa kasvussaan 
yksilö pyrkii vahventamaan itseään. Henkilö pystyy ymmärtämään toimintansa 
perustelut ja seuraukset ja näin suunnittelemaan toimintaansa, jonka tarkoituk
sena on itsensä toteuttaminen. Kuvio 18 alla . 

. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
Yksilö toteuttaa itseään vuorovaikutuksessa 
toimintaympäristöönsä ja siinä oleviin ihmisiin 
Oman kasvuprosessin ohjaaminen 

Vuorovaikutu: Yksilö luo omaa kasvuaan (tahto) 
ja palaute 

/

Tavoite 
ilseref- \ 
lektio 

� MINÄ-
KÄSITYS 

Toteutus - . Arviointi 

Henkisen minän kasvun motiivit 
(tarve) 

KUVIO 18 Yksilön henkisen minän kasvun malli 
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Yksilö voi itsereflektoinnin ja vuorovaikutuksen kautta (kuvio 18) saada uutta 
omaa minäkäsitystä koskevaa tietoa. Se mahdollistaa omien uskomusten otta
misen tarkastelun kohteeksi. Kun yksilö itsereflektion varassa analysoi omia 
tietojaan ja taitojaan, hän saa uusia mahdollisuuksia näiden tietojen ja taitojen 
tavoitteelliselle siirrolle, niiden käytölle uusilla alueilla. Reflektoimalla tietoises
ti oman toimintansa perustana olevia tavoitteita yksilö voi kehittää minäänsä. 
(Rauste-von Wright, von Wright & Soini 2003, 68.) Myönteisten kokemusten ja 
vuorovaikutuksen avulla yksilö voi saada vahvistusta minäkäsitykselleen ja it
setunnolleen. 

4.5 Yksilön henkisen minän kasvun ilmeneminen 

Tässä tutkimuksessa minäkäsityksellä tarkoitetaan niiden käsitysten, asenteiden ja 
tuntemusten joukkoa, joka yksilöllä on ominaisuuksistaan, kyvyistään ja suhteistaan 
ympäristöönsä sekä siinä oleviin ihmisiin ja yhteisöihin Scheinin (1990, 81). 

Henkisen minän kasvussa (kuvio 19 alla) yksilön minäkäsitys ohjaa hänen 
käyttäytymistään. Henkilö toimii sen mukaan, minkälainen käsitys hänellä on 
itsestään. Minäkäsityksensä avulla henkilö antaa myös merkityksen kokemuk
silleen. Minäkäsityksen kehittäminen vaatii ihanneminän olemassaoloa. Ihanne
minä on henkilön kannustin, jonka vaatimuksia yksilö pyrkii noudattamaan. 
Ihanneminä kasvaa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja itsereflektiossa. Se toi
mii yksilön minäarvon kriteerinä. Yksilön omat arvot, vaatimukset ja odotukset 
heijastuvat ihanneminässä. Siinä heijastuvat myös yksilön ympäristön vaati
mukset ja odotukset. Ihanneminä ei saa olla liian etäinen yksilön minäkäsityk
sestä, jotta yksilöllä säilyy motivaatio tavoitella ihanneminää. Liian kaukaisen 
ihanneminän yksilö voi kokea saavuttamattomaksi. 

Turvallinen ympäristö tukee yksilön minän kasvua. Turvallisessa ympä
ristössä yksilö ottaa vastaan haasteita, kokeilee vaihtoehtoja ja hyväksyy muu
toksia. Kokiessaan turvallisuutta yksilö uskaltaa ottaa riskejä ja hän haluaa to
teuttaa itseään ja osallistua. Turvallisuus luo myös kiinnostuneisuutta arvioin
neista, jotka mahdollistavat palautteen yksilön edistymisestä. 

Yksilön itsetunto vaikuttaa hänen tavoitteen asetteluunsa ja myös hänen 
sitoutumiseensa ja epäsuorasti tavoitteen määrittelyynsä. Haasteelliset tavoit
teet ja niistä selviytyminen lisäävät yksilön itsetuntoa. Onnistunut halutun ta
voitteen saavuttaminen luo yksilölle kuvaa, että hän on arvokas. Tämä luo puo
lestaan yksilöön sisäistä elämänhallinnan tunnetta. 

Kun henkilöllä on sisäisen elämänhallinnan tunne, hänen minäkäsitykses
sään korostuvat omat vahvuudet ja onnistuminen tavoitteiden saavuttamisessa 
sekä tietoisuus vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Hän voi hyväksyä omat 
erehdykset ja heikkoudet. Tällainen henkilö ei tarvitse ulkoista vahvistusta toi
milleen, vaan hän voi itse antaa positiivista palautetta itselleen. Hänestä tulee 
itsenäinen ja itseohjaava, jonka lisäksi hän on itseensä sitoutunut ja itseään vah
vistava. (Borba 1989, 419-422; Aho 1996, 86-88.) 
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Hän asettaa itse itselleen tavoitteita, tarkistaa pyrkimyksiään ja ratkaisee 
ongelmiaan. Ympäristö ei määrää hänen reaktioitaan, vaan sen tekevät yksilön 
sisäiset mallit. Toiminnan perustana on ympäristö sellaisena, kuin yksilö sen 
kokee. Yksilö muodostaa syyt ja käsitykset tapahtumasta omista kokemuksista 
tekemiensä päätelmien kautta. Onnistumisen ja epäonnistumisen syitä selittä
vät päätelmät vaikuttavat myöhempään toimintaan. (Yrjönsuuri & Yrjönsuuri 
2003, 77-78.) 

minäkäsityksen ja itsetunnon vahven
tuminen ilmenevät sisäisenä elämän
hallinnan tunteena 

Yksilön henkisen minän kasvu ilmenee 
vahvempana minäkäsityksenä ja itse
tuntona 

Turvallinen toimintaympäristö, jossa 
yksilö pyrkii toteuttamaan itseään 

Vuorovaikutus 
ja palaute Oman kasvuprosessin ohjaaminen 

Yksilö luo omaa kasvuaan 
(tahto) 

/Tavoite\ 
itseref-
lektio 
MINÄ-

KÄSITYS 
Toteutus111 A�viointi 

·�

Henkisen minän kasvun motiivit 
(tarve) 

KUVIO 19 Yksilön henkisen minän kasvun ilmeneminen 

4.6 Yksilön sisäiseksi yrittäjäksi kasvun ja henkisen minän 
kasvun yhteneväisyydet 

Olen tutkimukseni viitekehyksessä lähestynyt sisäiseksi yrittäjäksi kasvua kah
den näkemyksen kautta. Ensimmäinen lähestymistapa on tarkastella sisäistä 
yrittäjyyttä organisaation, ryhmän ja yksilön kannalta. 
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Toinen lähestymistapa on tarkastella yksilön kasvua henkisen minän kas
vun näkökulmasta. Yksilön henkisen minän kasvu ilmenee hänen minäkäsityk
sensä, itsetuntonsa ja elämänhallinnan tunteensa kautta. 

Tarkasteltaessa yksilön sisäiseksi yrittäjäksi kasvun ja henkisen minän 
kasvun yhteneväisyyksiä voidaan todeta, että molemmat kumpuavat yksilön 
kokemasta tarpeesta kehittää itseään. 

Yksilön sisäiseksi yrittäjäksi kasvu on henkinen prosessi. Hänellä tulee ol
la tarve muutokseen, jossa oma ihanneminä luo tavoitetta itsensä kehittämi
seen, jossa tavoitteen suuntana on kasvu sisäiseksi yrittäjäksi. Sen lähtökohdat 
ovat henkilön itsensä lisäksi organisaatiossa ja ryhmässä, jonka jäsenenä hän 
toimii. Yksilö elää aina suhteessa johonkin. Sisäisen yrittäjyyden osalta suhtei
suus on organisaatiossa ja ryhmässä. Sisäisenä yrittäjänä kasvu ei ole pelkäs
tään yksilönä kasvua, vaan myös kasvua organisaation ja ryhmän jäsenenä. Jä
senyys luo merkitystä yksilön kasvulle, hän kasvaa osana jotakin, jossa hän voi 
toteuttaa itseään. Lisäksi organisaatio ja ryhmä luovat mahdollisuuden vuoro
vaikutukseen ja sen kautta vertailuun ja palautteen saamiseen oman kasvun 
osalta. Yksilö reflektoi toimintansa onnistumista osaltaan myös organisaation ja 
ryhmän tavoitteiden mukaisesti omien tavoitteiden lisäksi. Yksilön tulee tuntea 
organisaation ja ryhmän jäsenenä turvallisuutta ja kannustusta sekä tukea it
sensä kehittämisessä. 

Yksilön henkisen minän kasvu on myös prosessi, jossa motiivit ovat sa
moin hyvin pitkälle itsessä ja sen kehittämisessä. Omassa kasvussaan yksilö 
pyrkii itsetuntemuksensa vahvistamiseen ja sen avulla luomaan parempaa mi
näkäsitystä ja itsetuntoa, jotka puolestaan luovat yksilön sisäistä elämänhallin
nan tunnetta. Henkinen kasvu tapahtuu itsereflektion avulla, jossa yksilö tutkii 
itseään, ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa. Omassa kasvussaan yksilö aset
taa itselleen tavoitteita. Toimintansa kautta hän arvioi tavoitteiden saavuttamis
ta. Tällä tavalla yksilön henkinen kasvuprosessi voi jatkua periaatteessa mää
räämättömästi, jopa yksilön elinikäisenä kasvuna. 

Yksilön minän kasvuun liittyy itsereflektion lisäksi vuorovaikutus yksilön 
toimintaympäristön ihmisten kanssa. Yksilön tulee kokea nämä vuorovaikutus
suhteet turvallisiksi, jotta hän uskaltaa toteuttaa itseään ja saada arviointia ja 
palautetta itsestään. Turvallinen ympäristö antaa yksilölle perustan kehittää 
minäkäsitystään ja itsetuntoaan yhä korkeammille tasoille ja saavuttaa itseensä 
sitoutunut ja itseään vahventava yksilönä. Kuvio 20 seuraava sivu. 
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_____.- Taustaoletuksena 
...,.---t'fumanistinen ihmis- ja oppimiskäsitys 
Yksilön minän kasvu voi ilmetä seu
raavina sisäisen yrittäjän ominaisuuk
sina: 

�-----.-i: - aloitekyky

Vuorovai utus 
ja palaute 

. 

. 

. 

- itsenäisyys
- muutoshalukkuus
- motivoituneisuus
- luovuus
- epävarmuuden sietokyky
- riskinottokyky
- innovatiivisuus
- visiointi
- mahdollisuuksien havainnointi ja

niiden toteuttaminen
- pitkän aikavälin vastuu omasta

toiminnasta.

I 
Minäkäsityksen ja itsetunnon vahven-
tuminen ilmenevät sisäisenä elämän-
hallinnan tunteena. 

I 
Yksilön henkisen minän kasvu ilmenee 
vahvempana minäkäsityksenä ja itse-
tuntona 

Turvallinen organisaatio ja ryhmä, 
jossa yksilö pyrkii toteuttamaan itseään 
Oman kasvuprosessin ohjaaminen 

Toiminnan reflektointi 

+ 
Yksilö luo omaa kasvuaan. (tahto) 

/

Tavoite
\ii!��!-

MINÄ
KÄSITYS 

Toteutus Arviointi 

t 

� 

-
� 

Henkisen minän kasvun motiivit (tarve) 

KUVIO 20 Yksilön sisäiseksi yrittäjäksi kasvun ja henkisen minän kasvun yhdentyminen 
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Yksilön henkisen minän kasvun ja sisäiseen yrittäjyyteen kasvun (kuvio 20) 
taustaoletuksina ovat humanistinen ihmis- ja oppimiskäsitys. Yksilön henkisen 
minän kasvun motiivien perustalta yksilö pyrkii kehittämään itseään kokonais
valtaisesti. Kuvion 20 mukainen yksilön henkisen kasvun luominen ei ole yksi
selitteisen helppoa. Yksilön pahin vastus on hän itse. Henkisen kasvun motiivi
en syntymiselle ei ole selkeä perustaa olemassa. Yksilön tarve kehittää itseään 
voi lähteä ympäristön luomista paineista tai esikuvista. Tällöin on kyse yksilön 
normatiiviseen minään liittyvästä kehityksestä. Tässä tutkimuksessa mallin ku
vauksen perusta on yksilön kokema oman ihanneminäkäsityksen antamasta 
tarpeesta ja motiivista. Yksilön kehitys pysähtyy, jos hän kokee todellisen mi
nänsä, ihanneminänsä ja normatiivisen minänsä päällekkäisinä. Yksilön minä
käsitys tulee kuitenkin sisältäpäin ja tämä luo perustaa oman minän kehittämi
seen yksilön omasta tarpeesta käsin. Inhimilliseen toimintaan ja myös itsensä 

kehittämiseen liittyvät yksilön pyrkimykset ennustettavuuteen, säännönmukai
suuteen, pysyvyyteen ja turvallisuuteen. (Shavelson ym. 1976, 411-415.) Minä
käsitys on suhteellisen pysyvä, kun se on muodostunut 10-11-vuotiaana. Yksi
löllä on taipumus vastustaa, torjua ja kieltää hänen omien käsitystensä vastai
nen tieto. (Aho 1996, 34.) Tämä asia on tärkeä yksilön minäkäsityksen pysyvyy
den kannalta. Erityisen vaikeana yksilö kokee omien negatiivisten käsitysten 
muuttamisen itsessä. Tämän vuoksi yksilön kokema tarve oman itsensä kehit
tämiseen ei välttämättä riitä, vaan tarvitaan yksilön tahtoa oman minän kas
vuun saattamiseen. Tämän vuoksi yksilön minän ja minäkäsityksen kehittämi
sessä turvallisuuden kokeminen on erittäin tärkeää. Yksilön tulisi pyrkiä ensin 

kehittämään omia vahvuuksiaan, jonka jälkeen omien heikkouksien kohtaami
nen ja kehittäminen voi olla helpompaa. Yksilön tavoittelema psyykkinen tasa
paino vallitsee vasta, kun kaikki kokemukset on saatettu pysyvään suhteeseen 
minäkäsityksen kanssa. (Rogers, 1951.) Yksilön tahtokaan ei välttämättä ole 
pääsy itsensä kehittämisen polulle, vaan yksilö tarvitsee omat siihen soveltuvat 
kehittämis- ja oppimisstrategiat. Oman kasvuprosessin alkuun saattamiseen yk
silö voi tarvita oman organisaationsa apua. Nuorten ollessa kyseessä tähän tu
lee huomioida myös hänen opiskeluorganisaationsa. Hyvään, sisäistä yrittäjyyt
tä edistävään työorganisaatioon liittyvät tehtävät ovat monipuolisia ja niihin 

liittyy yhteistyötä. Oman työn tekeminen kehittää yksilön osaamista ja vahvis
taa hänen minäkäsitystään tekijänä. Organisaation muiden jäsenten myönteisel

lä palautteella ja vuorovaikutuksella on positiivinen vaikutus yksilön minäkäsi
tykseen ja itsetuntoon kokonaisvaltaisesti. Hyvässä organisaatiossa yksilöiden 
vapautta, toimivaltaa ja vastuuta pyritään lisäämään ja näin antamaan mahdol
lisuuksia yksilön omaan sisäiseen yrittäjyyteen. Syventämällä kasvunsa avulla 
omaa minäkäsitystään yksilö luo perustaa paremmalle itsetuntemukselle. Itse
tuntemuksen lisääntyminen luo edellytyksiä itsensä hyväksymiselle. Tämä puo
lestaan on perustana itsearvostuksen tunteelle. Myönteinen itsensä arvostami
nen kohottaa yksilön itsetuntoa. Itsetunnon myötä yksilön kyky arvioida omia 
tavoitteita ja suorituksia paranee. Hänelle tulee onnistumisen kokemuksia ja 
elämyksiä, jotka myönteisinä tunnekokemuksina lisäävät hänen itsetuntoaan. 
Ne myös vaikuttavat yksilön sisäisen elämänhallinnan tunteen vahvistumiseen. 
Yksilön tuntiessa sisäistä elämänhallintaa hän voi päätöksillään, ratkaisuillaan 
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ja toimenpiteillään vaikuttaa oman tavoitteen asettelunsa kautta tuleviin asioi
hin. Tämä voi ilmetä ulospäin yksilön sisäisen yrittäjän ominaisuuksina hänen 
toiminnassaan ja käyttäytymisessään organisaation ja ryhmän jäsenenä. Yksilön 
minäkäsityksen ja itsetunnon kehittymiseen liittyvät luonnollisesti niin yksilön 
kokema organisaation ulkoinen maailma kuin organisaation sisäinen maailma. 
Molemmissa peilautuvat hyvin monet sekä mikro- että makrotason tekijät. Ku
viossa 20 esitetty malli ei voi ottaa huomioon kaikkia niitä tekijöitä, joita yksilön 
oman minän ja minäkäsityksen kehittämiseen liittyy. Sen vuoksi se jää hahrno
telmaksi ja suurelta osin intuitiiviseksi tutkijan hahmottamaksi näkemykseksi 
yksilön henkisestä kasvusta sisäiseen yrittäjyyteen. Ihmiseen liittyvä tieto on 
aina kehittyvää ja siksi muuttuvaa. Tässä tutkimuksessa esitetty kuvio 20 on 
tutkijan subjektiivisen käsityksen perustalta luotua näkemystä ja siksi puutteel
lista ja osin algoritrnista. Kuviolla halutaan tuoda esiin minäkäsityksen, itsetun
non ja elämänhallinnan tunteen sekä yksilön sisäisen yrittäjän ominaisuuksien 
välistä mahdollista riippuvuutta. 

Minäkäsitykscn, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen muuttuminen yk
silössä on pitkäaikainen prosessi. Yleensä ihminen kehittyy koko elämän ajan 
vauvavaiheesta vanhuuteen saakka. Yksilö itse valitsee oman kehityskulkunsa 
tien. Omalla kasvullaan yksilö voi saada affektiivisia ja konatiivisia valmiuksia, 
joista on kyse, kun yksilö elämänsä osalta miettii, kiinnostaako (tarve ja sisäinen 
motivaatio), haluaako (tahto) ja uskaltaako (tunne) hän kehittyä sisäiseksi yrit
täjäksi. 

Kuvion 20 mukainen muutos yksilön minäkäsityksessä pohjautuu aiem
min esitettyyn Rogersin minäteorian perusoletuksiin. Yksilön minäkäsityksen 
muutosprosessi on todella hidas, mutta mahdollinen. Jos yksilö saa jatkuvasti 
itsestään ristiriitaista tietoa turvallisissa olosuhteissa, on ilmeistä, että hän alkaa 
vähitellen muuttua. Minäkäsityksen muutos edellyttää liikkumavaraa myös it
setunnon osalta (Aho 1996, 37; Burns 1979, 149-150.) 

Mentkowski ym. (2000) tuo esille yksilön ammatillisen kasvun näkökul
masta ryhmänsä tutkimustuloksen, jossa on samoja tunnusmerkkejä kuin tässä 
tutkimuksessa. Yksilö on aktiivinen oppija ja hänen ammatillinen kasvunsa on 
kaksi dimensioinen. Ensimmäinen dimensio muodostuu yksilön fokuksesta, 
jonka ääripäinä ovat merkitys (sisäinen fokus) ja kompetenssi (ulkoinen fokus). 
Merkitykseen liittyvät yksilön persoonallisuuden kehittyminen ja kompetens
siin liittyvät työn asettamat vaatimukset sekä työssä kehittymisen mahdolli
suudet. Toisen dimension ääripäissä ovat yksilön kasvua ohjaavat mentaaliset 
rakenteet ja kasvuprosessin kontekstuaalinen kehys. Mentaaliset rakenteet jä
sentävät yksilön tarpeita, ajattelua, tunteita ja eettisiä valintoja. Kontekstuaali
nen kehys liittyy yksilön toimintaan ja itsereflektioon. Mentkowskin ym. mu
kaan näistä dimensioista muodostuu neljä kasvun aluetta. Ne ovat ajattelu 
(mentaaliset rakenteet ja kompetenssi), toiminta (kompetenssi ja kontekstuaali
nen kehys), itsereflektio (kontekstuaalinen kehys ja merkitys) ja persoonalli
suuden kehittyminen (merkitys ja mentaaliset rakenteet). Persoonallisuuden 
kehittymisen hän näkee ulottuvan yksilön minän syvimpiin ja kestävimpiin ra
kenteisiin (kts. kuvio 8). Oppijan kehittymisessä on keskeistä hänen kasvunsa 
itsenäisyyteen ja itseohjaavuuteen. Yksilön kasvu omaan autonomiaan perus-
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tuu ryhmän keskinäiseen riippuvuuteen. Jokaisen on ymmärrettävä se, että he 
ovat ryhmänä eri tavoin sidoksissa toisiinsa. Opiskelijat arvostavat malliin liit
tyvää vapaata oppimista, kun he ovat ymmärtäneet oman ammatillisen kehit
tymisen roolin. Samalla he luovat perustaa oman minän kehittymiselle. 

Mentkowski ym. painottaa samalla tavalla kuin tämän tutkimuksen nä
kemys ryhmän merkitystä oman persoonallisuuden kehittymisessä. Samoin hä
nen mukaan itsereflektio yhdessä kehittymistarpeen ja siihen liittyvän tahdon 
kanssa tuottavat yksilössä tunteen, kuka hän on ja minkälaiseksi hänen pitäisi 
tulla. Omassa tutkimuksessani näen saman asian minäkäsityksen ja ihanne
minäkäsityksen kautta. Tärkeintä on kuitenkin mallien yhteneväisyys. Molem
missa pyritään yksilön persoonallisuuden kehittymiseen ja vahventumiseen se
kä oman ammatillisuuden, sisäisen yrittäjyyden kasvuun. 



5 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

Empiirisen tutkimuksen tarkoituksena on koetella miten tämän tutkimuksen 
viitekehysosassa esitetty näkemys henkisestä kasvusta sisäiseen yrittäjyyteen -
toteutuu. Tätä lähestytään esitettyjen eri osioiden kautta. Ensimmäiseksi tarkas
tellaan opiskelijoiden ja tradenomien minäkäsitystä. Toiseksi selvitetään heidän 
näkemystään omasta itsetunnostaan ja kolmanneksi tutkitaan heidän näkemys
tään omasta elämänhallinnan tunteestaan. Viimeiseksi tarkastellaan heidän ar
viointejaan omista sisäisen yrittäjän ominaisuuksistaan. Kokoavana asiana tut
kitaan näiden kolmen osan, minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tun
teen yhteyttä opiskelijoiden ja tradenomien näkemykseen omista sisäisen yrittä
jän ominaisuuksista. 

Pääongelma tutkimuksessani on seuraava: 

Miten yksilön minäkäsitys, itsetunto ja elämänhallinnan tunne selittävät hänen 
itsearvioimiaan sisäisen yrittäjän ominaisuuksiaan? 

Pääongelmaa lähestyn seuraavien alaongelmien avulla: 

1. 

2. 

3. 

Minkälaisiksi tradenomit ja tradenomiopiskelijat itsearvioivat 
minäkäsityksensä 
ihanneminäkäsi ty ksensä 
itsetuntonsa 
ihanneitsetuntonsa 
elämänhallinnan tunteensa 
sisäisen yrittäjän ominaisuutensa? 

Mitä perusulottuvuuksia voidaan tunnistaa tradenomien ja tradenomiopiskeli
joiden minäkäsityksestä, itsetunnosta, elämänhallinnan tunteesta ja sisäisen 
yrittäjän ominaisuuksista? 
Minkälaisia yhteyksiä voidaan tunnistaa minäkäsityksen, itsetunnon, elämän
hallinnan tunteen ja sisäisen yrittäjän ominaisuuksien välillä? 



5.2 Empiirisen tutkimuksen kvantitatiivisen tutkimusotteen 
valinta 
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Tutkimukseni metodi on deduktiivinen. Deduktiivinen analyysi sisältää kaksi 
vaihetta. Viitekehyksessä toteutettiin ensimmäisen ns. a priori -vaihe, jossa luo
tiin teoreettinen malli yksilön henkisestä kasvusta sisäiseen yrittäjyyteen. Tämä 
teoreettinen malli ohjaa aineiston keräämistä empiirisellä tasolla. Se ohjaa myös 
analyysin suorittamista. Positivistisessa tutkimusotteessa tällä pyritään teorian 
pohjalta asetettujen tutkimusongelmien testaamiseen ja koettelemiseen. 

Tutkimuksen empiirisen osan tekeminen kvantitatiivisena tutkimuksena 
varmistui jo lisensiaatintutkimuksen vaiheessa. Kun käsitys henkisestä kasvus
ta sisäiseen yrittäjyyteen alkoi hahmottua, tuli olennaiseksi pohtia sen tutkimis
ta empiirisesti. Humanistiselle ihmiskäsitykselle on luontevaa ja jopa vaaditta
vaa tutkia yksilöä laadullisin menetelmin. Rauhala (1990, 48-64) esittää, että ti
lastollinen yleistys ei ole sellaista, jolla yksilön kokemista voidaan mitata. Hän 
viitannee tällä kvantitatiiviseen tutkimusmenetelmään. Tässä tutkimuksessa on 
kyselyä haluttu käyttää tiedon hankinnassa, koska tavoitteena on ollut saavut
taa suurehko joukko vastaajia. Toiseksi tutkittavan aiheen osalta alkoi ilmetä 
lisensiaatintyön edetessä, että yksilön henkisen kasvun muuttujia, minäkäsitys
tä, itsetuntoa ja elämänhallinnan tunnetta on muiden tutkijoiden taholta tutkit
tu nimenomaan kvantitatiivisella menetelmällä. (Kts. Aho 1987, 1998, Borba 
1989, 1993, Burns 1979, Scheinin 1990, Koro 1993, Rotter 1966). Tämän antoi 
myöhemmälle mittariston laadinnalle luotettavuutta. 

Ihmistieteissä on keskusteltu siitä, mitkä asiat vaikuttavat siihen, että tut
kimus voidaan määritellä joko kvantitatiiviseksi tai kvalitatiiviseksi (Hammers
ley 1994). Useat tutkijat (mm. Alasuutari 1995, 22-23; Grönfors 1985, 12-15; Bran
nen 1994, 3-4) tuovat esille, että kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusotteen 
välillä ei ole syytä tehdä vastakkainasettelua. Alasuutari (1995, 18) kuvaa kvanti
tatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen käytön toistensa jatkumoiksi. Tutkimuk
sen kohteen ja ongelmien tulisi tuottaa päätös, kumpaa tutkimusotetta tulisi käyt
tää tiedon ja totuuden etsimiseen. Eskolan ja Suorannan (1995) mukaan kvantita
tiivinen ja kvalitatiivinen tutkimusote poikkeavat toisistaan melko vähän. Tar
kasteltaessa esimerkiksi survey-tutkimuksessa käsiteltävien numeroiden synty
perää, palaudutaan usein jollakin tavalla kvalitatiivisen tutkimuksen ns. pehme
älle alueelle ja ihmisten asioille antamiin subjektiivisiin merkityksiin. Täten niin 
kvantitatiivisessa kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kysymys kielellisestä 
kommunikaatiosta ja subjektiivisesta merkityksenannosta. Tutkimuksessani 
merkityksenanto tulee olennaiseksi vastaajan miettiessä kysymysosioiden sisäl
töä ja itsensä sijoittamista näiden osioiden negatiivinen - positiivinen välille. Jo
kainen yksilö antaa oman näkemyksensä mukaisen merkityksen kysymysosion 
sisällölle ja asettaa itsensä sen mukaisesti vastausvaihtoehdon kohtaan. Yksilölli
syys heijastuu tutkimusosioissa juuri jokaisen oman itsensä kokemisen kautta. 
Meillä jokaisella on ainutkertainen ja pääosiltaan ainutlaatuinen elämäntilanne, 
jossa vallitsevista asiantiloista muodostuvat ne syyt, joista merkitykset saavat si-
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sältönsä. Oma maailmankuva luodaan oman kokemuspohjan kautta. Oma ko
kemuksellisuus toimii uuden sisällön jäsentäjänä, tulkitsijana ja kokonaisuuteen 
sijoittajana. Tämän avulla tulee ymmärrettävämmäksi myös se, että yksilön men
neisyys on sidoksissa hänen tajunnallisuuteensa. Tutkimukseni osalta tämä tar
koittaa sitä, minkälaisena hän itsensä kokee, minkälainen on hänen itsetuntonsa 
ja miten hän kokee elämänsä tilanteisuuden, onko hän oman elämänsä subjekti 
(sisäinen elämänhallinnan tunne) vai objekti (ulkoinen elämänhallinnan tunne). 
Menneisyyden kautta heijastuvat myös yksilön tuntemukset omasta itsestään si
säisen yrittäjän ominaisuuksien osalta. 

5.3 Kyselylomake ja tutkimuksen muuttujien ja mittareiden 
laadinta 

Monet tutkimukset, joissa käsitellään minäkäsitystä perustuvat minäkäsityksen 
ja muiden siihen liittyvien konstruktien mittaamiseen. Tässä tutkimuksessa on 
minäkäsityksen tutkimiseen yhdistetty yksilön itsetunto ja elämänhallinnan 
tunne sekä latentteina muuttujina yksilön sisäisen yrittäjyyden ominaisuudet. 
Scheinin (1990, 85-87) mukaan minäkäsitystä koskevassa tutkimuksessa on eri
tyisesti kiinnitettävä huomiota teoreettisen taustan selvittämiseen sekä määrit
telyä ja tulkintaa koskevien ongelmien ratkaisemiseen. Tässä tutkimuksessa 
taustaoletukseksi valittu humanistinen ihmiskäsitys ja - oppimiskäsitys luovat 
perustan teoreettisen taustan ja käsitteiden määrittelyn johdonmukaisuudelle. 
Tutkimuksen mittareiden laatimisen ongelmaksi tulee niiden mittaavuus. Mit
taavatko ne samaa asiaa yksilössä vai tarkoitettua konstruktin osaa. Konstruk
tivaliditeetin kannalta on ongelmallista se, että määritelmät on luotu tutkimuk
sen tarpeen mukaan kattamaan tiettyä näkökulmaa ja tiettyjä tutkimuksen eri
tyistarpeita. Tässä tutkimuksessa erityistarpeena on sisäisen yrittäjän ominai
suuksien yhteyden löytäminen yksilön henkiseen minään. Tutkimuksen ja mit
tareiden laadinta pohjautuu sellaiseen tulkintaan, jossa minäkäsitystä ja itsetun
toa pidetään yksilön henkisen minän suhteellisen pysyvinä ja oppimisen sekä 
kasvun myötä kehittyvinä osina. Ne eroavat toisistaan siten, että minäkäsityk
seen katsotaan sisältyvän yksilön tieto ja käsitys itsestään fyysisenä, psyykkise
nä ja sosiaalisena ihmisenä. Yksilön henkisen minän itsetunnon katsotaan ole
van yksilön itseen suhtautumiseen perustuva itseä arvioiva, henkisyyden tekijä. 
Tutkimuksen viitekehyksen mukaisesti siihen oletetaan sisältyvän itsearvostuk
sen ja itsehyväksynnän tekijät sekä oman elämän ymmärrettäväksi ja mielek
kääksi kokemisen tekijät. Elämänhallinnan tunne on tämän tutkimuksen mu
kaan yhteydessä yksilön situationaalisuuteen. Yksilön tilanteisuus toteutuu 
usein suhteisuudessa muiden ihmisten kanssa. Minäkäsityksellä, itsetunnolla ja 
elämänhallinnan tunteella on käsitteellistä eroavaisuutta, mutta myös päällek
käisyyttä. Tutkijat näkevät nämä käsitteet sisällöllisesti eri tavoin. Tässä tutki
muksessa ne nähdään ihmisen kokonaisvaltaisuuden kolmena eri ulottuvuute
na, joilla on oletettavaa yhteyttä keskenään. Minäkäsityksen, itsetunnon ja elä-
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mänhallinnan tunteen mittarit otettiin tähän tutkimukseen kukin eri lähteistä. 
Sisäisen yrittäjän ominaisuuksia mittaava mittari luotiin tätä tutkimusta varten. 
Mittareihin sisältyvät käsitteet sivuavat toisiaan ja ovat osaltaan päällekkäisiä, 
mutta ne eivät sulje toisiaan pois. 

Tähän tutkimukseen mittarit valittiin viitekehyksessä esitettyjen teorioi
den perusteella. Tämä on hyvään tutkimuksen tekoon liittyvä piirre, mutta sen 
lisäksi sillä pyritään lisäämään mittauksen luotettavuutta. Käsitteisiin sisälty
vän abstraktisuuden vuoksi niitä on vaikea erottaa toisistaan. Käsitteet on pyrit
ty näkemään toisistaan erillisinä, mutta samaan ilmiöön, minään kuuluvina. 
Minäkäsitys kuvaa sitä, millaisena vastaaja pitää itseään. Siihen sisältyy yksilön 
tiedot ja olettamukset itsestään (kognitiivinen aspekti), mutta myös hänen ar
vioiva (affektiivinen aspekti), asenteellinen suhtautuminen itseensä. Itsetunnos
sa affektiivinen suhtautuminen itseensä tulee voimakkaammin esille. Tämä luo 
käsitteiden mittaamiseen päällekkäisyyttä. Itsetunnossa ilmenee yhtenä arvos
tamisen alueena yksilön kokema elämänhallinnan tunne. Tämä luo päällekkäi
syyttä itsetunnon ja yksilön kokeman oman elämänhallinnan tunteen mittaami
sessa. Esitetyt teoria antavat ainakin osittain perustaa käsitteiden päällekkäi
syydelle, mutta ne jättävät myös mahdollisuuden ainakin osittaiselle käsittei
den erillisyydelle. 

Henkilöiden minäkäsitystä mittaamaan luotiin Burnsin (1979, 1982) teori
an sekä hänen ja Ahon suorittamien tutkimusten (Aho 1987, 1992, 1993) perus
talta mittari. Reaaliminäkäsitystä mitattiin kyselylomakkeen (liite 3) asioilla 1-
31. Muuttujat jakautuivat niin, että yksilön suoritusminäkäsitystä mittasivat
muuttujat 1-7 sekä 9 ja 10. Yksilön sosiaalista minäkäsitystä mittasivat kysely
lomakkeen muuttujat 11-20. Loput reaaliminäkäsityksen muuttujat 8, 21-31
mittasivat emotionaalista minäkäsitystä. Burnsin teorian mukaan reaaliminäkä
sityksestä on erotettavissa ihanneminäkäsitys. Sitä mitattiin samalla mittarilla
kuin reaaliminäkäsitystäkin. Ihanneminäkäsityksessä vastaajaa pyydettiin vas
taamaan sen mukaisesti, minkälainen hän haluaisi olla. Rogersin (1951, 1961,
1983) mukaan minän arvioinnissa on reaaliminäkäsityksen lisäksi selvitettävä
myös yksilön ihanneminäkäsitys. Yksilö vertaa itseään ihanneminäkäsitykseen
sä ja se on hänelle eräänlainen tavoite. Ihanneminäkäsitys on yleensä myöntei
sempi kuin todellinen minäkäsitys. Tämä luo yksilössä motivaatiota tietoisesti
muuttaa itseään.

Yksilön itsetuntoa mittaava mittari luotiin Borban (1989, 1993) ja Rea
sonerin (1982, 1994) itsetuntoteorian perustalta. Sen perustana puolestaan ovat 
Rogersin ja Maslowin näkemykset ihmisen minästä. Mittarissa käytettiin Bor
ban luomaa mallia itsetunnon rakenteesta. Itsetunto jakaantuu Borban mukaan 
viiteen osa-alueeseen. Mittari sovellettiin Borban käyttämästä mallista (liite 3) 
tähän tutkimukseen soveltuvaksi. Mittarin muuttujista turvallisuuden tunnetta 
(security) mittaavat muuttujat 32-41. Minuutta (selfhood) mittaavat muuttujat 
42-52. Yhteisöllisyyttä mittaavat (affiliation) muuttujat 53-62. Yksilön tavoit
teellisuutta (mission) mittaavat muuttujat 63-73 ja yksilön kelpoisuutta (compe
tence) mittaavat muuttujat 74-83. Vastaajien ihanneitsetuntoa mitattiin samalla
mittarilla, kysymällä minkälaisen itsetunnon vastaaja haluaisi itsellään olevan.



104 

Ihanneitsetunto on tärkeä yksilön kehittämistavoitteiden kannalta. Roger
sin (1961, 1983) mukaan reaali-itsetunnon rinnalla on selvitettävä yksilön ihan
ne itsetunto, kun pyritään luotettavasti mittaamaan yksilön minää. Reaali
itsetunnon ja ihanneitsetunnon tulisi olla samansuuntaisia, mutta ei yhteneväi
siä. Reaali-itsetunnon ja ihanneitsetunnon erotus kuvaa yksilön itsearvostusta ja 
itsensä hyväksymistä. Ihanneitsetunnon tulee olla myönteisempi kuin reaali
itsetunnon, mutta ero ei saa olla suuri, ettei ihanne itsetunto ole yksilölle liian 
kaukainen tavoite. 

Yksilön elämänhallinnan tunnetta mittaava mittari luotiin Levensonin 
(1981) oman elämän kontrollin mittariston perustalta. Levensonin (1981) kehit
tämässä menetelmässä oletetaan kolme dimensiota, jotka mittaavat uskoa sisäi
seen kontrolliin, uskoa toisten henkilöiden kontrolliin ja uskoa sattuman, kohta
lon tms. kontrolliin. Mittariston asteikossa päädyttiin muista käytetyistä mitta
reista poikkeavasti käyttämään yksisuuntaista Likertin asteikkoa yhdestä vii
teen. Yksi kuvasi negatiivista ulottuvuutta (ei sovi minuun ollenkaan) ja viisi 
positiivista ulottuvuutta (sopii minuun melkein aina). Elämänhallilman tunteen 
mittarin osiot 167-170 mittaavat ulkoista attribuointia (sattuma). Kysymysosiot 
171-174 mittaavat yksilön sisäistä attribuointia ja osiot 175-178 mittaavat tois
ten henkilöiden vaikutusta. Mittaristoon haluttiin lisätä yksilön sisäistä attribu
ointia mittaavat osiot 179-181 ja 184 sekä ulkoista attribuointia mittaavat kysy
mysosiot 182-183. Lisäksi otettiin toisten henkilöiden vaikutusta mittaava osio
185. Osiot 179-185 otettiin tähän tutkimukseen Mankan (1999, 278-281) tutki
muksen mittarista, jolla hän mittasi yksilön näkemystä omasta sisäisestä ja ul
koisesta elämänhallinnasta.

Sisäisen yrittäjän ominaisuuksien mittari tehtiin Kansikkaan (2002, 60) tut
kimuksen ja Rogersin (1951, 387-388) humanistisen kasvatuksen tavoitteiden pe
rustalta. Kansikas esitti tutkimuksessaan mittaristoon otetut muuttujat sisäisen 
yrittäjän keskeisimpinä ominaisuuksina. Nämä olivat hyvin pitkälle yhteneväiset 
Rogersin esittämien humanistisen kasvatuksen tavoitteiden kanssa. Yksilön sisäi
sen yrittäjän ominaisuuksia mittaavat kysymysosiot 186-200. Mittariston kysy
mysosio 201 syntyi lähinnä intuition perustalta. Mittarilla mitataan yksilön omaa 
kokemusta sisäisestä yrittäjyydestään. Kysymysosiossa käytetty asteikko on yh
tenevä tämän tutkimuksen kanssa. Lisäksi sitä käytetään ammattikorkeakouluis
sa opiskelijoiden suoritusarvioinnissa ja siksi se on vastaajille tuttu. 

Kyselylomakkeen kysymykset ovat strukturoituja vastausvaihtoehdot si
sältäviä monivalintakysymyksiä. Asteikoksi valittiin viisiportainen asteikko, 
joka vastaa Likert-asteikkoa. Numerointi jätettiin pois muista paitsi elämänhal
linnan tunnetta mittaavasta mittarista. Tällä pyrittiin luomaan vastaajalle vapa
utta tarkastella itseä kysymysosioissa annettujen ulottuvuuksien ääripäiden 
suhteen. Kysymyslomakkeen yksittäiset muuttujat yhdensuuntaistettiin niin, 
että vasen osio ilmensi negatiivista vaihtoehtoa ja oikeanpuoleinen positiivista 
vaihtoehtoa. Kysymysosiot koodattiin tilastollista käsittelyä varten yhdestä vii
teen. Vasen vaihtoehto sai alimman yksi (1) ja oikeanpuoleinen vaihtoehto viisi 
(5). Kysymyslomake testattiin viidellä kohdejoukkoon kuuluvalla henkilöllä. 
Tarkoituksena oli selvittää kysymysosioiden ymmärrettävyys. Kyselylomaketta 
korjattiin ja tarkennettiin tämän jälkeen. 
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Tutkimuksen kohdejoukko on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallinnon 
ja kaupan toimialan opiskelijat ja sieltä valmistuneet tradenomit. Tehtyä valin
taa voidaan perustella sillä, että kohdejoukossa painottuvat yksilön elämänti
lanteisuuden suhteen sekä opiskelu että työelämä. Tämä seikka lisää tutkimuk
sen tulosten yleistettävyyttä. Valmistuneet tradenomit ovat sijoittuneet työelä
mään hyvin laaja-alaisesti sekä maantieteellisesti että toiminnallisesti. Ikäja
kaumaltaan kohdejoukko edustaa myöhemmän nuoruusiän nuoria ja var
haisiän aikuisia. Nämä ikävaiheet ovat yksilön kehityksessä erilliset. Myöhem
män nuoruusiän vaiheessa korostuu kotoa irtaantuminen ja oman elämän luo
minen. Varhaisaikuisuuden vaiheessa painottuvat oma perhe, kodin luominen 
ja työelämä. Ikävaiheisiin kohdistuu elämäntilanteisuuden osalta erilaisia vaa
timuksia. Myöhemmän nuoruusiän vaihe painottaa minän kehitystä opiskelun 
avulla ja varhaisaikuisuuden vaihe työn avulla. Myös oman elämänhallinnan 
tunteen muodostuminen ja mahdollinen vahvistuminen tai heikkeneminen liit
tyy hyvin kiinteästi tähän ikävaiheeseen. Ihmisen elämänhallinnan tunne muo
toutuu noin 30 ikävuoden vaiheessa sellaiseksi, minkälaisena hän sen kokee. 
Tutkimuksen toteuttaminen myöhemmän nuoruusiän nuorilla ja varhaisaikui
silla tuo esille tietoa, jolla on merkitystä yksilön persoonallisen ja ammatillisen 
kasvun kannalta. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat ovat iältään keskimäärin 18-25 
-vuotiaita. Tähän ikäjaksoon sijoittuvat mm. emotionaalisen itsenäisyyden saa
vuttaminen, ammatinvalinta, ammattiin opiskelu, työelämään siirtyminen,
valmistautuminen avioliittoon tai avoliittoon ja perhe-elämään, oman paikan
etsiminen yhteiskunnan jäsenenä. (Friman 2001, 39.)

