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Harvaan asuttu maaseutu käsittää noin 62 % Suomen pinta-alasta ja siellä asuu noin 11 % 
maamme väestöstä. Väestö, työpaikat ja nuoret ihmiset vähenevät harvaan asutulta maaseudulta ja 
suoranainen autioituminen on käynnissä. Mitä siis pitäisi tehdä? 
 
Käsillä olevan tutkimuksen ensimmäisessä osassa kehitettiin harvaan asutun maaseudun kehittä-
mismalli ja toisessa osassa sovelletaan tätä mallia käytäntöön. Malli hiottiin lopulliseen muotoonsa 
empiirisen kokeilun tulosten perusteella. Tutkimuksessa esitetään siirtymistä ohjelmaperusteisesta 
kehittämispolitiikasta yksilöpohjaiseen kehittämispolitiikkaan harvaan asutun maaseudun kunnis-
sa. Tutkimuksen keskeisenä tuloksena esitetään kokonaan uuden välineen kehittämistä tähän. 
Tämä uusi väline on elämänurasopimuksiin perustuva kehittämismenetelmä. 
 
Harvaan asutun maaseudun paikallinen toimija-avaruus on heikentynyt viimeisten vuosikymmeni-
en aikana. Paikallinen toimija-avaruus käsittää ihmiset, jotka kohdealueella asuen ja toimien pysty-
vät edistämään sen henkistä ja taloudellista hyvinvointia. Maaseudun yksilöpohjaisella kehittämis-
politiikalla tarkoitetaan kehittämistoimintaa, jossa tiedostetaan maaseudun kehittämisessä tarvitta-
vien avainhenkilöiden keskeinen merkitys. Avainhenkilöitä systemaattisesti etsitään, valmennetaan 
ja heidän toimintaansa tuetaan. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa kehitettiin malli kunnan menestymisen perustekijöistä. Näitä pe-
rustekijöitä ovat uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen, resurssit, osaaminen ja kansainväli-
syys. Uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytämistä tarkasteltiin tunne-, tahto-, tieto- ja tilannetekijöi-
den avulla. Alueen tai kunnan resursseja tarkasteltiin luonnonvararesurssien, fyysisten toiminta-
resurssien, työvoimaresurssien, rahoitusresurssien ja toimintaympäristöresurssien näkökulmasta. 
Osaamista mallissa käsiteltiin yritystoiminnan edellyttämän osaamisen kannalta. Osaamisen osa-
alueita mallissa tällöin olivat talousosaaminen, markkinointiosaaminen, tuotanto-osaaminen ja yh-
teistoimintaosaaminen. Kansainvälisyys on tärkeää nykyään myös harvaan asutulle maaseudulle, 
koska sitä kautta löydetään uusia markkinoita ja tuotteita, voidaan erikoistua ja saadaan tuotan-
toon mittakaavaetuja. Lisäksi kansainvälisyys lisää kulttuurien tuntemusta, se voi tarjota uusia ra-
hoituslähteitä ja uutta markkinointitietämystä sekä tarjota uusia virikkeitä liiketoiminnan kehittä-
miseen. 
 
Tutkimuksen kohdekuntana oli Soinin kunta. Soini on tyypillinen harvaan asutun maaseudun 
kunta. Se sijaitsee kahden maakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen, rajalla. Empiirinen 
aineisto tutkimukseen kerättiin kuudessa eri vaiheessa vuosien 1997-2006 välisenä aikana. Nämä 
vaiheet olivat osatutkimus peruskoulun 9-luokkalaisille, osatutkimus Soinin kunnan kehittämisek-
si, osatutkimus soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutustarpeista, Soinin elinkeino-
joukkueen valmentaminen -kokeiluhanke, elämänurasopimusten suunnitteluvaihe ja elämänura-
sopimusten solmimis- ja toteutusvaihe. Osatutkimuksella peruskoulun 9-luokkalaisille kartoitettiin 
soinilaisten nuorten asenteita ja näkemyksiä maaseudun kehittämisestä. Osatutkimuksessa Soinin 
kunnan kehittämiseksi ja osatutkimuksessa soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutus-
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tarpeista etsittiin kohdehenkilöitä käsillä olevaan tutkimukseen. Samalla luotiin pohjaa Soinin 
elinkeinojoukkueen valmentaminen –kokeiluhankkeelle. Elinkeinojoukkueen työn tuloksena syn-
tyi muun muassa uusia yrityksiä. 
 
Elämänurasopimuksia koskevissa osatutkimuksissa selvitettiin tarkemmin elämänurasopimusten 
tekomahdollisuuksia. Kehitetty malli kunnan tai alueen menestymisen perustekijöistä siirrettiin 
yksilötasolle. Eroja löydettiin miesten ja naisten, yrittäjien ja muiden haastateltujen sekä elämän-
urasopimuksista kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen kesken. Elämänurasopimuksista kiin-
nostuneet halusivat tehdä tulevaisuutensa itse, he olivat kiintyneitä kotiseutuunsa, heillä oli juuret 
tiukasti kotiseudussa kiinni ja he halusivat tehdä jotain kotiseutunsa hyväksi. Käsillä olevassa tut-
kimuksessa elämänurasopimuksista kiinnostuneet erosivat eniten muista haastatelluista tunne- ja 
tahtotekijöiden osalta. Tutkimuksen mukaan elämänurasopimuksilla voidaan vaikuttaa kuntalais-
ten yrittäjyyteen ja omatoimiseen kehittämiseen sekä sitä kautta kunnan tai muun alueen kehitty-
miseen. Elämänurasopimusten soveltaminen harvaan asutun maaseudun kuntien kehittämiseen 
on pitkä prosessi, joka onnistuakseen vaatii pitkäjänteistä ja järjestelmällistä vuosia kestävää työtä, 
ennakkoluulojen hälventämistä, perusteellista syventymistä elämänurasopimusta tekevän henkilön 
elämäntilanteeseen, etenemistä kohdehenkilön ehdoilla, jatkuvaa vuoropuhelua kohdehenkilöiden 
kanssa sekä toiminnan jatkuvaa sopeuttamista muuttuviin olosuhteisiin. 
 
Käsillä olevan tutkimuksen kuluessa ovat kehittämisen avainryhmiksi valikoituneet kohdekunnas-
sa toimivat yrittäjät, yritystoimintaa kohdekuntaan suunnittelevat, kohdekunnassa toimivien yri-
tysten avainhenkilöt, kehittämistoiminnoista kohdekunnassa vastaavat ihmiset sekä muut kunta-
laiset, joita oman kunnan kehittäminen erityisesti kiinnostaa. Harvaan asutun maaseudun kuntia 
kehitettäessä pitäisi elämänurasopimusten piiriin jatkuvasti etsiä luontoihmisiä, sosiaalisia yrittäviä 
ihmisiä, kotiseuturakkaita kehittäjiä ja elinikäisiä oppijoita. Muualle muuttaneita työn ja opin haki-
joita pitäisi myös houkutella palaamaan takaisin synnyinseudulleen vahvistamaan paikallista toimi-
ja-avaruutta. Kohdekunnasta muualle muuttaneet henkilöt, jotka toimivat yritysjohtajina tai muina 
yritysten avainhenkilöinä sekä muut eri alojen asiantuntijat voivat muodostaa oleellisen osan har-
vaan asutun maaseudun kunnan ei-paikallista toimija-avaruutta. Harvaan asuttu maaseutu ei enää 
tarvitse pellon raivaajia, vaan uuden yritystoiminnan raivaajia, jotka perustavat elinkeinojoukkueita 
ja kehittämisen pesäkkeitä pitkin harvaan asuttua maaseutua. 
Avainsanat: aluekehittäminen, yksilöpohjainen alue- ja kehittä-
mispolitiikka, paikallinen toimija-avaruus, yrittäjyys, omatoimi-
nen kehittäminen, elämänurasopimukset ja elinkeinojoukkue 

Kieli: Suomi 
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Glest befolkad landsbygd innefattar 62% av Finlands areal och 11% av dess befolkning. Befolk-
ningens, arbetsplatsernas och de unga människornas antal reduceras i glest befolkad landsbygd 
och en formlig förödsling är i fortgående. Vad borde man då göra? 
 
I den första delen av denna undersökning presenterar vi en utvecklingsmodell för glest befolkad 
landsbygd och i den andra delen tillämpas modellen i praktiken. Modellen utvecklades till sitt 
slutgiltiga format med resultatet från de empiriska studierna som grund. I denna studie kommer 
det att presenteras en förändring av verksamhetspolitiken i glest befolkade landsbyggd, från pro-
gramcentrierad till individcentrierad. Denna undersöknings centrala resultat är att det har utveck-
lats ett nytt hjälpmedel för detta. Det nya hjälpmedlet är en utvecklingsmetod baserad på lev-
nadskarriärkontrakt. 
 
I glest befolkad landsbyggd har det lokala aktörsutrymmet försvagats under de senaste decennier-
na. Denna term inbegriper människor som bor och har verksamhet i målområdet och därför har 
möjlighet att påverka den mentala, intellektuella och ekonomiska välfärden. Landsbygdens indi-
vidcentrierade utvecklingspolitik innebär ett utvecklingsarbete vars grund är systematisk identifie-
ring och utveckling av de nyckelpersoner som behövs för att skapa utveckling på landsbygden 
samt stödgivande till dem och deras aktiviteter. 
 
