
Työpaja 1.

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat 

korkealla – miten ne toteutuvat?

Korkeakoulujen uraseurantafoorumi
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Korkeakouluopiskelijoiden 

yrittäjyysaikomukset ovat korkealla – miten ne 

toteutuvat?

Mitä tiedämme korkeakouluopiskelijoiden ja korkeakouluista valmistuneiden 

yrittäjyydestä? Miten voimme hyödyntää eri tietolähteitä yrittäjyyteen 

vaikuttavien tekijöiden analyysissä ja päätöksenteon tukena? Keskustelua 

työpajassa vetävät johtaja Veli-Matti Lamppu Suomen Yrittäjistä, 

Arviointiasiantuntija Johanna Kolhinen Kansallisesta koulutuksen 

arviointikeskuksesta Karvista, lehtori Päivi Killström Turun AMK:n 

BisnesAkatemiasta ja uraohjauksen asiantuntija Eric Carver Helsingin 

yliopiston urapalveluista.

Työpaja on suunnattu erityisesti: Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyydestä ja 

korkeasti koulutettujen yrittäjyydestä kiinnostuneet ja aiheen parissa 

työskentelevät. Yrittäjyyden tutkijat
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Tänään

1. Intro työpajaan (noin 30 min)

• Nuorten yrittäjyysaikomukset ja –asenteet, Veli-Matti Lamppu, Suomen Yrittäjät

• Kuka on yrittäjä? Eric Carver, Helsingin yliopiston urapalvelut

2. Ryhmätyöt (noin 30 min)

A. Yrittäjän osaaminen, yrittäjäksi työllistyminen  

- vetäjinä Päivi Killström, Turun AMK, Eric Carver HY urapalvelut

- Työpajan materiaaleina yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen uraseurantatulokset

B. Opetusmuodot ja oppimisympäristöt, jotka tukevat yrittäjyyttä 

- Vetäjänä Johanna Kolhinen, Karvi

- Materiaalina Yrittäjyys ja innovaatiotoiminnot ammatillisessa koulutuksessa ja 

korkeakouluissa –arviointihankeen kyselyn tuloksia

Yhteistä visio-työskentelyä (noin  30min)

- mitä yrittäjyyteen liittyviä teemoja pitää tutkia, seurata ja arviodia,

opintojen aikana ja uraseurannoissa?

- miten saadaan tieto käyttöön?
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Yliopistojen uraseurannat 

• Kysely: maistereiden uraseurannat 5 vuotta valmistumisen jälkeen, 

tohtoreiden 2-3 vuotta. 

• Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarressaari-verkosto 

koordinoi, yliopistot vastaavat oman aineiston hyödyntämisestä.

• Tässä työpajassa hyödynnetään viiden uusimman 

maisteriuraseurantojen tuloksia (2003-2011 valmistuneet), pääpaino 

uusimmassa 2011 valmistuneiden uraseurannassa (toteutus syksy 

2016).

• Uusimmassa kyselyssä vastaajia 4936 (38% vastausprosentti)

(Aiemmissa kyselyissä vastausprosentti 41-47)
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Ammattikorkeakoulujen pilottikysely 2017

• vuonna 2012 AMK:sta valmistuneille, 5 vuotta 

valmistumisen jälkeen

• Mukana Hämeen, Jyväskylän, Oulun seudun, 

Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut

• keväällä kysely mobiiliversiona ja kesällä uusi kysely 

sähköpostiin niille, jotka eivät vastanneet.

• Vastaajia 1120 ja vastausprosentti 17,8%.

• Vastaukset yhdistettiin virta-tietokannasta saatuihin 

perustietoihin



Kuka on yrittäjä?

• Muutamia nostoja yliopistojen uraseurantakyselyistä ja 

AMK:n pilottikyselystä
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2011 valmistuneiden kysymys

7. Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut yrittäjänä, 

ammatinharjoittajana tai freelancerina? Valitse parhaiten

tilannettasi kuvaava vaihtoehto. 

1 en

2 Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostuu 

yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä.

3 Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostui aiemmin 

yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä, mutta nyt olen 

työsuhteessa.

4 Kyllä, tein/teen silloin tällöin toimeksiantoja/ 

freelancesuhteisia töitä, mutta ne eivät ole 

päätulonlähteeni, sillä olen myös palkkatyössä.

5 Kyllä, teen toimeksiantoja/freelancetöitä, mutta ne 

eivät riitä turvaamaan toimeentuloani, en ole 

palkkatyössä.

Aiemmin kysyttiin

7.  Oletko valmistumisesi 

jälkeen

a) toiminut yrittäjänä/ 

ammatinharj./freelancerina
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Tarkennettu kysymys yrittäjänä ja 
freelancereina toimineille (17% 
vastaajista), 2011 valmistuneet, 

vastaukset 2016, N 844

Kyllä, tein/teen silloin tällöin toimeksiantoja, mutta olen myös
palkkatyössä.

Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostuu
yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä.

Kyllä, teen toimeksiantoja, mutta ne eivät riitä turvaamaan
toimeentuloani, en ole palkkatyössä.

Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostui aiemmin
yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä, nyt työsuhteessa.
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Oletko toiminut yrittäjänä tai 
freelancerina valmistumisen jälkeen, 

2011 valmistuneet

En

Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostuu
yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä.

Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni koostui
aiemmin yrittäjänä/freelancerina tehdystä työstä, nyt
työsuhteessa.

Kyllä, tein/teen silloin tällöin toimeksiantoja, mutta
olen myös palkkatyössä.

Kyllä, teen toimeksiantoja, mutta ne eivät riitä
turvaamaan toimeentuloani, en ole palkkatyössä.

Yliopistojen maisteriuraseuranta 2016



Oletko valmistumisesi jälkeen toiminut 

yrittäjänä, ammatinharjoittelijana tai 

freelancerina

85 %

1 %

4 %

10 %

En

Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni
koostuu yrittäjänä/freelancerina
tehdystä työstä

Kyllä, suurin osa/koko toimeentuloni
koostui aiemmin yrittäjänä/freelancerina
tehdystä työstä, mutta nyt työsuhteessa

Kyllä, tein/teen silloin tällöin
toimeksiantoja/freelancesuhteisia töitä,
saan toimeentuloni palkkatyöstä

Ammattikorkeakoulujen uraseuranta, 2012 valmistuneet (2017)



Kysymykset ryhmälle

• Minkälaista osaamista sivutoiminen ja päätoiminen 

yrittäjyys vaativat?

• Miten sivutoimisten yrittäjien suuri osuus tulisi huoimioida

korkeakoulutuksessa?
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Yritysten lukumäärä, joissa ollut 
perustajana/ osakkaana valmistumisen 

jälkeen, 2011 valmistuneet (N 410)

1 2 3 4-5

5 9 21

155

259

Yrittäjänä toimiessa, henkilöiden lukumäärä, 
minkä yritys on yhteensä työllistänyt, 2011 
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Yliopistojen maisteriuraseuranta 2016



14.12.2017Etunimi Sukunimi17

91 %

9 %

Jos olet toiminut yrittäjänä, 
monessako yrityksessä olet toiminut 

perustajana/osakkaana 
valmistumisesi jälkeen? (N=125)

Yhdessä Kahdessa
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2 % 2 %
1 %

1 %

Montako henkilöä yrityksesi on 
työllistänyt? (N = 179) 
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20 - 49 henkilöä

100 tai
useamman

Ammattikorkeakoulujen uraseuranta, 2012 valmistuneet (2017)
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Muun työkokemuksen vaikutus työllistymiseen valmistumisen jälkeen

Muiden opintojen tai koulutusten (ei vuonna 2011 suoritettuun tutkintoon
kuuluvat) vaikutus työllistymiseen valmistumisen jälkeen*

Järjestötyöhön tai harrastuksiin liittyvän kokemuksen vaikutus
työllistymiseen valmistumisen jälkeen*

Kansainvälisen kokemuksen vaikutus työllistymiseen valmistumisen
jälkeen*

Kontaktien/ suhdeverkostojen vaikutus työllistymiseen valmistumisen
jälkeen*
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valmistumisen jälkeen
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Toimii kyselyhetkellä yrittäjänä (N177-180) Ei toimi kyselyhetkellä yrittäjänä (N 4619-4635)

*tilastollisesti 

merkitsevä  ero

Yliopistojen maisteriuraseuranta 2016
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Kyselyhetkellä yrittäjänä (N153-181) Ei toimi yrittäjänä kyselyhetkellä (N 4000-4587)

Yliopistojen maisteriuraseuranta 2016
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Kuinka tärkeitä seuraavat osaamiset ovat nykyisessä työssäsi, keskiarvo 

(1= ei lainkaan tärkeä… 6 erittäin tärkeä), merkittävimmät erot, yrittäjät 

(pää- ja sivutoimiset ja muut)
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Ammattikorkeakoulujen uraseuranta, 2012 valmistuneet (2017)



AMK-tutkinto antoi valmiudet yrittäjäksi 

ryhtymiseen
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Ammattikorkeakoulujen uraseuranta, 2012 valmistuneet (2017)

Työpajamateriaalit
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Visio-keskustelu: uraseurantojen kehittäminen 

Viivästytetty koulutuspalaute

Tietoa urasta

5. vuotta valmistumisen 

jälkeen

Tietoa

kyselyhetken 

tilanteesta

Jakautukaa 4-5 hengen ryhmiin

Yhteistä visio-työskentelyä

1. Mitä yrittäjyyteen liittyviä teemoja pitää tutkia, 

seurata ja arviodia,

1A korkeakouluopintojen aikana 

1B ja uraseurannoissa? 

2. Miten saadaan tieto käyttöön?