Ammattikorkeakouluopiskelijat ovat siinä ikävaiheessa, että heidän kehi
tysprosessinsa tulee perustua sosiaalisiin ja emotionaalisiin tekijöihin. Fysiolo
gisiin perusteisiin pysyttäytyvä kehityskuvaus ei ole enää pätevä. Erityisen kes
keisen näkökulman muodostaa ammatillisen kehittymisen tarkastelu aloitteli
jasta kohti asiantuntijuutta. Siinä yhdistyvät opiskelijan kehitysprosessin ja hä
nen kokemustaustansa perustiedot. (Ekola 1992, 14-15.) Asiantuntijan osaami
seen liitetään usein vahva tiedollinen painotus. Perinteisten professionaalisten 
ammattialojen edustajia pidetään asiantuntijoina, joille on tunnusomaista aka
teeminen koulutus, johon sisältyy systemaattinen ja laaja-alainen tietosisältö. 
Myös ammattikorkeakoulut ovat ottaneet tavoitteekseen kasvattaa opiskelijois
taan asiantuntijoita omalla koulutusalallaan. Työn luonteen muutos yksilöllistä 
luovuutta ja siihen liittyvää sisäistä motivaatiota sekä monipuolista vuorovai
kutusta vaativaksi osaamiseksi edellyttävät johtamisessa ja organisaatioiden ra
kenteissa sellaisia muutoksia, ettei asiantuntija voi lunastaa paikkaansa valta- ja 
statustekijöiden varassa. Nykyaikaista asiantuntijan osaamista koskevassa mää
rittelyssä tuodaan esille, että asiantuntijan tulee osata arvioida ja analysoida 
ongelmatilanne sekä tehdä siltä pohjalta ratkaisu. Asiantuntijalta odotetaan 
usein myös ongelman tunnistamista, sen rajaamista ja uudelleenmäärittelyä. 
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Tämän jälkeen hän voi tehdä toiminnallisia johtopäätöksiä tai ratkaisuehdotuk
sia. Asiantuntija on täten niin analyysin ja suunnittelun osaaja kuin myös toteu
tuksen osaaja. (Eteläpelto 1992, 22-23.) 

Nykyajan ja tulevaisuuden työelämän muutokset edellyttävät oppijoilta 
entistä enemmän sellaisia valmiuksia kuten: 

- sosiaalisia taitoja (mm. yhteistyö- ja ryhmätyöskentelytaidot, palvelualttius)
- kommunikointitaitoja (esiintyminen, raportointi, toisten kulttuurien kanssa toi-

miminen, kielitaito)
- luovuutta, joustavuutta, itsenäisyyttä, aloitteellisuutta
- ongelmanratkaisukykyä ja synteesitaitoja
- oppimisen taitoja
- laajaa tieteellistä ja teknistä perusosaamista
- herkkyyttä ympäristön vaatimusten ja muutosten ymmärtämisessä
- oikeita asenteita ammatilliseen työskentelyyn ja laatuun
- yrittäjyyteen liittyviä taitoja ja asenteita. (Kautto-Koivula 1992, 182.)

Ammatillisessa ja korkeakouluopetuksessa tulevaisuuden koulutuksellisia 
haasteita oppijoille ja opettajille ovat ajan tasalla olevien ja syvällisesti ymmär
rettyjen ammatillisten valmiuksien lisäksi kehittyneempien analyysi-, synteesi-, 
ongelmanratkaisu- ja ryhmätyöskentelyvalmiuksien kehittäminen. Innovoinnin 
kehittäminen ja yrittäjyyteen liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden paranta
minen on tärkeää. Luovuuden ja oma-aloitteisuuden merkitystä tulisi korostaa 
koko koulutusajan kestävänä tavoitteena. Nykyinen ulkoa ohjattu oppiminen ei 
riittävästi tue näiden valmiuksien kehittymistä. (Kautto-Koivula 1995, 187.) 
Työelämän ennusteissa korostetaan sosiaalisten taitojen merkitystä. Näillä tar
koitetaan itsensä ilmaisuun, viestintään, vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön liit
tyviä valmiuksia. (Eteläpelto 1992, 28.) Tulevaisuuteen yltävissä kvalifikaatioita 
koskevissa ennusteissa on työelämässä vaadittavien avainkvalifikaatioiden 
ohella korostettu työelämän ulkopuolella vaadittavia oman elämän hallintaan 
yhdentyviä kvalifikaatioita. Näitä nimitetään yksilön toimintakykyisyydeksi tai 
elämänhallintataidoksi. Tulevaisuudessa vaadittavina yleisinä elämänhallinta
taitoina pidetään yksilön persoonallisuuteen liittyviä pätevyyksiä, kuten itse
luottamusta, joustavuutta, empaattisuutta, itsenäisyyttä, uteliaisuutta ja rohke
utta. Kun koulutusta arvioidaan oppijan persoonallisten kvalifikaatioiden kehit
tämisen kannalta, sitä ei voida nähdä pelkästään tietojen ja taitojen oppimisen 
paikkana. Koulutus tulisi nähdä sellaisena yhteisönä, joka edistää yksilön toi
mintakykyisyyden kehittymistä ja sen kytkeytymistä persoonallisuuden kas
vuun. Jos yhteiskunnallinen tulevaisuusperspektiivi sisältää jatkuvan muutok
sen, uuden oppimisen ja kehittymisen vaatimuksen, koulutuksen tulisi edistää 
tällaisten persoonallisten valmiuksien kehittymistä. (Eteläpelto 1992, 28-29.) 
Toiskallio (1995, 62) näkee korkea-asteen pedagogiikan perustavana haasteena 
sen, kuinka päästä irti käsityksestä, että oma minä on todellisuutta etäältä kat
sova. Toiskallion mukaan yksilön on kasvettava käsitykseen itsestä toimijana 
sekä persoonallisuuden kehityksen että aktiivisen osallistumisen osalta. Muutos 
edellyttää uutta ymmärrystä, johon ei kuulu minän kehittyminen valmiiseen 
tilaan tai tehtävään, vaan yksilö kehittyy itsenäisyyteen, valintaan ja vastuulli
suuteen kokemuksen eri osa-alueilla. Muutos vaatii irtautumista hallitsevasta 
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kognitiivisen oppimisen painotuksesta ja voimakkaampaa kiinnostusta yksilön 
kokonaispersoonallisuuden kehittymisestä. Tähän kuuluvat myös tunteet, mie
likuvitus ja sosiaaliset taidot. 

Tutkimuksen perusjoukon muodostavat Kemi-Tornion ammattikorkeakou
lun hallinnon ja kaupan toimialan keväällä ja syksyllä 2003 läsnä olevat tra
denomiopiskelijat ja vuoden 2002 loppuun mennessä valmistuneet tradenomit. 
Tutkimus kohdennettiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallinnon ja kau
pan toimialaan, koska riittävä kohdejoukko kyselytutkimuksen suorittamiseen 
katsottiin saatavan sieltä. Kyselyä ei haluttu suorittaa valtakunnallisena tutki
muksena, koska sekä hallinnon ja kaupan yksikköjen määrä että niissä opiskele
vien ja niistä valmistuneiden tradenomien määrä olisi ollut hyvin suuri. Suomes
sa opiskeli 30.10.2003 ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa 
yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon toimialalla yhteensä 21 623 opis
kelijaa. He sijoittuivat 25 ammattikorkeakouluun. Pelkästään vuonna 2002 suori
tettiin nuorten koulutuksessa hallinnon ja kaupan toimialalla 4606 tradenomin 
tutkintoa. (AMKOTA 2003, URL:http://amkota.csc.fi.hyml.). Tutkimuksen koh
dejoukon rajaaminen Kemi-Tornion hallinnon ja kaupan alan opiskelijoihin kat
sottiin myös tutkimuksen ongelmien kannalta riittäväksi. Tutkimuksella ei ole 
haettu vertailtavuutta ammattikorkeakoulujen eri yksiköiden opiskelijoiden ja 
sieltä valmistuneiden tradenomien näkemysten välillä, vaan sillä on pyritty to
dentamaan tutkimuksen viitekehyksessä rakennettu malli yksilön henkisestä 
kasvusta sisäiseen yrittäjyyteen. Tutkimuksen kohdejoukkoa voidaan perustella 
myös sen saatavuuden kannalta. Tutkijalla oli tavoitettavissa helposti opiskele
massa olevat nuoret. Lisäksi valmistuneiden tradenomien henkilötiedot oli saa
tavilla Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ylläpitämästä valmistuneiden opis
kelijoiden rekisteristä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan 
toimialalla oli 20.1.2003 opetushallitukselle suoritetun tilastoinnin mukaan yh
teensä 204 opiskelijaa. He jakautuivat niin, että Tornion toimipaikassa opiskelijoi
ta oli 103.ja Kemissä 101. Torniossa aloitti 1.9.2003 viisikymmentäviisi (55) opis
kelijaa. Kemin toimipaikassa aloitti ko. ajankohtana viisikymmentä (50) opiskeli
jaa. Yhteensä opiskelijoita oli 309. Vastauksia opiskelijoilta saatiin yhteensä 243 
kappaletta. Opiskelijoilta saatujen vastausten vastausprosentti oli varsin korkea 
78,6 %. Vastausprosenttia alensi lähinnä opiskelijoiden poissaolo oppitunneilta ja 
koetilaisuuksista. Vastaamisesta kieltäytymisiä oli hyvin vähän. Kysely suoritet
tiin 1.-4. vuoden opiskelijoille toukokuussa 2003 oppituntien aikana. Tutkija itse 
pyrki olemaan läsnä mahdollisimman monen ryhmän kanssa heidän vastates
saan kyselyyn. Kysely uudistettiin viikolla 22, jolloin opiskelijoilla oli koeviikko. 
Vastaamatta olevia opiskelijoita pyydettiin täyttämään kyselylomake koetilai
suuden jälkeen. Syksyllä 2003 aloittaneille opiskelijoille kysely suoritettiin myös 
oppitunnin aikana heidän toisena opiskelupäivänänsä 2.9.2003. Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan toimialalta oli valmistunut tra
denomiksi vuoden 2002 loppuun mennessä liiketoiminnan koulutusohjelmasta 
396 henkilöä. Heistä 121 oli valmistunut Tornion yksiköstä ja 275 Kemin yksikös
tä. Heidän osoitetietonsa päivitettiin Kemin maistraatin väestörekisteristä. Kolme 
henkilöä oli asettanut osoitetietonsa salaisiksi. Kysely postitettiin 393 henkilölle. 
Posti palautti kuusi kirjekuorta, joihin oli merkitty, ettei henkilö asunut enää ky-
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seisessä osoitteessa, eikä uutta osoitetta ollut tiedossa. Tämän mukaan kirje
kyselyn saajia oli 387 henkilöä. Kysely postitettiin toukokuun 9. päivä ja vastaajia 
pyydettiin palauttamaan vastaus viimeistään 30.5.2003, vastausaikaa annettiin 
kolme viikkoa. Vastauksia saatiin tällöin 155 kappaletta. Uusintakysely lähettiin 
sadalle vastaamatta jättäneelle heinäkuun lopulla. Vastaajia pyydettiin palautta
maan vastauksensa 6.8.2003 mennessä. Tähän saatiin vastauksia enää 13 kappa
letta. Uusintakyselyn ajankohta oli huono, koska heinäkuu oli todennäköisesti 
monen kesälomakuukausi ja se heikensi vastaamismotivaatiota. Kyselyyn vastasi 
kaikkiaan 168 tradenomia. Vastausprosentiksi saatiin 43,4 %. Vastausprosenttia 
voidaan pitää kohtuullisena. Parhaimmillaankin postitse suoritetun kyselyn vas
tausprosentti jää 50-60 % :iin. Kaikkiaan kyselyn kohdejoukko oli 696 henkilöä. 
Hyväksyttyjä vastauksia kyselyyn saatiin 411 kappaletta. Kyselyn vastauspro
sentti oli hyvä 59,0 %. 

5.5 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta on perinteisesti kuvattu reliabiliteetilla ja validitee
tilla. Validiteetti eli pätevyys tarkoittaa mittarin kykyä mitata sitä, mitä on tar
koituskin mitata. Reliabiliteetti eli luotettavuus tarkoittaa mittauksen kykyä an
taa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Reliabiliteetin luotettavuus kuvaa tutkimuksen 
toistettavuutta. 

Reliabiliteetti ja validiteetti muodostavat yhdessä mittarin luotettavuuden. 
Niillä on keskinäistä yhteyttä siten, että huono reliabiliteetti alentaa validiteet
tia. Päinvastoin luotettavuuteen ei ole yhteyttä eli huono validiteetti ei alenna 
reliabiliteettia. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1999, 88-89.) 

Tutkimuksen mittarin antamien tulosten luotettavuudessa on syytä kiin
nittää huomiota kahteen asiaan. Ensiksi, miten luotettavia saadut tulokset ovat 
ja miten ne vastaavat todellisuutta? Toiseksi, saadaanko tutkimuksessa käyte
tyllä menetelmällä vastaukset tutkimusongelmiin? Kumpikin luotettavuusnä
kökohta on ongelmallinen ihmistieteissä, jota tämä tutkimus edustaa. (Erätuuli, 
Leino & Yli-Luoma 1996, 97-111.) Tutkimuksen tulosten luotettavuutta saatta
vat heikentää erilaiset tutkimusprosessin aikana tehdyt virheet. Tällaisia voivat 
olla mittarin laadintaan liittyvät virheet, tiedon keruuseen ja mittaamiseen sekä 
tiedon käsittelyyn liittyvät virheet. Tämän tutkimuksen käsitteistön valinnalle 
muodosti perustan luotu käsitys henkisestä kasvusta sisäiseen yrittäjyyteen. 
Siihen liittyvät osatekijät, minäkäsitys, itsetunto, ihanneminäkäsitys, ihanneitse
tunto, elämänhallinnan tunne ja sisäisen yrittäjän ominaisuudet, ovat ohjanneet 
tutkimuksen mittariston laadintaa. Mittarit perustuvat aiemmin suoritettuihin 
tutkimuksiin tai niiden perustalta luotuun näkemykseen (kts. edellä 6.3). Ahon 
(1998, 30-31) mukaan minäkäsityksen ja ihanneminäkäsityksen mittarit on to
dettu useiden tutkimusten (1987, 1992, 1993) perusteella reliaabeleiksi. Hänen 
saamansa reliabiliteettikertoimet Kuder-Richardsonin ovat vaihdelleet välillä 
0.79-0.81 sekä split-half menetelmällä välillä 0.82-0.89. ltsetuntomittarin reliaa-
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biliutta arvioitiin myös Kuder-Richardsonin menetelmällä ja split-half mene
telmällä. Reliabiliteettikertoimet olivat 0.78 ja 0.83. Reliabiliteettikeroimet olivat 
yksittäisissä itsetunnon ulottuvuuksissa Kuder-Richardsonin menetelmällä seu
raavat: 

- turvallisuus 0,47
- minuus 0,48
- yhteisöllisyys 0,63
- tavoitteellisuus 0,42
- pätevyys 0,44.

Ahon tutkimuksen itsetunnon eri ulottuvuuksien reliabiliteettikertoimet eivät 
nousseet kovin korkeiksi, mutta koko mittarin reliabiliteettikertoimet olivat riit
tävän hyviä luotettavien johtopäätösten tekemiseksi. Yksilön näkemykseen 
omasta itsestään, itsetunnostaan ja elämänhallinnan tunteestaan sekä sisäisen 
yrittäjän ominaisuuksistaan liittyy yksilön subjektiivinen näkemys itsestään ja 
suhteestaan sisäiseen yrittäjyyteen. Virhettä voi sisältyä itse näkemykseen itses
tä. Miten hyvin tai huonosti se kuvaa yksilön minäkäsityksen, itsetunnon ja 
elämänhallinnan tunteen yhteyttä sisäiseen yrittäjyyteen. Toiseksi tutkimusme
netelmäksi valittu kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä asettaa rajoitteita tutki
musongelmien selvittämiselle. Yksilön antama kuvaus reaaliminäkäsitykses
tään, itsetunnostaan, ihanneminäkäsityksestään, ihanneitsetunnostaan, elä
mänhallinnan tunteestaan sekä sisäisen yrittäjän ominaisuuksistaan jää osittain 
rajalliseksi srtukturoidun kyselylomakkeen avulla tehdyn tiedon hankinnan 
kautta. Kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla olisi voitu saada yksilölli
sempää tietoa henkilöön liittyvistä ominaisuuksista. Toisaalta kyselylomakkeen 
käyttöä voidaan puoltaa siihen liittyvän moninaisuuden perustalta. Kyselylo
makkeessa voidaan esittää vastattavaksi myös sellaisia näkökohtia, joita henkilö 
ei ehkä huomaisi haastattelussa liittää itseensä. Lisäksi voidaan kyseenalaistaa 
se, miten kvantitatiivisen kyselyn numeeriseksi muodostettu vastaus kuvaa yk
silön omaa näkemystä itsestään ja ominaisuuksistaan. Tässä tutkimuksessa 
kvantitatiivista tutkimusmenetelmää perustellaan sillä, että tutkimuksella pyri
tään todentamaan minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen osi
oiden keskinäisiä riippuvuuksia yksilön sisäisen yrittäjän ominaisuuksiin. Kor
relaatiosuhteiden etsiminen on olennainen osa kasvatustieteellistä ja kasvatus
psykologista tutkimusta. Tutkimuksessa halutaan selittää lähinnä latentin piir
teen, sisäisen yrittäjän ominaisuuksia yksilön kokonaispersoonallisuuteen liit
tyvillä minäkäsityksellä, itsetunnolla ja niihin yhdentyvällä elämänhallinnan 
tunteella. K valitatiivisessa tutkimuksessa voidaan ilmeikkäämmin ja myös mo
nipuolisemmin tuoda esiin ilmiöön liittyviä ominaisuuksia ja piirteitä. Tässä 
tutkimuksessa olemassa olevat ilmiötä selittävät ominaisuudet katsotaan teo
reettisesti olemassa oleviksi ja niiden yhteys toisiinsa halutaan koetella kokeelli
sesti kvantitatiivisella mittauksella. 
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5.6 Mittareiden validiteetti 

Abstraktisten käsitteiden liittäminen empiiriseen maailmaan edellyttää teoreet
tisia pohdintoja. Tutkimuksen teoria ja viitekehys ovat ratkaisevassa asemassa 
pohdittaessa, miten käsitteitä tulisi lähestyä ja miten ne tulisi määritellä. Tutki
muksen validius on tulosta ajatusprosessista, jossa tutkija käyttää aiheen tun
temusta, aikaisempia tutkimuksia ja yleistä logiikkaa perustellakseen valittujen 
tutkimusindikaattoreiden valintaa omassa työssään. (Alkula, Pöntinen & Ylös
talo 1999, 89-94.) 

Mittarin ja mittausten validiteetti tarkoittaa niiden päätelmien sopivuutta, 
mielekkyyttä ja käyttökelpoisuutta, joita mittaustuloksista tehdään (Standards 
for Educational and Psychological Testing 1985, 9). Validiteettia käsitellään ny
kyisin yhtenäisenä käsitteenä. Raportoimisen kannalta on kuitenkin mielekästä 
puhua edelleen mm. sisältövaliditeetista, rakennevaliditeetista, kriteerivalidi
tcctista. Keskeistä on muistaa, että validiteetti ei ole mittarin ominaisuus, vaan 
se kuvaa tehtyjä päätelmiä. Validiteetin osalta ei ole olemassa erilaisia lajeja, 
vaan erityyppistä empiiristä näyttöä asiasta, joita mittauksissa tehdään. (Num
menmaa ym. 1997, 203-204.) 

Sisältövaliditeettiin liittyvä evidenssi liittyy suurelta osin kysymykseen, 
missä määrin mittarit edustavat sitä sisältöaluetta, mitä on tarkoitus mitata. Ta
voitteena on, että mittari kattaa mittaamisen kohteen olevan käsitteen. Lisäksi 
mittarille on vaatimuksena, että sen osiojoukko on riittävän edustava kattamaan 
myös käsitteen osa-alueet. Käytännössä suuri osiomäärä on mittarissa parempi 
kuin vähäinen osiomäärä. Huonosti erottelevaksi tai muuten sopimattomaksi 
osoittautuva osio voidaan jättää tulosten analysoinnissa pois. Suuren osiomäärän 
käyttöä voidaan puoltaa myös korkeamman reliabiliteetin saamisella. (Erätuuli 
ym. 1996, 105-106.) Tässä tutkimuksessa taustamuuttujia on kahdeksan ja mitta
rin asioita 201 kappaletta, jota voidaan pitää kohtuullisen suurena määränä. Al
kulan ym. (1999, 93) mukaan kasvatustieteessä ja psykologiassa on vähitellen 
muodostunut joukko mittareita, joita käytetään toistuvasti. Vakiintuneiden mit
tareiden avulla pyritään validiuden varmistamiseen ja tulosten yleisen vertailta
vuuden parantamiseen. Tässä tutkimuksessa on haluttu myös käyttää jo aiemmin 
käytettyjä mittareita sisältövaliditeetin parantamiseksi. 

Tässä tutkimuksen kohdejoukon minäkäsitystä mitattiin Burnsin (1979, 
1982) minäteoriaan perustuvalla minäkäsitysmittarilla. Mittarissa on yhteensä 
32 osiota. Mittarissa minäkäsitys jaetaan suoritusminäkäsitykseen, sosiaaliseen 
minäkäsitykseen ja emotionaaliseen minäkäsitykseen sekä fyysis-motoriseen 
minäkäsitykseen. Viimeksi mainittu jätettiin mittauksen ulkopuolelle, koska 
fyysinen minäkäsitys on jo aiemmin rajattu tutkimusalueesta pois, koska viite
kehyksessä tutkimus rajattiin yksilön henkiseen kasvuun. Burnsin minäkäsityk
sessä on reaaliminäkäsitys, ihanneminäkäsitys ja normatiivinen minäkäsitys. 
Mittauksessa normatiivinen minäkäsitys jätettiin myös pois, koska haluttiin mi
tata yksilön omaa näkemystä itsestä. Ihanneminäkäsitys itsessään sisältää nor
matiivisia piirteitä. Onko normatiivisuus itsestä tullutta vai ympäristön vaiku-
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tusta jää mittauksessa selvittämättä. Ihanneminäkäsityksen mittarina käytettiin 
samaa mittaria kuin minäkäsityksessä. Vastausohjeissa oli toisistaan eroava in
struktio. Aho (1998, 31) on testannut minäkäsityksen ja ihanneminäkäsityksen 
mittareiden validiutta kahtena perättäisenä vuotena vertaamalla kyselylomak
keen osioiden vastauksia vastaajille annettujen avokysymysten vastauksiin. 
Avokysymysten vastausten ja kyselylomakkeen vastaukset olivat hyvin saman
suuntaisia (r = 0,74 ja r = 0,81). Ahon mukaan minäkäsityksen ja ihanneminäkä
sityksen mittareilla saatuja tuloksia voidaan pitää riittävän valideina johtopää
tösten tekemiseen. 

Itsetunnon mittari perustui Borban (1989, 1993) teoriaan. Mittarissa on 
kaikkiaan 52 osiota, jotka mittasivat erikseen itsetunnon viittä osa-aluetta. Tur
vallisuuden tunteen, yhteisöllisyyden ja pätevyyden mittareissa on kymmenen 
osiota jokaisessa. Minuuden ja tavoitteellisuuden mittareissa on kummassakin 
yksitoista osiota. Borban alkuperäisessä mittarissa on yhteensä viisikymmentä 
osiota. Erimääräisyys muodostui mittaria laadittaessa suomenkielen vuoksi. 
Minuuden ja tavoitteellisuuden osalta kahdessa osiossa jouduttiin kysymykset 
eriyttämään kahdeksi kysymykseksi alkuperäisestä. Tällä vältyttiin sisällyttä
mästä kahta asiaa sisällyttäminen samaan kysymykseen. Reaali-itsetuntoa ja 
ihanneitsetuntoa mitattiin samalla mittarilla. Vastaamisen avuksi kirjoitettu in
struktio oli erilainen. 

Elämänhallinnan tunnetta mittaava mittari perustuu Levensonin (1981) ja 
Mankan (1999) käyttämien mittareiden asioihin. Mittarin muuttujat mittaavat 
elämänhallinnan tunnetta kolmen eri ulottuvuuden osalta, uskoa sisäiseen 
kontrolliin, uskoa toisten henkilöiden kontrolliin ja uskoa sattuman, kohtalon 
tms. kontrolliin. Osioita mittarissa on yhdeksäntoista. 

Rakennevaliditeettia voi olla joskus vaikea erottaa sisältövaliditeetista. 
Tämän tutkimuksen osalta rakennevaliditeettia tarkastellaan "henkinen kasvu 
sisäisen yrittäjyyden perustana" -mallin toteutuvuuden kannalta. Joissakin yh
teyksissä rakennevaliditeetti yhdistetään sisältövaliditeettiin. Se tulisi kuitenkin 
nähdä sisällön validiudesta vielä pitemmälle menevänä. Rakenteellisen validi
teetin toteutumiseksi tämän tutkimuksen aineiston tulisi tukea konstruoitua 
henkisen kasvun mallia sisäiseen yrittäjyyteen. 

Käsitevaliditeetti perustuu ajatukseen, että tutkittavana olevan käsitteen 
voi aikaisempien tutkimuksien perusteella olettaa olevan yhteydessä toiseen 
mitattavissa olevaan käsitteeseen. Käsitevaliditeetti edellyttää siten teoreettista 
tietoa kahden käsitteen yhteyksistä ja näiden kummankin mittavälineitä sekä 
empiiristä näyttöä validiteetista toisen käsitteen kautta. (Erätuuli ym. 1996, 107-
108). Tämän tutkimuksen viitekehyksessä on tuotu esille eri kirjallisuusviittei
den avulla yksilön minäkäsityksen ja itsetunnon riippuvuutta toisiinsa. Kun yk
silöllä on vahva minäkäsitys, on hänellä myös vahva itsetunto, ja päinvastoin 
heikon minäkäsityksen omaavalla on usein heikko itsetunto. Vahvan minäkäsi
tyksen ja itsetunnon omaavalla on myös todennäköisemmin sisäinen elämän
hallinnan tunne. Kritiikkiä voidaan esittää sen suhteen, tuovatko kvantitatiivi
nen menetelmä ja mittarit esille sitä ilmiötä, jota tutkitaan eli yksilön henkistä 
kasvua. Itseen kohdistuvana reflektiivisenä ilmiönä kasvu ei tule tutkimuksessa 
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esille, vaan tutkimus voidaan nähdä vastaajan sen hetkisenä kokemuksena it
sestään ja minään liittyvistä kysytyistä tuntemuksista. 

Tutkimuksen neljäs mittari mittaa yksilön sisäisen yrittäjän ominaisuuksia. 
Mittari luotiin Kansikkaan (2002) tutkimuksen perustalta niistä ominaisuuksista, 
joita hän sai sisäiselle yrittäjälle. Mittarissa on asioita yhteensä kuusitoista. Sisäi
sen yrittäjän ominaisuudet ovat tutkimuksessa selitettäviä muuttujia; niitä pyri
tään selittämään edellä mainittujen minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallin
nan tunteen perustalta. Validisesti tähän mittariin sisältyy ongelmana se, ovatko 
valitut ominaisuudet kvantitatiivisesti mitattavissa olevia. Mittariston käsitteet 
ovat yksilön sisäiseen kokemukseen liittyviä ja niin ollen subjektiivisia. Mittarin 
puutteena voidaan kritikoida sitä, että se mittaa yleisesti yksilön ominaisuuksia. 
Kuitenkin ihminen suhteuttaa omat ominaisuutensa yleensä johonkin. Ihminen 
on jossakin asiassa esim. aloitteellinen ja toisessa asiassa aloitteeton. Mittarin va
lidisuuden osalta tämä suhteuttaminen jää hyvin yleiselle tasolle. Ominaisuudet 
liittyvät yksilön toimimiseen sisäisenä yrittäjänä. Tähän liittyy ongelmana myös 
se, miten yksilö ymmärtää sisäisen yrittäjän. Esitetyt sisäisen yrittäjän ominai
suudet voivat yhtä hyvin olla aktiivisen, itsensä tiedostavan ja itsetuntoisen hen
kilön ominaisuuksia. Tutkija ei voi kiertää vastuutaan tutkittavan konstruktion 
valinnasta ja määrittelystä. Hänen on myös vastattava siitä, että tulokset osoite
taan tutkimusongelmien edellyttämällä tavalla luotettaviksi ja päteviksi. Tutkija 
voi silti pitää mielessään, että tutkimukseen vastaavat mieltävät mitatut asiat eri 
tavalla kuin hän (Nummenmaa ym 1997, 208.) 

Mittareiden sisältöä tarkasteltaessa on otettava huomion, että jokainen 
tutkija on luonut oman mittaristansa omista tarpeistaan. Mittareiden kykyä mi
tata kyseessä olevaa ilmiötä luotettavasti on yhteydessä tähän. Minun tarpeeni 
mitata kohdejoukon minäkäsitystä, itsetuntoa ja elämänhallinnan tunnetta liit
tyy näiden ilmiöiden yhteyden osoittamiseen sisäisen yrittäjän ominaisuuksiin. 
Minäkäsitys, itsetunto ja elämänhallinnan tunne nähdään tässä tutkimuksessa 
kasvutavoitteiksi, joihin yksilön on tärkeää pyrkiä sekä oman itsensä kasvun ja 
ammatillisen kasvun vuoksi. Tuomalla minäkäsityksen, itsetunnon ja elämän
hallinnan tunteen mittareihin melko runsaasti asioita pyrittiin varmistamaan 
ainekset näiden käsitevaliditeetille ja sen tutkimiselle. 

5.7 Itsearviointimittauksen ongelmia 

Tässä tutkimuksessa käytetyt mittarit perustuvat yksilön suorittamaan itsearvi
ointiin itsestä. Klassisia, pelkästään itsearviointiin perustuvia mittareita on vii
me aikoina kritisoitu. Niihin katsotaan liittyvän ongelmia ainakin yksinään käy
tettynä. Baumeisterin, Ticen ja Huttonin (1989) perinteiset itsetuntomittarit mit
taavat enemmän yksilön tyyliä ja orientaatiota arvioida itseään kuin omaa itse
tunnon tasoa. Heidän mukaansa henkilö, joka tekee varovaisia, konservatiivi
sia, itseä suojelevia itsearviointeja saa matalia itsetuntoarvoja. Puolestaan kor
keita itsetuntoarvoja saa henkilö, joka ottaa riskejä ja tehostaa omaa orientaatio-
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taan. Lisäksi minäkäsitysteorioiden mukaan minäkäsityksen selkeys heijastuu 
itsetuntoon. Positiivinen, selkeä minäkäsitys ilmenee vahvana itsetuntona ja 
vastaavasti heikko itsetunto liittyy heikkoon minäkäsitykseen. (Salmivalli 1997, 
93-98.) Mittarin validiteetin osalta ongelmana on minäkäsityksen ja itsetunnon
mittaamisessa mittaustulosten erottaminen.

Scheinin (1990) mukaan suuri osa ahdistus-, itsearvostus-, omanarvontun
to- ja yleistä minäkäsitystä mittaavista mittareista mittaa yksilön itsetuntoon 
liittyvää persoonallisuuden rakennetta. Itsearviointimittareiden sisältövalidi
teetti on hyvin ongelmallinen. Mittaako mittari juuri sitä, mitä sen on tarkoitus 
mitata? Itsearviointimittareille on vaikea osoittaa validiteettia. On vaikea löytää 
ulkoista vertailukohtaa sille, että tieto itsestä on juuri minäkäsitystä tai tunne 
itsestä on itsetuntoa tai tunne omasta pystyvyydestä on sisäistä elämähallinnan 
tunnetta. Toinen itsearviointimittareihin liittyvä validisuusongelma sisältyy yk
silön antamiin vastauksiin. Yksilö vastaa mittarin asioihin helposti sosiaalisesti 
suotavalla tavalla. Tähän liittyy ensimmäisenä asiana vaikutelman luominen. 
Tällä tarkoitetaan tietoista pyrkimystä antaa itsestä sosiaalisesti suotuisa kuva. 
Toinen asia liittyy itsepetokseen. Se kuvastaa yksilön tiedostamatonta halua 
nähdä itsensä positiivisempana kuin hän todellisuudessa on. (Jaari 2004, 46-47.) 
Optimistinen, todellisuutta parempi minäkäsitys kohottaa itsetuntoa ja ylläpi
tää yksilön uskoa itseensä. Tällainen minäkäsitys lisää yksilön toimintakykyä. 
Hän jaksaa yrittää enemmän ja hän tuntee onnistuvansa useammin kuin henki
lö, joka näkee itsensä negatiivisena eikä usko omiin toimintamahdollisuuksiin
sa. Tämä on edelleen yhteydessä yksilön kokemaan elämänhallinnan tuntee
seen. Hyvin optimistisen minäkäsityksen omaava yksilö antaa itsearvioinnin 
kautta tapahtuvissa mittauksissa helposti myös liian positiivisen arvion itse
tunnostaan ja elämänhallinnan tunteestaan. Yksilön itseensä kohdistamat asen
teet muistuttavat osittain muihin kohdistuvia asenteita. Jokainen yksilö on eri
lainen ja henkilöiden välinen vertailu tai arviointi on ongelmallista. Yksilö on 
taipuvainen omaksumaan itseensä nähden positiivisia asenteita ja ylläpitämään 
tämän avulla myös psyykkistä tasapainoaan (Rosenberg 1965, 7-8.) 

5.8 Mittareiden reliabiliteetti 

Mittauksen toistettavuus eli reliabiliteetti on tärkeä mittauksen ominaisuus. Re
liabiliteetin käsitettä voidaan kuvata myös käsitteillä luotettavuus, pysyvyys, 
johdonmukaisuus, ennustettavuus, ja tarkkuus. Reliabiliteettia voidaan lähestyä 
kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma tuo esille pysyvyyden, luo
tettavuuden ja ennustettavuuden samojen tai vähintään samankaltaisten tulosten 
saamiseksi. Toinen näkökulma on se, miten mittari saa esille todellisia mittoja mi
tattavasta ilmiöstä. Tämä tuo esille mittarin tarkkuuden. Kolmas näkökulma tuo 
esille mittarin suhteellisen virheettömyyden. (Kerlinger 1986, 404-405.) 

Kyselylomake testattiin ennen mittauksen suorittamista ja saadun palaut
teen perusteella mittarin asioita kehitettiin niin, että luotettavuutta saatiin lisät-
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tyä. Lähinnä muutamissa asioissa ilmeni ymmärrettävyyteen liittyviä puutteita. 
Kyselylomakkeen mittarit oli jo tätä ennen pyritty luomaan mahdollisimman 
yksiselitteisiksi vastata. Kysymysosiot luotiin myös mahdollisimman samankal
taisiksi. Poikkeuksena on elämänhallinnan tunteen mittari, joka päätettiin jättää 
yksisuuntaiseksi, koska väitteitä olisi ollut vaikea saada kaksisuuntaisina sa
mansisältöisiksi. Kyselyn vastaukset käytiin läpi ennen koodausta epäjohdon
mukaisten ja väärin suoritettujen vastausten tarkistamiseksi ja poistamiseksi. 
Kaksi vastaaja oli selvästi jättänyt vastaamisen kesken ja näiden vastaukset 
poistettiin. 

Mittauksen toistettavuudella äärettömiä kertoja tulisi saada samalla koh
dejoukolla mahdollisimman samanlaisia mittaustuloksia. Toistettavuuden pe
rusta on yhteydessä tutkimuksen tuloksiin. Mikäli mittaus ei anna samalla mit
tarilla samalle kohdejoukolle samankaltaisia tuloksia, aineistosta on vaikea teh
dä johtopäätöksiä. Reliabiliteettia voidaan laskea kolmen eri perusteen mukaan, 
jotka ovat rinnakkaismittaus, toistomittaus ja mittarin sisäisen konsistenssin 
laskeminen. 

Tässä tutkimuksessa mittauksen reliabiliteetin määrittämiseen käytetään 
mittauksen sisäisen konsistenssin laskemista. Eksploratiivista faktorianalyysia 
käytetään myös muuttujien ryhrnittelyyn jatkoanalyyseja varten. Ihanneminä
käsityksen ja ihanneitsetunnon mittareiden osalta faktorianalyysiä käytetään 
vain mittareiden reliabiliteetin analysoimiseen. (Liite 4 Ihanneminäkäsityksen ja 
ihanneitsetunnon faktorit.) Ihanneminäkäsityksen ja ihanneitsetunnon ja
kaumat muodostuivat niin vinoiksi, että niiden osalta tyydytään toteamaan vas
taajien ihanneminän tavoitteellisuus keskiarvon ja keskihajonnan sekä jakaumi
en avulla. Minäkäsityksen ja ihanneminäkäsityksen sekä itsetunnon ja ihanneit
setunnon erojen merkitsevyys mitataan t-testillä. Tavallinen tapa arvioida re
liabiliteettia on laskea sen Cronbachin alfa-kerroin, jolla arvioidaan sisäistä yh
tenäisyyttä. (Högmander ym. 2003, 131-132.) Alkulan ym. (1999, 99) mukaan ei 
ole olemassa yksiselitteistä sääntöä sille, minkälainen reliaabelius olisi hyvä tai 
minkälainen olisi hylättävä. Heidän mielestään reliabiliteetin tulisi olla korke
ampi kuin 0,70. Erätuulen ym. (1996,104) mukaan tutkija voi olla tyytyväinen 
mittariinsa, jos reliabiliteetti on yli 0,80. Rajassa on ilmeistä tulkinnallisuutta. 
Myös Heikkilän (1998, 179) mielestä kerroin saisi olla yli 0,70. Jos reliabiliteetti 
jää alle 0,50:n on syytä huoleen. Tällöin on syytä pohtia muuttujien yhdistämis
tä ja näin saada reliabiliteettia nostettua. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, on 
huonon reliabiliteetin muuttujia harkittava jätettäväksi pois analyyseista, vaik
ka tämä aiheuttaa kerätyn informaation supistamista. Alhainen reliabiliteetti vie 
perustaa tulosten ja johtopäätösten luotettavuudelta. (Erätuuli ym. 1996, 104.) 

Reaalirninäkäsityksen mittarin summamuuttujien (taulukko 4) Cron
bachin alfa-kertoimet vaihtelevat välillä 0,65-0,80. Suoritusminäkäsityksen 
summamuuttujan reliabiliteettia voidaan pitää tyydyttävänä ja muiden reliabili
teettia hyvänä. Emotionaalisen minäkäsityksen summamuuttujan reliabiliteetti 
on jopa erittäin hyvä. Ihanneminäkäsityksen summamuuttujien reliabiliteetti
kerroin on kokonaisuutena parempi. Kertoimet vaihtelevat välillä 0,72-0,87. 
Tässä mittarissa sosiaalinen ihanneminäkäsitys saa reliabiliteetti arvon 0,72, jota 
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voidaan pitää hyvänä. Muiden summamuuttujien reliabiliteettiarvot ovat erit
täin hyviä. 

Reaali-itsetunnon mittarin faktorien reliabiliteettikertoimet vaihtelevat vä
lillä 0,51-0,82. Yksilön itsetunnon yhteisöllisyyttä (0,82) ja tavoitteellisuutta (0,81) 
mittaavat summamuuttujat saavat korkeat arvot. Sen sijaan reaali-itsetunnon 
sosiaalisen turvallisuuden tunne (0,51) ja yhteisöllisyyden sisältö (0,51) saavat välttä
vän arvon. Kahdessa jälkimmäisessä faktorissa arvon alhaisuuteen vaikuttaa 
todennäköisesti muuttujien pieni lukumäärä, kaksi muuttujaa. Muiden ihanne
itsetuntoa mittaavien faktoreiden reliabiliteettiarvoja voidaan pitää hyvinä osit
tain tyydyttävinä. 

Ihanne itsetunnon mittarin faktorien reliabiliteettiarvot ovat korkeita. Ne 
vaihtelevat välillä 0,58-0,90. Alhaisen reliabiliteettiarvon saa vastuun kokeminen. 
Alhaiseen arvoon ovat syynä muuttujien vähäinen määrä (2) sekä faktorin saa
ma alhainen selitysosuus (0,91), joka jäi alle asetetun 1,00 rajan. Korkeita reliabi
liteetti arvoja saavat sen sijaan ihanne itsetunnon tavoitteellisuus (0,90), yhteisölli
syys (0,85), pätevyys, kelpoisuus (0,85), minuus (0,84) ja turvallisuuden tunne (0,83). 