I denna undersökning utvecklas en modell över faktorer som är grundläggande för framgång i en 
kommun eller i en region. Dessa grundläggande faktorer inkluderar att identifiera nya och förny-
elsebara entreprenörer, resurser, kompetenser och internationalism. Att identifiera nya och förny-
elsebara entreprenörer utförs med känsla, vilja, kunskap och med hänsyn tagen till lokala förut-
sättningar. I regionen eller kommunen undersöks naturresurser, fysiska verksamhetsresurser, ar-
betskraftsresurser, finansiella resurser och verksamhetsomgivningens resurser. I denna modell är 
kompetensens komponenter kunskaper inom ekonomi, marknadsföring, produktion och nät-
verksbyggande. Internationalism är viktigt nuförtiden också i glest befolkad landsbygd eftersom 
därigenom upptäcks nya marknader och produkter som kan möjliggöra specialisering och utnytt-
jande av skalfördelar. Dessutom medför internationalism bättre kunskap om andra kulturer som 
kan erbjuda nya finansiella möjligheter och kunskaper om marknadsföring samt dessutom stimu-
lera till utveckling av affärsaktiviteter. 
 
Målet för undersökningen är Soini kommun. Soini är en typiskt glest befolkad landsbygdskom-
mun . Den ligger på gränsen mellan två landskap, Södra Österbotten och Mellersta Finland. Em-
piriskt material till undersökningen har inhämtats i sex olika faser under perioden 1997-2006. 
Dessa faser inkluderade ett frågeformulär till eleverna i grundskolans nionde årskurs i Soini, en 
undersökning för utveckling av Soini kommun, en kartläggning av behoven av utveckling och ut-
bildnings i industriföretagen i Soini, ett projekt för att utveckla näringslivet i Soini och dessutom 
att göra en plan för en levnadskarriär med hjälp av intervjuer med åtagande- och genomförande-
faser. Frågeformuläret till niondeklassarna i Soini kartlade ungdomarnas attityder och åsikter om 
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utvecklingen av landsbygden. I undersökningen för utveckling av Soini kommun och under kart-
läggningen av utvecklings- och utbildningsbehoven i industriföretagen söktes målpersoner till den 
nu aktuella undersökningen. Det hjälpte samtidigt till att skapa en grund för näringslivets utveck-
lingsprojekt. Som ett resultat av projektet med att utveckla näringslivet i Soini skapades bland an-
nat nya företag. 
 
Med hjälp av intervjuerna under planeringen av levnadskarriärer klargjordes noggrannare möjlig-
heten att genomföra levnadskarriäröverenskommelse. Den utvecklade modellens grundläggande 
faktorer för en framgångsrik kommun eller et region flyttades till individnivå. Skillnader hittades 
mellan män och kvinnor, mellan företagare och övriga och också mellan dem som var intressera-
de av en levnadskarriäröverenskommelse och de övriga intervjuade. 
 
De som var intresserade av en levnadskarriäröverenskommelse ville själva skapa sin framtid, de 
var intresserade av sin hembygd, de var fast rotade i sin hembygd och de hade en vilja göra något 
för att främja sin hembygd. De personer som i denna undersökning var intresserade av en lev-
nadskarriäröverenskommelse skilde sig från andra framförallt på känslo- och viljenivå. Enligt 
denna undersökning, som ni nu har i handen, kan kommuninvånare med levnadskarriäröverens-
kommelser påverkas till att utveckla företagsamhet och ta egna initiativ och därigenom utveckla 
kommunen eller region. Att utveckla genomförandet av levnadskarriäröverenskommelser i glest 
befolkad landsbygd är en lång process vars lyckade utgång kräver långsiktighet och år av bra or-
ganiserat arbete, utan fördomar, med ett grundligt fördjupande i levnadssituationen för dem som 
gör en levnadskarriäröverenskommelse, fortskridande på målpersonens egna villkor, fortlöpande 
samtal med målpersonen samt verksamhetens fortlöpande anpassning till ändrade förhållanden. 
 
Under loppet av denna undersökning har följande grupper valts som nyckelgrupper för utveck-
lingen: aktiva företagare, de som planerar företagsverksamhet i målkommunen, nyckelpersoner i 
företagen, personer som ansvarar för utvecklingsverksamhet samt övriga kommuninvånare vilka 
är speciellt intresserade av utveckling i den egna kommunen. För utvecklingen av glest befolkade 
landsbygdskommuner är det tvunget att till kretsar med levnadskarriäröverenskommelser söka 
naturmänniskor, socialt företagsamma människor, hembygdskära utvecklare och de som lär hela 
livet. Också de som sökt arbete eller studerat på andra orter måste lockas att återvända till hem-
trakten och förstärka det lokala aktörsutrymmet. Företagsledare, nyckelpersoner och experter 
inom olika fackområden som flyttat från hemtrakten kan utgöra en betydelsefull del av det lokala 
aktörsutrymmet i glest befolkad landsbygd. Glest befolkad landsbygd behöver inte nödvändigtvis 
de som röjer skog till åker utan de som röjer vägen till nya företagande, vilka grundar näringslivs-
grupper och koncentrationer av utveckling i glest befolkad landsbygd. 
Nyckelorden: utveckling av områden, individcentrierad region- 
och utvecklingspolitik, lokalt aktörsutrymme, företagsamhet, ut-
veckling på eget initiativ, levnadskarriäröverenskommelse och 
näringslivsgrupper 

Språk: Finska 
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About 62 per cent of the area of Finland consists of sparsely inhabited countryside, which ac-
counts for about 11 per cent of the total population. These country areas are now experienc-
ing a further decline in population, jobs and the proportion of young people. What should be 
done? 
 
A model for regional development in a sparsely inhabited rural area is elaborated in the first 
part of this thesis and applied in practise in the second part. The model was perfected to its fi-
nal format on the basis of the empirical experiments. A change-over from programme-centred 
to individual-centred development policies in sparsely inhabited rural municipalities is pro-
posed, and the main outcome of this work is an entirely new tool for this purpose, life-long 
rural career agreements. 
 
The local actor space of sparsely inhabited rural regions, including the people who live and 
work there and are consequently able to improve the region’s affective, intellectual and eco-
nomic welfare, has weakened during the past decades. An individual-based rural development 
policy is one that involves systematic identification, training and supporting of key persons 
who are needed in development. 
 
The model of basic success factors for a municipality or area developed here includes the find-
ing of new and renewable entrepreneurs, resources, know-how and internationalization. The 
finding of new entrepreneurs is examined in terms of affective, conative, cognitive and situ-
ational factors. The resources of the area or municipality that are examined are natural re-
sources, physical action resources, workforce resources, financial resources and action envi-
ronment resources. Know-how is discussed in the model from the point of view of the know-
how required in entrepreneurship, and its dimensions include economic know-how, marketing 
know-how, production know-how and cooperative know-how. Internationalization is impor-
tant nowadays for sparsely inhabited country areas, too, because it is through this that new 
markets and products can be found and enterprises can specialise and obtain advantages of 
scale in their production. In addition, internationalization increases one’s knowledge of differ-
ent cultures and it can offer new sources of financing and know-how and new stimuli for de-
veloping business activities. 
 
The target area in this research is the typical sparsely inhabited rural municipality of Soini situ-
ated on the border of the provinces of Southern Ostrobothnia and Central Finland. Empirical 
material for the study was collected in six stages between the years 1997 and 2006: a question-
naire for ninth-graders at the Soini Comprehensive School, a study for the developing of the 
municipality of Soini, a survey of the development and training needs of industrial enterprises 
in Soini, a project for the training of a business team, a series of interviews aimed at planning 
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for life-long rural career agreement and the signing and implementation of life-long rural ca-
reer agreements. The questionnaire was aimed at investigating young people’s attitudes and 
views on rural development, while the study of development prospects for the municipality of 
Soini and the survey of the developmental and educational needs of its industrial enterprises 
was partly aimed at targeting suitable actors for the investigation concerning life-long career 
agreements. At the same time the groundwork was done for the project of training a business 
team for the municipality, which amongst other things, was able to create new enterprises. 
 
The interviews enabled the possibilities for making life-long rural career agreements to be ana-
lyzed and the model of basic success factors for a municipality or area to be transferred to the 
level of the individual. Differences were found between men and women, between entrepre-
neurs and other people, and between those who were or were not interested in life-long rural 
career agreements. Those who were interested in making a life-long rural agreement wanted to 
make their own future, were attached to their home district, had firm roots there and wanted 
to do something to benefit it. They differed most from the other people interviewed in terms 
of affective and conative factors. The present findings suggest that life-long rural career 
agreements can enhance entrepreneurship and indigenous development in a municipality or an 
area and thereby promote its development. The implementation of long-life rural career 
agreement will be a long process, however, requiring many years of persistent and systematic 
work, the dispelling of prejudices, a thorough consideration of the life situations of the people 
who enter into such agreements, advancement under conditions determined by the subjects 
themselves, continuous dialogue with them and continuous adjustment to changing circum-
stances. 
 
The following were identified in the course of the study as key groups for development activities: 
entrepreneurs in existing enterprises, people who are interested in starting a company of their 
own, key people in enterprises, those who are in charge of development activities and other in-
habitants of the municipality who are particularly interested in local development. When munici-
palities in sparsely inhabited rural areas are to be developed, people with a love of nature, social 
entrepreneurs, developers who are fond of their home district and life-long learners should be 
continuously sought as potential for engaging in life-long rural career agreements. Similarly, peo-
ple who have already moved elsewhere to look for work or to continue their studies should be 
tempted to return in order to strengthen the local actor space. People who have moved elsewhere 
and who work as business managers, act as key persons in enterprises or are experts in various 
fields can form an integral part of the non-local actor space for a sparsely inhabited rural munici-
pality. Clearers of new land for agriculture are not needed in the sparsely inhabited countryside 
any longer, but instead the accent should be on entrepreneurial pioneers who can establish busi-
ness teams and stimulate foci of development. 
Keywords: regional development, individual-centred regional 
development policy, local actor space, entrepreneurship, indige-
nous development, life-long rural career agreement, business 
team. 