Elämänhallinnan tunne -mittarin faktorien arvot vaihtelevat välillä 0,54-
0,76. Toisen apuun turvautumisen (0,62) ja oman onnensa sepän (0,54) saamat 
alhaiset arvot aiheutunevat muuttujien vähäisestä määrästä, kaksi muuttujaa. 

Sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksien mittarin faktoreista erottuu itsenäinen 
ja ongelmia kohtaava sisäinen yrittäjä (0,81) korkealla reliabiliteettiarvolla. Myös 
muiden faktoreiden reliabiliteettiarvot ovat vähintään tyydyttäviä (0,69-0,77). 

Muodostettujen faktoreiden saamia reliabiliteettiarvoja voidaan pitää ko
konaisuutena tyydyttävinä tai hyvinä. Muutaman faktorin reliabiliteetti jää al
haiseksi, mutta ylittää kuitenkin asetetun rajan 0,50. Muuttujien yhdistämistä ei 
katsottu tarpeelliseksi. 

TAULUKKO 4 Tutkimuksessa käytetyt summamuuttujat 

Käytetyt mittarit ja faktoreiden 
reliabiliteettien estimaatit 

Reaaliminäkäsitysmittari 

Sosiaalinen minäkäsitys 
Sosiaalinen-emotionaalinen minäkäsitys 
Emotionaalinen minäkäsitys 
Suoritusminäkäsitys 

Ihanne minäkäsitysmittari 

Ihanne suoritusminäkäsitys 
Sosiaalinen-emotionaalinen ihanne 
minäkäsitys 
Emotionaalinen ihanne minäkäsitys 
Sosiaalinen ihanne minäkäsitys 

Osioiden 
lukumäärä 

19 

6 

5 

5 

3 

24 

7 

8 

5 

4 

Cronbachin Alfa-
kerroin 

70 

78 

80 

65 

86 

87 

85 

72 

jatkuu 
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TAULUKKO 4 jatkuu 

Reaali-itsetuntomittari 33 

Henkinen turvallisuus 4 77 
Sosiaalinen turvallisuus 2 51 
Minuus 3 72 

Minuuden ilmaisu 2 64 
Yhteisöllisyys 6 82 
Yhteisöllisyyden sisältö 2 51 
Tavoitteellisuus 7 81 
Itsenäisyys ja vastuullisuus 2 71 

Pätevyys, kelpoisuus 3 67 
Oman heikkouden tunnistaminen 2 69 

Ihanneitsetuntomittari 48 

Ihanneitsetunnon henkisen turvallisuuden 
tunne 3 83 

Ihanneitsetunnon sosiaalisen 
turvallisuuden tunne 5 78 
Ihanneitsetunnon minuus 7 84 
Ihanneitsetunnon minuuden ilmaisu 3 73 
Ihanneitsetunnon yhteisöllisyys 6 85 
Ihanneitsetunnon yhteisöllisyyden 
merkitys 3 72 

Ihanneitsetunnon tavoitteellisuus 9 90 
Ihanneitsetunnon vastuun kokeminen 2 58 
Ihanneitsetunnon pätevyys, kelpoisuus 7 85 
Th,mneitsetunnon suoriutuminen 3 64 

Elämänhallinnan tunnemittari 15 

Kohtalon tunne 5 76 
Sisäinen hallinnan tunne 6 76 
Toisen apuun turvautuminen 2 62 
Oman onnensa seppä 2 54 

Sisäisen yrittäjyyden mittari 13 

Itsenäinen ja ongelmia kohtaava sisäinen 
yrittäjä 7 81 
Luova ja innovatiivinen sisäinen yrittäjä 2 69 
Yhteistyöhaluinen sisäinen yrittäjä 2 70 
Muutoshaluinen sisäinen yrittäjä 2 77 

5.9 Tutkimuksen kohdejoukon kuvailu 

Sukupuolen jakauma vastaa tutkimuksessa valtakunnallista jakaumaa. Luku
vuoden 2002-2003 aikana ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan toimialal
la opiskeli 6 008 miespuolista ja 15 241 naispuolista opiskelijaa. Prosentuaalises
ti heidän jakaumansa on miespuolisia 28,3 % ja naispuolisia 71,3 %. (AMKOTA 
2003, URL:http://amkota.csc.fi.hvml.) 
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Ikäjakauma painottuu myöhemmän nuoruusiän (18-25 v) nuoriin. Tämä 
on luonnollista, koska tässä ikävaiheessa haetaan koulutusta tulevaan ammat
tiin ja valmistaudutaan itsenäistymään myös opiskelun avulla. Ammattikor
keakoululaitos on järjestelmänä nuori. Sen vuoksi sieltä valmistuneiden ikäja
kauma on vielä varsin homogeeninen. Tämä ilmenee myös tässä tutkimuksessa 
36 vuotta ja sitä vanhempien vähäisenä määränä. On huomioitava, että aikuis
koulutus rajattiin kohdejoukon ulkopuolelle. Tutkimuksen kohdejoukkona on 
nuorten koulutuksessa mukana olevat ja sieltä valmistuneet tradenomit. Myös 
työhistoria seuraa myös kohdejoukon ikäjakaumaa. Nuorella ei voi ikänsä 
vuoksi luonnollisesti olla vielä kovin pitkää työhistoriaa. 

Yli puolet 52,7 % vastaajista ilmoittaa työhistoria-ajakseen enintään kaksi 
vuotta. Oman toiminnan tämän hetkisen luonteen osalta kohderyhmässä pai
nottuu palkkatyön osuus. 144 vastaajaa ilmoittaa tekevänsä työtä toisen palve
luksessa. Kun opiskelijaksi (n=235) itsensä ilmoittaneet rajataan pois, jää palk
katyötä tekevien osuudeksi muusta jäljelle jäävästä ryhmästä (n=176) 81,8 %. 
Yrittäjänä tai ammatinharjoittajan ilmoitti toimivansa 7 henkilöä. Heidän osuu
tensa jää 4,0 %:iin. Työttömänä oli kyselyn tekohetkellä 14 henkilöä. Heidän 
osuutensa on 8,0 % . Tutkimuksen kohdejoukon vastaukset noudattavat vuosina 
1997-2001 hallinnon ja kaupan toimialalta valmistuneiden tradenomien pro
senttiosuuksia. Tehdyssä seurannassa palkansaajia oli valtakunnallisesti 82,4 % 
ja yrittäjiä 1,4 % sekä työttömiä 6,6 %. (AMKOTA 2003, 
URL:http:/ /amkota.csc.fi.hvml.) 

Opiskelijoiden jakautuminen epätasaisesti eri vuosikursseille selittyy op
pilaitoksessamme tapahtuvasta huomattavasta opiskelijoiden opintojen kes
keyttämisestä ja siirtymisestä toiseen oppilaitokseen. Tutkimuksessa tämä il
menee 2. ja 3. vuoden opiskelijavastausten pienempänä määränä. 

Isän ja äidin ammatillisessa toiminnassa painottuvat samoin työntekijänä 
toimiminen. Isistä 37,3 % ja äideistä 54,9 % oli kyselyn tekohetkellä työntekijöinä 
toisen palveluksessa. Yrittäjävanhempien osuus on mielestäni korkea. Isistä 17,0 
% (n=69) ja äideistä 9,8 % (n=40) toimii joko yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. 
Työttömien vanhempien osuus on kyselyyn vastanneilla huomattavan pieni. Isis
tä vain 4,2 % (n=17) ja äideistä hieman enemmän 9,8 % (n=40) on työttöminä. 
Vastaajien vanhemmista on eläkkeellä 19,8 % (n=78) isistä ja 16,1 % (n=66) äideis
tä. Kohdan, tekee jotain muuta, yleisimmäksi asiaksi nousee vanhemman kuolema. 
Isänsä kuolleeksi ilmoittaa 7,1 % (n=29) ja äitinsä kuolleeksi 1,0 (n=4). 

TAULUKKO 5 Tutkimuksen aineisto taustamuuttujien avulla kuvattuna 

n= 403-411

Sukupuoli Ikä 
f % f % 

Nainen 296 72,0 18- 25 270 65,7 
Mies 115 28,0 26-35 129 31,4 

36- 12 2,9 
Yhtensä 411 100,0 

Yhteensä 411 100,0 

jatkuu 
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TAULUKK05 

Siviilisääty Työhistoria 
f % f % 

Naimaton 229 55,7 0-12 kk 132 32,1
Naimisissa 56 13,6 13-24 kk 85 20,7 
Avoliitossa 120 29,2 25-36 kk 53 12,9
Eronnut 6 1,5 37-48 kk 35 8,9 

49- kk 98 24,3 
Yhteensä 411 100,0 

Yhteensä 403 100,0 

Vuosikurssi Opiskelupaikka 
... f % f % 

Vasta aloittanut 99 24,1 Kemi 261 
1. vuosi 100 24,3 Tornio 150 
2. vuosi 19 4,6 
3. vuosi 25 6,1 Yhteensä 411 
Tradenomi 168 40,9 

Yhteensä 411 100,0 

n=405-411 

Oma tämän hetkinen toiminta 

Olen työntekijänä toisen palveluksessa 
Olen esimiehenä toisen palveluksessa 
Olen tulosvastuisena esimiehenä toisen palveluksessa 
Olen yrittäjä/ ammatinharjoittaja 
Olen työtön 
Olen opiskelija 
Teen jotakin muuta 

Yhteensä 

Isän tämän hetkinen toiminta 

On työntekijänä toisen palveluksessa 
On esimiehenä toisen palveluksessa 
On tulosvastuisena esimiehenä toisen palveluksessa 
On yrittäjä/ ammatinharjoittaja 
On työtön 
On eläkkeellä 
On opiskelija 
Tekee jotakin muuta 

Yhteensä 

Äidin tämän hetkinen toiminta 

On työntekijänä toisen palveluksessa 
On esimiehenä toisen palveluksessa 
On tulosvastuisena esimiehenä toisen palveluksessa 
On yrittäjä/ ammatinharjoittaja 
On työtön 
On eläkkeellä 
On opiskelija 
Tekee jotakin muuta 

Yhteensä 

63,5 
36,5 

100,0 

f % 
127 30,9 
14 3,4 
3 0,7 
7 1,7 

14 3,4 
235 57,2 

11 2,7 

411 100,0 

f % 
151 37,3 
29 7,2 
25 6,2 
69 17,0 
17 4,2 
78 19,3 
1 0,2 

35 .. 8,6 

405 100,0 

f % 
225 54,9 
11 2,7 
12 2,9 
40 9,8 
40 9,8 
66 16,1 
5 1,2 

11 2,7 

410 100,0 



6 TULOKSET 

6.1 Tradenomien ja tradenomiopiskelijoiden itsearviointi omasta 
minäkäsityksestä 

Kvantitatiivisen kyselyn ensimmäinen mittari mittasi kohdejoukon minäkäsi
tystä. Vastaajan tuen arvioida itseään strukturoidun kyselylomakkeen osioiden 
avulla. Mittarin instruktiossa tuotiin esille vastaamisen rehellisyys. Itsearvioin
nissa vastaajaa pyydettiin laittamaan X sille kohdalle viisiasteikkoista mittaria, 
jonka hän koki vastaavan itseään parhaiten. Kohdejoukon minäkäsityksen mää
rittämiseksi laskettiin annetuista arvioinneista keskiarvot (ilmaistu laskevassa 
järjestyksessä) ja keskihajonnat sekä frekvenssit. Ne on kuvattu taulukossa 6. 
Frekvenssit on haluttu mukaan sen vuoksi, että nähdään niiden mahdollinen 
normaalisuus tai vinous. Muuttujat, olen kova, olen huolellinen ja olen rohkea, oli
vat kyselylomakkeessa kontrollikysymyksiä ja ne olivat käännettyinä. Tulosten 
laskemisessa muuttujat käännettiin yhdensuuntaisiksi muiden muuttujien 
kanssa niin, että vastakkaisnäkökulmat, olen tunteellinen, olen huolimaton ja olen 
ujo, tulivat arvon 1 puolelle. 

Reaaliminäkäsityksen mittarin asioista kahdeksan keskiarvo on yli neljän. 
Näistä asioista luotettavuus, ystävällisyys, oikeudenmukaisuus ja toisten aut
taminen mittaavat sosiaalista minäkäsitystä. Puolestaan rehellisyys, itsensä hy
väksyminen, itsensä kokeminen ja kiltteys mittaavat emotionaalista minäkäsi
tystä. Kiintoisaa on se, että suoritusminäkäsitystä mittaavaa osiota ei ole muka
na. Sen sijaa kahdeksan huonoimman keskiarvon saaneen muuttujan joukossa 
on kaksi suoritusminäkäsitystä mittaavaa osiota, ne ovat matematiikan ja vie
raiden kielten osaaminen. Muista huonon keskiarvon saaneista asioista rohke
us, järkeen luottaminen, persoonallisuus ja tunteellisuus liittyvät emotionaali
sen minäkäsityksen mittaamiseen. Loput osiot määräilevyys ja rentous ihmisten 
seurassa ovat sosiaalista minäkäsitystä mittaavia muuttujia. Suurin yksimieli
syys ja pienin keskihajonta kohdejoukon vastauksissa on sosiaalisen minäkäsi
tyksen muuttujissa. Näitä ovat luotettavuus, suosio ihmisten joukossa, ystävällisyys, 
oikeudenmukaisuus ja auttavaisuus. Yksimielisyyttä löytyi myös oman viisauden ja 
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toiminnassa onnistumisen muuttujissa, jotka mittaavat suoritusminäkäsitystä. 
Emotionaalisen minäkäsityksen muuttujien osalta vastaajat olivat yksimieli
simpiä rehellisyyden, itsensä hyväksymisen, itsensä kokemisen ja kiltteyden suhteen. 
Minäkäsityksen muuttujien 1-14 vastaukset painottuvat vastausvaihtoehtoihin 
4 ja 5. Muuttujat 1, 3-5 ja 9 mittaavat sosiaalista minäkäsitystä, muuttujat 2, 6-8, 
10 ja 11 mittaavat emotionaalista minäkäsitystä sekä muuttujat 12-14 mittaavat 
suoritusminäkäsitystä. Muuttujia voidaan pitää ainakin osaltaan sisällöltään 
sellaisina, että vastauksien oletettiin painottuvan asteikon positiiviseen päähän. 
Huolellisuudessa vastaajat ovat varsin kaksijakoisia. He kokevat itsensä joko 
huolellisiksi tai huolimattomiksi. Muuttujien 16-31 vastaukset jakautuvat lähes 
normaalisesti, kuitenkin painottuen enemmän positiiviseen suuntaan eli vasta
usvaihtoehdoille 3-5 kuin vaihtoehdoille 1-3. Poikkeuksen tekevät muuttujien, 
olen ujo - olen rohkea ja olen kova - olen tunteellinen vastaukset, jotka painottuvat 
vastausvaihtoehdoille 1-2. 

TAULUKKO 6 Minäkäsityksen mittarin osioiden keskiarvot, keskihajonnat ja frPkvPns
sit. 

Reaaliminäkäsitvksen mittari 
Muuttuia n = 410-411 1 2 3 4 5 
1. Olen luotettava 4,54 ,57 0 1 13 159 238 
2. Olen rehellinen 4,40 ,65 1 3 23 188 196 
3. Olen ystävällinen 4,31 ,67 2 3 28 211 167 
4. Olen oikeudenmukainen 4,23 ,67 2 2 37 227 143 
5. Olen auttavainen 4,20 ,67 1 6 36 236 131 
6. Hyväksyn itseni 4,09 ,82 3 17 52 207 132 
7. Olen onnistunut ihminen 4,06 ,78 4 9 61 220 117 
8. Olen kiltti 4,04 ,73 0 10 71 223 107 
9. Olen pidetty ihmisten joukossa 3,93 ,64 0 7 79 260 65 
10. Olen iloinen 3,92 ,77 2 16 79 228 86 
11. Olen tvvtvväinen (onnellinen) 3,29 ,81 1 24 73 221 92 
12. Olen hyvä oppimaan 3,89 ,73 1 13 91 233 73 
13. Onnistun toimissani 3,82 ,64 3 7 87 277 37 
14. Olen viisas (älykäs) 3,79 ,61 0 5 114 256 36 
15. Olen huolellinen 3,79 1,03 14 211 80 0 106 
16. Olen hyvä äidinkielen suullisessa

ilmaisussa 3,75 ,85 1 31 112 191 76 
17. Olen hyvä äidinkielen kiriallisessa

ilmaisussa 3,71 ,90 3 37 114 181 76 
18. Olen ahkera 3,71 ,91 6 33 111 184 77 
19. Olen rauhallinen 3,63 ,96 8 40 120 172 71 
20. Olen kiinnostava 3,56 ,95 2 19 160 206 24 
21. Olen puhelias 3,50 ,99 7 60 136 138 70 
22. Olen varma 3,49 ,83 7 41 136 199 28 
23. Olen seurallinen 3,48 ,94 10 43 153 148 57 
24. Olen hyvä vieraissa kielissä 3,41 1,04 15 66 130 137 63 
25. Olen rento ihmisten seurassa 3,28 ,89 7 69 166 138 31 
26. Olen persoonallinen (erottuva) 3,27 ,85 4 72 168 144 23 
27. Olen rohkea 3,27 ,93 9 214 155 0 33 
28. Luotan iärkeeni 3,27 ,95 17 56 173 128 37 
29. Olen määräilevä 3,25 ,73 5 42 223 127 14 
30. Olen hyvä matematiikassa 3,00 1,07 32 110 122 118 29 
31. Olen tunteellinen 2,27 ,91 82 216 110 0 3 
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6.1.1 Tradenomien ja tradenomiopiskelijoiden näkemykset omasta ihanne
minästään 

Yksilön käsitys omasta ihanneminästään kuvastaa hänen tavoitettaan kehittää 
itseään oman ihanteensa suuntaan. Ihanneminässään henkilö luo tavoitteen li
säksi myös kuvaa siitä, minkälaisena hän haluaisi olla. Yksilön kehitystä ohjaa 
myös hänen normatiivinen minäkäsityksensä, minkälaisena ympäristö odottaa 
henkilön olevan. Tässä tutkimuksessa normatiivinen minäkäsitys haluttiin raja
ta ulkopuolelle. Siksi vastaamisen instruktiossa painotettiin vastaajaan omaa 
halua, minkälaisena hän haluaisi itsensä olevan. Vastauksissa painottuu reaali
minäkäsityksen vastauksia enemmän asteikon myönteinen puoli. Tämä ilmenee 
muuttujien keskiarvoissa, jotka lähes kaikki ylittävät arvon 4. 4:ää alhaisempia 
arvoja saivat muuttujat, olen määräilevä (3,30), olen tunteellinen (3,60), luotan jär
keeni (3,69) sekä olen persoonallinen (erottuva) (3,98). Olen määräilevä -muuttujan 
vastikeparina on muuttuja olen alistuva. Keskiarvo (3,30) kuvaa vastaajien asen
netta itsensä kehittämiseen niin, että he eivät halua olla kumpaankaan painot
tuvia. Määräilevyys nähdään jonkin verran positiivisempana kuin alistuminen. 
Vastaajat kokevat olevansa tavoitteiltaan mieluummin tunteellisia kuin kovia, 
mutta he kuitenkin haluavat ihanneminänsä osalta luottaa hieman enemmän 
järkeen kuin tunteisiin. Näillä muuttujilla keskihajonta on melko korkea (0,97-
0,99) ja tätä voidaan tulkita niin, että vastauksissa yksilöiden näkemykset omas
ta ihanneminästään eroavat tunteellisuuden ja järkeen luottamisen suhteen. 
Toiset pitävät tavoitteenaan tunteellisuutta, toiset kovuutta. Samoin ajattelus
saan osa pitää järkeä ihanteenaan järkeä ja osa tunteita. 

Vastaajat ovat hyvin yksimielisiä muuttujien, olen luotettava, olen hyvä op
pimaan, olen rehellinen, hyväksyn itseni ja olen onnistunut ihmisenä liittymisestä 
ihanneminäänsä. Muuttujat ovat keskeisiä myös vastaajien reaaliminäkäsityk
sessä ja sen vuoksi on luonnollista, että ne ovat myös ihanneminän kannalta 
tärkeitä. Näiden muuttujien keskiarvot ovat korkeat (4,82-4,78). Lisäksi muut
tujien keskihajonnat ovat alle 0,50. Muuttujat olen oikeudenmukainen (4,75), olen 
luotettava (4,82) ja olen rehellinen (4,78) liittyvät yksilön suhteisuudessa elämi
seen. Tämän mittauksen perusteella vastaajilla on hyvin korkea ihanneminäkä
sityksen tavoite siitä, minkälaisena he haluavat nähdä itsensä yhteisön jäsenenä. 
Rehellisyys, luotettavuus ja oikeudenmukaisuus kuvaavat myös yksilöiden ar
voja. Kun näihin arvoperusteisiin yhdistetään yksilön itseensä kohdistamat mi
nän kehittämistavoitteet, olen hyvä oppimaan (4,78), olen onnistunut ihmisenä ja 
hyväksyn itseni, muodostavat ne yksilön minän kasvun osalta henkiseen kas
vuun liittyvän tavoitteellisuuden perustan. 

Ihanneminäkäsityksen vastaukset muodostuvat siinä määrin vinoiksi, että 
niiden osalta jatkoanalyysi jätetään suorittamatta. Eksploratiivinen faktoriana
lyysi tehdään, jotta saadaan laskettua mittarin Cronbachin alfa-kertoimet re
liabiliteetin määrittämiseksi. Useita tilastotieteen menetelmiä saa käyttää vain 
silloin, kun tutkittavat muuttujat ovat normaalisti jakautuneita perusjoukossa 
(Heikkilä 2004, 103, Metsämuuronen 2003, 512-513.) Tässä tutkimuksessa käyte
tyn perinteisen eksploratiivisen faktorianalyysin osalta edellytetään muuttujien 
olevan normaalisesti jakautuneita. Tämä edellytys ei täyty ihanneminäkäsityk-
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sen muuttujien vastausten jakaumissa. Useat muuttujien vastaukset painottuvat 
kohtiin neljä ja viisi. Vastausten painottuminen tällä tavoin oli odotettua, koska 
kyse on yksilön luomasta omasta ihanneminäkäsityksestään. Tulos on silti op-
pimista ajatellen myönteinen, koska se osoittaa selkeän enemmistön vastaajista 
luovan tavoitteellisuutta omalle minälleen näkemällä ihanneminäkäsitykses-
sään ja reaaliminäkäsityksessään kysyttyjen muuttujien suhteen eroja. 

TAULUKKO7 Ihanneminäkäsi tyksen 
frekvenssit 

mittarin osioiden keskiarvot, keskihajonnat ja 

n = 410-411 Keski- Keski- Frekvenssit 
Muuttuja arvo hajonta 1 2 3 4 5 
1. Olen luotettava 4,82 ,45 0 0 12 50 349 
2. Hyväksyn itseni 4,79 ,47 0 1 9 64 337 
3. Olen hyvä oppimaan 4,78 ,46 0 0 9 71 331 
4. Olen onnistunut ihmisenä 4,78 ,47 0 0 10 72 329 

5. Olen rehellinen 4,78 ,49 0 0 12 69 330 

6. Olen oikeudenmukainen 4,75 ,53 0 2 14 68 327 
7. Olen tyytyväinen (onnellinen) 4,77 ,51 0 1 13 65 332 

8. Olen ystävällinen 4,69 ,57 1 0 16 92 302 

9. Olen hyvä äidinkielen
suullisessa ilmaisussa 4,69 ,59 1 2 15 86 307 

10. Onnistun toimissani 4,67 ,54 0 0 15 104 292 

11. Olen huolellinen 4,66 ,59 0 4 13 102 292 

12. Olen hyvä äidinkielen
kirjallisessa ilmaisussa 4,64 ,66 1 5 22 85 298 

13. Olen hyvä vieraissa kielissä 4,64 ,69 0 10 20 76 305 
14. 01Pn v;irmc1 4,63 ,58 0 1 18 113 279 

15. Olen pidetty ihmisten joukossa 4,63 ,60 0 2 19 107 283 

16. Olen rento ihmisten seurassa 4,63 ,60 0 1 22 107 281 

17. Olen iloinen 4,62 ,61 0 2 17 115 275 

18. Olen auttavainen 4,58 ,63 0 3 21 121 266 

19. Olen viisas (älykäs) 4,56 ,60 1 0 18 141 251 

20. Olen kiinnostava 4,53 ,65 0 3 25 137 246 

21. Olen ahkera 4,52 ,69 2 6 16 140 247 

22. Olen hyvä matematiikassa 4,39 ,77 0 8 49 127 227 

23. Olen rohkea 4,37 ,68 0 5 32 180 193 

24. Olen kiltti 4,34 ,71 0 2 49 168 192 

25. Olen rauhallinen 4,34 ,73 0 1 61 146 203 

26. Olen seurallinen 4,26 ,84 2 12 59 144 194 

27. Olen puhelias 4,02 ,71 0 8 76 226 101 

28. Olen persoonallinen (erottuva) 3,98 ,81 1 7 113 171 119 

29. Luotan järkeeni 3,69 ,97 11 12 173 113 102 

30. Olen tunteellinen 3,60 ,99 8 43 142 132 86 

31. Olen määräilevä 3,30 ,64 1 21 257 116 16 
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6.1.2 Tradenomien ja tradenomiopiskelijoiden itsearviointi itsetunnostaan 

Vastaajien itsetuntoa mitattiin viidellä Borban itsetuntomittarin osiolla, joista 
ensimmäinen on yksilön turvallisuutta (security) mittaava mittari. Kyetäkseen 
vahvistamaan omaa itsetuntoaan yksilön on koettava ympäristönsä ja siihen 
liittyvät ihmissuhteet turvallisiksi. Vastaajat kokevat fyysisen kontaktin ja uusi
en kokemusten hankkimisen keskeisimmiksi turvallisuuteen liittyviksi asioiksi. 
Näiden muuttujien vastausten keskiarvo on yli 4. Suurimmat keskihajonnat 
ovat muuttujilla, joissa esitetään pelkoon, epävarmuuteen ja stressiin liittyviä 
asioita. Osalle vastaajista nämä aiheuttavat turvallisuuden kokemisen epävar
muutta. Myöhemmän nuoruus iän nuori on muodostamassa omaa minää irtau
tumassa lapsuuden kodistaan ja luomassa omaa itsenäisyyttään. Yleensä nuo
ren siirtyessä opiskelemaan tai työhön toiselle paikkakunnalle. Tällöin nuori 
joutuu irtautumaan omasta turvallisesta ympäristöstään. Tämä luo hänelle tur
vattomuuden tunnetta. Muuttujan, tutusta ympäristöstä irrottautuminen tuntuu 
minusta helpolta keskiarvo on alhaisin. Osalle vastaajista tutusta ympäristöstä 
irrottautuminen luo turvattomuutta, mutta osalle se on helppoa ja luonnollista. 
Tätä heijastaa myös muuttujan korkea keskihajonta. 

Vastausten jakaumien perusteella on nähtävissä, että keskimäärin vastaa
jat kokevat muuttujien suhteen enemmän turvallisuutta kuin turvattomuutta. 
Vastaukset painottuvat selkeästi positiiviseen 4-5 asteikkoon kuin negatiiviseen 
1-2 asteikkoon.

TAULUKKO 8 Itsetuntomittarin osioiden keskiarvot, keskihajonnat ja frekvenssit Itse
tuntomittarin osio turvallisuus 

n = 411 Keski- Keski- Frekvenssit 
Muuttuja arvo hajonta 1 2 3 4 5 

Koen ihmisten välisen fyysisen 
kontaktin miellyttävänä 
(esim. olalle taputtelu, kättely, halaus) 4,05 0,86 3 19 66 190 133 

Pyrin uusien kokemusten 
hankkimiseen 4,01 0,82 2 14 82 191 122 
Minun on helppo luoda 
kestäviä ystävyyssuhteita 3,91 0,88 3 28 75 201 104 
Minulla ei ole epärealistisia 
ja perusteettomia pelkoja 3,72 1,10 12 55 85 145 114 
Minun on helppo käsitellä 
äkillisesti muuttuvia tilanteita 3,58 0,89 7 40 124 187 53 
Tunnen harvoin psyykkistä 
stressiä ilmaisevia oireita 3,52 1,11 15 70 98 143 85 
Koen harvoin yleistä epävarmuutta 
muiden minuun 
kohdistamista odotuksista 3,34 1,07 23 71 109 160 48 
Koen teoreettisen tietoni 
erilaisista tietolähteistä 
riittäväksi 3,33 0,89 8 66 148 161 28 
Tunnen harvoin stressin 
tunnusmerkkejä itsessäni 3,17 1,12 20 119 92 130 50 
Tutusta ympäristöstä 
irrottautuminen tuntuu 
minusta helpolta 3,10 1,16 34 109 102 115 51 
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Itsetunnon kehittämisen minuutta mittaavista muuttujista omaan fyysiseen mi
nään liittyvät pukeutuminen ja ulkoinen olemus saavat hyvän itsetuntemuksen 
kanssa korkeimmat keskiarvot. Hyvä itsetuntemus luo perustaa yksilön minäkä
sitykselle, ja tämä puolestaan on itsetunnon edellytys. Enemmistö vastaajista pi
tää omaa itsetuntemusta hyvänä. Muuttujan tunnen itseni riittäväksi sellaisena kuin 
olen keskihajonta 1,07 on korkein. Vahvan itsetunnon omaava henkilö hyväksyy 
itsensä ja arvostaa itseään sellaisena kuin on. Omaan riittävyyteen liittyvien ko
kemusten perusteella osalla vastaajista on itsetuntoon liittyviä heikkouden tun
teita. Itsetunnon heikkous tulee esiin myös minuuden näppäryyttä ja itsensä il
maisua sekä palautteen vastaanottamista mittaavissa muuttujissa. Minän suhdet
ta toisiin ihmisiin mittaava olen riippumaton muista ihmisistä saa yli yhden olevan 
keskihajonnan. Muuttuja jakaa vastaajia riippuvuutta ja riippumattomuutta ko
keviin. Tärkeä on myös se, että muuttujan keskiarvo on alhaisin. Vahvan itsetun
non omaava henkilö kokee usein riippumattomuutta toisista ihmisistä ja päinvas
toin heikon itsetunnon omaava puolestaan kokee riippuvuutta. 

Itsetuntomittarin osio minuus 
n = 410-411 
Muuttuja Keski- Keski-

arvo hajonta Frekvenssit 
1 2 3 4 5 

Minun on helppo pukeutua 
eri tilanteiden mukaan 3,97 0,91 5 28 60 198 120 
Minulla on hyvä itsetuntemus 3,79 0,88 5 31 87 211 77 
Koen ulkoisen olemukseni 
miellyttävänä 3,76 0,82 4 30 83 236 58 
Tunnen itseni riittäväksi 
sellaisena kuin olen 3,75 1,07 13 48 76 164 110 
Olen näppärä motorisissa 
harjoitteissa 3,72 0,87 33 123 176 78 
Minun on helppo ilmaista tunteitani 
tunteitani 3,66 0,98 4 56 96 174 81 
Ilmaisen omat mielipiteeni 
ja kommenttini 3,60 0,90 4 48 115 186 58 
Minun on helppo ilmaista 
itseäni omin sanoin, 
koska koen sen riskittömäksi 3,58 0,89 6 38 136 175 56 
Käytän usein positiivisia ilmauksia 
muista puhuessani 3,55 0,76 3 25 159 191 32 
Minun on helppo ottaa vastaan 
palautetta (tunnen itseni 
kritiikki tilanteessa varmaksi) 3,32 0,99 17 71 122 166 35 
Olen riippumaton muista ihmisistä 3,22 1,01 19 81 135 142 34 

Itsetunnon kehittämisen yhteisöllisyyttä (affiliation) mittaavien muuttujien vas
taukset saavat hyvin korkeita keskiarvoja. Yhteisöllisyyden kokeminen ja mui
den ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa oleminen on tärkeää yksilön itsetun
non vahvistamiseksi. Ystävyyssuhteet ovat olennaisen tärkeitä. Niiden avulla 
yksilö voi tuntea kuuluvansa johonkin ja hän voi saada hyväksyntää. Itsetun
non yhteisöllisyyden suhteen suurimmalla osalla vastaajista ei ole ongelmia. 
Kukaan ei vastannut, että hänen ihmissuhteensa ovat huonossa kunnossa. Osal
le vastaajista ihmissuhteiden luominen ja ryhmässä olemisesta nauttiminen se
kä useaan ryhmään kuuluminen ovat itsetunnon yhteisöllisyyden kannalta vai-
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keita asioita. Muutamilla on epävarmuutta siitä, arvostavatko toiset henkilöt 
häntä. Kuitenkin kaikkien itsetunnon yhteisöllisyyttä mittaavien muuttujien 
vastaukset painottuvat positiiviselle puolelle. 

Itsetuntomittarin osio yhteisöllisyys 
n = 411 
Muuttuja Keski- Keski-

arvo hajonta Frekvenssit 
1 2 3 4 5 

1. Ystävyys on käsitteenä
ja asiana minulle täysin selvä 4,65 0,60 1 3 12 108 287 

2. Yhteisön voivat muodostaa ikään
katsomatta kaikki siihen kykenevät 4,61 0,61 0 15 118 274 

3. Minun on helppo ylläpitää
luomiani ystävyyssuhteita 4,16 0,77 2 8 58 199 144 

4. Olen empaattinen ja samaistun muiden
tunteisiin ja tarpeisiin 4,10 0,77 1 8 72 198 132 

5. Minulla on paljon ystäviä 4,09 0,83 2 10 83 170 146 
6. Minulla on ihmissuhteeni hyvässä

kunnossa 4,05 0,81 0 22 57 209 123 
7. Minun on helppo luoda ihmissuhteita 3,86 0,97 6 39 72 184 110 
9. Hakeudun muiden seuraan ryhmässä,

nautin yhdessäolosta 3,83 0,86 3 26 96 198 88 
9. Tunnen kuuluvani useaan ryhmään 3,70 0,98 13 34 98 185 81 
10. Minusta tuntuu, että muut 

arvostavat minua 3,62 0,78 4 33 110 234 30 

Itsetunnoltaan vahva yksilö asettaa itselleen realistisia tavoitteita ja saavuttaa 
ne. Näin hän pystyy suoriutumisellaan edelleen vahvistamaan itsetuntoaan 
päinvastoin kuin heikon itsetunnon omaava henkilö. Osoittaakseen sekä itsel
leen että toisille omaa pätevyyttään hän asettaa usein suoriutumiseensa nähden 
liian vaativia tavoitteita ja epäonnistuu niiden saavuttamisessa. Tämä puoles
taan heikentää hänen muutenkin alhaista itsetuntoaan ja käy näin häntä itseään 
vastaan. Itsetunnon kehittämisen tavoitteellisuutta mittaavat muuttujat saavat 
korkeita keskiarvoja. Vastaajat ovat motivoituneita kehittämään itseään. Oman 
henkisen kasvun näkökulmasta tämä on keskeinen tulos. 91,7 % vastaajista on 
valinnut vastausvaihtoehdoksi 4 (36,0 % ) tai 5 (55,7 % ) . Muuttujan asetan itselle

ni realistisia tavoitteita jakauma vaihtoehdoille 4 (52,6 % ) tai 5 (29,2) on 81,8 %. 
Kun tarkastellaan muuttujan, onnistun saavuttamaan itselleni asettamat tavoitteet

vastaukset painottuvat vaihtoehdoille 3 (19,5 %) tai 4 (64,0 %). Täysin varmoja 
omasta onnistumisestaan on 12,4 % vastaajista. Epävarmimpia vastaajat ovat 
omasta kyvystään arvioida luotettavasti omaa suoriutumistaan. Siinäkin selkeä 
enemmistö (67,2 %) on vastannut vaihtoehtoihin 4 tai 5. Vastausten perusteella 
henkilöiden itsetunnon kehittämisen tavoitteellisuudesta tulee hyvin myöntei
nen kuva. Selkeä vähemmistö vastaa muuttujien vastausvaihtoehtoihin 1 tai 2. 
Tämä tukee humanistisen ihmiskäsityksen näkemystä ihmisen tavoitteellisuu
desta. Humanistisen ihmiskäsityksen keskeinen teesi on, että ihmisellä on luon
nostaan kasvupotentiaalia ja hän pyrkii kehittämään itseään, jos ympäristö an
taa siihen mahdollisuuksia, tukea, haasteita ja hyväksyntää. 
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Itsetuntomittarin osio tavoitteellisuus 
n =410-411 

Muuttuja Keski- Keski- Frekvenssit 
arvo hajonta 1 2 3 4 5 

1. Tunnen motivaatiota kehittää itseäni 4,44 0,75 3 7 24 148 229 
2. Vien aloittamani tehtävän

lähes aina loppuun 4,30 0,79 2 9 46 161 193 
3. Teen itse päätökseni 4,20 0,72 1 5 53 203 148 
4. Kykenen tekemään päätöksiä 4,17 0,79 3 13 41 209 145 
5. Asetan itselleni realistisia tavoitteita 4,06 0,80 3 15 57 216 120 
6. Onnistun saavuttamaan itselleni

asettamat tavoitteet 3,84 0,71 4 13 80 263 51 
7. Tunnen pystyväni vaikuttamaan

sekä omiin että toisten tekemisiin 3,80 0,75 3 15 102 234 57 
8. Koen saamani tehtävät monipuolisina

ja osaan ennakoida tehtävien ratkaisuja
9. Haluan ottaa vastuuta

3,80 0,76 1 18 107 222 63 

(myös muiden toimista) 3,76 0,84 6 25 96 220 64 
10. Tunnen itseni vahvaksi uusien

haasteiden edessä 3,69 0,78 1 27 122 210 51 
11. Minun on helppo arvioida luotettavasti

omia taitojani 3,68 0,87 8 32 95 223 53 

Yksilön pätevyyden tunne tulee hänen onnistumisistaan eri suoriutumisen 
aloilla. Kun yksilö tuntee kyvykkyyttä, hän hyväksyy sekä vahvuutensa että 
heikkoutensa. Itsetunnon kehittämisen kannalta pätevyyden tunteen kokemi
nen luo yksilössä voimaantumista. Henkilö kykenee sisäisesti ohjaamaan omaa 
tekemistään ja käyttäytymistään. Hänellä on sisäisen elämänhallinnan tunne. 

Vastaajat tuntevat hyvin omat vahvuutensa, mikä on hyvän itsetunnon 
yksi tunnusmerkki. Vastausvaihtoehdon 4 tai 5 valitsee 75,9 % vastaajista. Myös 
seuraavien muuttujien minulla on positiivinen asenne omiin saavutuksiini, pidän 
niitä ansioinani ja olen halukas ilmaisemaan omia mielipiteitäni vastaukset painottu
vat positiiviselle vaihtoehdon 4 tai 5 puolelle. Varauksellisimmin henkilöt vas
taavat omaa osaamattomuutta ja omien heikkouksien hyväksyntää mittaaviin 
muuttujiin. Myös näiden muuttujien keskihajonnat ovat suurimmat. Enemmis
tö vastaajista kokee, että heidän pätevyytensä ja kelpoisuutensa on vähintään 
3:n tasolla. Tämän perusteella he tuntisivat omaa kyvykkyyttä ja pystyisivät oh
jaamaan oma elämäänsä sekä tuntisivat siinä sisäistä elämänhallinnan tunnetta. 
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Itsetuntomittarin osio pätevyys 
n = 411 
Muuttuja Keski- Keski- Frekvenssit 

arvo hajonta 1 2 3 4 5 

1. Tiedän omat vahvuuteni 3,92 0,91 6 28 65 204 108 

2. Minulla on positiivinen asenne omiin
saavutuksiini, pidän niitä ansionani 3,92 0,96 5 38 63 184 121 

3. Olen halukas ilmaisemaan
omia mielipiteitäni 3,87 0,83 1 24 95 200 91 

4. Uuden tehtävän saadessani
ajattelen yleensä "tästä selviydyn"

5. Olen "hyvä häviäjä". Osaan suhtautua
3,63 0,91 5 41 101 196 68 

negatiivisiin kokemuksiin tai häviöön
reil ulla tavalla 3,63 0,99 11 46 100 181 73 

6. Jatkan tekemistä, vaikka koen sen
liian hankalaksi 3,55 0,99 9 60 100 179 63 

7. Haluan suoriutua joillakin tehtäväalueilla,
vaikka tiedän, ettei tehtäväalue 4 41 141 184 41 
ole vahvuuttani 3,53 0,84 

8. Teen useita tehtäviä samanaikaisesti, koska
tunnen onnistuvani, enkä pelkää virheitä 3,44 0,88 7 50 147 171 36 

9. Tuntiessani osaamattomuutta, sallin sen itselleni
ja osaamattomuus ei näy minussa
käyttäytymisen muutoksena 3,34 1,01 15 72 127 153 44 

10. Minun on helppo hyväksyä heikkouteni 3,27 1,04 16 90 117 145 43 

6.1.3 Tradenomien ja tradenomiopiskelijoiden näkemykset omasta ihanne
itsetunnostaan 

Yksilön ihanneitsetuntoon liittämät tavoitteet voidaan arvioida niiden tärkey
den, saavutettavuuden, kuormitettavuuden, sosiaalisen tuen ja tunteiden suh
teen. Henkilökohtaisten tavoitteiden arviointia koskevat tulokset osoittavat, että 
elämänhallinnan tunne, itsearvostus, elämän tyytyväisyys ja psyykkinen terve
ys ovat yhteydessä henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen kokemiseen. 
Yksilön omaan tehtävään, ympäristöön ja kehitystehtäviin suuntautuneet ta
voitteet voivat johtaa elämän tyytyväisyyteen, itsearvostuksen ja psyykkisen 
hyvinvoinnin lisääntymiseen. Tällä on puolestaan uudelleen yhteyttä uusien 
tehtävään ja ympäristöön liittyvien henkilökohtaisten tavoitteiden luomiseen. 
Antonovskin (1987, 22-23) mukaan yksilön kokemat tunteet, henkilökohtaiset 
vuorovaikutussuhteet toisiin ihmisiin ja oma työ ja toiminta vaikuttavat itse
tunnon vaihteluun. Yksilön itsearvostus ja itsetunto syntyvät, kun hän vertaa 
toimintansa tuloksia asettamiinsa tavoitteisiin. 