Language: Finnish 
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ESIPUHE 

Tämä on tutkielma, joka tähtää tohtorintutkinnon suorittamiseen Teknillisen korkeakoulun tuo-
tantotalouden laitoksella. Tätä tutkimusta on tehty noin viidentoista vuoden ajan lähes päivittäin 
sitkeästi työn ohessa puurtaen, koska saamani apurahat eivät ole mahdollistaneet kokopäiväiseksi 
tutkijaksi ryhtymistä. 
 
Tuhansia kertoja olen miettinyt omaa elämänuraani pienen kunnan, Soinin, elinkeinojen kehittä-
jänä. Mikä on saanut minut lähtemään muutama vuosi valmistumiseni jälkeen syntymäkotikuntani 
elinolosuhteita edistämään - varsinkin, kun pienten kuntien kehittäminen näillä karuilla Suomen-
selän harjanteilla ei ole mitään helppoa puuhaa. Olihan minulla vakituinen työpaikka Espoossa ja 
sielläkin hyvän elämän mahdollisuudet. 
 
Tällä hetkellä vakaa käsitykseni on, että syy paluuseeni kotimaisemiini oli rakkaus kotiseutuani ja 
sen luontoa kohtaan. Olenhan minä sananmukaisesti kasvanut syntymäseutuni maaperästä. Vielä 
lapsuuteni aikana kotitilallani lähes kaikki elintarvikkeet tuotettiin omasta takaa ja kaupassa käytiin 
vain harvoin. Sitä kautta olen kai saanut kiintymykseni syntymäseutuuni ja halun vaikuttaa myön-
teisellä tavalla näiden seutujen olosuhteisiin. Jotain tuntumaa olen itsekin saanut maaseudulla yrit-
tämisen ”ihanuudesta”. Olen nimittäin hoitanut pientä luomutilaani vuodesta 1983 lähtien ja 
1990-luvun alkupuolella rakensin kaksi vuokrattavaa lomamökkiä. 
 
Suomessa elettiin voimakasta rakennemuutoksen aikaa, kun vuonna 1976 maaliskuun alussa as-
tuin virkaani Soinin elinkeinoasiamiehenä. Kotikuntani väkiluku oli vähentynyt kolmanneksella 
hyvin lyhyenä aikana. Teollistaminen otti vasta ensi askeleitaan, ja ihmisten oli lähdettävä leivän 
perään Ruotsiin ja Etelä-Suomen keskuksiin. Maassamme harjoitettu aluepolitiikka oli sangen 
menestyksellistä kotikuntani kannalta 1980-luvulla, jolloin vuosikymmenen loppupuolella Soiniin 
syntyi noin 200 uutta teollista työpaikkaa. Vuonna 1991 alkanut lamakausi muutti kuitenkin kai-
ken. Kolme suurinta teollisuusyritystä meni konkurssiin, ja edellisvuosina saadut uudet työpaikat 
menetettiin. 
 
Soinissa 1990-luku oli yhtä taistelua laman seurausten korjaamisessa. Yli sata teollista työpaikkaa 
on yli vuosikymmenessä saatu kotikuntaani takaisin, mutta se ei ole riittänyt tilanteen korjaami-
seen. Harvaan asutun maaseudun kunnissa on eletty 1990-luvulta lähtien vastaavaa kovaa raken-
nemuutoksen aikaa kuin 1970-luvullakin. Tärkeä syy tähän on vanhan aluepolitiikan alasajo ja 
kasvukeskuksia suosiva politiikka, jota Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana harjoi-
tettu. Pienten ja syrjäisten maaseutukuntien väkiluku laskee voimakkaasti, valtiovallan palveluja 
keskitetään ja karsitaan. Ainakaan vielä ei EU:n jäsenyyden tuoma ohjelmaperusteinen kehittä-
mispolitiikka ole tuonut ratkaisua tilanteeseen. 
 
Edellisessä kappaleessa kuvattu tilanne on antanut voimakkaan kimmokkeen käsillä olevan tutki-
muksen tekemiseen. On tuntunut siltä, että mitkään vanhat keinot eivät enää tepsi, vaan on läh-
dettävä hakemaan ja kehittämään uusia menetelmiä. Käsillä oleva tutkimus pohjautuu siis käytän-
nön toiminnan kautta omaksuttuun hiljaiseen tietoon, ja aihe on valittu pitkän harkinnan tulokse-
na. 
 
Tieteellisen tutkimuksen tekeminen harvaan asutun maaseudun kunnassa ei ole erityisen helppoa. 
Välillä tuntee itsensä hyvin yksinäiseksi ja jopa masentuneeksi ihmisten ymmärtämättömyyden ta-
kia. Olen kuitenkin rohkeasti ottanut yhteyksiä eri yliopistoihin ja muihin asiantuntijaorganisaa-
tioihin. Olen saanut monenlaista apua, joka on minut myönteisesti yllättänyt. Näiden yhteyksien 
hedelmällisyys on voimakkaasti kannustanut minua jatkamaan työtäni ja olemaan antamatta periksi. 
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Erityisen kiitollinen olen työni valvojalle ja ohjaajalle professori Ilkka Kauraselle. Hän käytti mit-
taamattoman määrän työtuntejaan opastaessaan minua työni eri vaiheissa. Hänen osuutensa työni 
saamisessa vaadittavalle tieteelliselle tasolle oli korvaamaton. Yhteistyömme toimi koko ajan lois-
tavasti. Esimerkiksi käsikirjoituksen monia eri versioita kirjoittaessani Ilkka esitti lukemattomia 
suosituksia, joiden avulla pystyin täsmällisemmin ilmaisemaan haluamani ajatukset. Ilkka on mes-
tarillinen suomen ja englannin kielen taitaja. 
 
Myös professori Markku Tykkyläiseltä olen saanut monia arvokkaita näkökohtia tutkimustyöni 
jatkokehittämiseen. Näistä neuvoista esitän hänelle nöyrimmän kiitokseni. 
 
Professoreilta Matti Vartiainen, Matti Koiranen, Jukka Vesalainen, Mauri Laukkanen, Hannu 
Niittykangas ja Hannu Katajamäki sain hyviä neuvoja tutkimukseeni sopivista kirjallisuuslähteistä. 
Nämä neuvot olivat hyvänä apuna tutkimukseni teorian rakentamisessa. Siitä esitän heille par-
haimman kiitokseni. Tulosten alustava tilastollinen käsittely suoritettiin Helsingin yliopiston Rura-
lia -instituutissa Seinäjoella professori Sami Kurjen ja tutkija Anne Matilaisen avustuksella. Käsillä 
olevan tutkimuksen varsinaisen tilastollisen käsittelyn teki Tuija Riukulehto Pointit Ky:stä. Tärkeä 
asiantuntija tilastollisten tulosten tulkinnassa oli amanuenssi Tapani Alkula Helsingin yliopiston 
sosiologian laitokselta. Tilastollisen osuuden hionta tehtiin yhteistyössä yliopisto-opettaja Ilkka 
Mellinin kanssa. Ilman hänen opastustaan käsillä olevan tutkimuksen anti olisi jäänyt paljon vä-
häisemmäksi. Tutkimustyöni loppuvaiheessa yhteistyö Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tut-
kijoiden kanssa oli antoisaa. Erityisesti tohtori Raimo Hyötyläiseltä saatu aineisto avasi uusia nä-
kökulmia tutkimukseni tekemiseen. Tiivistelmän kääntämisen ruotsiksi teki ekonomi Peder Tune-
ström oman äidinkielensä ruotsin mahdollistamalla ammattitaidolla. Olen kiitollisuuden velassa 
monille muillekin, mutta heidän kaikkien nimien luettelemiseen tässä yhteydessä ei ole mahdolli-
suuksia. Yhteenvetona voin todeta, että käsillä oleva tutkimus on ollut rikas löytöretki tieteen 
maailmaan yli kahdenkymmenen käytännön työvuoden jälkeen. 
 
Kunnallisalan kehittämissäätiön myöntämä henkilökohtainen tutkimusapuraha vuonna 1997 on 
rahoituksellisesti mahdollistanut käsillä olevan tutkimuksen tekemisen. Kun vielä Maaseutupolitii-
kan yhteistyöryhmä myönsi kahtena vuonna määrärahan erilaisten työn tekemisestä johtuvien ku-
lujen kattamiseen, olivat käsillä olevan tutkimustyön vaatimat erilaiset haastattelu- ja tutustumis-
matkat mahdollisia suorittaa. Edellisten jälkeen ovat tutkimukseni loppuun saattamista tulleet vie-
lä rahoittamaan Etelä-Pohjanmaan liitto ja Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan rahasto. 
Tutkimukseni eri rahoittajille lausun mitä parhaimmat kiitokseni. 
 