Kuten edellä ihanneminäkäsityksen mittarin muuttujien vastauksissa, niin 
myös ihanneitsetunnon mittarin vastauksissa keskiarvot ovat korkeita. Niissä 
tulee hyvin esille vastaajien omalle itsetunnolleen asettamat ihanteet ja tavoit
teet. Kokonaisvaltainen itsetunto heijastaa havaittua eroa reaaliminäkäsityksen 
ja ihanneminäkäsityksen välillä. Ihanneitsetunto on tästä vielä korkeampi nä
kemys itsestä. Ihanneitsetunto heijastaa ihanneminäkäsitykseen liittyvää tavoit
teellisuutta suhteessa itsensä hyväksymiseen ja arvostamiseen. Ihanne itsetunto 
voidaan nähdä jopa epärealistisena ja saavuttamattomana tavoitteena. Toisaal-
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ta, jos reaaliminäkäsityksen ja ihanneminäkäsityksen kaventaminen voi paran
taa yksilön itsetuntoa, ei ihanneitsetunnon tavoittelu ole turhaa. Jaaran (2003, 
39-40) mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että yksilön kyvyt, pyrkimykset,
päämäärät ja saavutukset vaikuttavat itsetuntoon ja näkyvät käyttäytymisessä.
Yksilöitä, joilla on vahva itsetunto, pidetään sosiaalisesti hyväksyttävämpinä,
aktiivisempina, menestyksellisempinä ja esimerkiksi ahdistuneisuuteen, poik
keavuuteen ja rikollisuuteen vähemmän taipuvaisina. Tämä lähestymistapa on
yleinen itsetunnon kehitystä käsittelevissä teorioissa. Kun yksilö pystyy luo
maan itselleen ihanteen itsetuntonsa osalle, hän todennäköisesti pyrkii toteut
tamaan sen mukaista itsensä kehittämistä ja saavuttamaan ainakin osittain tä
män tavoitteen. Keshen (1996) mukaan kohtuullisen vahva itsetunto edellyttää
yksilön tiettyjen piirteiden jalostumista sekä tiettyjen piirteiden torjumista. Koh
tuullisen vahva itsetunto suo yksilölle mahdollisuuden löytää oma arvokkuus
ja kyvyn myös muiden hyvinvoinnin edistämiseen.

Ihanneitsetunnon mittarin muuttujat ovat jakautuneet samalla tavalla vii
delle ulottuvuudelle kuin reaali-itsetunnon mittarin muuttujat. Ihaimeitsehnmon 
turvallisuuden tunnetta mittaavien muuttujien vastauksissa korkeimmat kes
kiarvot ovat muuttujilla, minun on helppo luoda kestäviä ystävyyssuhteita (4,74), py
rin uusien kokemusten hankkimiseen (4,68) ja minulla ei ole epärealistisia ja perusteetto
mia pelkoja (4,67). Alhaisimmat keskiarvot saavat muuttujat tutusta ympäristöstä 
irrottautuminen tuntuu minusta helpolta (4,21), koen ihmisten välisen fyysisen kontak
tin miellyttävänä(esim. olalle taputtclu, kättely, halaus) (4,45) ja koen teoreettisen tietoni 
erilaisista tietolähteistä riittäväksi (4,50). Keskihajonnat jäävät kaikilla muuttujilla 
alle l:n, mikä osoittaa vastaajien olevan varsin yksimielisiä vastauksissaan. 

TAULUKK09 Ihanneitsetuntomittarin osioiden keskiarvot, keskihajonnat ja frekvenssit 
n =411 
Ihanneitsetuntomittarin osio turvallisuuden tunne 

Keski- Keski- Frekvenssit 
Muuttuja arvo hajonta 1 2 3 4 5 
1. Minun on helppo luoda

kestäviä ystävyyssuhteita 4,74 0,52 0 1 13 78 319 
2. Pyrin uusien kokemusten hankkimiseen 4,68 0,54 0 0 15 100 296 
3. Minulla ei ole epärealistisia ja

perusteettomia pelkoja 4,67 0,61 0 3 22 82 304 
4. Tunnen harvoin psyykkistä stressiä

ilmaisevia oireita 4,64 0,62 1 3 17 101 289 
5. Koen harvoin yleistä epävarmuutta

muiden minuun kohdistamista odotuksista 4,62 0,60 0 2 18 116 275 
6. Minun on helppo käsitellä äkillisesti muuttuvia

tilanteita 4,61 0,58 0 0 19 121 271 
7. Tunnen harvoin stressin tunnusmerkkejä itsessäni 4,55 0,65 0 5 21 128 257 
8. Koen teoreettisen tietoni erilaisista tietolähteistä

riittäväksi 4,50 0,74 4 2 30 122 253 
9. Koen ihmisten välisen fyysisen kontaktin miellyt-

tävänä (esim. olalle taputtelu, kättely, halaus) 4,45 0,70 1 2 37 140 231 
10. Tutusta ympäristöstä irrottautuminen

tuntuu minusta helpolta 4,21 0,80 1 15 47 180 168 

Ihanneitsetunnon minuuden muuttujissa korkeimmat keskiarvot ovat muuttu
jilla, tunnen itseni riittäväksi sellaisena kuin olen (4,79) ja minulla on hyvä itsetunte-
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mus (4,76). Molemmat muuttujat kuvaavat hyvin yksilön itsetunnon perusole
musta. Hyvä itsetuntemus luo perustaa hyvälle minäkäsitykselle ja itsetunnolle, 
kun lisäksi yksilö tunnistaa itsessään olevat heikkoudet ja vahvuudet sekä pys
tyy hyväksymään ne. Vastaajat olivat näiden muuttujien osalta yksimielisimpiä, 
koska niiden keskihajonnat ovat alhaisimmat (0,50 ja 0,53). Tärkeä asia ihanne
itsetunnon minuuden muuttujien vastauksissa on muuttujan olen riippumaton 
muista ihmisistä (3,90) saama alhaisin keskiarvo. Minäkäsitys ja itsetunto muut
tuvat ja kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Yksilön koke
ma riippumattomuus muista ihmisistä voi muodostua yksin olemiseksi, joka on 
pelkkää yksinäisyyttä eikä kehitä häntä ihmisenä. Tässä merkityksessä riippu
mattomuus muista ihmisistä ei kehitä hänen itsetuntoaan. 

Ihanneitsetuntomittarin osio minuus 
n = 409-411 Keski- Keski- Frekvenssit 
Muuttuja arvo hajonta 1 2 3 4 5 
1. Tunnen itseni riittäväksi

sellaisena kuin olen 4,79 0,50 0 2 11 60 338 
2. Minulla on hyvä itsetuntemus 4,76 0,53 0 1 17 63 330 
3. Koen ulkoisen olemukseni

miellyttävänä 4,67 0,53 0 0 13 110 288 
4. Minun on helppo pukeutua

eri tilanteiden mukaan 4,66 0,57 0 0 20 98 293 
5. Olen näppärä motorisissa harjoitteissa 4,64 0,59 0 0 23 101 287 
6. Minun on helppo ottaa vastaan palautetta

(tunnen itseni kritiikkitilanteessa varmaksi) 4,60 0,59 0 2 16 127 264 
7. Minun on helppo ilmaista tunteitani 4,56 0,65 0 4 23 123 261 
8. Käytän usein positiivisia ilmauksia

muista puhuessani 4,46 0,66 0 1 34 149 227 
9. Ilmaisen omat mielipiteeni ja kommenttini 4,45 0,66 1 1 28 163 218 
10. Minun on helppo ilmaista itseäni, koska

koen sen riskittömäksi 4,45 0,66 0 2 32 156 221 
11. Olen riippumaton muista ihmisistä 3,90 0,85 5 11 108 185 102 

Ihanneitsetunnon yhteisöllisyyden muuttujien vastauksissa tulee esille itsetun
non kehittämiseen liittyvänä toisten ihmisten merkitys. Edellä ihanneitsetunnon 
minuuden yhteydessä tuli esille yksilön sosiaalisten suhteiden ja vuorovaiku
tuksen merkitys oman minän ja itsetunnon kehittämisessä. Ihanneitsetunnon 
yhteisöllisyyden muuttujien vastaukset tukevat tätä näkemystä. Vastaajat nä
kevät omien sosiaalisten- ja ystävyyssuhteiden ylläpitämisen ja kehittämisen 
itsetunnolleen erittäin merkityksellisenä. Korkeimmat keskiarvot ovat muuttu
jilla, ystävyys on käsitteenä ja asiana minulle täysin selvä (4,82), minun on helppo yl
läpitää luomiani ystävyyssuhteita (4,78), minulla on ihmissuhteeni hyvässä kunnossa 
(4,77) ja minun on helppo luoda ihmissuhteita (4,74). 
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Ihanneitsetuntomittarin osio yhteisöllisyys 
n = 410 -411 Keski 
Muuttuja arvo 
1. Ystävyys on käsitteenä ja

asiana minulle täysin selvä 4,82 
2. Minun on helppo ylläpitää

luomiani ystävyyssuhteita 4,78 
3. Minulla on ihmissuhteeni

hyvässä kunnossa 4,77 
4. Minun on helppo luoda ihmissuhteita 4,74 
5. Yhteisön voivat muodostaa ikään

katsomatta kaikki siihen kykenevät 4,74 
6. Minusta tuntuu, että muut arvostavat minua 4,58
7. Minulla on paljon ystäviä 4,58 
8. Olen empaattinen ja samaistun muiden

tunteisiin ja tarpeisiin 4,41 
9. Hakeudun muiden seuraan ryhmässä, nautin

nautin yhdessäolosta 4,39 
10. Tunnen kuuluvani useaan ryhmään 4,39 

Keski-
hajonta 

0,45 

0,52 

0,53 
0,51 

0,55 
0,63 
0,64 

0,70 

0,72 
0,74 

Frekvenssit 
1 2 3 4 5 

0 0 11 54 346 

1 1 10 65 334 
0 2 15 60 334 

0 1 12 80 318 

0 1 18 69 323 
0 1 27 116 267 
1 1 26 113 269 

0 3 43 149 216 

0 6 38 156 211 
0 3 55 131 222 

Ihanneitsetunnon tavoitteellisuutta mittaavien muuttujien korkeimmat keskiar
vot saavat muuttujat vien aloittamani tehtävän lähes aina loppuun (4,82), tunnen 
motivaatiota kehittää itseäni (4,79) ja kykenen tekemään päätöksiä (4,78). Muuttujien 
keskihajonnat jäävät alle 0,50:n, jota voidaan pitää hyvänä ja vastaajien yksimie
lisyttä osoittavana asiana. Ihanneitsetunnon tavoitteellisuuden vastausten kes
kiarvo on kaikilla muuttujilla yli 4,00. Vastaajat pitävät tämän perusteella itse
tunnon kehittämisessä tavoitteellisuuteen liittyviä asioita erittäin merkitykselli
sinä oman itsensä kehittämisessä. 

Ihanneitsetunnon osio tavoittccllisum; 
n = 410 -411 Keski- Keski- Frekvenssit 
Muuttuja arvo 
1. Vien aloittamani tehtävän

hajonta 1 2 3 4 5 

lähes aina loppuun 4,82 0,45 0 1 8 53 349 
2. Tunnen motivaatiota kehittää itseäni 4,79 0,47 0 1 8 66 335 
3. Kykenen tekemään päätöksiä 4,78 0,49 0 2 8 70 331 
4. Tunnen itseni vahvaksi uusien haasteiden

edessä 4,72 0,54 0 1 14 85 311 
5. Onnistun saavuttamaan itselleni

asettamat tavoitteet 4,72 0,54 0 0 18 81 312 
6. Asetan itselleni realistisia tavoitteita 4,65 0,52 0 0 9 124 278 
7. Koen saamani tehtävät monipuolisina

ja osaan ennakoida tehtävien ratkaisuja 4,64 0,58 0 1 18 109 283 
8. Teen itse päätökseni 4,63 0,61 0 1 26 98 286 
9. Minun on helppo arvioida

luotettavasti omia taitojani 4,59 0,60 0 2 19 126 264 
10. Tunnen pystyväni vaikuttamaan

sekä omiin, että toisten tekemisiin 4,31 0,66 0 2 38 201 170 
11. Haluan ottaa vastuuta

(myös muiden toimista) 4,25 0,71 1 2 53 192 163 

Oman ihannepätevyyden ja -kelpoisuuden kokemista mittaavien muuttujien 
keskiarvot ovat myös kaikki yli 4,00. Korkeimmat keskiarvot ovat muuttujilla 
uuden tehtävän saadessani ajattelen yleensä "tästä selviydyn" (4,68), tiedän omat vah
vuuteni (4,68), minulla on positiivinen asenne omiin saavutuksiini, pidän niitä ansi-
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oinani (4,66) ja olen "hyvä häviäjä" osaan suhtautua negatiivisiin kokemuksiin tai hä
viöön reilulla tavalla (4,64). 

Ihanneitsetunnon osio pätevyys 
n = 410 -411 Keski-Keski- Frekvenssit 
Muuttuja arvo hajonta 1 2 3 4 5 
1. Tiedän omat vahvuuteni 4,68 0,55 0 2 12 102 295 
2. Uuden tehtävän saadessani

ajattelen yleensä "tästä selviydyn" 4,68 0,60 1 1 20 83 306 
3. Minulla on positiivinen asenne omiin

saavutuksiini, pidän niitä ansioinani 4,66 0,61 0 5 16 94 296 
4. Olen "hyvä häviäjä" osaan suhtautua nega-

tiivisiin kokemuksiin tai häviöön reilulla tavalla 4,64 0,64 0 3 28 83 297 
5. Tuntiessani osaamattomuutta, sallin sen itselleni

ja osaamattomuus ei näy minussa
käyttäytymisen muutoksena 4,51 0,66 0 3 26 143 236 

6. Minun on helppo hyväksyä heikkouteni 4,42 0,73 0 6 41 138 226 
7. Olen halukas ilmaisemaan omia mielipiteitäni 4,41 0,66 1 3 25 180 202 
8. Jatkan tekemistä, vaikka koen sen liian

hankalaksi 4,30 0,86 4 11 51 136 209 
9. Haluan suoriutua joillakin tehtäväalueilla,

vaikka tiedän, ettei tehtäväalue ole vahvuuttani 4,28 0,76 1 5 56 163 186 
10. Teen useita tehtäviä samanaikaisesti, koska

tunnen onnistuvani, enkä pelkää virheitä 4,24 0,80 0 10 64 156 181 

Ihanneitsetuntomittarin vastausten jakaumat muodostuivat myös jokaisessa 
mittarin osiossa siinä määrin vinoiksi, että niiden perusteella päätin jättää jat
koanalyysin suorittamatta. Vastaukset painottuivat selvästi kohtiin 4 ja 5. Kes
kiarvojen, keskihajontojen ja jakaumien avulla on selkeästi nähtävissä, että vas
taajilla on tavoitteellisuutta oman itsetunnon kehittämisen ja vahvemman itse
tunnon saamisen suhteen. Tämä asia on yhteydessä viitekehyksessä esitetyn 
kanssa. Kehittääkseen omaa minää ja siihen liittyvää itsetuntoa yksilö tarvitsee 
ihanneminää, jota hän pyrki tavoittelemaan. 

6.1.4 Tradenomien ja tradenomiopiskelijoiden elämänhallinnan tunne 

Elämähallinnan tunnetta mittaavat muuttujat on koottu Levensonin (1981) ke
hittämästä menetelmästä, jossa oletetaan kolme dimensiota, jotka mittaavat us
koa sisäiseen kontrolliin, uskoa toisten henkilöiden kontrolliin ja uskoa sattu
man, kohtalon tms. kontrolliin. Muuttujia on yhteensä 19 kappaletta ja niiden 
keskiarvot ja keskihajonnat ovat seuraavat. 

Yksimielisimpiä vastaajat ovat omaan vaikuttamiseensa ja pystyvyyteensä 
liittyvien muuttujien vastauksissa. Korkeimmat keskiarvot ovat muuttujilla, 
tunnen, että pystyn itse vaikuttamaan elämäni kulkuun (4,21), omat tekoni ja päätök
seni määräävät elämästäni (4,15) ja tunnen, että on parempi ponnistella itse kuin jät
täytyä kohtalon varaan (4,13). Muuttujien keskihajonnat tukevat myös tulkintaa, 
että vastaajat luottavat omaan itseensä elämän moninaisten asioiden toteutta
misen osalta. He kokevat sisäistä elämänhallinnan tunnetta. Pienimmät kes

kiarvot ovat toisten vaikutusta ja sattuman tai kohtalon vaikutusta mittaavien 
muuttujien vastauksissa. Vastaajat eivät kovinkaan usein tunne, että muut ih
miset ohjaavat heidän elämäänsä (2,00) tai he olisivat kohtalon armoilla (2,26), 
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eivätkä he koe olevansa toisten hyväksi käytettävinä (2,04). Keskihajonta ylitti 
arvon 1 kohtalonomaisuuden tai onnen vaikutusta mittaavissa muuttujissa, ku
ten huonoa tuuria on vaikea etukäteen välttää (1,04), on kohtalon kysymys, miten mi
nulla tässä elämässä menee (1,01) ja kyvykäskään henkilö ei pärjää ilman oikeita suhtei
ta.(1,00) Näiden muuttujien keskiarvot ovat välillä 2,67-3,06. Tämän perusteella 
osa vastaajista tuntee kohtalon tai onnen vaikutuksen elämäänsä vähäiseksi ja 
toiset puolestaan kokevat niiden vaikuttavan heidän elämäänsä 

TAULUKKOlO Elämänhallinnan tunteen mittarin osioiden keskiarvot, keskihajonnat ja 
frekvenssit 

Asteikko 
1 = ei sovi minuun juuri lainkaan 
2 = ei sovi minuun kovinkaan usein 
3 = sopii minuun joskus 
4 = sopii minuun useimmiten 
5 = sopii minuun melkein aina 

Elämänhallinnan tunteen mittari 
n = 411 Keski- Keski- Frekvenssit 
Muuttuja arvo hajonta 1 2 3 4 5 
1. Tunnen, että pystyn itse vaikuttamaan

elämäni kulkuun 4,21 0,74 1 9 46 200 155 
2. Omat tekoni ja päätökseni

määräävät elämästäni 4,15 0,65 0 8 37 250 116 
3. Tunnen, että on parempi ponnistella itse

kuin jättäytyä kohtalon varaan 4,13 0,74 2 7 54 219 129 
4. Pystyn usein valvomaan etujani 3,73 0,71 2 21 100 253 35 
5. Jokainen on oman onnensa seppä 3,71 0,93 8 37 95 199 72 

6. Luotan usein, että olen kohtalon armoilla 3,64 0,79 2 30 125 210 44 
7. Usein asiat menee, niin kuin on mennäkseen 3,46 0,85 5 49 141 182 34 
8. Kun teen suunnitelmia olen myös varma,

että toteutan ne 3,42 0,76 2 39 175 173 22 
9. Epäonnestani saan syyttää vain itseäni 3,29 0,89 6 66 179 124 36 
10. Kyvykäskään henkilö ei pärjää ilman

oikeita suhteita 3,28 1,00 16 71 149 130 45 
11. Huonoa tuuria on vaikea etukäteen välttää 2,97 1,04 28 115 141 97 30 
12. Menestyäkseen on varottava ärsyttämästä

muita ihmisiä 2,96 0,91 19 103 181 91 17 
13. On kohtalon kysymys, miten minulla

tässä elämässä menee 2,58 1,01 63 132 140 66 10 
14. Asioiden saavuttaminen vaatii yleensä

vaikutusvaltaisten ihmisten miellyttämistä 2,55 0,96 57 142 150 53 9 
15. Ennen kaikkea onni vaikuttaa siihen,

saanko elämässä sen, mitä haluan 2,55 0,99 54 157 130 58 12 
16. Onnistumiseni johtuvat yleensä

hyvästä onnesta 2,38 0,86 55 190 124 39 3 
17. Tunnen usein, että olen kohtalon armoilla 2,26 0,94 92 162 122 28 7 
18. Minulla on tunne, että toiset käyttävät

minua usein hyväkseen 2,04 0,93 5 23 87 164 132 
19. Elämääni ohjaavat pääasiassa toiset ihmiset 2,00 0,84 3 19 70 202 117 
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6.1.5 Tradenomien ja tradenomiopiskelijoiden kokemus omasta 
sisäisestä yrittäjyydestä 

Korkein keskiarvo sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksista on muuttujalla olen ta
voitteellinen (4,05). Tämä tukee humanistisen ihmiskäsityksen ja oppimiskäsi
tyksen kautta luotua perusolettamusta ihmisestä. Hän on luonnoltaan aktiivi
nen ja eteenpäin pyrkivä sekä tavoitteellinen. Muuttujan keskihajonta on toi
seksi alhaisin (0,72) ja osoittaa vastaajien sangen korkeaa yksimielisyyttä omaa 
tavoitteellisuutta arvioidessaan. Tavoitteellisuuden merkitys yksilön itsensä 
kehittämisessä tuli esille myös ihanneitsetuntoa mittaavan tavoitteellisuus osi
on vastauksissa. Yksilö toimii minäkäsityksensä kautta ja luo tavoitteensa mi
näkäsityksessään ilmenevien puutteiden ja/tai ihanneminään liittyvien tavoitel
tavien päämäärien avulla. Sisäiseen yrittäjyyteen liittyvät keskeisesti riskinotto 
ja ongelmien kohtaaminen ja vastuun otto niistä. 

Suurimmat vaihtelut annetuissa vastauksissa on muuttujissa hyväksyn 
oman tekemiseni (1,08) ja ongelmat ovat minulle haaste (1,02). Molempien muuttuji
en keskiarvo on varsin alhainen ja tämä kuvannee myös vastaajien epävar
muutta kyseessä olevien asioiden kokemisesta omassa itsessään. Omaa sisäistä 
yrittäjyyttä mitattaessa vastaajia pyydettiin antamaan itselleen arvosana omasta 
sisäisestä yrittäjyydestään. Arvosanajakauma 1-5 oli heille tuttu, sillä sitä käyte
tään yleisesti ammattikorkeakoulun suoritusarvioinnissa. Tällä asteikolla vas
taajat arvioivat oman sisäisen yrittäjyytensä keskinkertaiseksi (3,15). Keskiha
jonta on muuttujajoukon alhaisin (0,71). Arvosanana muuttujan saama arvo 
tarkoittaa hyvä 3:a arvosana-asteikolla, jossa 1-2 ovat tyydyttäviä, 3-4 hyviä ja 5 
kiitettävä. Oman sisäisen yrittäjyyden arvioiminen keskinkertaiseksi tuntuu 
luonnolliselta valinnalta, koska käsitteen sisältö todennäköisesti on monelle 
vastaajalle selkiytymätön. Sama keskinkertaisuuden valinta heijastuu myös si
säisen yrittäjyyden ominaisuuksia mittaavien muuttujien saamissa keskiarvois
sa. Sisäisen yrittäjyyden käsitettä oudoksutaan siihen sisältyvän yrittäjyyden 
käsitteen vuoksi. Joillekin se yhdistää käsitteen ulkoiseen yrittäjyyteen ja tämä 
voi heijastua vastauksissa. 

TAULUKKO 11 Sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksien mittarin keskiarvot, keskihajonnat 
ja frekvenssit 

n = 410-411 Keski- Keski- Frekvenssit 
Muuttuja arvo hajonta 1 2 3 4 5 

1. Olen tavoitteellinen 4,05 ,72 1 13 51 247 99 
2. Koen yhteistyön haasteena 3,93 ,77 3 9 94 214 91 
3. Olen itsenäinen 3,83 ,78 4 20 83 239 65 
4. Olen aloitteellinen 3,77 ,77 3 21 98 235 54 
5. Haluan vastata muutoksista 3,68 ,74 0 23 128 216 44 
6. Teen työn itsenäisesti 3,68 ,81 4 27 114 216 50 
7. Haluan muutoksia 3,63 ,89 4 40 123 181 63 
8. Olen luova 3,59 ,83 0 41 136 185 49 
9. Teen asiat yhteistyössä ihmisten

kanssa 3,45 ,96 12 54 130 167 48 
jatkuu 
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TAULUKKO 11 jatkuu 

10. Olen innovatiivinen 3,42 ,75 4 27 198 157 25 
11. Arvioin itse omat tekemiseni 3,31 ,86 8 60 161 159 22 
12. Ongelmat ovat minulle haaste 3,23 1,02 20 82 125 151 33 
13. Arvioin itseni sisäisessä

yrittäjyydessä 3,15 ,71 5 54 232 113 7 
14. Pyrin riskinottoon 3,07 ,81 6 86 209 94 16 
15. Haluan kohdata ongelmia 3,04 ,91 21 88 164 129 9 
16. Hyväksyn oman tekemiseni 2,90 1,08 34 139 92 125 21 

6.2 Faktorianalyysiin perustuva tulkinta tradenomien ja 
opiskelijoiden minäkäsityksestä, itsetunnosta, 
elämähallinnan tunteesta ja omasta sisäisestä yrittäjyydestä 

Aineiston analyysissa käytettiin eksploratiivista faktorianalyysiä ja varimax
rotaatiota. Varimax-rotaation tarkoituksena oli saada mahdollisimman selkeä 
tulkinta faktoreille. Faktorianalyysille voidaan löytää useita eri tarkoituksia. Sil
lä pyritään tiivistämään muuttujien välisiä korrelaatioita. Toiseksi pyritään vä
hentämään suuri joukko muuttujia muutamaan faktoriin. Lisäksi pyritään 
muodostamaan havaittujen muuttujien taustalla olevasta prosessista mitattava 
määritelmä ja testaamaan taustalla olevan prosessin luonnetta kuvaavaa teori
aa. Erityisesti eksploratiivinen faktorianalyysi soveltuu tutkimukseen, jossa tut
kijalla on ajatus siitä, minkälainen leoria mahdollisesti yhJ.istää tutkittavia 
muuttujia. (Metsämuuronen 2003, 534.) Muuttujien tulee olla vähintään hyvällä 
järjestysasteikolla mitattuja. Tämän kriteerin tutkimuksen mittarit täyttävät. 
Faktorianalyysin tarkoituksena on löytää kohderyhmän osalta kokonaisuutena 
reaaliminäkäsitykseen ja itsetuntoon liittyviä perusulottuvuuksia ja ryhmitellä 
muuttujia, joilla reaaliminäkäsitystä ja reaali-itsetuntoa mitattiin. Tärkeää jatko
analyysin kannalta on saada supistettua muuttujien määrää. Keskeistä on myös 
antaa tulkinta saataville ulottuvuuksille. 

Faktorianalyysin tilastollisen tarkastelun osalta ei ole tarkkoja kriteerejä 
siitä, kuinka monta faktoria ja mitkä faktoreille otettavat muuttujat otetaan tul
kittaviksi. Tämän tutkimuksen osalta noudatetaan seuraavia perusteita: 

1. Faktorien ominaisarvon tulee olla vähintään yksi (Metsämuuronen 2003, 537.)
2. Kunkin faktorin selitysosuuden pitää olla vähintään 5 % (Nummenmaa 2004, 350.)
3. Latauksen tulee olla vähintään 0.40 (Metsämuuronen 2003, 537, Högmander ym. 

2003, 121.)
4. Kommunaliteetin tulee olla vähintään 0.30 (Metsämuuronen 2003, 523-524;

Nummenmaa 2004, 339.)
5. Suhteelliselle kumulatiiviselle ominaisarvolle ei anneta vähimmäisrajaa (Hög

mander ym. 2003, 110.)
6. Faktorirakenteelle voidaan antaa selkeä tulkinta (Nummenmaa 2004, 351; Met

sämuuronen 2003, 543-550; Högmander ym. 2003, 114-127.)

Nummenmaa (2004, 342-343) asettaa faktorianalyysin käytölle ehdoiksi, että 
tutkittavia tulee olla vähintään kaksi kertaa niin paljon kuin analysoitavia 
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muuttujia. Tämä ehto täyttyy tässä tutkimuksessa, koska tutkittavia on 411 ja 
muuttujia 201. Toinen ehto liittyy faktoreiden lukumäärään. Tutkittavia tulisi 
olla 20 kertaa niin paljon kuin faktoreita. Tämän ehdon täyttyminen ilmenee 
faktorianalyysin suorittamisen jälkeen, koska ennakkoon on vaikea määrittää 
tulevien faktoreiden lukumäärää. 

6.2.1 Reaaliminäkäsityksen mittarin faktorianalyysin tulokset 

Reaaliminäkäsityksen faktorien lukumäärän määrittämiseksi käytetään ominai
sarvorajana yhtä. Tällöin faktoreiden lukumääräksi saatiin seitsemän faktoria, 
jotka selittävät 55,36 % muuttujien vaihtelusta. Tarkasteltaessa faktorien suhteel
lisia ominaisarvoja päädyttiin kuitenkin neljän faktorin ratkaisuun. Tällöin jokai
sen neljän faktorin selitysosuus on vähintään 5 %. Neljännen faktorin suhteelli
nen ominaisarvo on 6 % . Viidennen faktorin ominaisarvo jää alle 5 % :n 4,4 % :iin 
(Liite 8.) 

Faktorirakenne muodostuu selkeäksi ja faktoreiden kommunaliteetit ovat 
riittävän korkeita. Seuraavassa esitetään nimetyt faktorit sekä niiden latausar
vot, kommunaliteetit sekä keskiarvot (ka) ja standardipoikkeamat (s) mukaan 
valikoituneiden kärkimuuttujien osalta. 

Faktorin viisi korkeimman latauksen saanutta muuttujaa ovat yksilön so
siaalista minäkäsitystä mittaavia muuttujia. Myös muuttuja olen iloinen voidaan 
katsoa ilmentävän yksilön emotionaalisuuden ohella sosiaaliseen käyttäytymi
seen liittyvää sisäistä tunnetta. 

F 1 Sosiaalinen minäkäsitys (selitysosuus 20.56 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,45, s = 0,54 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Olen puhelias ,78 ,66 3,50 
Olen rohkea ,65 ,47 2,73 
Olen rento ihmisten seurassa ,60 ,42 3,28 
Olen seurallinen ,52 ,35 3,48 
Olen pidetty ihmisten joukossa ,46 ,34 3,93 
Olen iloinen ,42 ,39 3,92 

Tässä faktorissa tulevat esille sosiaalisuuteen ja emotionaalisuuteen liittyvät 
muuttujat. Sosiaalisuuteen liittyvät muuttujat ystävällisyys, avuliaisuus, oikeu
denmukaisuus ja luotettavuus saavat korkean keskiarvon. Emotionaalisista minä
käsitystä mittaavista muuttujista tähän faktoriin latautuu kiltteys. Tämä liittyy 
minäkäsityksen suhteen luontevasti sosiaalisen minäkäsityksen muuttujiin. To
dennäköisesti kiltiksi itsensä tunteva henkilö haluaa olla myös ystävällinen, 
avulias, luotettava ja oikeudenmukainen. 
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F 2 Sosiaalinen-emotionaalinen minäkäsitys (selitysosuus 10,2 % kokonais
vaihtelusta) 
ka = 4,26, s = 0,48 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Olen kiltti ,68 ,47 4,04 
Olen ystävällinen ,65 ,49 4,31 
Olen avulias ,65 ,43 4,20 
Olen luotettava ,58 ,37 4,54 
Olen oikeudenmukainen ,55 ,34 4,23 

Neljä korkeimman latauksen saanutta muuttujaa mittaavat emotionaalista mi
näkäsitystä. Hyväksyn itseni ja olen onnistunut ihminen muuttujien luovat positii
visen kuvan vastaajien myönteisestä ajattelusta itseään kohtaan. Itsensä hyväk
syvä ja itsensä onnistuneeksi kokeva on varma sekä onnellinen. Tärkeää on ha
vaita sisäisen yrittäjyyden kannalta, että tällainen henkilö kokee onnistuvansa 
toimissaan. Tunne itsestä on voimakkaasti mukana omassa suoriutumisessa 

F 3 Emotionaalinen minäkäsitys (selitysosuus 6,7 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,87, s =0,57 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Hyväksyn itseni ,62 ,51 4,09 
Olen onnistunut ihminen ,61 ,52 4,06 
Olen varma ,57 ,57 3,49 
Olen tyytyväinen ( onnellinen) ,52 ,39 3,92 
Onnistun toimissani ,43 ,36 3,82 

Neljäs faktori muodostuu pelkästään suoritusminäkäsitystä mittaavista muut
tujista. Keskeistä on havaita äidinkielen merkitys vastaajien suoritusminäkäsi
tyksessä. He tuntevat olevansa hyviä oppimaan sekä hyviä myös äidinkielen 
suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa. 

F 4 Suoritusminäkäsitys (selitysosuus 6,0 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,78, s = 0,63 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti 

Olen hyvä äidinkielen kirjallisessa 
ilmaisussa ,66 ,45 
Olen hyvä oppimaan ,57 ,44 
Olen hyvä äidinkielen suullisessa 
ilmaisussa ,52 ,43 

6.2.2 Itsetuntomittarin faktorianalyysin tulokset 

Keskiarvo 

3,71 
3,89 

3,75 

Itsetuntoa mittaavat muuttujat oli kyselylomakkeessa ryhmitetty Borban itse
tuntomallin mukaan. Itsetuntoa mitattiin turvallisuuden tunteen, minuuden, 
yhteisöllisyyden, tavoitteellisuuden, pätevyyden ja kelpoisuuden suhteen. Mit
tari sisälsi 52 muuttujaa. Faktorianalyysinä käytettiin samoin kuin reaaliminä-
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käsityksen osalta eksploratiivista analyysia ja varimax-rotaatiota. Faktorien lu
kumäärän määrittämiseksi käytettiin aluksi ominaisarvorajana yhtä. Faktori
analyysiä kokeiltiin 1-4 faktorin ratkaisuilla. Edellä mainitut kriteerit huomioon 
ottaen päädyttiin kahden faktorin ratkaisuihin. (Liite 9.) Faktoreiden reliabili
teetin tarkastelussa toisen faktorin Cronbachin alfa-kerroin jää selvästi alle ,70. 
Kuitenkin faktoreiden Cronbachin alfa-kerroin ylittää arvon ,50, mitä pidetään 
kriittisenä rajana mittarin luotettavuuden suhteen. Kolmen faktorin ratkaisussa 
kolmannen faktorin reliabiliteetin kertoimena käytetty Cronbachin alfa-kerroin 
jää niin alhaiseksi, että analyysin osalta päädyttiin kahden faktorin ratkaisuun. 

Itsetuntomittarin faktorirakenne muodostuu näin selkeäksi ja faktoreiden 
kommunaliteetit ovat riittävän korkeita. Seuraavassa esitetään nimetyt faktorit 
sekä niiden latausarvot, kommunaliteetit sekä keskiarvot (ka) ja standardipoik
keamat (s) mukaan valikoituneiden kärkimuuttujien osalta. 

Turvallisuuden tunnetta mittaavia muuttujia on yhteensä 10. Cronbachin 
alfa-kertoimen reliabiliteetti osoittaa kahden faktorin ratkaisun luotettavim
maksi. Faktorit selittävät 47,6 % muuttujien vaihtelusta. Ensimmäinen faktori 
nimetään henkisen turvallisuuden faktoriksi. Se tuo esille, että itsetuntoinen 
henkilö kokee harvoin henkistä epävarmuutta, stressiä tai pelkoja. 

F 1 Henkinen turvallisuus (selitysosuus 34,0 % kokonaisvaihtelusta) 
ka =3,57, s = 0,85 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Tunnen harvoin stressin tunnusmerkkejä 
itsessäni ,72 ,53 3,17 
Koen harvoin yleistä epävarmuutta 
muiden minuun kohdistamista odotuksista ,70 ,55 3,34 
Tunnen harvoin psyykkistä stressiä 
ilmaisevia oireita ,68 ,47 3,52 
Minulla ei ole epärealistisia ja 
perusteettomia pelkoja ,56 ,35 3,72 

Toinen faktori nimetään sosiaalisen turvallisuuden faktoriksi. Siinä latautuu ra
ja-arvon 0,40 ylittäen kaksi muuttujaa. Hyvän itsetunnon omaava henkilö ky
kenee luomaan kestäviä ihmissuhteita. Hän on myös avoin uusille kokemuksil
le, joihin usein voi liittyä sosiaalisia kontakteja. Henkilö voi luottaa toisiin ihmi
siin ja ympäristöönsä sosiaalisten suhteiden ja kokemusten kartuttamiseksi. 

F 2 Sosiaalinen turvallisuus (selitysosuus 13,6 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,96, s = 0,69 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Minun on helppo luoda kestäviä 
ihmissuhteita ,61 , 41 3,91 
Pyrin uusien kokemusten hankkimiseen ,52 ,38 4,01 

Yksilön minuuteen liittyvässä reaali-itsetuntoa mittaavassa mittarissa on 11 
muuttujaa. Tässäkin faktorianalyysimallissa päädytään kahden faktorin ratkai-
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suun. Faktorit selittävät yhteensä 43,9 % muuttujien vaihtelusta. Ensimmäiseen 
faktoriin latautuu kolme reaali-itsetunnon minuutta mittaava muuttujaa, joiden 
lataus ja kommunaliteetti ylittävät asetetut raja-arvot. Faktori kertoo, että vah
van itsetunnon omaavalla on hyvä itsetuntemus ja hän kokee itsensä riittäväksi. 
Fyysinen olemus on hänelle myös tärkeää. Hänen itsetuntonsa vahvuuteen liit
tyy se, miten hän kokee oman ulkoisen olemuksensa. Yksilön fyysinen olemus 
ei liity tämän tutkimuksen ongelmanasetteluun. Se on mukana itsetunnon mit
tarin muuttujissa, koska sillä on merkitystä henkilön minuuden kokemisen 
kautta hänen itsetuntoonsa. 

F 1 Minuus (selitysosuus 33,3 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,76, s = 0,73 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti 

Minulla on hyvä itsetuntemus ,67 ,55 
Tunnen itseni riittäväksi sellaisena 
kuin olen ,62 ,44 
Koen ulkoisen olemukseni miellyttävänä ,59 ,40 

Keskiarvo 

3,76 

3,75 
3,76 

Toiseen faktoriin latautuu kaksi muuttujaa yli asetetun latausarvon. Faktori ni
metään itsensä ilmaisun faktoriksi. Hyvän itsetunnon omaava henkilö kokee 
voivansa ilmaista omat mielipiteensä sekä myös itseään. 

F 2 Itsensä ilmaisu (selitysosuus 10,6 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,59, s = 0,76 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti 

Ilmaisen omat mielipiteeni ja 
kommenttini ,77 ,59 
Minun on helppo ilmaista itseäni omin 
sanoin, koska koen sen riskittömäksi ,60 ,46 

Keskiarvo 

3,60 

3,58 

Yksilön yhteisöllisyyttä mittaavan reaali-itsetunnon mittarin muuttujat latautu
vat kahdeksi faktoriksi. Faktorit selittävät 52,0 % muuttujien vaihtelusta. Fakto
ri nimetään yhteisöllisyyden faktoriksi. Siinä korkeimman keskiarvon saavat 
muuttuja minulla on paljon ystäviä ja minun ihmissuhteeni ovat kunnossa. Faktoriin 
latautuneiden muuttujien perusteella voidaan sanoa, että itsetuntoisen yksilön 
on helppo luoda ihmissuhteita ja olla usean ryhmän jäsenenä. 

F 1 Yhteisöllisyys (selitysosuus 39,6 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,85, s = 0,63 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti 

Tunnen kuuluvani useaan 
ryhmään ,69 ,49 
Minusta tuntuu, että muut arvostavat 
minua ,66 ,43 
Minun on helppo luoda ihmissuhteita ,65 ,45 

Keskiarvo 

3,70 

3,62 
3,86 



Minulla on paljon ystäviä 
Hakeudun muiden seuraan ryhmässä, 
nautin yhdessäolosta 
Minulla on ihmissuhteeni kunnossa 

,61 

,59 
,58 

,48 

,41 
,40 

4,09 

3,83 
4,05 
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Toinen faktori, ystävyys kertoo, että itsetuntoinen henkilö ymmärtää sen merki
tyksen. Merkityksen ymmärtämisen ohella hänen on helppo ylläpitää luomiaan 
ystävyyssuhteita. Ystävyyden merkityksen sisällöllinen ymmärtäminen saa eh
kä henkilön myös panostamaan olemassa oleviin henkilösuhteisiinsa. Reaali
minäkäsityksessä yksilön sosiaalista minäkäsitystä mittaavat muuttujat tulivat 
keskeisesti esille. Tämä voi heijastua myös yksilön kokeman reaali-itsetunnon 
mittareiden kautta yksilön sosiaalisuuden kokemisena. Muuttujien keskiarvot 
ovat hyvin korkeita, mikä osoittaa vastaajien yksimielisyyttä kyseessä olevien 
muuttujien vastausten osalta. 

F 2 Ystävyys (selitysosuus12,4 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 4,40, s = 0,49 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Ystävyys on käsitteenä ja asiana 
minulle täysin selvä 
Minun on helppo ylläpitää 
luomiani ystävyyssuhteita 

,77 

,47 

,62 

,44 

4,65 

4,16 

Yksilön reaali-itsetunnon tavoitteellisuutta mittaavat muuttujat latautuvat ana
lyysissä kahteen faktoriin. Faktoreiden muuttujien selitysaste kokonaisvaihte
lusta on myös kohtuullisen korkea 50,9 %. Ensimmäiseen faktoriin latautuu 
kaikkiaan kahdeksan muuttujaa, joiden latauspistemäärä ylittää raja-arvon 
0,40. Ensimmäinen faktori nimetään yksikertaisesti tavoitteellisuuden faktorik
si. Siinä korkeimmat vastausten keskiarvot tulevat muuttujille vien aloittamani 

tehtävän lähes aina loppuun ja asetan itselleni realistisia tavoitteita. Kun huomioi
daan, että toiseksi korkeimman lautauksen 0,63 saa muuttuja onnistun saavutta

maan itselleni asettamat tavoitteet, kuva vastaajien tavoitteellisuudesta ja tavoit
teiden saavuttamisesta muodostuu hyvin myönteiseksi. Hyvän minäkäsityksen 
ja itsetunnon omaavan yksilön piirteisiin liittyy aiempien tutkimusten ja kirjal
lisuuden perusteella vahva tavoitteellisuus. Tällainen yksilö kykenee arvioi
maan oma käyttäytymistään ja suuntaamaan käyttäytymisensä siihen, mitä hän 
elämältään haluaa. Tavoitteellisuuden faktorissa ilmenee voimakkaasti yksilön 
kykenevyys ja sisäisen hallinnan tunne. Hän itse asettaa omat realistiset tavoit
teensa ja kykenee myös saavuttamaan ne. 

F 1 Tavoitteellisuus (selitysosuus 39,7 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,88, s = 0,52 

Muuttuja 

Asetan itselleni realistisia tavoitteita 
Onnistun saavuttamaan itselleni 

Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

,69 ,49 4,06 
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asettamat tavoitteet ,63 ,41 3,84 
Koen saamani tehtävät monipuolisina 
ja osaan ennakoida tehtävien ratkaisuja ,59 ,46 3,80 
Tunnen itseni vahvaksi uusien 
haasteiden edessä ,56 ,44 3,69 
Vien aloittamani tehtävän lähes 
aina loppuun ,52 ,32 4,30 
Tunnen pystyväni vaikuttamaan sekä 
omiin että toisten tekemisiin ,50 ,30 3,80 
Minun on helppo arvioida luotettavasti 
omia taitojani ,44 ,33 3,68 

Toiseen reaali-itsetunnon tavoitteellisuutta mittaavaan muuttujien faktoriin la
tautuu raja-arvon ylittävällä pistemäärällä kolme muuttujaa. Kykenen tekemään 
päätöksiä ja teen päätökseni itse muuttujien sekä latauspistemäärät että keskiarvot 
olivat korkeat. Yksilö, joka kokee pystyvänsä tekemään päätöksiä, on myös ha
lukas ottamaan vastuuta. Muuttujat kuvaavat hyvin yksilön itsetuntoa oman 
itsenäisyyden ja tavoitteellisuuden suhteen. Yksilö tekee itsenäisesti päätöksen
sä, mutta haluaa myös vastata niistä. Faktori nimettiin itsenäisyys ja vastuulli
suus -faktoriksi. 

F 2 Itsenäisyys ja vastuullisuus (selitysosuus11,2 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 4,04, s = 0,66 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Kykenen tekemään päätöksiä ,79 ,67 4,17 
Teen itse päätökseni ,62 ,42 4,20 
Haluan ottaa vastuuta (myös muiden 
toimista) ,57 ,38 3,76 

Reaali-itsetunnon pätevyys ja kelpoisuus mittarin muuttujat latautuvat kahdelle 
faktorille, jotka selittävät 47,2 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. 

Ensimmäisen faktorin muuttujien latausten perusteella itsetuntoinen yksi
lö tuntee omat vahvuutensa ja on valmis ottamaan uudet tehtävät myönteisesti 
vastaan, uskoen selviytyvänsä niistä. Omat vahvuutensa tietävä henkilö on 
myös avoin myöntämään tarvittaessa osaamattomuutensa. Osaamattomuus ja 
sen tunnustaminen eivät näy hänessä käyttäytymisen muutoksena. Henkilön 
itsetunnon vahvuus ilmenee tehtävän tuoman haasteellisuuden vastaanottami
sena sekä tarvittaessa oman osaamattomuuden myöntämisenä. Huomion ar
voista faktorin muuttujissa on myös se, että yksilön kokemien omien vahvuuk
sien kanssa latautuvat hänen kokemansa tehtävän haasteellisuus ja oman 
osaamattomuuden myöntäminen. 

F 1 Pätevyys, kelpoisuus (selitysosuus 33,3 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,64, s = 0,73 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Uuden tehtävän saadessani ajattelen 
"tästä selviydyn" ,62 ,45 3,68 
Tiedän omat vahvuuteni ,56 ,40 3,92 



Tuntiessani osaamattomuutta sallin 
sen itselleni ja osaamattomuus ei näy 
minussa käyttäytymisen muutoksena ,47 
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,42 3,34 

Toinen faktori kertoo yksilön kokeman oman heikkouden hyväksymisestä. Hy
vän itsetunnon avulla hän kykenee asennoitumaan heikkouksiinsa myönteises
ti. Joutuessaan mahdollisesti ns. häviäjän osaan, hän kykenee suhtautumaan 
tilanteeseen ja kokemuksiinsa reilulla tavalla. Tämä ilmentää hänen voimakasta 
itsetuntoaan. Asia ei jää hänen mieleensä painamaan negatiivisena, vaan hän 
voi sen unohtaa ja suunnata voimavaransa kohti mahdollisia uusia haasteita. 

F 2 Oman heikkouden tunnistaminen (selitysosuus 13,9 % kokonaisvaihte
lusta) 
ka = 3,45, s = 0,88 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Minun on helppo hyväksyä heikkouteni ,74 ,59 3,27 
Olen "hyvä häviäjä", osaan suhtautua 
negatiivisiin kokemuksiin tai häviöön 
reilulla tavalla ,69 ,48 3,63 

6.2.3 Elämänhallinnan tunteen mittarin faktorianalyysin tulokset 

Elämänhallinnan tunnetta mittaavat osiot latautuvat neljälle faktorille. (Liite 
11.) Faktoreiden selittävyysaste muuttujien kokonaisvaihtelusta on 48,94 %. En
simmäisen faktorin muuttujat mittaavat yksilön suhdetta ulkoisiin, kohta
lonomaisiin asioihin. Faktorista jätetään pois alhaisen kommunaliteetin vuoksi 
muuttuja usein asiat menevät niin kuin ovat mennäkseen. Se on 0,23. Faktori nime
tään kohtalon tunne faktoriksi. Attribuutioteorian mukaan yksilö kokee ulkois
ta hallintaa, kun hänen minäkäsityksensä on heikko ja hän tuntee kykenemät
tömyyttä ohjata oman elämänsä asioita. Ulkoinen elämänhallinnan tunne on 
henkilöllä usein juuri kohtalonomaisuuteen ja onneen luottamista. Hän toivoo 
ja odottaa, että jokin ulkoapäin tuleva voima tai sattuma vakuuttaisi hänen elä
mänsä asioihin muuttamalla niitä hänen toivomallaan tavalla. 

F 1 Kohtalon tunne (selitysosuus 25,0 % kokonaisvaihtelusta) 
(ka = 2,54; s = 0 ,69 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti 

On kohtalon kysymys, miten 
minulla tässä elämässä menee ,77 ,64 
Tunnen usein, että olen kohtalon 
armoilla ,58 ,54 
Ennen kaikkea onni vaikuttaa 
siihen, saanko elämässä sen, mitä 
haluan. ,55 ,41 
Huonoa tuuria vaikea etukäteen 
välttää ,42 ,30 
Onnistumiseni johtuvat yleensä 
hyvästä onnesta ,41 ,31 

Keskiarvo 

2,58 

2,26 

2,55 

2,97 

2,38 



142 

Toinen faktori muodostuu viidestä sisäisen elämänhallinnan tunteen muuttu
jasta. Muuttujien sisällöissä tulevat esille itsetunto (luotan vaikeissakin asioissa 
itseeni), tavoitteellisuus (kun teen suunnitelmia olen myös varma, että toteutan 
ne), sisäinen elämänhallinnan tunne (tunnen, että pystyn vaikuttamaan elämäni 
kulkuun), oma pystyvyys (pystyn usein valvomaan etujani) ja sisäinen kontrolli 
(tunnen, että on parempi ponnistella kuin jättäytyä kohtalon varaan). Tässäkin 
faktorissa kaksi muuttujaa jätetään pois alhaisen kommunaliteetin perusteella. 
Muuttujat ovat, kun teen suunnitelmia olen myös varma, että toteutan ne (k= 0,25) ja 
omat tekoni ja päätökseni määräävät elämästäni (k = 0,21). Muuttujan elämääni oh
jaavat pääasiassa toiset ihmiset saama negatiivinen lataus kuvaa faktorin sisältöä, 
koska se on nähtävä vastakkaisena sisältöönsä nähden. Muuttujan keskiarvo 
2,00 tukee myös tätä näkökulmaa eli elämääni eivät ohjaa pääasiassa toiset ih
miset. Ajatuksellinen jatke tähän on, että yksilö pääasiassaa itse ohjaa elämään
sä. Tämä vahvistaa faktoriin liittyvää sisäisen elämänhallinnan tunnetta. Attri
buutioteorian mukaan sisäisen elämänhallinnan tunteen omaavalla henkilöllä 
on hyvä minäkäsitys ja itsetunto. Hän on tavoitteellinen ja kykenee suoriutu
maan asettamistaan tavoitteista. Hän on riskinottokykyinen, mutta ei ota liian 
suuria riskejä. Hän on empaattinen, mutta kykenee itse päättämään ja toteutta
maan oman elämänsä edellyttämät asiat. 

F 2 Sisäinen hallinnan tunne (selitysosuus 10,04 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,85, s = 0,51 

Muuttuja Lataus Kommunali teetti Keskiarvo 

Luotan vaikeissakin asioissa 
itseeni ,68 ,53 3,64 
Kun teen suunnitelmia olen myös 
varma, että toteutan ne ,56 ,33 3,42 
Tunnen, että pystyn vaikuttamaan 
elämäni kulkuun ,54 ,45 4,21 
Pystyn usein valvomaan etujani ,50 ,31 3,73 
Tunnen, että on parempi ponnis-
tella itse kuin jättäytyä kohtalon 
varaan ,46 ,44 4,13 
Elämääni ohjaavat pääasiassa 
toiset ihmiset ,40 ,35 2,00 

Kolmannessa faktorissa latautuvat yksilön kokema suhteiden merkitys asioiden 
hoidossa. Faktori tuo esille toisten ihmisten merkityksen oman elämän hallin
nan tunteen ohella. Tämän faktorin muuttujien sisältö on ulkoisen elämänhal
linnan tunteeseen viittaava. Yksilö pyrkii vaikuttamaan välillisesti häntä koske
viin asioihin vaikuttamalla miellyttämisen tai muuhun siihen riirnasleltavan 
asian kautta esimerkiksi lahjan antamisella tai vastapalveluksella. Henkilö pyr
kii aktiivisesti luomaan myönteisiä henkilösuhteita ja vaikuttamaan positiivi
sesti häntä koskettaviin asioihin ja niiden mahdolliseen päätöksentekoon. Tässä 
on nähtävissä vaikuttamisen kautta ilmenevän yksilön sisäisen elämänhallin
nan tunne, mutta näkisin sen kuitenkin enemmän ulkoisena elämänhallinnan 
tunteena, koska asioihin välittömästi vaikuttavat toiset ihmiset. Tämän faktorin 
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selitysosuus on 7,64 % kokonaisvaihtelusta. Faktorin nimi on toisten apuun tur
vautuminen. 

F 3 Toisten apuun turvautuminen (selitysosuus 7,65 % kokonaisvaihte
lusta) 
ka = 2,91, s = 0,83 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Asioiden saavuttaminen vaatii 
yleensä vaikutusvaltaisten ihmis
ten miellyttämistä 
Kyvykäskään henkilö ei pärjää 
ilman oikeita suhteita 

,68 

,55 

,49 

,32 

2,55 

3,28 

Neljäs faktori on puolestaan kolmannen faktorin vastakohta. Siinä latautuvat 
muuttujat, jotka kuvaavat yksilön omaehtoista tekemistä ja menestymistä sen 
mukaisesti elämässään. Faktorin selitysosuus on 6,25 % . Faktorin nimi on oman 
onnensa seppä. Yrittäjyydessä on usein käytetty vertausta, että yrittäjä on oman 
onnensa seppä. Vertaus on osuva ja sopii hyvin myös sisäiseen yrittäjään. Hän 
voi kokea työssään erilaisuutta suhteessa muihin työntekijöihin. Sisäisen yrittä
jän piirteet luovat näkemystä aktiivisesta omaan työhönsä, työympäristöönsä 
sekä työpaikan henkilösuhteisiin vaikuttavasta yksilöstä. Tällainen henkilö koe
taan varmaankin työpaikoilla "outona", ehkä aktiivisuutensa suhteen jopa ne
gatiivisena. Oman onnensa seppänä oleminen työpaikalla vaatii rohkeutta, joka 
nousee yksilön minäkäsityksestä ja itsetunnosta. 

F 4 Oman onnensa seppä (selitysosuus 6,25 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,92, s = 0,65 

Muutuja Lataus Kommunali teetti Keskiarvo 

Jokainen on oman onnensa seppä ,62 ,40 3,71 
O��t Y:k?�i /� p�ätk_seni 
maaraava e amas am ,55 ,35 4,15 

6.2.4 Sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksien mittarin faktorianalyysin tulokset 

Neljäntenä tutkimuksen mittarina on yksilön sisäisen yrittäjyyden ominaisuuk
sia mittaavat muuttujat. Muuttujat latautuvat neljälle faktorille, kun ominaisar
vorajana käytetään yhtä. Selitysosuus muuttujien kokonaisvaihtelusta on tällöin 
55,77 %. Tätä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä määränä. Faktorirakenne pai
nottuu ensimmäiseen faktoriin, jonka selitysosuus on 33,15 %. Faktorien määrä 
pidettiin kuitenkin neljässä, koska muuttujien kommunaliteetit ja keskiarvot 
olivat korkeita. 

Ensimmäisessä faktorissa painottuvat yksilön itsenäistä tekemistä ja on
gelmien kohtaamista mittaavat muuttujat. Korkeimmat keskiarvot ovat muut
tujilla olen tavoitteellinen, itsenäinen ja aloitteellinen. Nämä muuttujat tuovat esiin 
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yksilön suoritukseen liittyvää ulottuvuutta sisäisen yrittäjyyden osalta. Faktorin 
nimi on itsenäinen ja ongelmia kohtaava sisäinen yrittäjä. 

F 1 Itsenäinen ja ongelmia kohtaava sisäinen yrittäjä (selitysosuus 
33,15 % kokonaisvaihtelusta) 
ka = 3,53, s = 0,55 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Ongelmat ovat minulle haaste ,65, ,53 3,23 
Olen itsenäinen ,58 ,43 3,83 
Haluan kohdata ongelmia ,51 ,36 3,04 
Olen aloitteellinen ,51 ,35 3,77 
Arvio omasta sisäisestä yrittä-
jyydestä ,48 ,40 3,15 
Teen työni itsenäisestä ,46 ,30 3,68 
Olen tavoitteellinen ,43 ,38 4,05 

Toiseen faktoriin lalautuivat henkilön luovuutta ja innovatiivisuutta mittaavat 
muuttujat. Riskinottohalu latautuu myös tähän faktoriin, mutta sen saama la
tausarvo jää alkuehdoissa määritetyn arvon 0,40 alapuolelle. Tämän faktorin 
nimi on luova ja innovatiivinen sisäinen yrittäjä. Luovuus ja innovatiivisuus 
ovat hyvin keskeisesti sekä ulkoiseen että sisäiseen yrittäjyyteen yhdistettyjä 
asioita. Schumpeterin yrittäjyysnäkemys perustui hyvin pitkälle innovatiivi
suuden perustalle hänen puhuessaan yrittäjästä luovana tuhoajana. Myös sisäi
sessä yrittäjyydessä yksilön omassa työssä aikaan saatu muutos perustuu hen
kilön luovuuteen ja innovatiivisuuteen. Luovuus ja innovatiivisuus nähdään 
myös usein itsensä toteuttamisena, joka nousee omien tarpeista ja tavoitteista. 
Aktiivinen, itseään toteuttava itsetuntoinen yksilö haluaa kokea ja tehdä uutta, 
mikä näkyy luovuutena ja innovatiisuutena. 

F 2 Luova ja innovatiivinen sisäinen yrittäjä (selitysosuus 8,70 % ). 
ka = 3,50, s = 0,68 

Muuttuja 

Olen luova 
Olen innovatiivinen 

Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

,68 ,50 3,59 
,65 ,54 3,42 

Kolmas faktori muodostui myös kahdesta muuttujasta. Tähän faktoriin latautu
vat yksilön yhteistyön tekemistä ja kokemista mittaavat muuttujat. Myös sisäi
nen yrittäjyys on luonteeltaan myös kollektiivista, yhdessä yrittämistä ja teke
mistä. Faktorin nimi on tämän mukaisesti yhteistyöhaluinen sisäinen yrittäjä. 
Työ on usein yhteistyötä ja tapahtuu organisaatioissa muiden ihmisten kanssa. 
Yksilöön liittyvä sosiaalinen minäkäsitys ilmenee myös yhteistyökykyisyytenä 
ja -haluisuutena. Yksilö oppii ja kehittää itseään sosiaalisessa vuorovaikutuk
sessa itsereflektion ja muilta saamansa palautteen avulla. Hyvän minäkäsityk
sen ja itsetunnon omaava sisäinen yrittäjä haluaa tehdä työnsä yhdessä muiden 
ihmisten kanssa. 



F 3 Yhteistyöhaluinen sisäinen yrittäjä (selitysosuus 7,32 % ) 
ka = 3,68, s = 0,76 

145 

Muuttuja Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

Teen asiat yhteistyössä ihmisten 
kanssa ,76 ,61 3,45 
Koen yhteistyön haasteena ,63 ,46 3,93 

Neljännessä faktorissa riittävän latauksen saivat yksilön muutoshalua ja muu
tosvastuuta mittaavat muuttujat. Halu muutoksiin saa hyvin korkean latauksen 
0,80. Myös muuttujan kommunaliteetti on korkea 0,75. Vastaajat kokevat, että 
halu muutoksiin ja muutoksista vastaaminen ovat keskeisiä sisäisen yrittäjän 
ominaisuuksia. Faktori nimetään muutoshalukkaaksi sisäiseksi yrittäjäksi. Vah
van itsetunnon omaava yksilö uskaltaa ottaa riskejä ja kohdata muutoksia. Hän 
on myös vastuuntuntoinen ja haluaa suorittaa tehtävänsä loppuun. Hyvä mi
näkäsitys ja itsetunto yhdentyvät tässä faktorissa sisäisen yrittäjän kokemana 
muutoshaluna ja vastuuna muutoksista. 

F 4 Muutoshaluinen sisäinen yrittäjä (selitysosuus 6,60 % ) 
ka = 3,65, s = 0,73 

Muuttuja 

Haluan muutoksia 
Haluan vastata muutoksista 

Lataus Kommunaliteetti Keskiarvo 

,80 ,75 3,63 
,56 ,52 3,68 

6.3 Faktorianalyysin tuloksiin perustuva tulkinta saatujen 
ulottuvuuksien välisistä yhteyksistä 

6.3.1 Faktoreiden ulottuvuuksien väliset yhteydet 

Faktorianalyysin tuloksista saatujen ulottuvuuksien yhteyksiä tarkastellaan 
Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen Gatkossa korrelaatio) avulla. 
Plusmerkkinen korrelaatio osoittaa riippuvuuksien samansuuntaisuuden ja ne
gatiivinen korrelaatio puolestaan käänteisen riippuvuuden. Saatujen faktorei
den yhteyksiä analysoimalla pyritään löytämään niitä ulottuvuuksia, jotka selit
tävät minäkäsityksen ja itsetunnon, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen sekä 
elämänhallinnan tunteen ja sisäisen yrittäjän ominaisuuksien välisiä yhteyksiä. 
Faktoreiden ulottuvuuksien korrelaatioiden merkitsevyystasot on merkitty täh
dillä. Erittäin merkitsevä �aso = ***, merkitsevä taso = ** ja melkein merkitsevä 
taso = *. Karkeasti ottaen korrelaatiota ei katsota merkitseväksi, jos se on alle 
0,30, vaikka p-arvo osoittaisikin tilastollisesti merkittävää riippuvuutta. (Heik
kilä 2004, 206.) Metsämuurosen (2003, 305-306) mukaan ihmistieteissä harvoin 
päästään suurempiin korrelaatioihin kuin 0,80. Korrelaation ollessa välillä 0,60-
0,80 sitä voidaan sanoa korkeaksi ja välillä 0,40-0,60 melko korkeaksi. Faktorei-



146 

den ulottuvuuksien välisten yhteyksien korrelaatiokertoimien riippuvuutta 
osittavaksi rajaksi asetetaan 0,30. 

6.3.1.1 Reaaliminäkäsityksen ulottuvuuksien yhteydet itsetunnon 
ulottuvuuksiin 

Sosiaalinen minäkäsitys 

Reaaliminäkäsityksen faktorianalyysissä ensimmäiseksi faktoriksi latautui sosi
aalisen minäkäsityksen ulottuvuus. Tähän faktoriin latautuneista kuudesta 
muuttujasta viisi mittaa yksilön sosiaalista minäkäsitystä ja kuudes muuttuja 
emotionaalista minäkäsitystä mittaava (olen iloinen) on hyvin läheisesti yksilön 
sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyvä piirre. Sosiaalisuuden ulottuvuutena il
menevät erityisesti yksilön käyttäytymiseen liittyvät seikat (olen puhelias, rohkea, 
rento ihmisten seurassa, seurallinen, pidetty ihmisten joukossa). Yksilön itsetunnon ja 
sosiaalisen minäkäsityksen välinen riippuvuus ilmenee yksilön kyvyssä ja us
kalluksessa olla aktiivinen omassa sosiaalisessa ympäristössään. Tätä näkökul
maa puoltavat sekä sosiaalisen turvallisuuden että yhteisöllisyyden faktorien 
muuttujat. Näkökulmaa vahvistaa minuuden faktori. Minuuden ulottuvuudes
sa tulevat esille hyvä itsetuntemus, oma riittävyys ja oman ulkoisen olemuksen 
miellyttävyyden kokeminen. Edellä korrelaation suuruuteen tehdyn rajauksen 
perusteella itsetunnon faktoreilla ystävyys, itsenäisyys ja tavoitteellisuus sekä 
oman heikkouden tunnistaminen ei katsota olevan tutkimuksellisesti merkittä
vää riippuvuutta sosiaalisen minäkäsityksen kanssa. 

Itsetunnon faktori 
- Henkinen turvallisuus
- Sosiaalinen turvallisuus
- Minuus
- Itsensä ilmaisu
- Yhteisöllisyys
- Ystävyys
- Tavoitteellisuus
- Itsenäisyys ja vastuullisuus
- Pätevyys, kelpoisuus
- Oman heikkouden tunnistaminen

Sosiaalis-emotionaalinen minäkäsitys 

Korrelaatio 
r = ,363 (***) 
r = ,540 (***) 
r = ,411 (***) 
r = ,459 (***) 
r = ,641 (***) 
r = ,164 (**) 
r = ,346 (***) 
r = ,264 (***) 
r = ,3 71 (***) 
r = ,200 (***) 

Sosiaalis-emotionaalinen minäkäsityksen ulottuvuus rakentui viidestä sosiaali
suutta mittaavasta muuttujasta ja yhdestä emotionaalisuutta mittaavasta muut
tujasta (olen kiltti). Kiltteys voidaan nähdä Lässä sekä yksilössä itsessään olevana 
piirteenä että ympäristön asettamana odotuksena. Kiltteys voi näkyä meissä 
temperamenttisena piirteenä ujous-kiltteytenä, mutta se voi olla myös ympäris
tön asettama odotus käyttäytymisellemme. Kasvatuksessa, koulutuksessa ja 
myös työelämässä meiltä odotetaan mieluummin kiltteyttä kuin ilkeyttä, hostii
lisuutta. Ilkeä, hostiilinen ihminen harvoin tulee sosiaalisesti toimeen ympäris
tönsä kanssa. Sosiaalis-emotionaalisessa ulottuvuudessa ilmeni yksilön suhde 
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itseensä sosiaalisissa tilanteissa (olen ystävällinen, avulias, luotettava, oikeudenmu
kainen). Itsetunnon ulottuvuuksista voimakkain riippuvuus sosiaalis
emotionaaliseen minäkäsitykseen on tavoitteellisuudella. Tosin riippuvuus on 
nähtävä melko heikkona, koska se on juuri yli asetetun 0.30 rajan. Tavoitteelli
suudessa keskeisiksi muuttujiksi nousevat realististen tavoitteiden asettaminen 
ja niiden onnistunut saavuttaminen, omien tehtävien loppuun saattaminen, teh
tävien ennakoiminen ja oma vaikuttaminen omiin ja toisten tekemisiin. Toiseksi 
voimakkaimmin yhteys on sosiaalisen turvallisuuden faktoriin. Voitaneen sa
noa, että kiltti, sosiaalinen ihminen pyrkii tavoitteellisuuteen ja uusien koke
musten hankkimiseen sekä luomaan ja ylläpitämään kestäviä ihmissuhteita. 

Itsetunnon faktori 
- Henkinen turvallisuus
- Sosiaalinen turvallisuus
- Minuus
- Itsensä ilmaisu
- Yhteisöllisyys
- Ystävyys
- Tavoitteellisuus
- Itsenäisyys ja vastuullisuus
- Pätevyys, kelpoisuus

Oman heikkouden tunnistaminen

Emotionaalinen minäkäsitys 

Korrelaatio 
r = ,205 (***) 
r = ,289 (***) 
r = ,255 (***) 
r = ,092 
r = ,274 (***) 
r = ,250 (***) 
r = ,307 (***) 
r = ,179 (***) 
r = ,240 (***) 
r = ,198 (***) 

Emotionaalisen minäkäsityksen ulottuvuus tuo esille yksilön itsensä hyväksy
mistä ja itsensä kokemista itsensä onnistumisen sekä onnellisuuden suhteen. 
Nämä minäkäsityksen ulottuvuudet ovat voimakkaimmin yhteydessä itsetunnon 
ulottuvuuksiin. Tämä on selkeässä yhteydessä aiemman tiedon kanssa. Minään ja 
minäkäsitykseen kiinteästi liittyvä yksilön itsetunto kertoo, tiedostaako henkilö 
itsensä, tunteeko hän itsensä ja arvostaako hän itseään. Itsetunnon keskeiset pro
sessit ovat itsensä arvostaminen ja itsensä tuntemus. Itsensä arvostaminen (affek
tiivinen puoli) määrää enemmän itsetuntoa kuin minäkäsitystä, jossa korostuu 
itsensä tuntemus (kognitiivinen puoli). Itsetuntoon liittyvät lisäksi yksilön sub
jektiiviset kokemukset tunnetasolla. Minäkäsityksessä pyritään tietynlaiseen ob
jektiivisuuteen, tietämykseen millainen yksilö on. (Keltikangas-Järvinen 2000, 99-
115). Myös yhteys Reasonerin itsetunnon määritelmään on havaittavissa emotio
naalisen minäkäsityksen ulottuvuuksien ja itsetunnon välillä. Reasonerin (1994, 
2) mukaan "self-esteem is the experience of being capable of managing life' s chal
lenges and feeling worthy of happiness". (Itsetunto tarkoittaa, että yksilö kokee
pystyvänsä vastaamaan elämän haasteisiin ja tuntee olevansa onnellisuuden ar
voinen.) Haasteisiin vastaaminen on selkeimmin yhteydessä itsetunnon ulottu
vuuksiin pätevyys, kelpoisuus ja tavoitteellisuus.

Hyvän itsetunnon on todettu olevan yhteydessä elämäntyytyväisyyteen ja 
onnellisuuteen (Rosenberg 1989, Coopersmith 1988, Damon 1983). Hyvä itse
tunto kertoo, että yksilö kokee olevansa riittävän hyvä. Hän kokee itsensä ar
vokkaaksi ja hän arvostaa itseään sellaisena kuin on. Heikko itsetunto puoles
taan kertoo oman minän torjunnasta, tyytymättömyydestä itseen ja arvostami-
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sen puutteesta, jopa itsensä halventamisesta. Yksilö ei luota itseensä ja asettaa 
ihanneminälleen kohtuuttomia vaatimuksia. (Antonovsky 1993.) Emotionaali
sen minäkäsityksen ulottuvuudella on voimakas yhteys myös itsetunnon yhtei
söllisyyden ja tavoitteellisuuden sekä pätevyyden, kelpoisuuden ulottuvuuk
siin. Myös muiden itsetunnon ulottuvuuksien yhteys emotionaaliseen minäkä
sitykseen on erittäin merkitsevällä tasolla. 

Itsetunnon ulottuvuuksista vain ystävyys sai alhaisen korrelaatioarvon 
emotionaalisen minäkäsityksen ulottuvuuden kanssa. Sekin on kuitenkin erit
täin merkittävällä tasolla. Huomionarvoinen tulos on, että faktori oman heikkou
den tunnistamien korreloi vain emotionaalisen minäkäsityksen kanssa rajan 0,30 
ylittävällä tasolla. Itsensä hyväksyvä yksilö voi tunnistaa vahvuuksiensa lisäksi 
myös omat heikkoutensa. 

Itsetunnon faktori 
- Henkinen turvallisuus

Sosiaalinen turvallisuus 
Minuus 
Itsensä ilmaisu 
Yhteisöllisyys 
Ystävyys 
Tavoitteellisuus 
Itsenäisyys ja vastuullisuus 
Pätevyys, kelpoisuus 
Oman heikkouden tunnistaminen 

Suoritusminäkäsitys 

Korrelaatio 
r = ,582 (***) 
r = ,510 (***) 
r = ,764 (***) 
r = ,421 (***) 
r = ,663 (***) 
r = ,198 (***) 
r = ,631 (***) 
r = ,400 (***) 
r = ,628 (***) 
r = ,398 (***) 

Suorilusminäkäsilyksen muuttujina tulivat faktorianalyysissä esille yksilön 
oppimista ja äidinkielen hyvää suullista sekä kirjallista ilmaisua mittaavat 
muuttujat. Nämä ulottuvuudet ovat voimakkaimmin yhteydessä itsetunnon 
ulottuvuuksien pätevyyden, kelpoisuuden ja minuuden sekä itsenäisyyden ja 
vastuullisuuden ulottuvuuksien kanssa. Tietäessään omat vahvuutensa yksilö 
ajattelee selviytyvänsä tehtävistä ja myös osaamattomuutta tuntiessaan hän sal
lii sen itselleen. Hän kokee suoritusminänsä tavoitteellisena. Hän kykenee aset
tamaan realistisia tavoitteita ja selviytymään niistä. Tehtäviä hän pyrkii enna
koimaan ja tuntee itsensä vahvaksi niiden edessä. Hänelle on myös ominaista 
tehtävien loppuun suorittaminen. Kyky tehdä päätöksiä, päättäminen sekä vas
tuun ottaminen ovat myös itsetunnon ulottuvuuksina suoritusminäkäsitykseen 
liittyviä ulottuvuuksia. 

Itsetunnon faktori 
- Henkinen turvallisuus
- Sosiaalinen turvallisuus
- Minuus
- Itsensä ilmaisu
- Ystävyys
- Yhteisöllisyyden sisältö
- Tavoitteellisuus
- Itsenäisyys ja vastuullisuus
- Pätevyys, kelpoisuus
- Oman heikkouden tunnistaminen

Korrelaatio 
r = ,247 (***) 
r = ,206 (***) 
r = ,272 (***) 
r = ,259 (***) 
r = ,243 (***) 
r = ,119 (**) 
r = ,359 (***) 
r = ,263 (***) 
r = ,328 (***) 
r = ,086 



6.3.1.2 Itsetunnon ulottuvuuksien yhteys elämänhallinnan tunteen 
ulottuvuuksiin 
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Viitekehyksessä luodun mallin mukaan s1sa1sen elämänhallinnan tunteen 
omaava yksilö on itseensä sitoutunut, osaamistaan arvostava, sisäisesti motivoi
tunut, itseohjaava, tavoitteellinen, päättäväinen, varma ja itsensä tunteva. Hän 
uskaltaa ottaa riskejä, sietää epävarmuutta, käyttäytyy joustavasti ja etsii sekä 
löytää vaihtoehtoja. Hän näkee ongelmat ja epäonnistumiset muutoksen alku
na. Ulkoisen elämänhallinnan tunteen omaava henkilö luopuu helposti, on ta
voitteeton, päättämätön, avuton ja pinnallinen. Hän vertailee itseään toisiin ih
misiin, eikä omiin aikaisempiin suorituksiinsa. Edellä esille tuotua näkökulmaa 
koeteltiin itsetunnon ulottuvuuksien ja elämänhallinnan tunteen ulottuvuuksi
en välisillä yhteyksillä. 

Itsetunnon ulottuvuudet korreloivat voimakkaimmin elämänhallinnan 
tunteen sisäisen hallinnan tunteen ulottuvuuden kanssa. Poikkeuksen tekevät 
yhteisöllisyyden sisältö ja oman heikkouden tunnistaminen, joissa itsetunnon 
yhteys sisäisen hallinnan tunteeseen jää selvästi heikommaksi kuin muissa ulot
tuvuuksissa. Tämä on ymmärrettävää, koska elämänhallinnan tunteen voidaan 
katsoa liittyvän itsetunnon käsitteeseen ja myös minäkuvaan (Jaari 2004, 77). 
Elämänhallinnan tunnetta voidaan tarkastella yleisenä elämänstrategiana, jonka 
avulla yksilö pyrkii selviytymään eri tilanteissa. Sitä voidaan tarkastella myös 
henkilökohtaisen hallinnan käsitteenä, itsetehokkuutena ja pystyvyytenä. (Ban
dura 1977.) Lisäksi se voidaan nähdä koettuna sitkeytenä (Kobasa, Maddi & 
Kahn 1982) ja koettuna oman elämän sisäisenä kontrollina (Rotter 1966). Tässä 
tutkimuksessa elämänhallinnan tunnetta käsitellään uskomuksena, että yksilö 
voi itse vaikuttaa siihen, mitä hänelle tulevaisuudessa tapahtuu. Voimakkain 
yhteys on itsetunnon ulottuvuudella tavoitteellisuus ja elämänhallinnan tun
teen ulottuvuudella sisäisen hallinnan tunne. Tämä on selkeässä yhteydessä va
littuun elämänhallinnan tunteen määritteeseen. Tavoitteellisuus liittyy tulevai
suuteen. Tavoitteilla ja tavoitteellisuudella yksilö määrittää, mitä hän elämäl
tään tulevaisuudessa haluaa. Samoin hyvin voimakas yhteys on pätevyydellä, 
kelpoisuudella ja minuudella sekä itsenäisyydellä ja vastuullisuudella. Huo
mattavaa on, että itsetunnon ulottuvuudet korreloivat negatiivisesti elämänhal
linnan tunteen ulottuvuuden kohtalon tunne kanssa. Tämä voidaan tulkita niin, 
että mitä vahvempi yksilön itsetunto on kyseessä olevien ulottuvuuksien suh
teen, sitä vähemmän hän luottaa kohtalon johdatukseen omassa toiminnassaan 
ja elämässään. Itsetunnon ulottuvuuksien ja elämänhallinnan tunteen toisten 
apuun turvautuminen sekä oman onnensa seppä väliset riippuvuudet jäävät 
joko negatiivisiksi ja/ tai niin alhaisiksi, ettei niillä ole tilastollista merkittävyyt
tä. Ainoastaan itsetunnon itsenäisyyden ja vastuullisuuden ulottuvuus korreloi 
elämänhallinnan tunteen ulottuvuuden oman onnensa seppä kanssa tilastolli
sesti erittäin merkittävällä tasolla. Tätäkin riippuvuutta voidaan kuitenkin pitää 
heikkona alussa asetetun rajan perusteella. 
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Henkinen turvallisuus 

Elämänhallinnan tunteen faktori 

- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Sosiaalinen turvallisuus 

Elämänhallinnan tunteen faktori 

- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Minuus 

Elämänhallinnan tunteen faktori 

- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Itsensä ilmaisu 

Elämänhallinnan tunteen faktori 

- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Yhteisöllisyys 

Elämänhallinnan tunteen faktori 

- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Ystävyys 
Elämänhallinnan tunteen faktori 

- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Tavoitteellisuus 

Elämänhallinnan tunteen faktori 

- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Korrelaatio 

-,366 (***) 
,498 (***) 
-,142 (**) 
,096 

Korrelaatio 

-,133 (**) 
,453 (***) 
-,089 
,102 (*) 

Korrelaatio 

-,318 (***) 
,520 (***) 
-,106(*) 
,089 

Korrelaatio 

-,217 (***) 
,429 (***) 
-,166(***) 
,093 

Korrelaatio 

-,206 (***) 
,451 (***) 
-,154 (**) 
,055 

Korrelaatio 

-,037 
,132 (**) 
-,058 
,015 

Korrelaatio 

-,363 (***) 
,640 (***) 
-,143 (**) 
,092 



Itsenäisyys ja vastuullisuus 

Elämänhallinnan tunteen faktori 
- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Pätevyys, kelpoisuus 

Elämänhallinnan tunteen faktori 
- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Oman heikkouden tunnistaminen 

Elämänhallinnan tunteen faktori 
- Kohtalon tunne
- Sisäinen hallinnan tunne
- Toisten apuun turvautuminen
- Oman onnensa seppä

Korrelaatio 
-,305 (***) 
,549 (***) 
-,126 (**) 
,189 (***) 

Korrelaatio 
-,325 (***) 
,590 (***) 
-,144 (**) 
,056 

Korrelaatio 
-,136 (**) 
,288 (***) 

-,151 (**) 
-,004 

6.3.1.3 Elämänhallinnan tunteen ulottuvuuksien yhteydet sisäisen 
yrittäjän ominaisuuksiin 
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Kansikkaan (2003, 60) kokoaman analyysin mukaan sisäisen yrittäjän keskei
simpiä ominaisuuksia ovat seuraavat: 

aloitekyky (Gibb, 1990) 
itsenäisyys (Gibb 1990; Amit ym. 1993; Kao 1991; Huuskonen 1992; Pinchot 1986) 
muutoshalukkuus (Amit ym. 1993) 
motivoituneisuus (Kao 1991; Koiranen&Pohjansaari 1994) 
luovuus (Gibb 1990; Persing 1999) 
epävarmuuden sietokyky (Amit ym. 1993) 
riskinottokyky (Hostager 1998; Amit ym. 1993) 
innovatiivisuus (Pinchot 1985) 
visiointi (Pinchot 1985; Koiranen 1983) 
mahdollisuuksien havainnointi ja niiden toteuttaminen (Hostager 1998; Pinchot 
1986; Kao 1991) 
pitkänaikavälin vastuu omasta toiminnasta (Pinchot 1985; Amit ym. 1993; Hi
rich & Peters 1984). 

Rogersin luomat humanistisen kasvatuksen (demokraattisen kasvatuksen) ta
voitteet yksilön oppimisen osalta ovat seuraavat: 

aloitteellisuus 
itsenäisyys moraalisesti, emotionaalisesti ja intellektuaalisesti. 
muutoshalukkuus ja -kykyisyys. 
luovuus. 
kriittisyys omaa toimintaa kohtaan. 
itsearviointi. 
itseohjaavuus. 
tavoitteellisuus. 
ongelmanratkaisuhalukkuus ja -kykyisyys (Rogers 1951, 387-388). 
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Näiden sisäiseen yrittäjyyteen ja humanistiseen kasvatukseen liittyvien yksilön 
ominaisuuksien ja tavoitteiden perustalta luotiin kyselylomakkeen sisäisen yrit
täjän mittarin muuttujat. Tutkimuksen viitekehyksessä luodun mallin mukaan 
yksilön sisäiseksi yrittäjäksi kasvu ja henkinen kasvu voivat ilmetä tiettyinä si
säisen yrittäjän piirteinä. Yksilön elämänhallinnan tunteen faktorien ulottu
vuuksien riippuvuutta sisäisen yrittäjän ominaisuuksien faktorien ulottuvuuk
siin tarkastellaan seuraavassa. 

Kohtalon tunne 

Elämähallinnan tunteen kohtalon tunteen ulottuvuuden riippuvuus s1sa1sen 
yrittäjän faktorianalyysin ulottuvuuksiin on negatiivinen. Voimakkain negatii
vinen riippuvuus sillä on itsenäisen ja ongelmia kohtaavan sisäisen yrittäjän 
ulottuvuuteen. Negatiivinen riippuvuus tulkitaan niin, että kohtalon tunne 
kasvaa, kun yksilön sisäisen yrittäjän ominaisuudet muuttuvat negatiiviseen 
suuntaan, ja päinvastoin kohtalon tunne vähenee yksilön sisäisen yrittäjän omi
naisuuksien muuttuessa positiiviseen suuntaan. 