Lopuksi haluan vielä erityisesti kiittää eri tutkimusosioissa haastattelemiani ihmisiä, joita ilman kä-
sillä olevaa tutkimusta ei olisi mahdollista lainkaan tehdä. Toivon hartaasti, että solmitut ja tule-
vaisuudessa solmittavat elämänurasopimukset auttavat viemään sekä kohdehenkilöiden että koti-
kuntani kehitystä ja menestystä eteenpäin. Lisäksi uskon, että käsillä olevan tutkimukseni tuloksia 
voidaan hyödyntää laajemminkin kehitettäessä Suomen harvaan asuttua maaseutua ja ongelmalli-
sia maaseutualueita Suomen ulkopuolella. 
 
Käsillä oleva tutkimus on omistettu vaimolleni Annille ja muulle perheelleni. Perheen tuki on ol-
lut elintärkeä työni joka vaiheessa. Tyttäreni Kirsi sekä vävyni Mikko Keskilammi ja Timo Sam-
malisto ovat auttaneet minua monilla eri tavoilla raportin kirjoittamisessa tietokoneella. Erityisesti 
minua on kannustanut roolini kuuden lapsen isänä löytää elämisen mahdollisuuksia lapsilleni tule-
vaisuuden maaseudulla. 
 
Soini 30.12.2009  Martti Laasasenaho 
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen kulku ja rakenne 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa kuvataan Suomen harvaan asutun maaseudun kuntien tilannetta ja 
kehitetään mallia, jolla voidaan vaikuttaa myönteisesti ja helpottavasti näiden kuntien tilanteeseen. 
Ydinkysymyksenä on etsiä niitä avainhenkilöitä, joilla on merkittävää vaikutusta näiden kuntien ja 
alueiden kehittämiseen ja kehittymiseen tietyllä alueella. Tällaiset avainhenkilöt muodostavat ky-
seisen alueen niin sanotun toimija-avaruuden. Avainhenkilöiden löytymisen jälkeen kohdekunnas-
sa testataan kehitetyn mallin ja sen pohjalta yksilölähtöisen menettelytavan soveltuvuutta käytän-
nön kehittämistyöhön harvaan asutun maaseudun kunnassa. 
 
Suomen liityttyä EU:n jäseneksi vuoden 1995 alussa on ohjelmaperusteinen kehittämispolitiikka 
laajalti otettu alueiden kehittämisen menetelmäksi. Tämän kehittämispolitiikan onnistumisen pe-
rusedellytyksiä on, että löydetään sopivia ihmisiä eri ohjelmien kehittämisprojektien piiriin. EU:n 
ohjelmat ja kansalliset ohjelmat ovat yksi ulottuvuus harvaan asutun maaseudun kehittämisessä. 
Tärkeä asia on se, mitä valintoja ja millaisia päätöksiä näillä seuduilla asuvat ja elävät ihmiset teke-
vät. Ottavatko he elämäntehtäväkseen näiden seutujen kehittämisen, vai lähtevätkö he muualle, 
erityisesti kasvukeskuksiin, etsimään leveämpää ja helpompaa elantoa? 
 
Käsillä olevan tutkimuksen kulku ja rakenne esitetään kuviossa 1. Tutkimus jakaantuu kahteen 
osaan. Ensimmäinen osa alkaa Suomen maaseudun muotoutumisen kuvauksella ja maamme har-
vaan asutun maaseudun havaittujen ongelmien käsittelemisellä. Väestö, työpaikat ja nuoret ihmi-
set vähenevät näissä kunnissa ja osin suoranainen autioituminen on käynnissä. 
 
Kohdassa 1.3 käsitellään näkemyksiä maaseudun kehittämisen oikeutuksesta ja kohdassa 1.4 syitä, 
joiden vuoksi asukkaat muuttavat kasvukeskuksiin. Kohdassa 1.5 tarkastellaan, mitenkä maaseu-
tua on kehitetty ja kehitetään Suomessa ja esitetään Marsdenin malli maaseudun kehittämisen so-
siaalisen ja poliittisen talouden ulottuvuuksista. Kohdassa 1.6 esitetään tutkimusongelma ja esite-
tään tutkimuksen tavoitteet. Keskeisenä havaintona on, että Suomen harvaan asutun maaseudun 
toimija-avaruus on heikentynyt. Ongelmana on, miten paikallista toimija-avaruutta voitaisiin vah-
vistaa. 

”Keskustelin hiljattain erään nokialaisen kanssa 
yhtiön uusista strategisista linjoista ja niistä haas-
teista, joita edessä on ja miten ne voitaisiin koh-
data oikein. Hän totesi keskustellessamme, että 
liiketoiminnan kriittisin menestystekijä ei loppu-
jen lopuksi ole teknologia, ei uusien liiketoimin-
ta-alueiden löytäminen, ei uusien maantieteellis-
ten alueiden hyödyntäminen - vaan ihmismieli. 
Ihmisten asenteista on kiinni Suomenkin menes-
tys. Jos emme halua olla kansakunta, joka kiik-
kuu keinutuolissa Reinoissaan, jatkuva, nopea 
muutos täytyy kääntää ihmismielissä ranskalaisis-
ta viivoista oikeiksi asenteiksi ja toiminnaksi.” 
 
Jorma Ollila, hallituksen puheenjohtaja, Nokia 
ELKOM 07 ECT Forum, 5.9.2007 

I OSA: Harvaan 
asutun maaseudun 
kehittämismallin 
muodostaminen 
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Kuvio 1. Tutkimuksen kulku ja rakenne. 

Aloittaminen ja lähtökohdat

Kohdat 1.2 -1.4: Suomen maaseudun muotoutuminen. Havaitut ongelmat
Suomen harvaan asutun maaseudun kuntien olosuhteissa; väestön,
työ paikkojen ja nuorten ihmisten väheneminen sekä osin näiden kuntien 
suoranainen autioituminen.
Miksi maaseutua pitää kehittää?

Tutkimusongelman ja tutkimuksen tavoitteiden

mä äritteleminen

Kohta 1.5: Miten maaseutua on kehitetty Suomessa.     Marsdenin mallin
esittely maaseudun kehittämisen ulottuvuuksista.
Kohta 1.6: Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet. Harvaan asutun
maaseudun toimija-avaruus on heikentynyt. Miten toimija-avaruutta
voitaisiin vahvistaa? Tarvitaan malli kunnan tai alueen menestymisen
perustekijöistä. Paikallisen yrittäjyyden kehittämiseen tarvitaan
asukkaiden elämänuraan perustuvia käytännön työkaluja, jotka sopivat
menestymisen perustekijöihin.

Tutkimuksen metodologian ja tutkimuksen rakenteen

määrittely

Kohta 1.7: Valitaan tutkimusstrategiat, tutkimusotteet ja tutkimuksen
menetelmät. Henkisten resurssien kehittäminen on pääosassa.
Sovelle taan konstruktiivistä tutkimusotetta, tapaustutkimusta ja
kokeellista  kehittämistutkimusta soveltuvin osin.

 

Aluekehittämistä koskeva kirjallisuus

Luku 2: Teorioita alueellisesta kehittämisestä. Julkisesti tuettu
omaehtoinen ja omatoiminen kehittäminen. 
Pienet ja keskisuuret yritykset maaseudun kehittämisen moottoreina.

Käsillä olevan tutkimuksen kehittämismallin

rakentaminen  
Luku 3: Tarkennettu malli kunnan tai alueen kehittämisen perustekijöistä;
uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen, resurssit, osaaminen ja
kan sainvälisyys.

Uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen

elämänurasopimusten avulla  
Luku 4: Yrittäjyyden syntyprosessi; yksilötekijät ja  tilannetekijät.
Erilaisia yritysten syntyprosesseja. Sisäisen yrittäjyyden merkitys.
Nokian malli osaamisen, työuran ja yritystoiminnan kehittämiseksi.
Luku 5: Elämänurasopimuksen määrittely ja elämänuran
muotoutuminen.

Kohderyhmän hakeminen 
Luku 6: Soini kohdekunnaksi.
Luku 7: Empiirisen aineiston keräämisen eteneminen. 
Kohta 8.1: Peruskoulun 9-luokkalaisia koskeva 
osatutkimus.
Kohta 8.2: Osatutkimus Soinin kunnan kehittämiseksi;
selvitetään sitoutumista kotiseutuun, yrittäjäominaisuuksia
ja tulevaisuuden suunnitelmia.
Kohta 8.3: Osatutkimus soinilaisten teollisuusyritysten 
kehittämis- ja koulutustarpeista; muun muassa 
osaamise sta, kasvun esteistä, yrityskulttuurista, erityisistä
kehitt ämistarpeista ja avainhenkilöiden valmentamisesta. 
Kohta 8.4: Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen
-kokeiluprojekti. 
 

Kehitetyn mallin testaaminen

Luku 8.5: Elämänurasuunnitelman tekeminen -osatutkimus;
siirretään kehitetty malli yksilötasolle 
Luku 9. Solmitut elämänurasopimukset. 
Luku 10. Yhteenveto tutkimuksen empiirisestä osuudesta 
.

Luku 11: Johtopäätökset ja pohdinta

I OSA: Harvaan asutun maaseudun

kehittämismallin muodostaminen

II OSA: Harvaan asutun 

maaseudun kehittämismallin 

soveltaminen käytäntöön 
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Kohdassa 1.7 haetaan käsillä olevaan tutkimukseen sopivat tutkimusstrategiat, tutkimusotteet sekä 
menetelmät empirian keräämiseen. Tutkimuksessa hyödynnetään soveltuvin osin konstruktiivistä 
tutkimusta, kokeellista kehittämistutkimusta ja tapaustutkimusta. 
 
Luvussa 2 esitetään kirjallisuuskatsaus alueiden kehittämisestä. Tarkastelun alaisena ovat muun 
muassa maamme alue- ja maaseutupolitiikan kehittyminen, maaseutupolitiikan järjestelmät, alue-
politiikan piirteet ja kohteet, maaseutupolitiikan kehittäjäyhteisöt, omaehtoinen ja omatoiminen 
kehittäminen, julkisen hallinnon rooli alueiden kehittämisessä ja eri aluetalousteoriat sekä pienten 
ja keskisuurten yritysten rooli maaseudun kehityksen moottoreina. 
 
Luvun 3 alussa esitetään johtopäätöksiä alueiden kehittämiskirjallisuudesta ja hahmotetaan alusta-
va malli harvaan asutun maaseudun kunnan kehittymisen perustekijöistä. Näitä ovat uusien ja uu-
siutuvien yrittäjien löytäminen, resurssit, osaaminen ja kansainvälisyys. Tässä luvussa selvitetään 
tarkemmin näitä tekijöitä kirjallisuuden avulla, minkä jälkeen esitetään tarkennettu malli harvaan 
asutun maaseudun kunnan menestymisen perustekijöistä. 
 
Luvussa 4 tutkitaan tarkemmin harvaan asutun maaseudun kehittämisen perustekijää, uusien ja 
uusiutuvien yrittäjien löytämistä. Tätä perustekijää tarkastellaan yrittäjyyden ja erilaisten yritysten 
syntyprosessien kautta. Luvussa käsitellään myös sisäistä yrittäjyyttä. Luvussa esitellään muun mu-
assa Nokia Oyj:n käyttämiä menetelmiä henkilöstön pätevyyden kehittämisessä. 
 
Luvussa 5 määritellään, mikä on elämänurasopimus. Siinä selvitetään elämänuran muotoutumista. 
 
Luku 6 aloittaa käsillä olevan tutkimuksen toisen osan: Harvaan asutun maaseudun kehittämis-
mallin soveltaminen käytäntöön. Ensin valitaan Soinin kunta kohdekunnaksi (luku 6) ja luvussa 7 
esitetään empirian keräämisen prosessi. Kohdassa 8.1 selostetaan peruskoulun 9-luokkalaisille 
tehtyä osatutkimusta. Kohdan 8.2 osatutkimuksessa Soinin kunnan kehittämiseksi selvitetään 106 
ihmisen osalta sitoutumista kotiseutuun, yrittäjäominaisuuksia, kiinnostusta yritystoimintaan ja tu-
levaisuuden suunnitelmia. Kohdassa 8.3 kartoitetaan soinilaisten teollisuusyritysten osalta muun 
muassa osaamista, kasvun esteitä, yrityskulttuuria, kehittämistarpeita ja avainhenkilöiden valmen-
tamista. Kohdassa 8.4 selostetaan Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen –kokeiluprojek- 
tia, joka rakennettiin edellä kuvattujen selvitysten perusteella. 
 
Kehitettyä mallia kunnan tai alueen menestymisen perustekijöistä sekä elämänurasopimusmene-
telmää testattiin yksilötasolla ja tuloksia esitellään luvussa 8.5. Mallin testaamiseksi tehtiin osatut-
kimuksia, joissa kysyttiin muun muassa halukkuutta elämänurasopimuksen solmimiseen kunnan 
kanssa. Luvussa 9 kuvataan solmittuja elämänurasopimuksia. Luvussa 10 tehdään yhteenveto kä-
sillä olevan tutkimuksen empiirisestä osuudesta. 
 
Luvussa 11 esitetään pohdinta ja johtopäätökset sekä esitetään, miten jatkotutkimuksia voisi 
suunnata. 

1.2. Taustaa 
 
Nykyinen suomalainen maaseutu alkoi muotoutua noin kymmenen tuhatta vuotta sitten, kun jää-
kauden luoma mannerjää vetäytyi maastamme luoteeseen. Mannerjään vetäytyminen muokkasi 
monella tapaa maisemaa muodostamalla esimerkiksi erilaisia harjuja kuten Salpausselän harjujak-
son reunalleen. Mannerjään painaman maankuoren kohotessa ja ilmaston lämmetessä sekä vaih-
dellessa vuosituhansien aikana Suomen maaseutu sai oman kasvistonsa ja eläimistönsä. Ajanlas-
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kumme alussa Suomen laajoissa erämaissa elävät turkiseläimet houkuttelivat maahanmuuttajia 
Suomenlahden ylitse. Näiden maahanmuuttajien käymä turkiskauppa Eurooppaan ensimmäisten 
vuosisatojen aikana oli Suomen ensimmäinen taloudellinen yhdentyminen Eurooppaan. Maamme 
ruotsinkielinen väestö siirtyi nykyisille asuinsijoilleen ensimmäisen vuosituhannen alussa (Kataja-
mäki 1991, 173; Luukko 1968; Åström 1978; Kaukiainen 1980). 
 
Länsi- ja Etelä-Suomessa turkiseläinten metsästys jäi sivuelinkeinoksi jo varhaisessa vaiheessa ja 
merkkejä kiinteän peltoviljelyn yleistymisestä on löydetty Lounais-Suomesta jo 100-luvulta (Luuk-
ko 1968, 2). Kiinteän asutuksen syntyminen perustui kuitenkin alkuvaiheessaan kaskiviljelyyn, eri-
tyisesti 1500- ja 1600-luvuilla Itä-Suomessa. Länsi-Suomessa sarkajakoon perustuva kiinteä viljely 
vakiintui 1500-luvulle tultaessa. Kaskiruis oli 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa Suomen tärkein 
vientituote (Kaila 1931, 40; Ajo 1946, 50). Kaskiviljely säilytti keskeisen asemansa Itä-Suomessa 
aina 1800-luvulle saakka. Suomeen oli muotoutunut 1800-luvun alussa Länsi-Suomen peltoviljely-
alue, Itä-Suomen kaskiviljelyalue ja Pohjois-Suomen karjatalousalue (Soininen 1974, 19). 
 
Suomessa ryhdyttiin polttamaan tervaa myyntiin 1500-luvun loppupuolella. Siirtomaavallat tarvit-
sivat runsaasti tervaa puulaivojen runkoihin ja köysistöihin. Tervasta muodostuikin Suomen tär-
kein vientituote 1600-luvulta aina 1830-luvulle asti. Suomessa valmistettiin tervaa 1600-luvulla 
Pohjanmaan rannikkokaistaleella ja Järvi-Suomen alueilla. Järvi-Suomen alue menetti Uudenkau-
pungin ja Turun rauhoissa 1700-luvulla tärkeimmät tervasatamansa Viipurin ja Haminan, minkä 
seurauksena tervanpoltto keskittyi Pohjanlahden rannikon metsäisille sisämaan osille. Vielä vuon-
na 1900 tervanpoltto oli merkittävä sivuelinkeino Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaan itäosissa. 
 
Sarkajaon haittoja, esimerkiksi vainiopakkoa eli pakkoa tehdä monia maanviljelystöitä yhtä aikaa 
naapureiden kanssa, ryhdyttiin ratkomaan Länsi-Suomessa isojaolla. Isojakoa koskeva asetus an-
nettiin vuonna 1762. Isojaon epäonnistuessa käynnistettiin uusjako vuodesta 1848 lähtien. Isojako 
ja uusjako hajottivat Länsi-Suomen kylärakenteita hajaantuneempaan suuntaan, jolloin kylien 
merkitys väheni. Vuonna 1865 annettiin asetus kunnallishallinnon toteuttamisesta, minkä seura-
uksena yksi kunnan kylä, yleensä kirkonkylä, alkoi kehittyä ylitse muiden. Kunta-asetuksen kun-
nalle antamista tehtävistä ensimmäinen oli kansakoulujen perustaminen, mikä edisti suuresti kan-
san sivistystason nostamista. 
 
Suomen liittäminen Venäjän alaisuuteen vuonna 1809 merkitsi maallemme pitkää rauhan kautta 
vuosisatojen sotimisen jälkeen. Noin sadan vuoden aikana Suomen väkiluku lisääntyi pääosin 
maaseudulla miljoonasta kolmeen miljoonaan. Maatalous kuitenkin yksipuolistui viljan viljelyyn 
1800-luvun alkupuolella viinan kotipolton ja viljasta saadun hyvän hinnan takia. Yksipuolinen vil-
jan viljely johti vuoden 1867 poikkeuksellisten sääolojen takia nälänhätään, jonka seurauksena lä-
hes 10 % kansasta eli melkein 140 000 ihmistä kuoli. Nälkävuosien 1867-1868 seurauksena alkoi 
Suomen maatalouspolitiikassa sitkeä pyrkimys kohti omavaraisuutta (Jutikkala 1942, 524-525). 
Karjatalous voimistui nopeasti, koska karjan rehuksi käytettävän heinän viljely ei ollut yhtä hal-
lanarkaa kuin viljan viljely. Voista tuli tärkeä vientituote, jota vietiin pääasiassa Pietariin ja Englan-
tiin. Maamme peltopinta-ala lähes kaksinkertaistui vuodesta 1880 vuoteen 1910 ja maatalouden 
töissä otettiin käyttöön auroja, äkeitä, niitto- ja haravakoneita sekä puimakoneita. Lisäksi metsäte-
ollisuuden kehittyminen 1800-luvun loppupuolella lisäsi metsien arvoa ja kanavoi lisätuloja Suo-
men maaseudulle (Katajamäki 1991, 175). 
 