Sisäisen yrittäjän ominaisuuksien faktori 
- Itsenäinen ja ongelmia kohtaava sisäinen yrittäjä
- Luova ja innovatiivinen sisäinen yrittäjä
- Yhteistyöhaluinen sisäinen yrittäjä
- Muutoshaluinen sisäinen yrittäjä

Sisäinen hallinnan tunne 

Korrelaatio 
-,349 (***) 
-,102 (*) 
-,060 
-,090 

Elämänhallinnan tunteen sisäisen hallinnan tunteen ulottuvuudella on voima
kas riippuvuus itsenäisen ja ongelmia kohtaavan sisäisen yrittäjän ominaisuuk
sien ulottuvuuden kanssa. Myös muilla sisäisen yrittäjän ominaisuuksien ulot
tuvuuksilla on positiivinen riippuvuus elämänhallinnan tunteen sisäisen hal
linnan tunteen ulottuvuuden kanssa. Tämä kertoo, että hyvä minäkäsitys ja 
vahva itsetunto luovat yksilössä kyvykkyyden ja pystyvyyden tunnetta. Nämä 
ovat yhteydessä yksilön sisäisen hallinnan tunteeseen. Yksilö, jolla on sisäisen 
hallinnan tunne, on sisäisen yrittäjän ominaisuuksien ulottuvuuden perusteella 
itsenäinen, aloitteellinen, tavoitteellinen, ongelmia kohtaava ja nämä asiat haas
teena kokeva. Hän pitää omaa sisäistä yrittäjyyttään myönteisenä ja tiedostaa 
sen korkeana itsearviona. 

Sisäisen yrittäjän ominaisuuksien faktori 
- Itsenäinen ja ongelmia kohtaava sisäinen yrittäjä
- Luova ja innovatiivinen sisäinen yrittäjä
- Yhteistyöhaluinen sisäinen yrittäjä
- Muutoshaluinen sisäinen yrittäjä

Toisten apuun turvautuminen 

Korrelaatio 
,637 (***) 
,332 (***) 
,247 (***) 
,328 (***) 

Elämänhallinnan tunteen toisen apuun turvautuminen ulottuvuus korreloi ne
gatiivisesti sisäisen yrittäjän ulottuvuuksiin. Lisäksi riippuvuus on vähäistä. 



Sisäisen yrittäjän ominaisuuksien faktori 
- Itsenäinen ja ongelmia kohtaava sisäinen yrittäjä
- Luova ja innovatiivinen sisäinen yrittäjä
- Yhteistyöhaluinen sisäinen yrittäjä
- Muutoshaluinen sisäinen yrittäjä

Korrelaatio 
-,133 (**) 
-,044 

-,025 
-,052 
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Elämänhallinnan tunteen oman onnensa sepän ulottuvuus korreloi heikosti si
säisen yrittäjän ominaisuuksien ulottuvuuksien kanssa. Tämä on yllättävä tulos 
siinä mielessä, että oman onnensa seppä yhdistetään ulkoiseen yrittäjään ja 
myös sisäiseen yrittäjään metaforana erittäin kiinteästi. Oman onnensa sepän 
ulottuvuus korreloi sisäisen yrittäjän ulottuvuuteen itsenäinen ja ongelmia koh
taava sisäinen yrittäjä merkitsevällä tasolla, mutta tehdyn rajauksen mukaisesti 
riippuvuus katsotaan heikoksi. 

Oman onnensa seppä 

Sisäisen yrittäjän ominaisuuksien faktori 
- Itsenäinen ja ongelmia kohtaava sisäinen yrittäjä
- Luova ja innovatiivinen sisäinen yrittäjä
- Yhteistyöhaluinen sisäinen yrittäjä
- Muutoshaluinen sisäinen yrittäjä

Korrelaatio 
,151 (**) 
,085 
,028 
,038 

6.3.2 Faktorianalyysiin perustuvien minäkäsityksen, itsetunnon, elämänhal
linnan tunteen ja sisäisen yrittäjän ominaisuuksien ulottuvuuksien yh
teyksien malli 

Yhteenvetona on kuviossa 21 faktorinanalyysiin perustuvien ulottuvuuksien 
korrelaatioanalyysin tulosten mallintaminen. Malliin on otettu faktorianalyysiin 
perustuvien ulottuvuuksien välisistä yhteyksistä ne, jotka ylittävät korrelaa
tiokertoimen 0,30 rajan. Tällä halutaan tuoda esille ne merkittävät riippuvuu
det, jotka vallitsevat ulottuvuuksien välillä. Kuviossa 23 (alla) esitetään faktori
analyysiin perustuvien ulottuvuuksien keskinäiset yhteydet. Ulottuvuuksien 
suunta jää tarkentavan analyysin määriteltäväksi. Yhteyksien suunnat perustu
vat Pearsonin kaksisuuntaisen tulomomenttikorrelaation osoittamiin yhteyk
siin. Minäkäsityksen faktoriulottuvuuksilla on yhteyttä itsetunnon faktoriulot
tuvuuksiin. Itsetunnon faktoriulottuvuuksista muilla paitsi oman heikkouden

tunnistaminen ulottuvuudella on riippuvuus elämänhallinnan tunteen sisäisen

hallinnan tunteen kanssa. Minäkäsityksen faktoriulottuvuuksien yhteyttä elä
mänhallinnan tunteen ulottuvuuksiin ei ole haluttu tuoda esille. Riippuvuus on 
todennäköisesti olemassa. Samoin on menetelty minäkäsityksen ja itsetunnon 
ulottuvuuksien yhteydestä sisäisen yrittäjän ominaisuuksien kanssa. Itsetunnon 
faktoriulottuvuudet ovat positiivisesti erittäin merkitsevästi yhteydessä elä
mänhallinnan tunteen sisäisen hallinnan tunteen ulottuvuuden kanssa. Sisäisen 
hallinnan tunne korreloi puolestaan kaikkien sisäisen yrittäjän ominaisuuksien 
faktoriulottuvuuksien kanssa. Voimakkain riippuvuus on itsenäisen ja ongel
mia kohtaavan sisäisen yrittäjän ulottuvuuden kanssa. Kohtalon tunteen ulot
tuvuuden negatiivinen korrelaatio itsenäisen ja ongelmia kohtaavan sisäisen 
yrittäjän ulottuvuuden kanssa on myös tärkeä tulos. Se vahvistaa näkemystä 
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yksilön omaan minään ja itsetuntoon luottamisesta hänen kohdatessaan elämän 
ongelmia. Itseensä luottava henkilö pyrkii ratkaisemaan ongelmat mieluummin 
itsenäisesti kuin luottamalla kohtalon tai sattuman vaikutukseen. Näkemystä 
tukee myös toisten apuun turvautumisen ulottuvuuden ja itsenäisen ja ongel
mia kohtaavan sisäisen yrittäjän ulottuvuuden negatiivinen korrelaatio. Nega
tiivinen riippuvuus on merkitsevällä tasolla. Kohtalon tunteen ulottuvuudella 
on myös negatiivinen riippuvuus luovan ja innovatiivisen sisäisen yrittäjän 
ulottuvuuteen melkein merkitsevällä tasolla. 

Pearsonin kaksisuuntaisella korrelaatiolla osoitetaan, että faktorianalyysiin 
perustuvilla minäkäsityksen ja itsetunnon, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen 
sekä elämänhallinnan tunteen ja sisäisen yrittäjän ominaisuuksilla on keskinäi
nen riippuvuus. Keskinäisen riippuvuuden merkitsevyyttä tulee kuitenkin tar
kastella kriittisesti. Vastaajien suurehko määrä (411) vaikuttaa korrelaatioiden 
tilastolliseen merkitsevyyteen huomattavasti. Korrelaatiokertoimen tilastollinen 
merkitsevyys ei tarkoita, että muuttujien välinen yhteys olisi voimakas. Se ilmoit
taa vain, poikkeaako saatu korrelaatio merkitsevästi nollasta. (Nummenmaa 
2004, 280.) Tämä asia puoltaa myös saatujen faktorianalyysin ulottuvuuksien yh
teyksien tarkempaa jatkoanalyysiä. Alla esitetty faktorianalyysin ulottuvuuksien 
keskinäisiin yhteyksiin perustuva malli lähestyy viitekehyksessä esitettyä henki
sestä kasvusta sisäiseksi yrittäjäksi teoreettista näkemystä. Kuviossa 20 esitetty 
yksilön henkisen kasvun malli sisäiseen yrittäjyyteen lähtee yksilön omien tar
peiden ja tahdon sekä kasvuun liittyvien oppimisstrategioiden perustalta. Empii
risen tutkimuksen ongelmanasettelussa ei haluttu tutkia yksilön näitä osa-alueita, 
koska tutkimus tehtiin poikittaistutkimuksena eikä kasvua mittaavana pitkittäis
tutkimuksena. Tämän vuoksi lähtökohta on ollut yksilön sen hetkisen minäkäsi
tyksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen sekä sisäisen yrittäjän ominai
suuksien mittaaminen. Myös taustamuuttujien välinen yhteys näihin muuttujiin 
jää tässä tutkimuksessa selvittämättä. Kuvion 20 perusajatus minäkäsityksen ja 
itsetunnon keskinäisestä riippuvuudesta sekä itsetunnon ja elämänhallinnan tun
teen välisestä riippuvuudesta tulee mittauksessa selvästi esille. Näiden muuttuji
en vaihtelun mittaus olisi vaatinut pitkäaikaista yksilöiden kehityksen seurantaa. 
Muuttujien välinen keskinäinen riippuvuus on yhteydessä kuvion 20 mallinnuk
sen ajatukselliseen perustaan. Myöhemmän nuoruusiän nuoret (18-25 vuotta) 
ovat joko opiskelijoita tai ovat siirtyneet työelämään. Heidän elämänsä keskeisiä 
haasteita ovat oman paikan ja roolien löytäminen, läheisyyden tunteen jakami
nen pari- ja ystävyyssuhteissa, kodista irtautuminen, koulutuksen ja uran suun
nittelun toteuttaminen, arvomaailman jäsentyminen ja sosiaalisesti vastuullisen 
oman toiminnan omaksuminen. Varhaisaikuisuudessa (26-35 vuotta) yksilöllä 
alkaa uusien sitoutumisten, kuten ammatin, avioliiton ja perheen vaihe. Jokaises
sa ikävaiheessa yksilön on ratkaistava sille vaiheelle tyypilliset tehtävät. Elämän
hallinnan tunne on tällöin ratkaisevassa asemassa. Elämänhallinnantunne muo
dostuu sitä vahvemmaksi, mitä paremmin nuori on ratkaissut aikaisemmat kehi
tystehtävänsä ja miten hyvin hän pystyy toteuttamaan omaan kehitysvaiheeseen
sa liittyvät tarpeet ja tavoitteet. Myöhemmän nuoruusiän ja varhaisaikuisuuden 
nuoren tarpeet ja tavoitteet keskittyvät pääasiassa neljään kokonaisuuteen koulu
tukseen, työhön ja perheeseen sekä ystävyyssuhteisiin ja harrastuksiin Gaari 
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2004, 79-80, 175.) Jokainen edellä mainituista asioista voidaan nähdä yksilön 
kannalta elämän murrokseksi, johon sisältyy myös yksilön minän kasvua. Hypo
teettisessa mallissa esitettyä kuvausta tukee tulosten osalta se, että itsetunnon 
heikkouden tunnistaminen faktoriulottuvuus on yhteydessä emotionaalisen mi
näkäsityksen faktoriulottuvuuteen, mutta heikosti yhteydessä sosiaaliseen ja so
siaalinen-emotionaalinen minäkäsityksen faktoriulottuvuuksiin, erityisen heikos
ti suoritusminäkäsitykseen. Rosenbergin (1965) mukaan vahvaan itsetuntoon liit
tyvät pätevyyden ja onnistumisen kokemukset sekä sosiaalinen ja empaattinen 
käyttäytyminen. 

Kun hypoteettisen mallin ja saatujen tuloksien mukaisia sisäisen yrittäjän 
ominaisuuksia rinnastetaan keskenään muuttujien tasolla nähdään, että ris
kinottokyky -muuttuja jää faktoriulottuvuuksien ulkopuolelle. Tämä on ym
märrettävissä nuoren kehitysvaiheen avulla. Nuori on kasvamassa itsenäisyy
teen ja vastuuseen, tämän vuoksi riskinotto voi tuntua hänestä vielä liian vaati
valta. Riski on tässä tilanteessa nähtävä turvattomuutta luovana asiana ja siksi 
nuori ei ole sisäistänyt sitä ominaisuutenaan. Tällä on merkitystä mietittäessä 
nuorten työllistymistä yrittäjyyden avulla. Oman yrityksen perustamiseen liit
tyvä riski voi olla nuorelle vielä ylivoimainen asia kannettavaksi. 

Faktorianalyysiin 
perustuvat 
sisäisen yrittäjän 
ulottuvuudet 

Korrela 

Faktorianalyysiin 
perustuva 
elämänhallinnan 
tunteen 
ulottuvuus 

Faktorianalyysiin 
perustuvat 
itsetunnon 
ulottuvuudet 

Faktorianalyysiin 
perustuvat 
minä käsityksen 
ulottuvuudet 

Itsenäinen ja Luova ja 
ongelmia koh- innovatiivi-
taava sisäinen nen sisäinen 
yrittäjä yrittäjä 

� � 

atiot 0,637 0,332 

,, ,, 

Sisäisen hallinnan tunne 
·�

,, 

Henkinen turvallisuus 
Sosiaalinen turvallisuus 
Minuus 
Itsensä ilmaisu 
Yhteisöllisyys 
tavoitteellisuus 
Itsenäisyys ja vastuullisuus 
Pätevyys ja kelpoisuus 

Sosiaalinen Sosiaalinen-
minäkäsitys emotionaali-

- nen t-

minäkäsitys 

Muutosha-
luinen sisäi-
nen yrittäjä 

·�

0,328 

,, 

Oman 
heik-
kouden 
tunnis-
taminen 

Emotionaa- Suori-
linen tus-
minäkäsitys - minäkä-

sitys

KUVIO 21 Faktorianalyysiin perustuvien ulottuvuuksien yhteydet Pearsonin kaksisuun
taisen tulomomenttikorrelaation mukaan 
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6.3.3 Faktorianalyysiin perustuvien ulottuvuuksien jatkoanalyysi 
rakenneyhtälömallinnuksella 

Koska faktoriulottuvuuksien korrelaatioanalyysi osoittaa ulottuvuuksien kak
sisuuntaisen riippuvuuden, jatkoanalyysi tehdään ulottuvuuksien tarkemman 
mallinnuksen ja ulottuvuuksien keskinäisten riippuvuuksien suunnan määrit
tämiseksi. Jatkoanalyysi tehdään rakenneyhtälömallinnuksella ja mallin para
metrit estimoidaan LISREL-ohjelmalla (Jöreskog & Sörbom, 1996a). Havainto
materiaalina käytetään faktorianalyysien perusteella muodostettuja summa
muuttujia, joita muodostetaan kutakin mittaria kohden yksi tai kaksi kappalet
ta. Muuttujat normalisoidaan Prelis 2.5 -ohjelmalla (Jöreskog & Sörbom 1996b). 
Mallien estimoinnissa käytetään suurimman uskottavuuden menetelmää. 

Rakenneyhtälömallien ja havaintoaineiston yhteensopivuutta arvioidaan 
suositusten mukaisesti useilla indikaattoreilla, koska ne arvioivat eri tavoin mal
lin yhteensopivuutta (Loehlin, 1992, Bollen & Long, 1993). Havaintoaineiston 
suuren koon (n = 411) vuoksi mallin yhteensopivuuden arvioinnissa käytetään 
Khiin neliötestin lisäksi seuraavia tunnuslukuja: RMSEA (mallin aproksimointi
virhe), NNFI (normeeramaton yhteensopivuusindeksi), CFI (kriittinen yhteenso
pivuusindeksi) ja SRMR (standardoitu keskineliövirhc). Mallien arvioinnissa käy
tetään hyväksyttyjä raja-arvoja, jotka ovat eri tunnusluvuilla seuraavat: 

RMSEA<0.08 
NNFI>0.90 
CFI>0.90 
SRMR<0.09 (Metsämuuronen 2003, 564). 

Näillä raja-arvoilla mallin katsotaan sopivan hyvin aineistoon. Malli voi olla kui
tenkin joiltakin osin heikko, vaikka se yleisesti ottaen olisi kohtuullisen hyvä. Jos 
mallin riittävyystarkastelut tuovat esille, että malli ei olekaan hyvä, ne eivät ker
ro, missä on ongelmien syy. (Metsämuuronen 2003, 551-554.) Tämän vuoksi tulee 
kiinnittää huomiota parametrikohtaisiin riittävyysmittoihin. Mallin yksityiskoh
tainen jäännösten tarkastelu ja modifikaatioindeksit ovat antaneet tietoa mallin 
riittävyydestä ja tarpeesta modifioida mallia tietyn yksityiskohdan suhteen. Mal
lin yksittäisten parametrien tilastollinen merkitsevyys on tarkastettu t-testillä. Jos 
parametri ei ole ollut tilastollisesti merkittävä, se on poistettu. 

6.3.4 Rakenneyhtälömallinnuksen toteuttaminen 

Minäkäsityksen ja itsetunnon faktoriulottuvuuksien korrelaatioita määritettäes
sä luli esille, että näiden välillä vallitsee kohtuullisen korkea riippuvuus. Tämä 
asia on myös alkuolctuksena viitekehyksessä (kts. kuvio 5, 41). Minäkäsityksen 
ja itsetunnon riippuvuuden testaamiseksi kummankin muuttujan faktoriana
lyyseista muodostetaan faktoripistemäärät. Faktoripistemäärien parametreille 
lasketaan korrelaatiot. Lisäksi määritetään faktoripistemäärien välinen korrelaa
tio. Tulos (kuvio 22) osoittaa, että minäkäsityksen ja itsetunnon summamuuttu
jien välillä on korkea riippuvuus 0,95. Myös muut mallin hyvyyteen liittyvät 
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raja-arvot osoittavat, että minäkäsitys ja itsetunto voidaan tässä tutkimuksessa 
katsoa lähes päällekkäisiksi. Arvioitavaksi nousee kysymys, onko minäkäsityk
sen ja itsetunnon mittareilla mitattu saman asian eri puolia. Jo edellä esitetyn 
mukaisesti alkuoletuksena oli, että minäkäsitys ja itsetunto ovat yksilössä aina
kin osittain päällekkäisinä ilmiöinä. Ne nähdään kuitenkin yksilössä eri asioina. 
Aho (1998) on käyttänyt sekä Burnsin teoriaan pohjautuvaa minäkäsitysmittaria 
että Borban teoriaan pohjautuvaa itsetuntomittaria ja saanut niillä luotettavia 
tuloksia. Mittareita on käytetty erillisinä ja niillä saatuja tuloksia ei ole verrattu 
keskenään. Tutkimuksessa saatu tulos on erittäin huomion arvoinen. Lähtö
kohdiltaan Burnsin minäkäsitysteoria ja Borban itsetuntoteoria nähdään yksi
löön liittyvinä eri osioina. Näihin teorioihin perustuvilla mittareilla saatu tulos 
osoittaa mittareiden hyvin korkeaa rakenteellista ja sisällöllistä yhdensuuntai
suutta. Kuviossa 24 esitetyn mallin lisäksi sosiaalinen minäkäsitys on yhteydes
sä sosiaaliseen turvallisuuteen (r = 0,21), itsensä ilmaisuun (r = 0,21) ja yhteisöl
lisyyteen (r = 0,24). Itsetunnon ulottuvuuksista sosiaalinen turvallisuus ja yhtei
söllisyys (r = 0,24) korreloivat keskenään. Malliin lisättiin muutama käytännön 
kannalta olematon jäännöskorrelaatio (kts. liite 12). 

Sosiaalinen 
m.inäkäsitys 

Suoritus
minäkäsitys 

Henkinen turva.11isuus 

Sosiaalinen turvallisuus 

Minuus 

Itsensä ilmaisu 

YhteisöUis s 

x'(56) = 107.44,p =.00004,RMSEA = .047,NNFI = .99,CFI = .99,SRMR = .036 

KUVIO 22 Minäkäsityksen ja itsetunnon välinen riippuvuus rakenneyhtälömallinnuksen 
tuloksen mukaan kuvattuna (täysin standardoitu ratkaisu) 

Mallin hyvyyden arviointi perustuu khiin neliöjakaumaan. SEM-analyysissä 
(structural Equation Modeling) on se harmillinen piirre, että se on herkkä suu
relle otoskoolle. (Metsämuuronen 2003, 551-554). Tämän vuoksi lasketaan myös 
muut indikaattorit. Khii-testillä suoritettu minäkäsityksen ja itsetunnon riippu
vuuden merkitsevyyttä osoittava p-arvo on hyvin alhainen 0,00004 ja näin ollen 
yhteys on erittäin merkitsevällä tasolla. Myös muut indikaattorit täyttävät niille 
asetetut ehdot. Rakenneyhtälömallinnuksella saatua minäkäsityksen ja itsetun
non keskistä riippuvuutta voidaan pitää luotettavana. Minäkäsitys on minän 
tiedostava, kognitiivinen puoli ja itsetunto minän arvioiva affektiivinen puoli. 
Näiden välinen ero jää tämän mallinnuksen mukaan hyvin ohueksi, koska mi
näkäsityksen ja itsetunnon välinen riippuvuus selittää 90 % varianssista. 
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Rakenneyhtälömallinnuksen toisena vaiheena tarkastellaan itsetunnon ja 
elämänhallinnan tunteen sekä sisäisen yrittäjän ominaisuuksien keskinäisiä yh
teyksiä. (Jäännöskorrelaatiot liite 13.) Elämänhallinnan tunteen mittarin reliabi
liteettikertoimien alhaisuuden vuoksi faktoriulottuvuuksien muuttujat puolite
taan. Sama tehdään sisäisen yrittäjyyden ominaisuuksien faktoriulottuvuuksil
le. Puolittamisen avulla saadaan estimoitua mittavirhe. Saaduille muuttujille 
sekä olemassa oleville faktoriulottuvuuksille lasketaan faktoripistemäärät. 
Muuttujat normalisoidaan Prelis 2.5 -ohjelmalla ja lasketaan korrelaatiomatriisi. 
Malli estimoidaan käyttämällä suurimman uskottavuuden menetelmää. Saatu 
itsetunnon, sisäisen hallinnan tunteen ja sisäisen yrittäjän ominaisuuksien ra
kenneyhtälömalli on kuvattu alla (kuvio 23). 

Henkinen Sisäinen 
turvallisuus Yrittä'ä 1 f 

Sosiaalinen 
turvallisuus Sisäinen 

Yrittä.ä 1 II 
Minuus 

Itsensä 
ilmaisu 

Sisäinen 

Yrit1ä·ä 21 
Yhteisöllisyys 

Tavoitteel- Sisäinen 
lisuus Yrittä·ä 211 

Itsenäisyys ja 
vastuullisuus 

Sisäinen 

Pätevyys ja Yriltä·ä 31 
kelpoisuus 

Sisäinen 
Yrittä.ä 311 

_,r2(88) = 143.46,p = .0002,RMSEA = .039, NNFI = .99,CFI = .99,SRMR = .031 

KUVIO 23 Itsetunnon ja sisäisen hallinnan tunteen sekä sisäisen yrittäjän ominaisuuksien 
väliset riippuvuudet rakenneyhtälömallinnuksen perusteella kuvattuna (täysin 
standardoitu ratkaisu) 

Myös tässä rakenneyhtälömallinnuksessa khiin neliötestillä suoritettu merkit
sevyyden mittaus osoittaa riippuvuudet ovat erittäin merkitsevällä tasolla (p = 
0.0002). Havaintoaineiston suuren koon (n = 411) vuoksi malliin sisältyvä mah
dollinen virhe pyritään eliminoimaan lisätesteillä, jotka on mainittu alussa. Tes
tien antamat tunnusluvut täyttävät asetetut kriteerit ja osoittavat, että saatua 
rakenneyhtälömallia voidaan pitää luotettavana. 

RMSEA (mallin aproksimointivirhe) = 0.039, raja-arvo <0.08 
NNFI (normeeramaton yhteensopivuusindeksi) = 0.99, raja-arvo >0.90 
CFI (kriittinen yhteensopivuusindeksi) = 0.99, raja-arvo >0.90 
SRMR (standardoitu keskineliövirhe) = 0.031, raja-arvo <0.09 
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Tuloksena saatu malli kertoo, että itsetunnon faktoripistemäärien ja sisäisen 
hallinnan tunteen faktoripistemäärien välinen korrelaatio on huomattavan kor
kea 0.95. Tämä antaisi mahdollisuuden olettaa, että käsitteellisesti on mitattu 
samaa asiaa, kuten minäkäsityksen ja itsetunnon osalta oli tuloksena. Dienerin 
(1995) mukaan itsetunto ja elämänhallinnan tunne eivät ole synonyymejä. Tut
kimuksessaan hän havaitsi, että yksilöllisyyttä korostavissa kulttuureissa, mm. 
Yhdysvalloissa ja Suomessa itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen välillä on 
voimakas korrelaatio. Kollektivistisuutta korostavissa kulttuureissa korrelaatio 
on alhaisempi. Itsetunto voidaan nähdä elämänhallinnan tunteeseen liittyvänä 
yhtenä komponenttina, joka vaihtelee kulttuureittain. Jaari (2004, 77) pitää elä
mänhallinnan tunnetta käsitteenä melko lähellä käsitteitä itsetunto ja minäkäsi
tys, mutta niistä erillisenä. Reasonerin (1994, 2) itsetuntoteoriassa elämänhallin
nan tunne nähdään yhtenä osana yksilön itsensä arvostamisen tunnetta. Tutki
mukseni tulos osoittaa, että hyvällä itsetunnolla ja sisäisellä elämänhallinnan 
tunteella on vahva yhteys toisiinsa. Reasoner korostaa myös, että itsetunto näh
dään selvästi erotettavana minäkäsityksestä tai minäkuvasta. Tämän tutkimuk
sen tulos voidaan nähdä niin, että sisäinen elämänhallinnan tunne on yksilön 
hyvän minäkäsityksen ja vahvan itsetunnon jatke. 

Itsetunnon summamuuttujan korrelaatiot faktorianalyysin perusteella saa
tuihin summamuuttujiin ovat myös melko korkeita. Erityisesti summamuuttu
jista nousee esiin tavoitteellisuus 0.83, pätevyys ja kelpoisuus 0.82 ja minuus 
0.74 sekä henkinen turvallisuus 0.68. Sosiaalinen turvallisuus, itsensä ilmaisu, 
yhteisöllisyys, itsenäisyys ja vastuullisuus saavat myös korkeita korrelaatioita, 
ja niillä on erittäin merkittävää yhteyttä vastaajien kokemaan itsetuntoon. Itse
tunto selittää tässä tutkimuksessa 90 % sisäisen hallinnan tunteen varianssista. 
Itsetunnolla on erittäin keskeinen vaikutus siihen, minkälaisena yksilö kokee 
oman elämänhallinnan tunteensa. Kun henkilöllä on hyvä itsetunto, hänellä on 
hyvin todennäköisesti myös korkea sisäisen hallinnan tunne. Hän kokee voi
vansa päätöksillään, ratkaisuillaan ja toimenpiteillään vaikuttaa elämäänsä ja 
ympäristöönsä. 

Borban (1989, 1993) mukaan itsetunnon vahvistaminen tulisi edetä turval
lisuuden kokemisesta, minuuteen, sitten yhteisöllisyyteen, tavoitteellisuuteen ja 
lopuksi pätevyyteen. Tässä tutkimuksessa saatu tulos on yhdenmukainen Bor
ban esittämän itsensä vahventamisen teorian kanssa. Kun yksilön itsetunto on 
vahva turvallisuuden, minuuden ja yhteisöllisyyden alueilla, hänen elämänhal
linnan tunteensa on vielä ulkoapäin ohjautuva. Sisäistä elämänhallinnan tun
netta yksilö kokee, kun hän on vahventanut itsetuntoaan riittävästi myös tavoit
teellisuuden ja pätevyyden ulottuvuuksien suhteen. 

Sisäisen hallinnan tunteen faktoripistemäärän ja sisäisen yrittäjän ominai
suuksien faktoripistemäärien välinen korrelaatio vaihtelee. Merkittävin riippu
vuus mallin perusteella on sisäisen hallinnan tunteen ja itsenäisen ja ongelmia 
kohtaavan sisäisen yrittäjän faktoriulottuvuuksien välillä 0.99. Sisäinen hallin
nan tunne selittää 98 % itsenäisen ja ongelmia kohtaavan sisäisen yrittäjän fak
toriulottuvuuden muuttujien varianssista. Tulos vahvistaa faktoriulottuvuuksi
en korrelaatioista saatua tulosta. Yksilön vahva itsetunto luo hänessä sisäisen 
hallinnan tunnetta, joka ilmenee käyttäytymisessä sisäisen yrittäjän piirteinä. 
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Vahvimmin tässä tutkimuksessa itsetunto ja sisäinen hallinnan tunne selittävät 
sisäisen yrittäjän ominaisuuksista seuraavia: 

ongelmat ovat minulle haaste ja haluan kohdata ongelmia (Rogers 1951; Hosta
ger 1998; Pinchot 1986; Kao 1991) 
olen itsenäinen, teen työni itsenäisesti (Rogers 1951; Gibb 1990; Amit ym.1993; 
Kao 1991; Huuskonen 1992; Pinchot 1986) 
olen aloitteellinen (Rogers 1951; Gibb 1990) 
olen tavoitteellinen (Rogers 1951; Pinchot 1985; Amit ym. 1993 Hisrich & Peters 
1984) sekä 
olen sisäinen yrittäjä (itsearvio sisäisestä yrittäjyydestä). 

Yrittäjyyteen ja myös sisäiseen yrittäjyyteen yhdistetään luovuus ja innovatiivi
suus. Sisäisen hallinnan tunteen faktoripistemäärän korrelaatio luovan ja innova
tiivisen yrittäjän faktoripistemäärään on 0.54. Sisäinen hallinnan tunne selittää 
vain 29 % luovan ja innovatiivisen sisäisen yrittäjän faktorin muuttujien vaihte
lusta. Tämä tulos on myös yhdensuuntainen faktoriulottuvuuksien Pearsonin 
korrelaation kanssa. Tähän faktoriulottuvuuteen latautuvat muuttujat olen luova 
(Rogers 1951; Gibb 1990; Persing 1999) ja olen innovatiivinen (Pinchot 1985). 

Muutoshaluisen sisäisen yrittäjän faktoripistemäärän ja sisäisen hallinnan 
tunteen korrelaatio on 0.52. Tässäkin sisäinen hallinnan tunne selittää enää 27 % 
muutoshaluisen sisäisen yrittäjän faktoriulottuvuuden muuttujien varianssista. 
Tulos on myös yhdensuuntainen aiemman faktoriulottuvuuksien korrelaation 
kanssa. Muutoshaluisen sisäisen yrittäjän faktoriulottuvuudessa latautuvat 
muuttujat haluan muutoksia ja haluan vastata muutoksista. Nämä sisäisen yrit
täjän ominaisuuksien muuttujat ovat Rogersin (1951) humanistisen kasvatuksen 
tavoitteista johdettuja. Amit (1993) yhdistää muutoshalukkuuden sisäisen yrit
täjän ominaisuudeksi. Sisäisen hallinnan tunteen riippuvuus sisäisen yrittäjän 
ominaisuuksiin on kuvattu erillisinä. Tämän kuvauksen tarkoitus on luoda nä
kemystä kausaalisuuden kannalta suuren joukon kannalta. Yksilön näkökul
masta tarkasteltuna sisäisen yrittäjän ominaisuudet voivat esiintyä monin eri 
variaatioin sisäisen hallinnan tunteen omaavilla henkilöillä. 

6.4 Tutkimuksen tulosten perusteella luotu malli yksilön minä
käsityksen, itsetunnon ja sisäisen hallinnan tunteen yhtey
destä sisäisen yrittäjän ominaisuuksiin 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat vastaajien itsearvioinnin perusteella saatuja 
minäkäsityksen, ihannemi.näkäsity ksen, itsetunnon, ihanneitsetunnon, elämän
hallinnan tunteen ja sisäisen yrittäjän ominaisuuksien subjektiivisia näkemyk
siä. Vastaajat sijoittuvat kukin omaan toimintaympäristöönsä. Toimintaympä
ristö muodostaa kehyksen, hänen situatiaationsa, johon hän on suhteissa. Tässä 
toimintaympäristössä yksilön henkinen minä kasvaa. Se voi myös epäsuotuisis
sa tilanteissa tai vaikean asian kohdatessa yksilöä taantua (Rosenberg 1989; 
Coopersmith 1988.) Tutkimuksen tulokset ovat poikkileikkaus yksilön hetkestä 
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hänen toimintaympäristössään ja siinä nähty arvio itsestä. Tutkimuksen tulok
set on käsitelty tilastollisesti. Ne luovat kuvan ominaisuuksien suhteista suures
sa joukossa. Miten yksilön itsensä kehittäminen ja kasvu todellisesti tapahtuvat 
eivät selviä tämän tutkimuksen tuloksista. Tilastollisella analyysillä olen selvit
tänyt tutkimukseni pääongelman, miten yksilön minäkäsitys, itsetunto ja elä
mänhallinnan tunne selittävät hänen itsearvioimiaan sisäisen yrittäjän ominai
suuksiaan? Tutkimusongelmaa on lähestytty humanistisen ihmiskäsityksen ja 
siihen liittyvän Rogersin minäteorian avulla. 

Jokaisella on oma toimintaympäristö, johon hän liittyy sosiaalisesti, toi
minnallisesti ja emotionaalisesti. Tässä toimintaympäristössään hän pyrkii tar
peidensa ja itsensä toteuttamiseen. Humanistisen ihmiskäsityksen keskeinen 
teesi on, että ihmisellä on luonnostaan kasvupotentiaalia ja hän pyrkii kehittä
mään itseään, jos ympäristö antaa siihen mahdollisuuksia, tukea, haasteita ja 
hyväksyntää. Yksilön minäkäsitys toimii hänen oppimisensa sisällön tulkkina. 
Minäkäsityksen puolustusmekanismit alkavat toimia, jos yksilön kokemukset 
tai havainnot omasta minästä eivät ole yhdenmukaisia tiedostetun minäkäsi
tyksen kanssa. Yksilö torjuu minäkäsitykselleen ristiriitaisen informaation. 

Yksilön minäkäsityksen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen välillä val
litsee vahva riippuvuus. Kun yksilöllä on myönteinen käsitys itsestä, hänellä on 
myös vahva itsetunto, jonka hän kokee sisäisenä elämänhallinnan tunteena. Si
säinen elämänhallinnan tunne ilmenee hänen toiminnassaan kuvion 24 mukaisi
na sisäisen yrittäjän piirteinä. Tilanteittain yksilön minäkäsityksessä ja itsetun
nossa voi tapahtua vaihtelua, joka heijastuu hänen elämänhallinnan tunteeseen
sa. Tällä on vaikutus myös yksilön käyttäytymisen piirteisiin. Yksilön kohdatessa 
ja oppiessa uusia asioita hänen minäkäsityksensä ja itsetuntonsa ovat ratkaise
vassa asemassa, miten hän nämä asiat kohtaa. Tämä pätee myös sisäiseen yrittä
jyyteen. Mikäli henkilöltä odotetaan hänen toimintaympäristössään uusia asioita, 
myös hyvän minäkäsityksen ja vahvan itsetunnon omaava henkilö joutuu oppi
misen edessä miettimään, onko uusi tavoite hänen saavutettavissa vai ei. Haas
teellisessa tilanteessa yksilöllä voi tapahtua myös hetkellistä taantumista ja sen 
jälkeen minäkäsityksen ja itsetunnon palautumisen jälkeen sisäistä hallinnan 
tunnetta asian kohtaamiseen. Yksilön minäkäsitys, itsetunto ja sisäinen hallinnan 
tunne ovat omien tarpeiden ja tavoitteiden sekä toimintaympäristön tuomien 
haasteiden vuoksi jatkuvaa omaa sisäistä kilpailua itsensä voittamisen kanssa. 
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Humanistinen ihmiskäsitys- ja oppimiskäsitys 
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KUVIO 24 Yksilön minäkäsityksen, itsetunnon ja sisäisen hallinnan tunteen yhteys sisäi
sen yrittäjän ominaisuuksiin ja tutkimuksen taustaoletuksiin 



7 DISKUSSIO 

7.1 Tutkimuksen arviointi 

Tämän tutkimuksen ajattelullinen perusta luotiin jo 1980-luvun puolessa välis
sä, kun silloisessa Kemin kauppaoppilaitoksessa pidettiin ensimmäinen työlli
syyskoulutukseen liittyvä yrittäjäkurssi. Tuolloin aloin pohtia, voidaanko kog
nitiivisen tiedon perustalta luoda yksilössä ulkoista yrittäjyyttä. Tämä kognitii
vinen tieto tarkoitti tuolloin ja yhä edelleenkin usein yrittäjyyskasvatuksessa 
liiketoiminnalliseen osaamiseen liittyvää tietoa. Asia laajeni vuosien myötä kos
kettamaan ulkoisen yrittäjyyden lisäksi myös sisäistä yrittäjyyttä. Vuosia kestä
neen opetustyöni aikana olen havainnut, että melko harva tutkinnon suoritta
nut nuori valitsee edes vanhemmalla iällä ulkoisen yrittäjyyden elämäntehtä
väkseen. Tämä näkökulma on saanut minut pohtimaan yrittäjyyttä ja yrittäjä
mäisen käyttäytymisen opettamista ja oppimista sisäisen yrittäjyyden kannalta. 
Lisensiaatintutkielmassani paneuduin aihepiiriin syvällisemmin. Lisensiaatin
työni oli käsiteanalyyttisella metodilla tehty ja siinä loin myös väitöskirjani vii
tekehyksen perustan. Väitöskirjani viitekehystä laajensin huomioiden empiiri
sen tutkimukseni perusjoukon taustatiedon. Lisensiaattitutkielmani taustaole
tuksena ovat humanistinen ihmiskäsitys ja humanistinen oppimiskäsitys. Ylä
käsitteinä tutkielmassani olivat minäkäsitys, itsetunto, elämänhallinnan tunne 
ja sisäinen yrittäjyys sekä henkisen minän kasvu. Yksi tutkimuksen tieteellisyy
den perusongelmia on se, ovatko käsitteet objektiivisesti valittuja ja kuvaavatko 
ne luotettavasti ilmiötä, jota tutkitaan. Pohtiessani kriittisesti tutkimuksen viite
kehyksen käsitteiden valintaa tulee esiin mahdollisuus, että oma lähtöajatteluni 
on ohjannut tutkimuksen etenemistä. Kuvaannollisesti sanoen; sen löytää, mitä 
etsii. Kuitenkaan perehtymiseni tutkimukseni tiedon maailmaan ei ole ollut tie
dostetun tarkoitushakuista, vaan olen pyrkinyt olemassa olevan tieteellisen tie
don perustalta luomaan näkemystä yksilön henkisen minän kasvuun sisäiseksi 
yrittäjäksi. Sisäinen yrittäjyys on pyritty näkemään yksilön ominaisuutena yh
teisönsä jäsenenä. Sisäiseen yrittäjyyteen liittyy humanistisen ihmiskäsityksen 
perustalta nouseva itsensä kehittämisen motiivi. 
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Sisäisen yrittäjyyden kasvu tapahtuu yksilön henkisen minän kasvun pe
rustalta. Henkisen minän kasvu on nähty sekä yrittäjyyteen kasvussa että kas
vattamisessa olennaisen tärkeäksi. (Koiranen 1993, 1994, Huuskonen 1992, Pel
tonen 1984, Pinchot 1986.) Yksilö tutustuu itseensä itsereflektion ja vuorovaiku
tuksen sekä ympäristöstään saamansa palautteen avulla. Minäkäsitys luo pe
rustan sekä henkiselle kasvulle ja itsensä kehittämiselle. Henkisyyden ilmenty
mään yksilössä liittyvät hänen itsetuntonsa ja elämänhallinnan tunteensa. Käsi
tyksen validisuutta on pyritty varmistamaan kytkemällä tutkimus aikaisem
paan tiedemaailmassa hyväksyttyyn tietoon. Viitekehyksessä on luotu yhteyk
siä lähinnä humanistiseen psykologiaan, yrittäjyystutkimukseen, kasvatuspsy
kologiaan ja kasvatustieteeseen sekä filosofiaan. 

Käsitteiden vuorovaikutussuhteiden osalta lähtökohtana on ihmisen to
dellistuminen kolmessa olemassaolon perusmuodossa, kehollisuudessa, tajun
nallisuudessa ja situationaalisuudessa. Kehollisuus on jätetty tarkastelun ulko
puolelle. Käsitteiden vuorovaikutussuhteiden merkitys jäi sen perustalle, miten 
ihmisen psyykkisyyden (minäkäsitys), henkisyyden (itsetunto) ja situationaali
suuden (elämänhallinnan tunne) arvioidaan vaikuttavan toisiinsa. Arvioitavak
si jäi myös miten nämä käsitteet, jotka liittyvät ihmisen olemassaoloon selittävät 
hänen käyttäytymistään sisäisen yrittäjän ominaisuuksien mukaisesti. 

Käsiteanalyysin kolmas kysymys, onko käsitteet ymmärretty oikein, pel
kistyy käsitteiden merkitysten ymmärtämiseen. Minän tutkimukseen ja teore
tisointiin liittyy semantiikkaa. Eri tutkijat (esim. Aho 1987, Korpinen 1987, Kel
tikangas-Järvinen 2000, Antonovsky 1993, Rogers 1951,1961, Borba 1989) puhu
vat eri käsitteillä samasta ilmiöstä. Esimerkiksi minäkäsitystä lähellä olevina 
käsitteinä ovat minäkuva, minätietoisuus, itsetietoisuus, itsetuntemus, minätun
temus. Myös minäpystyvyys liitetään tänä päivänä teon ja tekemisen näkökul
masta hyvin lähelle minää kuuluvaksi käsitteeksi. Käsitteiden sisällöstä on 
myös olennaista kysyä, ovatko ne ilmiön samaa vai eri näkökulmaa esille tuo
via. Minäkäsitys ja itsetunto sekä myös elämänhallinnan tunne yhdistetään mi
nään kuuluviksi. Itsetunto liittyy yksilön minäkäsitykseen. Se on minäkäsityk
sen itseä arvioiva ja arvostava puoli. Minäkäsitys on minän kognitiivinen, itse
tuntemuksen puoli ja itsetunto on minän affektiivinen puoli. Käsitteellisestä 
epäselvyydestä huolimatta itsetunto on keskeinen ja pysyvä persoonallisuuden 
osatekijä, joka vaikuttaa yksilön toiminnan kokemiseen, säätelyyn ja on myös 
viitekehyksenä kokemuksille. Itsetunnossa elämänhallinnan tunne on yksi osa. 
Vahva itsetunto auttaa yksilöä löytämään keinoja ja ratkaisuja elämän tärkeisiin 
tilanteisiin ja luottamaan niiden ratkaisuissa itseensä. Mikäli tekemäni käsiteva
linnat ovat ilmiötä selittäviä ja mikäli niihin liittyvä pohdinta on aikaisemmasta 
tiedosta johdettua ja loogista, voidaan myös johtopäätöksiä pitää valideina. 

Tutkimukseen sisältyvää virhemahdollisuutta voidaan tarkastella vahin
kojen lisäksi sanojen, kuvien ja ilmauksien valinnan kannalta. Edellä mainittu 
minäkäsitykseen liittyvä semanttinen ongelma on myös muilla käsitteillä. Esim. 
itsetunto, itseluottamus, itsevarmuus, itsepystyvyys sekä käsitteet elämänhal
linta, attribuutio, koherenssi ovat käsitteitä, jotka ovat merkitykseltään hyvin 
lähellä toisiaan. Näiden lisäksi tutkimuksen virhemahdollisuudeksi nousee tois-
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sijaisten lähteiden käyttö. Tämä aiheuttaa myös tässä tutkimuksessa virhemah
dollisuuden tulkita asioita väärin suhteessa alkuperäisen lähteen tietoon. 

Käsitteellisesti luotua näkemystä ilmiöstä koeteltiin empiirisesti suoritta
malla kvantitatiivinen tutkimus Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa hallin
non ja kaupan toimialalla opiskeleville tradenomiopiskelijoille sekä sieltä vuo
den 2002 loppuun mennessä valmistuneille tradenomeille. Mittaus suoritettiin 
kyselytutkimuksena. Kyselylomake sisälsi neljä erillistä mittaria, jotka oli valit
tu tutkimuksen käsitteisiin ja niihin liittyvään teoriaan perustuen. Tällä pyrittiin 
turvaamaan mittariston validisuus ja reliabilisuus. Kyselylomakkeen mittarista 
tuli laajaksi. Taustatietojen lisäksi siinä oli 201 kysymysosiota. Vain yksi lomake 
palautettiin puutteellisena. Vastaaja oli kirjoittanut lomakkeeseen, ettei jaksa 
vastata enempää. Vaikka kyselylomake oli monivaiheinen ja pitkä sitä voidaan 
pitää selkeänä vastata, mikä heijastuu myös vastausten määrässä. Mittaristot 
muodostuivat strukturoiduista vastausvaihtoehdoista, joihin sisältyi viisias
teikkoinen luokitus. Asteikon vastausvaihtoehtoihin voidaan suhtautua kriitti
sesti, koska se periaatteellisesti noudatti Likert-asteikkoa. 

Itsearviointiin liittyvässä mittauksessa henkilöt vastaavat usein sosiaalisesti 
hyväksytyllä tavalla. Tämä tuo vastauksien painottumista asteikon positiiviselle 
puolelle. Tämä painotus tuli esille myös tässä tutkimuksessa. Lisäksi mitatut asiat 
olivat sellaisia, joissa henkilö hyvin herkästi antaa itsestään positiivisemman ku
van kuin mitä hän todellisesti itsessään on. Tämäkin on oman minän ja psyyken 
suojelua. Mitta-asteikkona olisi ollut parempi käyttää V AS-mittaria (Visual Ana
loque Scale) tai useampi asteikkoista Likert-asteikkoa. Näin olisi vastausten ha
jontamahdollisuus tullut laajemmaksi ja vastausten laatu paremmaksi. 

Kyselyn perusjoukko oli kaikkiaan 696 henkilöä. Vastauksia saatiin yhteen
sä 411 kappaletta. Vastausprosenttia 59,0 voidaan pitää kyselytutkimukselle hy
vänä. Tradenomeille suoritetun kirjekyselyn vastausprosentti oli korkea 43,4 %, 
168 vastausta. Vastaajien määrää voidaan tutkimuksen perustalta pitää riittävä
nä, jopa suurena. Kohdejoukon ikähajonta muodostui suppeaksi. Tähän on yhte
nä syynä ammattikorkeakoulun nuori ikä. Kokeilu aloitettiin syksyllä 1992. Toi
seksi ammattikorkeakoulussa opiskelevat nuoret ovat iältään 20-25-vuotiaita. 
Tutkimuksen lopputulos antaisi kuitenkin olettaa, että perusjoukko oli riittävän 
heterogeenista. Tutkimuksessa ei haluttu testille alueellista kattavuutta, vaan kat
sottiin se saavutettavan tällä perusjoukolla. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
hallinnon ja kaupan alan opiskelijat tulevat suurelta osin Peräpohjolan ja Pohjois
Pohjanmaan alueilta. Tradenomien osoitetietojen mukaan he olivat hajaantuneet 
hyvin laajasti eri puolille Suomea. Ns. kasvukeskukset ja niiden lähikunnat olivat 
usean osoitteina. 

Ongelmana tutkimuksessa oli, että testattavat muuttujat eivät olleet nor
maalisesti jakautuneita. Ihanneminäkäsityksen ja ihanne itsetunnon muuttujien 
suhteen tämä oli odotettua. Muiden muuttujien osalta edellä mainittu asteikon 
kapeus ja itsensä todellisuutta positiivisempana ilmaiseminen aiheuttivat ja
kauman painottumista yleensä positiiviseen suuntaan. Jakaumien vinouden ei 
kuitenkaan katsottu olevan sellaisia, että ne olisivat estäneet faktorianalyysin 
suorittamisen. Faktorit muodostuivat selkeiksi ja helposti tulkittaviksi. Fakto
reiden sisällön tulkinta jäi suurelta osin kuvailun tasolle. Faktorianalyysiä käy-
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tettiin tutkimuksessa alkuanalyysinä, jotta saataisiin suurta muuttujien määrää 
tiivistettyä vähemmäksi. Saatujen faktoriulottuvuuksien korrelaatioanalyysin 
avulla pyrittiin hakemaan vahvistusta jatkoanalyysin suorittamiseksi. Tämä 
osoittautuikin tieteellisesti hyväksi ratkaisuksi ja selvensi rakenneyhtälömallin
nuksella suoritettua jatkoanalyysiä. 

7.2 Tulosten arviointi 

SEM-analyysillä toteutettu jatkoanalyysi antoi minäkäsityksen ja itsetunnon 
faktoriulottuvuuksien korrelaatioita määritettäessä hyvin korkean riippuvuu
den 0,95. Minäkäsityksen ja itsetunnon keskinäinen riippuvuus oli tuloksellises
ti odotettavissa. Useat tutkijat ovat tuoneet esiin minäkäsityksen ja itsetunnon 
ainakin osittaista päällekkäisyyttä. He korostavat hyvän minäkäsityksen ja hy
vän itsetunnon yhteyttä sekä päinvastaista yhteyttä huono minäkäsitys on yh
teydessä huonoon itsetuntoon. (kts. Burns 1979;1982; Rogers 1961; Keltikangas
Järvinen 1994; Aho 1987; Korpinen 1989; Baumgardner 1990.) Tutkimuksen 
merkittävä tulos oli riippuvuuden voimakkuus. Minäkäsitys ja itsetunto voi
daan tämän tutkimuksen tuloksen perusteella katsoa lähes päällekkäisiksi. Tar
kasteltaessa minäkäsityksen ja faktoriulottuvuuksien välisiä korrelaatioita, kor
kein riippuvuus on minäkäsityksen ja emotionaalisen minäkäsityksen välillä 
0,87. Faktoriulottuvuudessa latautuivat muuttujat, hyväksyn itseni, olen onnistu
nut ihminen, olen varma, olen tyytyväinen (onnellinen) ja onnistun toimissani. Muut
tujat kuvaavat hyvin positiivisesti yksilön käsitystä itsestään. Emotionaalisen 
minäkäsityksen faktoriulottuvuuden saama korkein korrelaatio minäkäsityksen 
kanssa on varsin selvä tulos. Minäkäsitys muodostuu itsereflektion sekä sosiaa
lisessa vuorovaikutuksessa saadun kokemuksen ja palautteen avulla. Minäkäsi
tykseen liittyy yksilön tieto itsestä. Siinä on myös yksilön oman tunteen kautta 
muodostettua tuntemusta itsestä. Tämä tuli esille jo tutkimukseni minäkäsityk
sen määrittelyssä, minäkäsitys on niiden käsitysten, asenteiden ja tuntemusten 
joukko, joka yksilöllä on ominaisuuksistaan, kyvyistään ja suhteistaan ympäris
töönsä sekä siinä oleviin ihmisiin (Scheinin 1990, 81.) Myös Erikson (1959, 109) 
ja Newman & Newman (1999, 370-371) pitävät minäkäsityksen muodostumi
sessa yksilön kokemaa tunnetta itsestä hyvin merkittävänä. Myönteisen minä
käsityksen ja myös itsetunnon perusta on itsensä hyväksymisessä (Keltikangas
Järvinen 1994; Rauhala 1998; Aho 1987; Burns 1979;1982; Rogers 1961.) Sen pe
rustalta nousevat tässä tutkimuksessa esille sekä onnistumisen että onnellisuu
den tunteet itsestä. Toiseksi korkein korrelaatio 0,58 oli minäkäsityksen ja sosi
aalisen minäkäsityksen faktoriulottuvuuden välillä. Sosiaalisen minäkäsityksen 
faktoriulottuvuuteen latautuivat muuttujat, olen puhelias, olen rohkea, olen rento 
ihmisten seurassa, olen seurallinen, olen pidetty ihmisten joukossa ja olen iloinen. Mi
näkäsitys muodostuu, kuten edellä totesin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 
ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. SEM-analyysissä sosiaalisen minäkäsi
tyksen faktoriulottuvuudet olivat yhteydessä myös itsetunnon faktorianalyysin 
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ulottuvuuksiin sosiaalinen turvallisuus (r = 0,21), itsensä ilmaisu (r = 0,21) ja 
yhteisöllisyys (r = 0,24). Itsensä vahventamisessa minäkäsitys muodostuu ensin 
kolmesta tunteesta, jotka ovat turvallisuus, itsensä tiedostaminen ja liittyminen. 
Ne ovat välttämättömiä itsetunnon kehittymiselle (Borba 1989.) Tämän perus
teella on ymmärrettävissä yksilön sosiaalisen minäkäsityksen faktoriulottuvuu
den yhteydet itsetunnon faktoriulottuvuuksiin. Kun yksilö kokee minänsä suh
teen sosiaalista turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, se luo vahvempaa itsensä il
maisumahdollisuutta. Ihminen uskaltaa asettaa itsensä alttiiksi uusille haasteil
le. Myönteisen minäkäsityksen omaava yksilö on tällöin sosiaalisissa tilanteissa 
aktiivinen ja vapautunut. 

Suoritusminäkäsityksen faktoriulottuvuuksien korrelaatio minäkäsityk
seen oli 0.38. Yhteyttä voidaan pitää merkittävänä, vaikka se samalla tavoin 
kuin sosiaalinen-emotionaalinen faktoriulottuvuuksien korrelaatio 0.36, on sel
keästi alempi kuin kahdella ensin mainitulla faktoriulottuvuudella. Suoritus
minäkäsityksen faktoriulottuvuuteen latautuneet muuttujat olen hyvä äidinkielen 
kirjallisessa ilmaisussa, olen hyvä oppimaan ja olen hyvä äidinkielen suullisessa ilmai
sussa mittaavat oppimiseen liittyvää yksilön käsitystä itsestään. Minäkäsitysmit
tarin muuttujien variaatio on saadun tuloksen perusteella suppea. Suoritus
minäkäsityksen muuttujat keskittyvät oppijan oppimiseen liittyvään suorituk
seen. Tulos on kuitenkin johdonmukainen edellä esitetyn suhteen. Kun yksilö 
kokee minäkäsityksensä myönteisenä, hän liittää oman suoritusminäkäsityk
sensä kokemisen hyväksi. Sosiaalinen-emotionaalinen minäkäsityksen fakto
riulottuvuuden muuttujat ovat olen kiltti (emotionaalinen minäkäsitys), olen ystä
vällinen, olen avulias, olen luotettava ja olen oikeudenmukainen. Jokainen muuttuja 
on sekä kasvatuksellisesta, eettisestä että sosiaalisesta näkökulmasta myönteisiä 
yksilön ominaisuuksia. Tällainen minäkäsitys yhdistettynä yksilön vahvaan it
setuntoon luo perustaa yksilön empaattisuudella. Empatian perusedellytyksiä 
on itsensä tunteminen ja toisten ihmisten tunteiden havaitseminen ilman sano
ja. (Goleman 2000, 161-162.) 

Borban (1989) mukaan itsetunnoltaan vahva henkilö on myös sisäisen elä
mänhallinnan tunteen omaava. Hän on ns. intemaali (intemal) rinnastuksena 
ekstemaaliin (external). Hänen piirteisiinsä kuuluvat itseensä sitoutuminen, 
osaamisensa arvostaminen, sisäinen motivoituneisuus, itseohjautuvuus, tavoit
teellisuus, päättäväisyys, itsensä tunteminen, varmuus, riskinotto, epävarmuu
den sieto, joustavuus, ja vaihtoehtojen näkeminen. Tutkimuksessani saatu tulos 
on täysin yhdensuuntainen Borban näkemyksen kanssa. Yksilön itsetunto korre
loi erittäin voimakkaasti (0.95) hänen sisäisen elämänhallinnan tunteensa kanssa. 
Itsetunnon faktoriulottuvuuksista nousevat esille voimakkaimmin tavoitteellisuus, 
pätevyys ja kelpoisuus, minuus ja henkinen turvallisuus. Myös muiden itsetunnon 
faktoriulottuvuuksien korrelaatio itsetuntoon on merkittävän korkea. Reasonerin 
(1994, 2) itsetunnon määritelmässä ilmenee tulevaisuus näkökulma yksilön ko
kemuksena pystyä vastaamaan elämän haasteisiin. Itsetunnolla on selkeä tule
vaisuusaspekti, joka liittyy saatuun tulokseen tavoitteellisuuden ja koetun oman 
pätevyyden sekä itsenäisyyden ja vastuullisuuden kautta. Vahvan itseluottamuk
sen omaava uskaltaa asettaa itselleen tavoitteita. Hän sitoutuu niihin ja hän tun
tee oman pätevyytensä perusteella selviytyvänsä niistä. Nämä itsetunnon fakto-
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riulottuvuudet liittyvät itsetunnon saavutuksiin ja/ tai onnistumisen kokemuk
siin elämässä. Minuus ja itsensä ilmaisu liittyvät yksilön itsetunnon perinnöllis
ten ominaisuuksien kokemiseen ja hyväksymiseen sekä moraaliseen hyveeseen 
ja/ tai rehellisyyteen itsessä. Henkinen ja sosiaalinen turvallisuus sekä yhteisölli
syys heijastavat yksilön itsetunnossa hänen kokemaa pidettävyyden ja/ tai rakas
tettavuuden sekä ainutlaatuisuuden, arvostamisen ja kunnioituksen arvon tun
netta. Tämän tutkimuksen tuloksen mukaan, kun yksilö kokee itsetunnon osa
alueiden olevan myönteiset, hän kokee sisäistä elämänhallinnan tunnetta. Rea
soner (1994, 2) sisällyttää elämänhallinnan tunteen yhdeksi itsetunnon alueeksi. 
Tämän tutkimuksen tuloksen perusteella voidaan sanoa, että vahva itsetunto ja 
sisäinen elämänhallinnan tunne ovat lähes päällekkäisiä. Kuitenkin yksilön situa
tionaalisuudessa elämänhallinnan tunne voidaan nähdä enemmän seurauksena, 
joka ohjaa yksilön ajattelua ja käyttäytymistä eri tilanteissa. Yksilön itsetunto 
voidaan tämän tutkimuksen perusteella osoittaa sisäisen elämänhallinnan syyksi. 
Omassa elämäntilanteisuudessaan vahvan itsetunnon omaavan yksilön käyttäy
tyminen näkyy tarvittaessa sisäisen yrittäjän ominaispiirteinä. Yksilön näkyvä 
ulkoinen käyttäytyminen on tilannesidonnaista ja sen vuoksi omien ominaisuuk
sien kannalta kulloinkin eri persoonallisuuden puolia esille tuovaa. Yksilön vah
va itsetunto ja sisäinen elämänhallinnan tunne tulevat tässä tutkimuksessa esiin 
ongelmien kohtaamisena, itsenäisyytenä, aloitteellisuutena, tavoitteellisuutena ja 
oman sisäisen yrittäjyyden kokemisena. Lisäksi käyttäytymiseen liittyvät luo
vuus, ja innovatiivisuus, sekä halu kohdata muutoksia ja vastata niistä. Käyttäy
tyykö vahvan itsetunnon ja sisäisen elämänhallinnan tunteen omaava yksilö to
dellisessa tilanteessa edellä mainittujen ominaisuuksien mukaisesti ei ole tämän 
tutkimuksen selvittämisen tavoite. Tutkimuksellani haluan osoittaa minäkäsityk
sen, itsetunnon ja elämänhallinnan tunteen sekä sisäisen yrittäjän ominaisuuksi
en keskinäisen riippuvuuden. 

Tutkimukseni tuoma lisäarvo yrittäjyystutkimukselle ja yrittäjyyskasva
tukselle on sen tulosten kautta nouseva yksilön minäkäsityksen ja itsetunnon 
merkitys yksilön ulkoiselle ja sisäiselle elämänhallinnan tunteelle. Elämänhal
linnan tunne on yhdistetty yrittäjän ja samoin sisäisen yrittäjän ominaisuudeksi. 
Elämänhallinnan tunne on esitetty yksilön piirteenä ja näin käsite on ollut irral
linen. Yksilön vahva itsetunto voidaan tulosten perusteella yhdistää yksilön si
säiseen elämänhallinnan tunteeseen. SEM-analyysillä ei tässä tutkimuksessa 
tarkasteltu heikon itsetunnon yhteyttä elämänhallinnan tunteeseen, eikä myös
kään sisäisen yrittäjän ominaisuuksiin. Kuitenkin sillä, mitä yksilö tietää itses
tään ja minkälainen on hänen minäkäsityksensä sekä miten hän arvostaa itse
ään, on tärkeä merkitys hänen itsetunnolleen. Yksilö etsii itsetuntoa ja käyttäy
tymisen varmuutta itsessään. Tasapainoisuuden ja onnellisuuden kohtaaminen 
itsessä on nykyisen ja jatkuvasti muuttuvan yksilön keskeinen päämäärä. Itsen
sä tuntemisen lisäämisellä ja siihen liittyvällä minäkäsityksen ja itsetunnon kas
vulla hän voi lisätä omaa elämänhallintaa ja luoda näin edellytyksiä myös 
omalle psykologiselle hyvinvoinnilleen. 
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7.3 Pohdintaa yrittäjyyskasvatuksesta 

Yrittäjyyskasvatus on ollut opetuksessa eri kouluasteilla lisääntyvän mielenkiin
non kohde. Sen painopiste on ollut ulkoisessa yrittäjyydessä, mutta viime aikoina 
myös sisäinen yrittäjyys on saanut lisääntyvää huomiota. Viimeksi peruskoulun 
opetussuunnitelmia uudistettaessa yleisohjeissa tuotiin esille yrittäjyyskasvatuk
sen sisällyttämisen tärkeys lasten opetuksessa yrittäjämäiseen käyttäytymiseen. 
Samoin keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksessa yrittäjyyskasvatuksella on 
viime vuosina ollut keskeinen sijansa. Keskiasteen ja korkea-asteen koulutuksen 
yrittäjyyskasvatuksen yhtenä puutteena on ollut sen sisällön ja tavoitteiden kes
kittyminen aiheen substanssiin enemmän kuin oppijan itsensä kasvuun koko
naisvaltaisena ihmisenä. Väheksymättä yritystoiminnassa tarvittavien tietojen ja 
taitojen tarpeellisuutta, on kuitenkin huomioitava, että eri kouluasteilla on kogni
tiivisen oppimisen lisäksi kyse yksilön kasvusta omaksi persoonakseen. Useilla 
yrittäjyyden toimialoilla etenkin pienyrittäjyydessä yrittäjän oma persoona ja hä
nen minänsä ovat hyvin ratkaisevassa asemassa luotaessa yrityksen menesty
vyyttä. Samoin yksilön kasvaessa omaan ammatillisuuteensa on hänen koko
naisvaltaisella kasvulla omaksi itsekseen, persoonakseen merkitystä hänen myö
hemmälle menestyvyydelle ja pystyvyydelle omassa ammatissaan. Muuttuvassa 
ja globalisoituvassa maailmassa ei riitä, että koulutus seuraa aikaansa. Koulutuk
sen ja siinä ohessa yrittäjyyskasvatuksen tulee kulkea aikaansa edellä. Vanhoja 
oppimiskäsityksiä on uudistettava ja yhden osaamisen malleja monipuolistetta
va. Tämän päivän oppija joutuu tulevaisuuden työntekijänä oman, työtovereit
tensa ja esimiestensä ajattelun ja toiminnan arvioinnin ohessa kehittämään tieto
jensa ja taitojensa lisäksi minäänsä. 

Yksilön oppimisessa yrittäjämäiseen käyttäytymiseen on tärkeää erottaa 
toisistaan ihmisen kognitiiviset, affektiiviset ja konatiiviset rakenteet. Tällä luo
daan perustaa yksilön kokonaisvaltaiseen huomioimiseen. Konaatioon liittyvät 
yksilön tahto ja motivaatio. Yksilön motivaatioon ja tavoitteiden asettamiseen 
liittyvät yksilön itseensä kohdistamat orientaatiot, joita ovat mm. minäkäsitys, 
itsetunto, elämänhallinnan tunne sekä pystyvyys- ja tehokkuususkomukset. 
Tahtoon ovat yhteydessä tavoitteeseen pyrkimisen konstruktiot. Näitä ovat 
toimintojen hallinnat, toisiin ihmisiin kohdistuva orientaatio ja omat henkilö
kohtaiset tyylit. Oppiminen on yhteydessä oppijan taitoihin hallita itsesäätelyn
sä eri osa-alueita, kuten tavoitteita, pystyvyysuskomuksia, mielenkiintoa, kes
kittymistä, oppimisstrategiaa, itsetuntemusta, itsearviointia, attribuutiotulkinto
ja, adaptiivisuutta ja tulosodotuksia (Ruohotie & Koiranen, 2001.) 

Yksilön keskeinen kasvun ja oppimisen kohde oman kognitiivisen oppi
misen rinnalla on minäkäsityksen syventäminen ja itsetunnon kasvattaminen. 
Yksilön kasvun tavoitteena tulisi aina olla itsensä vahventamiseen pyrkiminen. 
Sisäiseen yrittäjyyteen kasvussa yksilö on kasvun keskiössä, mutta olennaisen 
tärkeät ovat yksilön vuorovaikutussuhteet. Yksilö voi vahventua ja itsenäistyä 
ryhmän kanssa työskentelemällä. Riippuvuus luo hänessä itsenäisyyttä, kun 
hän pääsee toteuttamaan itseään. Sisäisessä yrittäjyydessä korostuu toiminnalli-
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suus. Kun sisäisellä yrittäjyydellä pyritään yksilön ajattelu-, toiminta- ja suhtau
tumistavan muutokseen työnteon osalta, on myös huomioitava poisoppimisen 
taito. Ihmisellä on taipumus vastustaa, torjua ja kieltää hänen omien käsitysten
sä vastainen ristiriitainen informaatio, jota helposti syntyy muutostilanteissa. 
Yksilön tulee sitoutua pitkäkestoiseen muutosprosessiin, johon myös oppilai
tosten muut jäsenet on sitoutettava esimerkiksi tiimiytymisen avulla. Ehkä vai
keimmat kasvuprosessit käydään yksilöiden välisen sosialisaatioprosessin osal
ta. Alisteisten toimintatapojen korvautuminen itsenäisillä, oma-aloitteisilla ja 
hyväksytyillä toimintatavoilla vaatii minäkäsityksen ja itsetunnon kautta saavu
tettua rohkeutta. Muutos tapahtuu henkisen kasvun prosessina, johon jokainen 
oppilaitoksen jäsen voi osallistua ja kasvattaa itseään. Oppilaitoksen johdon on 
kannustettava ja tuettava muutosta sekä annettava resurssit. Sen on luotava 
myönteinen yksilöä ja ryhmää tukeva ilmapiiri, jossa jokaisen on turvallista ko
kea oppimista myös virheiden kautta. Yksilön tulisi saada olla oma itsensä, 
toimia taipumustensa, käsitystensä ja ominaisuuksiensa mukaan. Hänen ei tar
vitsisi pelätä nöyryytystä, väheksymistä tai muuta rankaisuun viittaavaa palau
tetta. Kasvun rakenteen tulisi olla prosessipainotteista, aktiivisuutta, kokemuk
sia ja itseohjaavuutta esille tuovaa. Keksivä, tutkiva, ongelmakeskeinen oppi
minen vahvistaa yksilön itseymmärrystä ja itsensä hyväksymistä. Yksilön per
soonallisuuden kehittymisen kannalta on keskeistä, kokeeko henkilö itsensä 
subjektiksi (kontrolloiko hän itse toimintaansa) vai objektiksi (kontrolloivatko 
ulkoiset tekijät toimintaa) (Aho 1995, Rogers 1983, Borba 1989). 

Yksilöllisen kehityksen ovet on yleensä lukittu sisältäpäin. Oppijan tulee 
itse ne avata omille mahdollisuuksilleen. Kognitiivisten tietojen ja taitojen kaa
taminen "linnunpojan ruokkimisen "-periaatteella on huonoa pedagogiikkaa 
yksilön henkiselle kasvulle. Yksilön henkisen kasvun prosessi ei käynnisty ul
kopuolisen antamalla käskytyksellä tai tiedonjakamisella. Jos oppija ymmärtää 
sen perusasian, että hän itse on oppimisen subjekti, hän on oivaltanut huomat
tavan paljon omasta kasvustaan. Kurssimuotoinen, 3-5 opintopisteen suorituk
siin pilkottu oppiminen ei anna opiskelijalle näkemystä itsensä kokonaisvaltai
sesta kehittämisestä. Muutamaan viikkoon ahdetut opintokokonaisuudet luovat 
nuoren oppijan mielessä enemmän hajaannusta ja epäselvyyttä kuin jäsentynei
syyttä ja hallintaa. Aho (1998, 77-84) tutki opettajakorkeakouluopiskelijoiden 
minäkäsityksen ja itsetunnon muutoksia opintojen aikana. Koulutuksen aikana 
nuorten minäkäsitys selvästi heikkeni. Suurin muutos tapahtui oppijan suori
tusminäkäsityksessä ja sosiaalisessa minäkäsityksessä. Tähän vaikutti ehkä op
pijoiden kokema teoreettinen ja lukion opiskelusta poikkeava toimintatapa. 
Opiskelijoiden minäkäsitys heikkeni varsinkin ensimmäisen opintovuoden ai
kana, mutta vakiintui sen jälkeen. Huomattavaa on kuitenkin, että opiskelu ei 
korjannut heikentynyttä minäkäsitystä ennalleen. Opiskelijoiden minäkäsityk
sen muutoksia tutkittiin myös yksilötasolla. Koulutuksen päätyttyä neljän opet
tajaksi valmistuneen henkilön minäkäsitys oli poikkeuksellisen alhainen. Hei
dän minäkäsityksensä oli koulutuksen alussa ollut huomattavasti lopputilan
netta vahvempi. Eniten heillä oli laskenut emotionaalinen minäkäsitys. 

Itsetunnon muutoksista Ahon (1998) tutkimuksessa on tiedot vain ensim
mäiseltä opintovuodelta. Tänä aikana itsetunto heikkeni tilastollisesti erittäin 
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merkitsevästi kaikilla itsetunnon ulottuvuuksilla. Opiskelijat kokivat itsetunnon 
alentumista sitoutumisessaan, sosiaalisissa taidoissaan, kannustavuudessa, 
elämänsä suunnassa, tavoitteissa, ja ongelmanratkaisutaidoissa. 

Jaarin (2004, 189-193) tutkimuksen mukaan opiskelijoilla esiintyi elämän
hallintaan liittyviä ongelmia enemmän kuin samaan ikäryhmään kuuluvilla työ
elämässä olevilla nuorilla. Nuorilla naisilla sisäinen ristiriitaisuuden tunne (vrt. 
ahdistuneisuus) oli vahvempi kuin miehillä sekä opiskelijoiden että työelämässä 
olevien ryhmässä. Saatujen tulosten mukaan sekä nuorille naisille että miehille 
merkitsivät työelämässä omien kykyjen kautta syntyvä onnistuminen, pätemisen 
ja kyvykkyyden tunne, älylliset kyvyt ja luottamus itseen yhtä paljon. 

Nuorilla ihmisillä elämänhallinnan tunne on muodostumassa 20-30 ikä
vuoden vaiheilla. Edellä on jo todettu, että minäkäsitys ja itsetunto ovat hyvin 
pysyviä. Niissä voi tapahtua tilapäisiä heilahteluja ja tilannekohtaisia muutok
sia. Nuoren henkisen kehittymisen kannalta olisi kuitenkin huomattavasti 
myönteisempää, kun oppiminen hänen koulutusaikanaan pystyisi tukemaan 
hänen minäkäsitystään ja itsetuntoaan. Koulutuksen ja siihen liittyvän yksilön 
oppimisen tarkoitus on tuottaa itseensä luottavia ja itseään vahventavia työ
elämän osaajia, sisäisiä yrittäjiä. Koulutuksen tulisi aina tukea yksilöiden itse
tuntoa, itsetuntemuksen kehittämistä ja motivoituneisuutta työn tekemiseen. 
Koulutuksessa olisi tärkeää antaa henkilöille mahdollisuutta itsetutkiskeluun. 
Heitä tulisi ohjata oman ja toisten käyttäytymisen reflektioon, antaa palautetta 
ja tukea epäonnistumistilanteissa. Itsensä etsiminen edellyttää luottamuksellis
ta, riskien ottamista sallivaa ja yksilöä rohkaisevaa ilmapiiriä. Näin voidaan ai
kaan saada sisäinen voimantunne ja sisäinen paine itsensä kehittämiseksi (Aho 
1998; Meriläinen 1996; Bell & Gilbert 1994.) 

Yksilön minäkäsityksen vahventaminen lähtee ihanteista. Yksilöllä tulisi ol
la ihanne itsestään. Onko sisäinen yrittäjyys tällainen yksilön ihanne on hänen 
valintansa tulosta itsensä kehittämisen suuntaan. Usein ihminen kokee työnsä ja 
siihen oppimisen merkittävänä osana elämäänsä ja hän halua suoriutua niistä 
hyvin. Kun yksilöllä on myönteiset arvot omaa oppimistyötään tai tulevaa työ
tään kohtaan hän todennäköisesti haluaa kehittää itseään tämän suhteen. Myön
teiset arvot työtä kohtaan ovat sisäisen yrittäjyyden välttämätön ehto, mutta ne 
eivät ole sen kausaalinen syy. Arvot kuvastavat toiminnan tavoiteltuja päämää
riä. Onnistunut tavoitteen saavuttaminen kertoo yksilölle, että hän on arvokas. 
Sisäisen elämänhallinnan tunteen omaavan minäkäsityksessä korostuvat hänen 
vahvuutensa, onnistuminen tavoitteiden saavuttamisessa ja tietoisuus vaihtoeh
toisista ratkaisumalleista, erehdykset ja virheet sekä omien heikkouksien hyväk
syntä. Tällainen yksilö on valmis ottamaan vastaan hänelle annettuja haasteita. 
Hän voi omassa työssään olla luova ja innovatiivinen, aloitteellinen, yhteistyöky
kyinen ja -haluinen, ongelmanratkaisutaitoinen ja -haluinen, itseohjaava, muu
toksiin sopeutuva, motivoitunut, risinottokykyinen sekä tulevaisuussuuntainen. 
Yksilö voi olla hyvä työntekijä tai valintansa mukaan myös sisäinen yrittäjä. 
Myös opettajilla tulisi olla ihanne itsestään yksilönä. Tämä myös ohjaa opettajan 
toimintaa ja kehittymistä omassa työssään. Opettajakeskeinen, autoritaarinen 
kuva itsestä tiedonjakajana ei ole tämän päivän pedagogisiin valmiuksiin kuulu
vaa. Opettaja avaa tai pitää suljettuna yhtälailla oman kehittymisensä ovet. Oppi-
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laitoksen johdolla on avaintehtävä luoda byrokratiasta mahdollisimman vapaata 
toimintaympäristöä, jossa yksilöiden mahdollisuudet todentuvat ja luovuus sekä 
innovatiivisuus pääsevät esille. Opettajat ovat yleisesti työhönsä sitoutuneita ja 
vastuuntuntoisia. Suuri yhteiskunnallinen ja pedagoginen haaste on luoda opet
tajille kannustetta oman työnsä kehittämiseen. Työorganisaation näkökulmasta 
työyhteisön sisäisen yrittäjyyden esille nostaminen ja parantaminen ovat erittäin 
suuri haaste. Paajasen (2001, 212-217) tutkimuksen mukaan ammattikorkeakou
lun hallinnon ja kaupan alan opettajat arvioivat oman itsenäisyyden, itseluotta
muksen ja autonomisuuden sekä kehitysmyönteisyyden hyvälle tasolle. Heillä 
ilmeni puutteita riskinotossa, kilpailuhenkisyydessä ja omassa elämänhallinnas
sa. Kysyttäessä heidän työyhteisönsä ominaisuuksia kollektiivisen yrittäjyyden 
näkökulmasta, he kokivat siinä riittävästi myös itsenäisyyttä, itseluottamusta ja 
autonomisuutta. Puutteina he kokivat ensisijaisesti kehitysmyönteisyyden, ris
kinoton ja kilpailuhenkisyyden. Mahdollisuudet työyhteisöjen kollektiivisen si
säisen yrittäjyyden aikaan saamiseen ovat olemassa, mutta ovatko "vanhat tavat 
ja turvallisuus" estämässä kehityksen eteenpäin menoa. Paajasen mukaan työyh
teisöissä koettiin egoismia, muutosvastarintaa, turvallisuushakuisuutta, ja vir
kamiesmäisyyttä. 

Tämän tutkimuksen tuloksen perusteella yrittäjyyskasvatuksessa tulee 
oppijat huomioon ottaa kokonaisvaltaisina yksilöinä. Erityisesti myöhemmän 
nuoruusiän (18-25-vuotiaat) vaiheessa opetuksen ja oppimisen tulee tukea nuo
ren itsenäistymistä ja vahvistumista omaksi itsekseen. Tällä voidaan vielä vah
vistaa nuoren minäkäsitystä ja itsetuntoa sekä luoda niiden avulla sisäistä elä
mänhallinnan tunnetta, joka on tarpeellinen sekä yksilön itsensä että hänen 
ammatillisen kasvunsa kannalta. Koulutus on asetettu meillä Suomessa keskei
seksi kilpailukykyä ja yhteiskunnan kehittymistä ylläpitäväksi asiaksi. Koulu
tuksessa ei riitä, että se tuottaa pelkästään osaajia, vaan sen on pystyttävä luo
maan vahvempia yksilöitä, jotka tiedostavat voimavaransa ja osaavat ottaa ne 
monipuolisesti käyttöön. Oppijan opiskeluympäristö tulee rakentaa sellaiseksi, 
että hänen vastuunottonsa omasta oppimisesta onnistuu. Hän luo itse tavoitteet 
oman oppimisensa ja niiden saavuttamisen suhteen. Ohjauksen saanti tulee olla 
oppijalla aina tiedossa ja se on luotava sellaiseksi, että oppija sitä käyttää. Ohja
uksen merkitystä tulee korostaa ja siihen tulee luoda malleja, jotka toimivat. 
Ohjaus ei tarkoita vain sitä, että opettaja on tavoitettavissa tiettyyn aikaan tie
tyssä paikassa. Tärkeät oppimisen kohteet ovat kriittinen ajattelu ja itsereflek
tointi. Oppijasta tulee yhä enemmän saada oman oppimisensa subjekti. Opetta
jien ja kasvattajien työn osalta tämä merkitsee yhä avoimemman ja joustavam
man lähestymistavan omaksumista opetuksessa. 

Tämiin tutkimuksen aihepiiristä voi nostaa useita jatkotutkimuksen aihei
ta. Tutkijan omassa intressissä on, mihin hän haluaa mahdollisen oman tutki
muksensa painottuvan. Kauppa tieteissäkin me kuljemme yhä enenevästi kohti 
monitieteisiä tutkimuksia. Sisäisen yrittäjyyden perusyksikkö on työntekijä. 
Ihmistieteissä on vaikea enää selvittää ilmiötä yhden tieteenalan käsitteillä ja 
teorioilla. Aiheita mietittäessä tulee rohkeasti katsoa yli tieteenalojen, näin il
miötä päästään lähestymään ehkä uudesta näkökulmasta ja syventämään omal
ta pieneltä osalta tietoa ilmiöstä. Olen itse verrannut tutkimustani palapeliin, 
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jossa pienet osat ovat löytäneet paikkansa ajallaan ja vuosien työn kautta on 
muodostunut koko kuva, johon olen ollut tyytyväinen. 
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SUMMARY 

Introduction and research questions 

The Finnish school system has focused attention to the education of entrepre
neurs. The learning and teaching methods used for the education of entrepre
neurs are, however, often based on the foundation of cognitive learning. Spe
cial-subject teaching is the dominating view of how entrepreneurship should be 
learnt. The educational authorities are faced with the challenge of changing 
teaching methods so as to make them increase the pupil's spontaneity, self
confidence and reflectiveness. In post-modern society, individual's life is full of 
choices. The individual creates, so to speak, their own course of life. They de
cide on the most important goals of their life, for instance on what education 
they choose, whether they want a family, what job they will look for. Human 
beings should be encouraged to support their own mental growth. From to
day's and tomorrow's employees are demanded, among other things, sane and 
realistic self-concept, self-esteem, a sense of life control, self-determination, so
cial interaction skills, a sense of responsibility, creativity, innovativeness, reflec
tivity and capability of procuring and revising knowledge. Growth as an em
ployee is no longer simply the acquisition of professional knowledge and skills. 
The individual also needs metacognitive skills in working life. 
The main question in my study is as follows: 
How do an individual's self-concept, self-esteem and feeling of life control ex
plain his/her self-evaluated intrapreneurial qualities? 

In the context of business and administration education, the main question 
will be approached through the following sub questions: 

1. How do the students and graduates estimate:
their self-concept
their ideal self-concept
their self-esteem
their ideal self-esteem
their sense of life control
their intrapreneurial qualities?

2. What basic dimensions can be recognized in the students' and graduates'
self-concept, self-esteem, sense of life control and view of intrapreneurial
qualities?

3. What connections can be recognized between self-concept, self-esteem, a
sense of life control and intrapreneurial qualities?
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Methodology, sample and findings 

This study was carried out by means of a quantitative method. The total num
ber of respondents was 696. The number of approved answers was 411. Of the 
respondents 168 were graduates and 243 were students. The percentage of re
sponses was good 59%. 

In the performed factor analysis the actual self-concept variables formed 
four dimensions. The variables measuring self-esteem, for their part, loaded on 
ten different factors. In the correlation comparison of these factor dimensions 
the social and emotional self-concept dimensions were most strongly associated 
with self-esteem factor dimensions. Each self-concept dimension had, however, 
a very significant or significant connection with self-esteem dimensions. 

Secondly, the correlation analysis of the dimensions of self-esteem and 
sense of life control was performed. The variables of the sense of life control 
were distributed / divided into four factor dimensions. The correlation of the 
self-esteem factor dimension was negative in relation to the sense of life control 
dimension. An important result obtained in the analysis was that the dimen
sions of self-esteem were positively correlated with the dimension of the inner 
sense of the sense of life control. 