Nopea väestönkasvu Suomen 1800-luvun maaseudulla johti siihen, että vuonna 1901 maamme 
maanviljelijöistä vain 33 % oli itsenäisiä maanomistajia. Tämä kehitys johti osaltaan vuoden 1918 
sisällissotaan, kun vuokraviljelijät eli torpparit olivat tyytymättömiä olosuhteisiinsa. Kansalaisso-
dan jälkeen vuonna 1918 säädettiin vuokra-alueiden lunastuslaki, jonka tuloksena torppareista tuli 
itsenäisiä talonpoikia etenkin Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudulla. Niin sanottu Lex Kallio vuo-
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delta 1922 mahdollisti lisämaiden hankinnan torppareille, jotka olivat lunastaneet maansa. Maa-
hamme perustettiin entisistä torpista noin 45 000 uutta itsenäistä maanviljelystilaa 1920-luvulla. 
Suomessa alkoi todellinen perheviljelmiin perustuva agraarimaaseudun aika (Katajamäki 1991, 
175-176). Suomen maa- ja metsätalous työllisti 1920-luvulta 1940-luvulle yli miljoona ihmistä. 
Ihmiset ja hevoset tekivät maa- ja metsätalouden työt. Osuustoiminta loi maaseudulle kiihtyvällä 
vauhdilla osuuskassoja, osuusmeijereitä, osuuskauppoja sekä erilaisia hankinta- ja yhteistyöosuus-
kuntia. Suomen nykyisen kansantalouden ensimmäinen tukijalka puunjalostusteollisuus rakentui 
pääosiltaan 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä etupäässä vesistöjen varrelle. 
 
Agraarimaaseudun viimeinen kukoistuskausi alkoi, kun toisen maailmansodan jälkeen ryhdyttiin 
asuttamaan maaseudulle Karjalan siirtoväkeä ja rintamamiehiä. Yli 400 000 Karjalan siirtolaista 
asutettiin etupäässä Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudulle. Noin 46 000 siirtoväkeen kuulunutta 
perhettä sai oman maatilan jälleenasutuksen yhteydessä. Rintamamiehet asutettiin pääosin Itä- ja 
Pohjois-Suomeen niin sanotuille kylmille tiloille, joiden tuotto perustamisvaiheessa oli enintään 10 
% lopullisesta tuotosta. Sotakorvausten maksaminen pakotti kehittämään Suomeen kansantalou-
den toisen tukijalan, vahvan metalliteollisuuden silloisiin teollisuuskeskittymiin. 
 
Maa- ja metsätalous alkoivat koneellistua 1950- ja 1960-luvuilla. Suuret sodanjälkeiset ikäluokat 
tulivat työikään 1960-luvulla, minkä tuloksena oli runsas työvoiman ylitarjonta. Vapaa työvoima 
sijoittui joko teollisuuden palvelukseen asutuskeskuksiin tai lähti siirtolaisiksi Ruotsiin, Kanadaan 
tai Australiaan. Alkoi Suomen maaseudun suuri murros, kun elintarvikkeiden omavaraisuus saa-
vutettiin ja alkoi kamppailu ylituotantoa vastaan. Yhtenä keinona ylituotantoa vastaan oli 1960-
luvun loppupuolella peltojen viljelemättä jättäminen eli pellonvarausjärjestelmä. Järjestelmä tur-
hautti erityisesti Itä-Suomen pienviljelijöitä. Uutta aluepolitiikkaa ryhdyttiin kehittämään Suomes-
sa 1960-luvulla ja sen avulla pystyttiin luomaan teollisia työpaikkoja runsaasti maaseudulle 1970- 
ja 1980-luvuilla. Maatilojen erikoistuminen ja koneellistuminen edistivät tilakoon kasvattamista ja 
vähensivät maatalouden tarvitsemaa työvoimaa. Työssäkäynti tilan ulkopuolella lisääntyi ja julki-
sen sektorin toimintojen lisääntyminen työllistivät enemmän ihmisiä myös maaseudulla. Maata-
louden merkitys maaseudun kehittämisessä väheni. 
 
Edellä selostettuja maaseudun kehitysvaiheita voidaan Katajamäen ja Kaikkosen (1991, 54) mu-
kaan kuvata niin sanottujen ”pitkien aaltojen” avulla kuvion 2 mukaisesti. 
 

 
Kuvio 2. Suomen maaseudun kehittymisen pitkät aallot (Katajamäki ja Kaikkonen 1991, 

54). 

 

Muotoutuva maaseutu
Sarkajaon maaseutu

Agraarimaaseutu

Monimuotoinen 
maaseutu 
”Uusi maaseutu”

1500 2000Aika

1 
2

3

4

1 2 3 4



1. Johdanto 

 24 

Uusi, 2000-luvun alun maaseutu on monimuotoinen, mosaiikkimainen maaseutu. Hyvän kuvan 
maatilojen monitoimisuudesta saa tarkastelemalla eri tulolähteiden osuutta keskimäärin maatilojen 
verotettavasta tulosta. Kuviossa 3 esitetään tiedot maatilojen eri tulolähteistä vuonna 2005 (Tilas-
tokeskus 2008). Mitä pienempi tila on, sitä tärkeämpi on palkkatulojen osuus (Mustajärvi & Heik-
kilä 1998). Jo vuonna 1995 alle 10 hehtaarin peltoalan tiloilla palkkatulojen osuus oli lähes 50 % ja 
maatalouden tulon osuus oli selvästi alle 20 % (Volk 1999, 25). 
 

 
Kuvio 3. Eri tulolähteiden keskimääräinen osuus maatilojen verotettavasta tulosta Suomes-

sa vuonna 2005 (Tilastokeskus 2008a). 

 
Suomessa 1990-luku oli nopean muutoksen aikaa. Ensiksi vuosikymmenen alkuvuosina itsenäi-
syyden ajan syvin lama aiheutti yrityselämässä muutosvyöryn, jonka vaikutukset tulevat näkymään 
vielä pitkään. Lahden mukaan laman kourissa noin 10 000 elinkelpoista yritystä ajautui konkurs-
siin (Lahti 1999). Konkurssiprosessissa yrittäjä menettää usein elämäntyönsä, omaisuutensa ja 
monet jopa perheensäkin, kun puoliso ei enää jaksa muuttuneissa olosuhteissa. Suomen kansanta-
lous sai kuitenkin 1990-luvulla kolmannen tukijalan elektroniikkateollisuuden. Tärkeä osuus tässä 
oli Nokia Oyj:llä. Elektroniikkateollisuuden kehittyminen ei kuitenkaan paljoa hyödyttänyt har-
vaan asuttua maaseutua. 
 
Suomessa on laadittu erilaisia maaseudun tyypittelyjä 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Tyypittely-
jen käyttötarkoituksena on palvella tutkimusta, tilastointia ja maaseudun kehittämistä. Yksi tyypit-
tely on vuodelta 1993, toinen vuodelta 2000 ja kolmas tyypittely  vuodelta 2006 (Kuvio 4). Uu-
simman mainituista teki Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot-instituutti maa- ja 
metsätalousministeriön toimeksiannosta (Maa- ja metsätalousministeriö 2006, 5). Kaupunkiseutu-
jen keskuskunnat nimettiin pääosin Antikaisen ym. (2006) mukaan. Kaupunkien läheisen maaseu-
dun kunnaksi määriteltiin kunnat, joiden työllisistä vähintään 32 % kävi töissä kohdetaajamissa. 
Ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kunnat eroteltiin toisistaan kymmenen eri valinta-
perusteen mukaan. Valintaperusteina käytettiin muun muassa nettomuuttoa, 20-39-vuotiaiden 
osuutta väestöstä ja taloudellista huoltosuhdetta. 
 
Vuoden 2006 tyypittelyssä kaupungeiksi määriteltiin 58 kuntaa, kaupunkien läheiseen maaseutuun 
89 kuntaa, ydinmaaseutuun 142 kuntaa ja harvaan asuttuun maaseutuun 143 kuntaa. Ydinmaa-
seudun kunnat keskittyvät pääosin Länsi- ja Lounais-Suomeen ja harvaan asutun maaseudun 
kunnat Itä- ja Pohjois-Suomeen. Myös Suomen keskiosissa on paljon harvaan asutun maaseudun 
kuntia. Verrattuna vuoden 2000 jaotteluun kaupunkikuntien lukumäärä oli pysynyt samana, kau-
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punkien läheisen maaseudun kuntien lukumäärä lisääntynyt viidellä, ydinmaaseudun kuntien mää-
rä vähentynyt 39:llä ja harvaan asutun maaseudun kuntien määrä lisääntynyt 14:sta. 
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Kuvio 4. Suomen maaseututyypit 2006 (Maa- ja metsätalousministeriö 2006, 8). 
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Suomi on EU:n maaseutumaisin maa (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 1998, 15). Suomea 
luonnehtivat pohjoinen ilmasto ja syrjäinen sijainti suhteessa maanosan markkinoiden ydinaluei-
siin. Pohjoisuus ja syrjäisyys ovat myös tulevaisuuden Suomen toimintaympäristön perustekijöitä. 
Koko maan kannalta on hyvin tärkeää, miten jatkossa kehitämme maan eri osia, myöskin harvaan 
asuttuja maaseutualueita. 
 