The factor analysis of self-concept and self-esteem contained many dimen
sions from the examination of correlations from which emerged marked con
nections between both factors describing self-concept and factors describing 
self-esteem. For this reason the factors describing self-concept and self-esteem 
were provided with second stage factors which are marked as self-concept and 
self-esteem factors. The connection between self-concept and self-esteem was 
defined as the connection between these second stage factors. Also, on the basis 
of the modification indices, it was discovered whether any statistically signifi
cant connection remained between individual dimensions. The result (Table 1) 
shows that the there is a strong dependence / correlation between the second 
stage factors 0.95, on the basis of which self-concept and self-esteem can be re
garded as practically overlapping. 
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TABLEl 

concept 

ial-emotional 
Self.cocept 

Emotional 
Self-concept 

Connection between self-concept and self-esteem according to Structural 
Equation Modeling (wholly standardized solution) 

Competence 

Recognition of own 
weakness 

j(56)=107.44,p=.00004RMSEA=.047,NNFl=.99,CFl=-.99,SRMR=.036 

The connection between self-concept and self-esteem, which Structural Equa
tion Modeling has revealed, can be regarded as reliable. The self-concept is the 
self-realizing cognitive side / aspect; self-esteem is the evaluating affective side 
/ aspect of self. The difference between these remains, according to this model, 
is very thin because the connection between self-concept and self-esteem is 0.95 
and self-concept explains 90% of the variance of self-esteem. 

In the second stage of the Structural Equation Modeling the reciprocal 
connections between self-esteem and feeling of life control and intrapreneur
ship qualities were examined. Because of the low reading of coefficients of the 
gauge for the feeling of life control, the variables of the factor dimensions were 
halved. The same was done with the factor dimensions of intrapreneurial quali
ties. By halving, measuring error was able to be estimated. The factor points 
were calculated for the variables arrived at and the existing factor dimensions. 
The variables were normalized by means of the Prelis 2.5 -program and the cor
relation matrix was calculated. The model was estimated by the use of the 
method of the greatest credibility. The arrived-at structural equation model for 
the self-esteem, the feeling of inner control and the intrapreneurial qualities is 
presented below (Table 2.) 



TABLE2 

177 

Connection between self-esteem and feeling of inner control as well as intra
preneurial qualities presented on the basis of Structural Equation Modeling 
(wholly standardized solution) 

lntrapreneur I. 
I 

lntrapreneur I. 
II 

lntrapreneur2. 
I 

lntrapreneur 2. 
II 

lntrapreneur 3. 
I 

lntrapreneur 3. 
II 

z2(88) =143.46,p=.0004RMSEA= .039,NNFI=.99,CFI=.99,SRMR= .031 

The parameters indicating the compatibility of the model fulfil the criteria set 
down for a good model except for the khi square test. 

RMSEA (the model's approximative/ approximation error)= 0.039, limit 
>0.06)
NNFI (an unstandardized compatibility index)= 0.99, limit <0.90
CFI (critical standard index) = 0.99, limit <0.95
SFMR (standardized average square error) = 0.031, limit <0.08

The resulting model shows that the connection between self-esteem and the 
sense of inner control is remarkably high, 0.95. 

The loadings of the self-esteem factor in the produced self-esteem vaiables 
are also high. Of the variables, especially goal-directedness (0.83), competence 
and suitability (0.82) and ego-consciousness (0.74) increase. Self-esteem explains 
90% of the [variable of the] sense of inner control in this study. Self-esteem has, 
for this reason, a most significant effect on how the individuals experience their 
own sense of life control. When a person has good self-esteem, they have in all 
probability also a strong sense of inner control as well. They feel that they can, 
by their decisions, solutions and actions, influence their life and environment. 

The connections between a sense of inner control and the qualities of in
trapreneurship vary. The most significant connection, according to the Struc
tural Equation Modeling, is between the intrapreneur with a sense of inner con-
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trol and the independent and problem-afflicted intrapreneur (0.99). The sense of 
inner control explains as much as 98% of the variables of the independent in
trapreneur who is beset by problems. The dimensions of self-esteem are con
nected with the sense of inner control and the intrapreneur' s qualities through 
the factors of second stage numbers. According to them the individual's self
esteem creates in him/her a sense of inner control, which is expressed in behav
iour as the intrapreneur's qualities. Most strongly in terms of this study, self
esteem and the sense of inner control explain the following variables of the in
trapreneur' s qualities: 

problems are a challenge to me and I wish to deal with problems 
(Rogers 1951; Hostager 1998; Pinchot 1986; Kao 1991) 
I am independent, I do my work independently (Rogers 1951; Gibb 1990; Amit et al. 1993; 
Kao 1991; Huuskonen 1992; Pinchot 1986) 
I am enterprising (Rogers 1951; Gibb 1990) 
I am target-oriented (Rogers 1951; Pinchot 1985; Amit et al. 1993; Hisrich & Peters 1984) 
I have a high sense of my own value as an intrapreneur 

On the basis of the Structural Equation Modeling the correlation of the sense of 
inner control and creative and innovative intrapreneurship is 0.54. The sense of 
inner control explains 29% of the variables of creative and innovative intrapre
neurship. On this factor dimension the variables were loaded I am creative 
(Rogers 1951; Gibb 1990; Persing 1999) and I am innovative (Pinchot 1985). 

On the basis of the Structural Equation Modeling the connection of the 
sense of inner control with change-desiring intrapreneurship was 0.52. The 
sense of inner control explains 27% of the change-desiring intrapreneur's vari
ables. Of the change-desiring intrapreneur' s variables I want changes and I want 
to react to the changes were loaded on the factor dimensions. These latent vari
ables are derived from Rogers' (1951) educational objectives. Amit (1993) also 
connects change-desire with an intrapreneurial quality. 
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LIITE 1 

Kyselylomakkeen saatekirje 

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU 
Hallinnon ja yritystalouden koulutusyksikkö 
Marina Takalon katu 3 
94100 KEMI 

Hyvä opiskelija! 

Toimin yritystoiminnan ja yrittäjyyden lehtorina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
hallinnon ja yritystalouden koulutusyksikössä. Teen samanaikaisesti jatko-opintojani 
Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa. Pääaineenani on yrittäjyys. Teen 
väitöskirjatyötä ja tämä kerättävä tieto liittyy sen tekemiseen. Työni ohjaajina toimivat 
professori Matti Koiranen ja kauppatieteen tohtori Anna-Maija Lämsä. 

Tutkimuksessani lähestyn yksilön henkistä kasvua sisäiseen yrittäjyyteen. Tarkastelen 
henkistä kasvua lisensiaatintyössäni rakentamani mallin perusteella. Tutkimukseni ta
voite on saada tietoa henkilöistä itsestään. Saatu tieto on ehdottoman luottamuksellista. 
Se ei tule yksilö- eikä edes opetusryhmätasolla erikseen käsiteltäväksi. En tule erotte
lemaan tuloksia edes Kemin ja Tornion toimipaikkojen välillä. Lomakkeen kautta saa
tua tietoa ei tulla luovuttamaan kenellekään muulle. Se jää vain minun käyttööni. Tut
kimuksellani pyrin yrittäjyyskasvatuksen uudistamiseen ja parantamiseen, ei pelkäs
tään Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, vaan laajemminkin Suomessa. Tutkimuk
sellani toivon olevan myös vaikutusta kaikille ammattikorkeakoulussa työskentelevil
le, sekä opiskelijoille että opettajille, uusien ideoiden ja ajatusten luomiseen paremmas
ta ympäristöstä sekä oppia että opettaa sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä. 

Kysely on suunnattu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupantoi
mialan opiskelijoille Kemin ja Tornion toimipakoissa ja lisäksi sekä Kemistä että Torni
osta valmistuneille tradenomeille. 

Pyydänkin sinua lukemaan kyselylomakkeen kohdat huolellisesti ja vastaamaan ky
symysosioihin rehellisesti. 

Hyvin paljon kiitoksia Sinulle vaivanäöstäsi ja yhteistyöstä! 

Mauri Heikkilä 

KEMI-TORNION AMMA TIIKORKEA KOULU 
Hallinnon ja yritystalouden koulutusyksikkö 
Marina Takalon katu 3 
94100 KEMI 
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Hyvä vastaaja! 

Toimin yritystoiminnan ja yrittäjyyden lehtorina Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
hallinnon ja yritystalouden koulutusyksikössä. Teen samanaikaisesti jatko-opintojani 
Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunnassa. Pääaineenani on yrittäjyys. Teen 
väitöskirjatyötä ja tämä kerättävä tieto liittyy sen tekemiseen. Työni ohjaajina toimivat 

professori Matti Koiranen ja kauppatieteen tohtori Anna-Maija Lämsä. 

Tutkimuksessani lähestyn yksilön henkistä kasvua sisäiseen yrittäjyyteen. Tarkastelen 
henkistä kasvua lisensiaatintyössäni rakentamani mallin perusteella. Tutkimukseni ta
voite on saada tietoa henkilöistä itsestään. Saatu tieto on ehdottoman luottamuksellista. 
Se ei tule yksilö- eikä edes opetusryhmätasolla erikseen käsiteltäväksi. En tule erotte
lemaan tuloksia edes Kemin ja Tornion toimipaikkojen välillä. Lomakkeen kautta saa
tua tietoa ei tulla luovuttamaan kenellekään muulle. Se jää vain minun käyttööni. Tut
kimuksellani pyrin yrittäjyyskasvatuksen uudistamiseen ja parantamiseen, ei pelkäs
tään Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, vaan laajemminkin Suomessa. Tutkimuk
sellani toivon olevan myös vaikutusta kaikille ammattikorkeakoulussa työskentelevil
le, sekä opiskelijoille että opettajille, uusien ideoiden ja ajatusten luomiseen paremmas
ta ympäristöstä sekä oppia että opettaa sisäistä ja ulkoista yrittäjyyttä. 

Kysely on suunnattu Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun hallinnon ja kaupan toimi
alan opiskelijoille Kemin ja Tornion toimipakoissa ja lisäksi sekä Kemistä että Torniosta 
valmistuneille tradenomeille. 

Pyydänkin sinua lukemaan kyselylomakkeen kohdat huolellisesti ja vastaamaan 
kysymysosioihin rehellisesti. 

Palauta täyttämäsi kyselylomake ohessa olevalla kirjekuorella 30.5. mennessä. Palau
tuskirjekuoren postimaksu on maksettu. 

Hyvin paljon kiitoksia Sinulle vaivanäöstäsi ja yhteistyöstä! 

Mauri Heikkilä 
Mäkiruonalankatu 53 
94700 Kemi 

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOLU 
Hallinnon ja yritystalouden koulutusyksikkö 
Marina Takalon katu 3 
94100 KEMI 
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LIITE 2 

Kyselylomakkeen muistutuskirje 

Hyvä vastaaja! 18.07.2003 

Lähetin sinulle toukokuussa kyselylomakkeen, joka koski tulevan väitöskirjani 
tutkimusaineistoa. Jos vastasit kyselyyn, voit laittaa kyselylomakkeen roskiin. 
Kiitos vastaamisestasi. Mikäli et vastannut, pyydän sinua ystävällisesti täyttä
mään liitteenä olevan kyselylomakkeen ja postittamaan sen oheisessa kirjekuo
ressa. Postimaksu on maksettu. Vastauksessasi antamasi tiedot käsitellään eh
dottoman luottamuksellisena. Lisäksi tiedot käsitellään niin, että yksittäisen 
vastaajan tiedot eivät tule missään vaiheessa erillisinä esille. 

Pyydänkin sinua lukemaan kyselylomakkeen kohdat huolellisesti ja vas
taamaan kysymysosioihin rehellisesti. 

Palauta täyttämäsi kyselylomake ohessa olevalla kirjekuorella 6.8. 
mennessä. 

Kiitos paljon Sinulle vaivannäöstäsi ja vastaamisestasi! 

Mauri Heikkilä 
Mäkiruonalankatu 53 
94700 Kemi 



LIITE 3 

Kyselylomake 

Taustatiedot 

Täydennä tai ympyröi seuraavista vaihtoehdoista Sinun kohdallasi 
paikkansa pitävä vaihtoehto. 

1. Sukupuoli 1 Nainen 2 Mies

2. Ikäsi vuotta 

3. Siviilisäätysi tällä hetkellä 1 Naimaton
2 Naimisissa 
3 Avoliitossa 
4 Eronnut 
5 Leski 

4. Montako vuotta ja/ tai kuukautta olet ollut yhteensä
ansiotyössä ja/tai oman yrityksen palveluksessa siitä
alkaen, kun täytit 18 vuotta.

vuotta kuukautta 

5. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten
pääasiallisinta toimintaasi tällä hetkellä?

1 Olen työntekijänä toisen palveluksessa 
2 Olen esimiehenä toisen palveluksessa 
3 Olen tulosvastuisena esimiehenä toisen 

palveluksessa 
4 Olen yrittäjä / ammatinharjoittaja (oman 

liiketoiminnan harjoittaja) 
5 Olen työtön 
6 Olen eläkkeellä 
7 Olen opiskelija, lisää vuosikurssisi 

8 Teen jotakin muuta, mitä 

6. Kummassa yksikössä opiskelet/ olet opiskellut

1. Kemi
2. Tornio
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7. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten
vanhempiesi pääasiallisinta toimintaa tällä hetkellä?

A) Isä
1. On työntekijänä toisen palve

luksessa
2. On esimiehenä toisen palve

luksessa
3. On tulosvastuisena esimie

henä toisen palveluksessa
4. On yrittäjä / ammatinharjoit

taja (oman liiketoiminnan
harjoittaja)

5. On työtön
6. On eläkkeellä
7. On opiskelija
8. Tekee jotakin muuta, mitä

B) Äiti
1. On työntekijänä toisen palveluk

sessa
2. On esimiehenä toisen palveluk

sessa
3. On tulosvastuisena esimiehenä

toisen palveluksessa
4. On yrittäjä / ammatinharjoittaja

( oman liiketoiminnan harjoittaja)

5. On työtön
6. On eläkkeellä
7. On opiskelija
8. Tekee jotakin muuta, mitä

Lue alla olevat osiot huolellisesti ja vastaa! 

Reaaliminäkäsitys 

Alla on lauseita, joilla voit kertoa minkälainen olet. Rastita ( x ) lau
seiden välisille viivoille sitä lähemmäksi sitä sanaparia / lausetta, 
mitä enemmän se kuvaa juuri sinua. 

Esimerkki: 
Olen vahva olen heikko 

Vastaa väittämiin rehellisesti ikään kuin suorittaisit kuvailua vain itsellesi. 

1. Olen heikko oppi
maan 

2. Olen heikko äidinkielen
suullisessa ilmaisussa

3. Olen heikko äidinkielen kirjal-
lisessa ilmaisussa

4. Olen heikko matematiikassa
5. Olen heikko vieraissa kielissä
6. Olen laiska
7. Olen tyhmä
8. Olen kova
9. Epäonnistun toimissani

10. Olen huolellinen
11. En ole pidetty ihmisten joukos-

sa 
12. Olen epäystävällinen
13. Viihdyn yksin
14. Olen epäluotettava
15. Olen välinpitämätön
16. Olen epäoikeudenmukainen

olen hyvä oppimaan 

olen hyvä äidinkielen 
suullisessa ilmaisussa 

olen hyvä äidinkielen kirjallisessa 
ilmaisussa 
olen hyvä matematiikassa 
olen hyvä vieraissa kielissä 
olen ahkera 
olen viisas (älykäs) 
olen tunteellinen 
onnistun toimissani 
olen huolimaton 
olen pidetty ihmisten joukossa 

olen ystävällinen 
olen seurallinen 
olen luotettava 
olen auttavainen 
olen oikeudenmukainen 



17. Olen alistuva
18. Olen vähäpuheinen
19. Olen rohkea
20. Jännitän ihmisten seurassa 
21. Olen surullinen
22. Olen ilkeä
23. Olen epävarma
24. Olen epärehellinen
25. Olen tylsä
26. Olen rauhaton (levoton)
27. Olen tyytymätön (onneton)
28. Olen persoonaton (tavallinen)
29. Luotan tunteisiini
30. En hyväksyn itseäni
31. Olen epäonnistunut ihminen 

Reaali-itsetunto 

olen määräilevä 
olen puhelias 
olen ujo 
olen rento ihmisten seurassa 
olen iloinen 
olen kiltti 
olen varma 
olen rehellinen 
olen kiinnostava 
olen rauhallinen 
olen tyytyväinen ( onnellinen) 
olen persoonallinen (erottuva) 
luotan järkeeni 
hyväksyn itseni 
olen onnistunut ihminen 
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Alla on lauseita, joilla voit kuvata itsetuntoasi. Rastita (x) lauseiden välisille vii
voille sitä lähemmäksi lausetta, mitä enemmän se kuvaa juuri sinun itsetun
toasi. 
Vastaa jälleen rehellisesti ikään kuin suorittaisit kuvailua vain itsellesi. 

TURVALLISUUDEN TUNNE (Security) 

32. Tutusta ympäristöstä irrottau
tuminen tuntuu minusta vai
kealta.

33. Minulla on usein havaittavis
sa stressin tunnusmerkkejä
(esim. kynsien pureskelu,
hiusten pyörittely sormissa,
hampaiden narskutus, vapi
na, hermostuneisuus).

34. Minulla on usein psyykkistä
stressiä ilmaisevia oireita
(esim. päänsärkyä, mahaki
pua, hikoilua).

35. Koen usein yleistä epävar
muutta muiden minuun koh
distamista odotuksista.

36. Välttelen uusien kokemusten
hankkimista.

37. Minulla on epärealistisia ja
perusteettomia pelkoja.

38. Minun on vaikea luoda kes
täviä ystävyyssuhteita.

39. Koen ihmisten välisen fyysi
sen kontaktin epämiellyttä
vänä (esim. olalle taputtelu,
kättely, halaus).

40. Minun on vaikeata käsitellä

Tutusta ympäristöstä irrottau
tuminen tuntuu minusta helpol
ta. 
Tunnen harvoin stressin tun
nus- merkkejä itsessäni. 

Tunnen harvoin psyykkistä 
stressiä ilmaisevia oireita. 

Koen harvoin yleistä epävar
muutta muiden minuun kohdis
tamista odotuksista. 
Pyrin uusien kokemusten hank
kimiseen. 
Minulla ei ole epärealistisia ja 
perusteettomia pelkoja. 
Minun on helppo luoda kestä
viä ystävyyssuhteita. 
Koen ihmisten välisen fyysisen 
kontaktin miellyttävänä (esim. 
olalle taputtelu, kättely, halaus). 

Minun on helppo käsitellä äkil-
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äkillisesti muuttuvia tilantei
ta. 

41. Koen teoreettisen tietoni eri
laisista tietolähteistä puutteel
liseksi.

MINUUS (Selfhood) 

42. Koen ulkoisen olemukseni
epämiellyttävänä.

43. Minun on vaikea ottaa vas
taan palautetta (tunnen itseni
kritiikkitilanteessa hämmen
tyneeksi).

44. Myöntelen muiden mielipitei
tä ja kommentteja.

45. Minun on vaikea ilmaista it
seäni omin sanoin, koska ko
en sen riskialttiiksi.

46. Minun on vaikea pukeulua
eri tilanteiden mukaan.

47. Minun on vaikea ilmaista tun
teitani.

48. Minulla on huono itsetunte
mus.

49. Olen riippuvainen mui:;ta
ihmisistä.

50. Käytän usein negatiivisia
kommentteja muista puhues
sani.

51. Olen kömpelö motorisissa
harjoitteissa.

52. Tunnen itseni riittämättömäk
si; en ole tarpeeksi hyvä.

lisesti muuttuvia tilanteita. 

Koen teoreettisen tietoni erilai
sista tietolähteistä riittäväksi. 

Koen ulkoisen olemukseni miel
lyttävänä. 
Minun on helppo ottaa vastaan 
palautetta (tunnen itseni kritiik
ki tilanteessa varmaksi). 

Ilmaisen omat mielipiteeni ja 
kommenttini. 
Minun on helppo ilmaista itseä
ni omin sanoin, koska koen sen 
riski ttömäksi. 
Minun un helppo pukeutua eri 
tilanteiden mukaan. 
Minun on helppo ilmaista tun
teitani. 
Minulla on hyvä itsetuntemus. 

Olen riippumaton muista ihmi
sistä. 
Käytän usein positiivisia kom
mentteja muista puhuessani. 

Olen näppärä motorisissa har
joitteissa. 
Tunnen itseni riittäväksi sellai
sena kuin olen. 

YHTEISÖLLISYYS (Affiliation) 

53. Minun on vaikea luoda ih
missuhteita.

54. Minusta tuntuu, että muut ei
vät arvosta minua.

55. En tunne kuuluvani mihin
kään ryhmään.

56. Minulla on vaikeuksia ihmis
suhteissani.

57. Vetäydyn muiden seurasta
ryhmässä, oleilen yksikseni.

Minun on helppo luoda ihmis
suhteita. 
Minusta tuntuu, että muut ar
vostavat minua. 
Tunnen kuuluvani useaan ryh
mään. 
Minulla on ihmissuhteeni hy
vässä kunnossa. 
Hakeudun muiden seuraan 
ryhmässä, nautin yhdessäolos
ta. 



58. Minulla ei ole ystäviä.
59. En ole empaattinen, en pysty

samaistumaan muiden tuntei
siin ja tarpeisiin.

60. En ymmärrä, mitä ystävyys
käsitteenä ja asiana tarkoittaa.

61. Minun on vaikea ylläpitää
luomiani ystävyyssuhteita.

62. Vain aikuiset voivat muodos
taa keskenään yhteisön.

Minulla on paljon ystäviä. 
Olen empaattinen, samaistun 
muiden tunteisiin ja tarpeisiin. 
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Ystävyys on käsitteenä ja asiana 
minulle täysin selvä. 
Minun on helppo ylläpitää luo
miani ystävyyssuhteita. 
Yhteisön voivat muodostaa 
ikään katsomatta kaikki siihen 
kykenevät. 

TAVOITTEELLISUUS (Mission) 

63. En tunne motivaatiota kehit
tää itseäni.

64. Koen saamani tehtävät yksi
puolisina enkä osaa ennakoi
da tehtävien ratkaisuja.

65. Tunnen itseni voimattomaksi
uusien haasteiden edessä.

66. En usein pysty viemään lop
puun jo aloittamaani tehtä
vää.

67. En pysty asettamaan itselleni
realistisia tavoitteita.

68. En onnistu saavuttamaan it
selleni asettamia tavoitteita.

69. Tunnen, etten pysty vaikut
tamaan omiin enkä muiden
tekemisiin.

70. Luotan, että muut tekevät
päätökset puolestani.

71. Välttelen vastuun ottamista
(myös omista toimistani).

72. En pysty tekemään päätöksiä.
73. Minun on vaikea arvioida

luotettavasti omia taitojani.

Tunnen motivaatiota kehittää 
itseäni. 
Koen saamani tehtävät moni
puolisina ja osaan ennakoida 
tehtävien ratkaisuja. 
Tunnen itseni vahvaksi uusien 
haasteiden edessä. 
Vien aloittamani tehtävän lähes 
aina loppuun. 

Asetan itselleni realistisia ta
voitteita. 
Onnistun saavuttamaan itselleni 
asettamat tavoitteet. 
Tunnen pystyväni vaikutta
maan sekä omiin että toisten 
tekemisiin. 
Teen itse päätökseni. 

Haluan ottaa vastuuta (myös 
muiden toimista). 
Kykenen tekemään päätöksiä. 
Minun on helppo arvioida luo
tettavasti omia taitojani. 

PÄTEVYYS, KELPOISUUS (Competence) 

74. Olen haluton ilmaisemaan
omia mielipiteitäni.

75. Käyttäydyn joillakin tehtävä
alueilla, kuin en osaisi, vaikka
tiedän tehtäväalueen olevan
vahvuuteni.

76. Teen tehtävät yksitellen, kos-

Olen halukas ilmaisemaan omia 
mielipiteitäni. 
Haluan suoriutua joillakin teh
täväalueilla, vaikka tiedän ettei 
tehtäväalue ole vahvuuttani. 

Teen useita tehtäviä samanai-
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ka pelkään epäonnistuvani ja 
tekeväni virheitä. 

77. Luovutan tehtävän tekemi
sen, jos koen sen liian hanka
laksi.

78. Minun on vaikea tunnistaa
omia vahvuuksiani.

79. Olen "huono häviäjä"; en
osaa suhtautua negatiivisiin
kokemuksiin tai häviöön rei
lulla tavalla.

80. Uuden tehtävän saadessani
ajattelen yleensä "en osaa".

81. Minun on vaikea hyväksyä
heikkouksiani.

82. Minulla on negatiivinen
asenne omiin hyviin saavu
tuksiini, en laske niitä ansi
oikseni.

83. Tuntiessani osaamattomuutta,
ilmaisen itseäni toistuvasti
samoilla tavoin,( esim. olen
turhautunut, vetäydyn mui
den seurasta, vaivun omiin
ajatuksiini).

Ihanne minäkäsitys 

kaisesti, koska tunnen onnistu
vani, enkä pelkää virheitä. 
Jatkan tehtävän tekemistä, 
vaikka koen sen liian hankalak
si. 
Tiedän omat vahvuuteni. 

Olen "hyvä häviäjä" osaan suh
tautua negatiivisiin kokemuk
siin tai häviöön reilulla tavalla. 

Uuden tehtävän saadessani ajat
telen yleensä "tästä selviydyn". 
Minun on helppo hyväksyä 
heikkouteni. 
Minulla on positiivinen asenne 
omiin hyviin saavutuksiini, pi
dän niitä ansioinani. 

Tuntiessani osaamattomuutta, 
sallin sen itselltmi ja osaamat
tomuus ei näy minussa käyttäy
tymisen muutoksena. 

Käy uudelleen läpi minäkäsitykseen liittyvät lauseet. Kerro, minkälainen haluaisit 

olla. 

Rastita ( x ) lauseiden välisille viivoille sitä lähemmäksi sitä sanaparia / lausetta, mitä 
enemmän se kuvaa sinua juuri sellaisena kuin haluaisit olla. Vastaa rehellisesti. 

84. Olen heikko oppimaan
85. Olen heikko äidinkielen suul

lisessa ilmaisussa
86. Olen heikko äidinkielen kir-

jallisessa ilmaisussa
87. Olen heikko matematiikassa
88. Olen heikko vieraissa kielissä
89. Olen laiska
90. Olen tyhmä
91. Olen kova
92. Epäonnistun toimissani
93. Olen huolimaton
94. En ole pidetty ihmisten jou-

kossa
95. Olen epäystävällinen
96. Viihdyn yksin
97. Olen epäluotettava

olen hyvä oppimaan 
olen hyvä äidinkielen suullises
sa ilmaisussa 
olen hyvä äidinkielen kirjalli
sessa ilmaisussa 
olen hyvä matematiikassa 
olen hyvä vieraissa kielissä 
olen ahkera 
olen viisas (älykäs) 
olen tunteellinen 
onnistun toimissani 
olen huolellinen 
olen pidetty ihmisten joukossa 

olen ystävällinen 
olen seurallinen 
olen luotettava 



98. Olen välinpitämätön
99. Olen epäoikeudenmukainen

100. Olen alistuva
101. Olen vähäpuheinen
102. Olen ujo
103. Jännitän ihmisten seurassa
104. Olen surullinen
105. Olen ilkeä
106. Olen epävarma
107. Olen epärehellinen
108. Olen tylsä
109. Olen rauhaton (levoton)
110. Olen tyytymätön (onneton)
111. Olen persoonaton (tavallinen)
112. Luotan tunteisiini
113. En hyväksyn itseäni
114. Olen epäonnistunut ihminen

Ihanne itsetunto 

olen auttavainen 
olen oikeudenmukainen 
olen määräilevä 
olen puhelias 
olen rohkea 
olen rento ihmisten seurassa 
olen iloinen 
olen kiltti 
olen varma 
olen rehellinen 
olen kiinnostava 
olen rauhallinen 
olen tyytyväinen ( onnellinen) 
olen persoonallinen (erottuva) 
luotan järkeeni 
hyväksyn itseni 
olen onnistunut ihminen 
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Käy uudelleen läpi itsetuntoon liittyvät lauseet läpi ja kerro, minkälaisen haluaisit itse
tuntosi olevan. Merkitse viivoille ( x ) sen mukaan, minkälaisen itsetunnon haluaisit

itselläsi olevan. Vastaa rehellisesti. 

TURVALLISUUDEN TUNNE (Security) 

115. Tutusta ympäristöstä irrottau
tuminen tuntuu minusta vai
kealta.

116. Minulla on usein havaittavis
sa stressin tunnusmerkkejä
(esim. kynsien pureskelu,
hiusten pyörittely sormissa,
hampaiden narskutus, vapi
na, hermostuneisuus).

117. Minulla on usein psyykkistä
stressiä ilmaisevia oireita
(esim. päänsärkyä, mahaki
pua, hikoilua).

118. Koen usein yleistä epävar
muutta muiden minuun koh
distamista odotuksista.

119. Välttelen uusien kokemusten
hankkimista.

120. Minulla on epärealistisia ja
perusteettomia pelkoja.

121. Minun on vaikea luoda kes
täviä ystävyyssuhteita.

Tutusta ympäristöstä irrottau
tuminen tuntuu minusta helpol
ta. 
Tunnen harvoin stressin tun
nusmerkkejä itsessäni. 

Tunnen harvoin psyykkistä 
stressiä ilmaisevia oireita. 

Koen harvoin yleistä epävar
muutta muiden minuun kohdis
tamista odotuksista. 
Pyrin uusien kokemusten hank
kimiseen. 
Minulla ei ole epärealistisia ja 
perusteettomia pelkoja. 
Minun on helppo luoda kestä
viä ystävyyssuhteita. 
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122. Koen ihmisten välisen fyysi
sen kontaktin epämiellyttä
vänä (esim. olalle taputtelu,
kättely, halaus).

123. Minun on vaikeata käsitellä
äkillisesti muuttuvia tilantei
ta.

124. Koen teoreettisen tietoni eri
laisista tietolähteistä puutteel
liseksi.

MINUUS (Selfhood) 

125. Koen ulkoisen olemukseni
epämiellyttävänä.

126. Minun on vaikea ottaa vas
taan palautetta (tunnen itseni
kritiikkitilanteessa hämmen
tyneeksi).

127. Myöntelen muiden mielipitei
tä ja kommentteja.

128. Minun on vaikea ilmaista it
seäni omin sanoin, koska ko
en sen riskialttiiksi.

129. Minun on vaikea pukeutua
eri tilanteiden mukaan.

130. Minun on vaikea ilmaista tun
teitani.

131. Minulla on huono itsetunte
mus.

132. Olen riippuvainen muista
ihmisistä.

133. Käytän usein negatiivisia
kommentteja muista puhues
sani.

134. Olen kömpelö motorisissa
harjoitteissa.

135. Tunnen itseni riittämättömäk
si; en ole tarpeeksi hyvä.

Koen ihmisten välisen fyysisen 
kontaktin miellyttävänä (esim. 
olalle taputtelu, kättely, halaus). 

Minun on helppo käsitellä äkil
lisesti muuttuvia tilanteita. 

Koen teoreettisen tietoni erilai
sista tietolähteistä riittäväksi. 

Koen ulkoisen olemukseni miel
lyttävänä. 
Minun on helppo ottaa vastaan 
palautetta (tunnen itseni kritiik
ki tilanteessa varmaksi). 

Ilmaisen omat midipiteeni ja 
kommenttini. 
Minun on helppo ilmaista itseä
ni omin sanoin, koska koen sen 
riskittömäksi. 
Minun on helppo pukeutua eri 
Lila11teiJen mukaan. 
Minun on helppo ilmaista tun
teitani. 
Minulla on hyvä itsetuntemus. 

Olen riippumaton muista ihmi
sistä. 
Käytän usein positiivisia kom
mentteja muista puhuessani. 

Olen näppärä motorisissa har
joitteissa. 
Tunnen itseni riittäväksi sellai
sena kuin olen. 

YHTEISÖLLISYYS (Affiliation) 

136. Minun on vaikea luoda ih
missuhteita.

137. Minusta tuntuu, että muut ei
vät arvosta minua.

138. En tunne kuuluvani mihin
kään ryhmään.

Minun on helppo luoda ihmis
suhteita. 
Minusta tuntuu, että muut ar
vostavat minua. 
Tunnen kuuluvani useaan ryh
mään. 



139. Minulla on vaikeuksia ihmis
suhteissani.

140. Vetäydyn muiden seurasta
ryhmässä, oleilen yksikseni.

141. Minulla ei ole ystäviä.
142. En ole empaattinen, en pysty

samaistumaan muiden tuntei
siin ja tarpeisiin.

143. En ymmärrä, mitä ystävyys
käsitteenä ja asiana tarkoittaa.

144. Minun on vaikea ylläpitää

luomiani ystävyyssuhteita.
145. Vain aikuiset voivat muodos

taa keskenään yhteisön.

Minulla on ihrnissuhteeni hy
vässä kunnossa. 
Hakeudun muiden seuraan 
ryhmässä, nautin yhdessäolos
ta. 
Minulla on paljon ystäviä. 
Olen empaattinen, samaistun 
muiden tunteisiin ja tarpeisiin. 
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Ystävyys on käsitteenä ja asiana 
minulle täysin selvä. 
Minun on helppo ylläpitää luo
miani ystävyyssuhteita. 
Yhteisön voivat muodostaa 
ikään katsomatta kaikki siihen 
kykenevät. 

TAVOITTEELLISUUS (Mission) 

146. En tunne motivaatiota kehit
tää itseäni.

147. Koen saamani tehtävät yksi
puolisina enkä osaa ennakoi
da tehtävien ratkaisuja.

148. Tunnen itseni voimattomaksi
uusien haasteiden edessä.

149. En usein pysty viemään lop
puun jo aloittamaani tehtä
vää.

150. En pysty asettamaan itselleni
realistisia tavoitteita.

151. En onnistu saavuttamaan it

selleni asettamia tavoitteita.
152. Tunnen, etten pysty vaikut

tamaan omiin enkä muiden
tekemisiin.

153. Luotan, että muut tekevät
päätökset puolestani.

154. Välttelen vastuun ottamista
(myös omista toimistani).

155. En pysty tekemään päätöksiä.
156. Minun on vaikea arvioida

luotettavasti omia taitojani.

Tunnen motivaatiota kehittää 
itseäni. 
Koen saamani tehtävät moni
puolisina ja osaan ennakoida 
tehtävien ratkaisuja. 
Tunnen itseni vahvaksi uusien 
haasteiden edessä. 
Vien aloittamani tehtävän lähes 
aina loppuun. 

Asetan itselleni realistisia ta
voitteita. 
Onnistun saavuttamaan itselleni 
asettamat tavoitteet. 
Tunnen pystyväni vaikutta
maan sekä omiin että toisten 
tekemisiin. 
Teen itse päätökseni. 

Haluan ottaa vastuuta (myös 
muiden toimista). 
Kykenen tekemään päätöksiä. 
Minun on helppo arvioida luo
tettavasti omia taitojani. 
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PÄTEVYYS, KELPOISUUS (Competence) 

157. Olen haluton ilmaisemaan
omia mielipiteitäni.

158. Käyttäydyn joillakin tehtävä
alueilla, kuin en osaisi, vaikka
tiedän tehtäväalueen olevan
vahvuuteni.

159. Teen tehtävät yksitellen, kos
ka pelkään epäonnistuvani ja
tekeväni virheitä.

160. Luovutan tehtävän tekemi
sen, jos koen sen liian hanka
laksi.

161. Minun on vaikea tunnistaa
omia vahvuuksiani.

162. Olen "huono häviäjä"; en
osaa suhtautua negatiivisiin
kokemuksiin tai häviöön rei
lulla tavalla.

163. Uuden tehtävän saadessani
ajattelen yleensä "en osaa".

164. Minun on vaikea hyväksyä
heikkouksiani.

165. Minulla on negatiivinen
asenne omiin hyviin saavu
tuksiini, en laske niitä ansi
oikseni.

166. Tuntiessani osaamattomuutta,
ilmaisen itseäni toistuvasti
samoilla tavoin,( esim. olen
turhautunut, vetäydyn mui
den seurasta, vaivun omiin
ajatuksiini).

Elämänhallinnan tunne 

Olen halukas ilmaisemaan omia 
mielipiteitäni. 
Haluan suoriutua joillakin teh
täväalueilla, vaikka tiedän ettei 
tehtäväalue ole vahvuuttani. 

Teen useita tehtäviä samanai
kaisesti, koska tunnen onnistu
vani, enkä pelkää virheitä. 
Jatkan tehtävän tekemistä, 
vaikka koen sen liian hankalak
si. 
Tiedän omat vahvuuteni. 

Olen "hyvä häviäjä" osaan suh
tautua negatiivisiin kokemuk
siin tai häviöön reilulla tavalla. 

Uuden tehtävän saadessani ajat
telen yleensä "tästä selviydyn". 
Minun on helppo hyväksyä 
heikkouteni. 
Minulla on positiivinen asenne 
omiin hyviin saavutuksiini, pi
dän niitä ansioinani. 

Tuntiessani osaamattomuutta, 
sallin sen itselleni ja osaamat
tomuus ei näy minussa käyttäy
tymisen muutoksena. 

Vastaa seuraaviin väittämiin rehellisesti, miten itse tunnet elämässäsi kohtaavasi 

asioita. Käytä seuraavaa asteikkoa: 

1 ei sovi minuun juuri lainkaan 
2 ei sovi minuun kovinkaan usein 
3 sopii minuun joskus 
4 sopii minuun useimmiten 
5 sopii minuun melkein aina 

167. Usein asiat menevät niin kuin ovat mennäkseen 1
168. On kohtalon kysymys, miten minulla tässä elä- 1 

mässä menee 
169. Huonoa tuuria on vaikea etukäteen välttää 1 
170. Onnistumiseni johtuvat yleensä hyvästä onnesta 1

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

4 5 

4 5 

4 5 

4 5 
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171. Pystyn usein valvomaan etujani 1 2 3 4 5 
172. Jokainen on oman onnensa seppä 1 2 3 4 5 
173. Omat tekoni ja päätökseni määräävät elämästäni 1 2 3 4 5
174. Kun teen suunnitelmia olen myös varma, että 1 2 3 4 5 

toteutan ne 
175. Menestyäkseen on varottava ärsyttämästä muita 1 2 3 4 5

ihmisiä
176. Elämääni ohjaavat pääasiassa toiset ihmiset 1 2 3 4 5 
177. Kyvykäskään henkilö ei pärjää ilman oikeita 1 2 3 4 5 

suhteita
178. Asioiden saavuttaminen vaatii yleensä vaiku- 1 2 3 4 5 

tusvaltaisten ihmisten miellyttämistä
179. Tunnen, että on parempi ponnistella itse kuin 1 2 3 4 5 

jättäytyä kohtalon varaan
180. Tunnen, että pystyn itse vaikuttamaan elämäni 1 2 3 4 5 

kulkuun
181. Epäonnestani saan syyttää vain itseäni 1 2 3 4 5 
182. Ennen kaikkea onni vaikuttaa siihen, saanko elä- 1 2 3 4 5

mässä sen, mitä haluan
183. Tunnen usein, että olen kohtalon armoilla 1 2 3 4 5 
184. Luotan vaikeissakin asioissa itseeni 1 2 3 4 5 
185. Minulla on tunne, että toiset käyttävät minua 1 2 3 4 5 

usein hyväkseen
Sisäinen yrittäjä 

Seuraavassa sinun tulee miettiä, minkälainen olet annettujen sanojen / lauseiden osal-
ta. Rastita sanojen/ lauseiden välisille viivoille sitä lähemmäksi sitä ominaisuutta, mi-
tä enemmän se kuvaa juuri sinua. Vastaa rehellisesti. 

186. Olen aloitteeton
187. Olen riippuvainen
188. Pitäydyn entisessä
189. Vetäydyn muutoksista
190. En kykene luovuuteen
191. Olen kriittinen oman teke-

miseni tulosta kohtaan
192. Vältän riskinottoa
193. En ole innovatiivinen
194. Annan muiden arvioida te

kemiseni
195. Teen työni vain annettujen

ohjeiden mukaan
196. En ole tavoitteellinen
197. Ongelmat ahdistavat minua
198. Vältän ongelmien kohtaamis

ta
199. Teen asiat mieluummin yksin

200. Yhteistyö ahdistaa minua

olen aloitteellinen 
olen itsenäinen 
haluan muutoksia 
haluan vastata muutoksista 
olen luova 
hyväksyn oman tekemiseni tu
loksen sellaisena kuin se on 
pyrin riskinottoon 
olen innovatiivinen 
arvioin itse omat tekemiseni 

teen työni itsenäisesti 

olen tavoitteellinen 
ongelmat ovat minulle haaste 
haluan kohdata ongelmia 

teen asiat yhteistyössä ihmisten 
kanssa 
koen yhteistyön haasteena 
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201. Ajattele mielessäsi ihmistä, joka on mielestäsi täydellisen voimakkaasti sisäinen
yrittäjä. Anna hänelle sisäisestä yrittäjyydestä arvosana 5 (asteikko 1 - 5). Paljon
ko tämän jälkeen antaisit itsellesi?

Arvosana itsellesi 

Kiitos vastauksistasi! 
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LIITE4 

Jäännöskorrelaatiot (Minäkäsityksen ja itsetunnon riippuvuutta kuvaavan 
rakenneyhtälömallin tuloksesta) 

MINAl MINA2 MINA3 MINA4 ITSETl ITSET2 ITSET3 ITSET4 ITSET5 ITSET7 IITSET8 ITSET9 

ITSETlO 

MINAl 0.67 

MINA2 0.87 

MINA3 - - - - 0.24

MINA4 - - - - - - 0.85 

ITSETl - - - - - - - - 0.51

ITSET2 0.21 - - - -

ITSET3 - - - - 0.09 - -

ITSET4 0.21 - - - - - -

ITSET5 0.24 - - 0.08 - -

ITSET7 

ITSET8 

ITSET9 

ITSETlO 

0.68 

- - 0.37

- - 0.67

0.24 - - 0.57

0.41 

0.72 

0.13 0.41 

0.09 0.80 
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