Olosuhteita varsinkin maaseudulla on syvästi muuttanut vuoden 1995 alusta voimaan tullut Suo-
men EU:n jäsenyys. Siitä lähtien aikaisempaa aluepolitiikkaa on ajettu alas ja valtakunnan eri osia 
kehitetään nyt uuden ohjelmaperusteisen kehittämispolitiikan avulla. EU:n ohjelmaperusteinen 
kehittämispolitiikka käsittää alueen maiden jakamisen erilaisiin kehitysvyöhykkeisiin ja niille laadi-
tut kehittämisohjelmat. Kehittämisohjelmia toteutetaan lukuisten erillisten kehittämishankkeiden 
avulla. Kun lisäksi voimavarat on keskitetty kasvukeskusten kehittämiseen, on monessa maaseu-
dun kunnassa seurauksena ollut voimakas 1960- ja 1970-luvun kaltainen rakennemuutos. Tähän 
rakennemuutokseen kuuluvat voimakas väestön väheneminen, työikäisten poismuutto paikka-
kunnalta, väestön ikääntyminen, palvelujen loppuminen tai voimakas väheneminen, jatkuvat pa-
hat työttömyysongelmat ja monien seutujen suoranainen autioituminen (Maaseutupolitiikan yh-
teistyöryhmä 1998, 58). 
 
Erityisesti harvaan asutun maaseudun ja ydinmaaseudun kuntien elämään vaikuttaa EU:n maata-
louspolitiikka. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 1993 oli tällaisissa kunnissa taajamien ulkopuoli-
sista työpaikoista maa- ja metsätaloudessa noin 43 %. Monesti näkee mainittavan, että EU on 
maatalousyhteisö, koska lähes puolet sen budjetista kohdistuu maatalouteen. Maatalouden harjoi-
tajien tulojen väheneminen EU:n aikana on nopeuttanut maatalouden rakennemuutosta siten, että 
tilojen lukumäärä on lähtenyt nopeaan laskuun. Se merkitsee sitä, että elinmahdollisuuksia olisi 
harvaan asutun maaseudun ja ydinmaaseudun kunnissa löydyttävä muiden elinkeinojen piiristä. 
Jos elinmahdollisuuksia ei löydy omalta kotipaikkakunnalta, niin asukkaat joutuvat lähtemään et-
siäkseen niitä muualta. Erityisen huolestuttavaa on se, että maatilojen sukupolvenvaihdoksia ei 
enää tapahdu siinä tahdissa kuin olisi tarpeen, vaan tilat jäävät ilman jatkajaa. 
 
Maatalous on monissa vaikeuksissa myös muualla EU:n alueella. Esimerkiksi Englannissa teho-
maatalous ja eläintaudit ovat pakottaneet uudistamaan maatalouden ja maatilojen toimintoja useil-
la seuduilla (Marsden 2003; Woods 2005). Marsdenin (2003, 187) mukaan uudenlaisen maaseu-
dun kehittämisen avainasioita ovat muun muassa kyky hyödyntää sijaintia, paikallisissa yrityksissä 
toimivien yritysjohtajien taidot, pääomien saanti ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittä-
minen. EU:n aluesuunnittelusta vastuulliset ministerit hyväksyivät Potsdamissa toukokuussa 1999 
ohjeellisen suunnitelman alueellisesta kehittämisestä yhteisön alueella (Euroopan Unioni 1999). 
Suunnitelmassa muun muassa todetaan, että merkittävät henkilökohtaiset tekijät pitävät pienet 
yritykset paikkakunnilla, joilla sekä johtajat että työntekijät asuvat (Euroopan Unioni 1999, 61). 
Potsdamissa hyväksytty suunnitelma kohdistuu kuitenkin pääosiltaan laajoihin ylikansallisiin ja 
EU-tason hankkeisiin, joten pienten kansallisten alueiden kehittäminen jää kunkin valtion, maa-
kunnan, kunnan tai muun paikallisen toimijan huoleksi. 
 
Suomessa käynnistettiin vuonna 2001 valtioneuvoston päätöksellä aluekeskusohjelma 34 kaupun-
kiseudulla. Kun otetaan huomioon lisäksi pääkaupunkiseutu, erikokoisten kaupunkiseutujen alu-
eellisesti vaikuttavien kehittämistoimien piirissä on lähes 85 % maamme väestöstä. Siten aluekes-
kusten vaikutusten ulkopuolisella maaseudulla asuu noin 800 000 suomalaista (Laiho 2003). Käsil-
lä oleva tutkimus käsittelee aluekeskusten ja niiden lähiympäristön ulkopuolella asuvien ihmisten 
toimeentulo-, yrittämis- ja uramahdollisuuksien edistämistä. Nämä ihmiset elävät pääosin harvaan 
asutun maaseudun kunnissa ja kuuluvat kahtia jakautuneen maaseudun vähemmän kehittyneeseen 
osaan. Toimeentulomahdollisuuksia tarjoavien toimintojen sijainti näyttäisi monissa tapauksissa 
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määräytyvän huomattavalta osin sattuman tai avainhenkilöiden yrittäjyyden ja osaamisen perus-
teella (Valtioneuvoston kanslia 2000, 17). Onnekkaita yritysten sijoittumispäätöksiä on yleensä sitä 
vähemmän, mitä sivummalla paikkakunta sijaitsee ja mitä vähemmän luontaisia kysyntä- ja resurs-
sitekijöitä on tarjolla (Laukkanen 2006, 52). Harvaan asutun maaseudun kuntien kehittämisen tär-
keimpiä kysymyksiä ovat, mistä ja miten löydetään avainhenkilöitä tuomaan onnekkaita kehittämi-
sen tapahtumia näille seuduille. 
 
Eurooppalaiseen ja myös suomalaiseen maaseutuun vaikuttavista yleisistä suuntauksista voidaan 
esittää ainakin seuraavat (Marsden 2003, 73-74): 
 
- monien talouden alojen maapalloistuminen eli globalisaatio ja näiden alojen altistuminen li-

sääntyvälle kilpailulle 
- ”vapaiden markkinoiden” ideologian vahvistuminen 
- paikallisen ja alueellisen hallinnon vahvistuminen valtion kustannuksella 
- suurempi luottamus yksityisiin ja julkisiin innovaatioihin sekä yrittäjyyteen 
- säätelyn purkaminen ja uudelleen säätely sekä niihin liittyvä valtion toimintojen yksityistämi-

nen 
- kaupan esteiden ja tukiaisten poistaminen esimerkiksi GATT:n ja WTO:n neuvottelujen tu-

loksena 
- uusien teknologioiden käyttöönotto ja niiden epätasainen leviäminen (esimerkiksi tietoliiken-

ne ja geenimanipulaatio) 
- väestörakenteeseen liittyvät muutokset, kuten väestön ikääntyminen Euroopassa 
- lisääntyvä tavaroiden (myös ruuan) ja ihmisten liikkuminen, kuten työssäkäynti asuinpaikan 

ulkopuolella, siirtolaisuus ja matkailu 
- muuttuvat kulttuuriarvot kuten yksilöllisyyden korostuminen 
- muutosprosessien synnyttämät uudet voittajat ja häviäjät, syrjäytyneiden ihmisten eri ryhmien 

lisääntyminen 

1.3. Maaseudun kehittämisen oikeutus 
Alueiden kehittämislain (laki 602/2002) tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden kilpailukyvyn ja 
hyvinvoinnin takaavalle osaamiseen ja kestävään kehitykseen perustuvalle taloudelliselle kasvulle, 
elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työllisyyden parantamiselle. Lisäksi tavoitteena on vähentää 
alueiden kehittyneisyyseroja ja parantaa väestön elinoloja sekä edistää alueiden tasapainoista kehit-
tämistä. 
 
Maaseudun kehittämisen oikeutusta voidaan lain sisältämien asioiden ohella perustella monella 
muulla tavoin (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2000, 40-41): 
 

- Suomen alueellinen laajuus ja harva asutus edellyttävät erityistä maaseutupolitiikkaa ja eri-
tyisiä kehittämisen välineitä 

- on kansantaloudellisesti kannattavaa hyödyntää maaseudun luontaiset tuotantotekijät ja 
olemassa olevat infrastuktuuri- ja asuntoinvestoinnit 

- tasapainoista alueellista kehittämistä tarvitaan keskittymistä edistävien markkinavoimien 
vastavoimaksi 

- maaseudun käyttämättömän kehityspotentiaalin hyödyntäminen muun muassa elintarvike-
tuotannossa, puun jatkojalostamisessa, matkailussa ja houkuttelevana asuinympäristönä 

- suomalaisen maaseutukulttuurin ja –identiteetin vaaliminen 
- kriiseistä selviytyminen, muun muassa omavaraisen elintarviketuotannon avulla 
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- maaseudun luonnon monimuotoisuuden ja maaseudun kulttuurin moniarvoisuuden säilyt-
täminen 

- maaseudun paikallisen kansalaisyhteiskunnan toimijat täydentävät ja laajentavat vallitsevaa 
sektoripainotteista maaseudun kehittämispolitiikkaa 

- maaseudulla voidaan toteuttaa kulttuurisesti, ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti 
kestävää kehitystä 

- maaseudun ihmisille on turvattava samat perustuslailliset oikeudet ja tasavertaiset mahdol-
lisuudet peruspalveluihin, toimeentuloon ja hyvään elämään 

- uuden, muun muassa säästäväiseen energiankäyttöön, uusiutuviin luonnonvaroihin ja väl-
jään yhdyskuntarakenteeseen perustuvan sivilisaation rakentamismahdollisuus 

 
Tiivistäen voidaan sanoa, että tulevaisuuden hyvinvoiva suomalainen maaseutu on yksi kansakun-
nan tulevan menestymisen tukipilareista. Maaseutu on ollut vuosikymmeniä kasvattaja-Suomi, jo-
ka on paikoin muuttunut hoiva-Suomeksi. Tyhjiin imetty hoiva-Suomi tarvitsee nyt rahallista tu-
kea, yrittäjyyttä ja uutta työvoimaa (Kuhmonen 2007). 
 
Maaseudun kehittämisen oikeutusta voidaan vielä perustella uudistamisella, jonka avulla maaseu-
dun tuotantojärjestelmää sopeutetaan markkinoiden kysyntää vastaavaksi (Katajamäki ym. 2001, 
12). Pelkästään energiaomavaraisuuden parantamiseksi on tärkeää, että harvaan asuttu maaseutu 
säilyy elinvoimaisena. On yhteinen etu, kun harvaan asutun maaseudun voimavarat vahvistavat 
nykyistä paremmin koko Suomen hyvinvointia (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2008, 2). 
 
Suomalaisista noin 67 % haluaisi hillitä muuttoa kasvukeskuksiin aluepoliittisin toimin, vaikka se 
tulisi kalliiksi. Niin ikään noin 63 % katsoo, ettei aluepoliittista tukea tulisi suunnata kasvukeskuk-
siin (EVA 1999b, 63). Tutkimusten mukaan sosiaalinen ja alueellinen eriarvoisuus ja eriytyminen 
ovat kasvaneet 1990-luvun alun suuren laman jälkeisenä aikana (Eskelinen 2001, 42). 

1.4. Työpaikka- ja väestömuutokset maaseudulla 
Maaseudun ja saariston rakennemuutos Suomessa on ollut hyvin voimakasta viime vuosikymme-
ninä. Yhteensä Suomen ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun sekä saariston kunnista hä-
visi lähes 100 000 työpaikkaa vuosien 1980 ja 1993 välisenä aikana. Koko maassa maaseudulta 
hävisi tänä aikana noin 267 000 työpaikkaa. Maaseuduksi lasketaan edellä mainituissa tilastoissa 
haja-asutusalueet ja kaikki alle 500 henkilön taajamat. Erityisen paljon hävisi tänä aikana maaseu-
dulta alkutuotannon ja jalostuksen työpaikkoja: noin 113 000 molemmilta aloilta eli yhteensä noin 
226 000 työpaikkaa (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 1998, 140-141). Asukkaita maaseutu me-
netti koko maan tasolla lähes 300 000 henkeä vuosien 1980 ja 1993 välisenä aikana. 
 
Suuri lama 1990-luvun alussa vähensi työpaikkojen määrää koko maassa vuoden 1990 lopun noin 
2 332 000 työpaikasta vuoden 1993 lopun noin 1 878 000 työpaikkaan. Vähennys oli lamavuosina 
noin 454 000 työpaikkaa. Vuonna 1994 työpaikkojen määrä lähti nousuun koko maan tasolla, 
mutta työpaikat alkoivat lisääntyä vain taaja-asutusalueilla (Palttila & Niemi 1999, 41). 
 
Kuviossa 5 esitetään työpaikkakehitys eri alueilla ja toimialoilla vuosilta 1995-2003. Työpaikkojen 
määrä on lisääntynyt voimakkaasti kaupungeissa tänä aikana, yli 1,2-kertaiseksi. 
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Indeksivuosi 1995 =  100 

 
Kuvio 5. Työpaikkakehitys toimialoittain vuosina 1995-2003 vuoden 2006 tyypittelyn mu-

kaisilla alueilla Suomessa, indeksivuosi 1995=100. Lähde: Tilastokeskus ALTIKA 
(Maa- ja metsätalousministeriö 2006, 38). 

 
Harvaan asuttu maaseutu on edelleen menettänyt työpaikkoja viimeisen kymmenen vuoden aika-
na ja ydinmaaseudulla työpaikkojen lisäys on ollut vähäistä. Eniten työpaikkoja kaikilta alueilta on 
hävinnyt alkutuotannosta. Sitä vastoin työpaikkojen määrä on lisääntyneet jalostuksessa noin 1,1-
kertaiseksi ja palveluissa lähes 1,3-kertaiseksi koko maan tasolla. 
 
Kuviossa 6 esitetään väkiluvun prosentuaalisia muutoksia maakunnittain vuosina 1988-1993 ja 
1994-1999. Kuviosta 6 näkyy, että 1990-luvun alkupuolella vain viisi maakuntaa, Etelä-Karjala, 
Kymenlaakso, Satakunta, Etelä-Savo ja Kainuu, menettivät väestöä. 1990-luvun jälkipuoliskolla 
väestöä menetti 7 maakuntaa lisää, Päijät-Häme, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, 
Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala ja Lappi. Vaikein tilanne väestökadon suhteen on Kainuussa ja 
Lapissa. Väestön keskittymiskehitys kasvukeskuksiin on selvästi kiihtynyt. Eniten väestöä menet-
täneissä maakunnissa asukasluku on pienentynyt noin prosentin vuodessa. Suuri yliopistokaupun-
ki oli yhteistä 1990-luvun loppupuolen kasvumaakunnille (Uusimaa, Pohjois-Pohjanmaa, Varsi-
nais-Suomi, Pirkanmaa ja Keski-Suomi) tai suuri yliopistokaupunki oli kyseisen maakunnan välit-
tömässä läheisyydessä (Itä-Uusimaa ja Kanta-Häme) (Valtioneuvoston kanslia 2000, 33). 
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Kuvio 6. Väkiluvun prosentuaalinen muutos maakunnittain vuosina 1988-1993 ja 1994-
1999. Lähde: Tilastokeskus (Valtioneuvoston kanslia 2000, 33).  

 
Kuviossa 7 esitetään prosentuaalisia väestön muutoksia seutukunnittain vuosina 1988-1993 ja 
1994-1999. Ensimmäisellä mainituista ajanjaksoista väkiluku kasvoi kaikkiaan 44 seutukunnassa 
eli noin 50 prosentissa Suomen seutukunnista. Jälkimmäisellä mainituista ajanjaksoista 1994-1999 
väkiluku kasvoi enää alle kahdessakymmenessä seutukunnassa eli noin 20 prosentissa seutukun-
nista. Väestöä menettäviä seutukuntia on kaikkialla Suomessa aivan eteläisintä Suomea lukuun ot-
tamatta. Kaikkein syvimmän väestökadon alueet ovat niillä Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen alueil-
la, joissa väestö on ikääntynyttä ja koulutustaso on heikko. Väestöä ovat lisäksi menettäneet mo-
net yksipuolisen tuotantorakenteen teollisuuspaikkakunnat kuten Imatra ja Outokumpu. Tärkeää 
on huomata, että seutukuntien kehitys maakuntien sisällä on hyvin erilainen. Tämä viittaa vahvasti 
siihen, että kasvukeskusten vaikutus ei ulotu kovin laajalle alueelle. Poikkeuksen muodostaa vain 
Helsingin seutukunta, jonka kasvu levittäytyy Porvoon ja Lohjan seutukuntiin asti. Lahden seutu-
kuntaan Helsingin kasvu heijastuu vain vähän (Valtioneuvoston kanslia 2000, 35-38). Aluekehi-
tysviranomaisten, kuntien ja kylien edustajat arvioivat maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutus-
alueen säteeksi noin 50 km (Katajamäki ym. 2001, 34 ja 37). 
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Kuvio 7. Seutukunnittainen väestön muutos prosentteina vuosina 1988-1993 ja 1994-1999. 

Lähde: Tilastokeskus (Valtioneuvoston kanslia 2000, 35). 

Kuviossa 8 esitetään vuotuinen väestömuutos prosenteissa eri maaseututyypeittäin vuosilta 1995-
2005. 
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Kuvio 8. Vuotuinen väestömuutos prosentteina maaseututyypeittäin Suomessa vuosina 

1995-2005. Vertailutietoina on kehitys kaupungeissa ja koko maassa. Lähde: Tilas-
tokeskus ALTIKA. (Maa- ja metsätalousministeriö 2006, 37). 

 
Kuviosta nähdään, että ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu ovat koko ajan menettäneet vä-
estöä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Harvaan asutun maaseudun vuotuinen väestömenetys 
on pahimmillaan ollut yli puolitoista prosenttia vuodessa. EU-jäsenyyden aikana muuttoliike on 
vienyt harvaan asutulta maaseudulta lähes 52 000 henkilöä (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 
2008, 9). 
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Vielä 1990-luvun puolivälissä kaupunkien läheisen maaseudun väestön kasvu oli vähäistä. Viime 
vuosina voimakkainta väestön lisääntyminen on ollut kaupunkien läheisellä maaseudulla, kun lap-
siperheet pyrkivät muuttamaan pois kaupunkien ahtaudesta ja kalleudesta. 
 
Nuoret ja lapset ovat harvaan asutun maaseudun tulevaisuuden kannalta keskeinen väestöryhmä 
(Malinen & Muilu 2009, 38). Nuoret muuttavat muita ikäryhmiä enemmän ja syynä muuttoon on 
yleensä opiskelu. Erityisen voimakasta on nuorten muuttoliike noin kymmenelle tärkeimmälle yli-
opistopaikkakunnalle. Jos muuttoliike imee alueelta nuorimman ja koulutetuimman ikäryhmän, se 
vaikuttaa vääjäämättä alueen kehittymismahdollisuuksiin (Valtioneuvoston kanslia 2000, 41). Ku-
viossa 9 esitetään 15-24-vuotiaiden nuorten prosentuaalinen nettomuutto vuosina 1994-1998, 
suhteutettuna seutukunnan edellisen vuoden samanikäiseen nuoreen väestöön. Nuorten netto-
muuttoasteet vaihtelevat –9 prosentista +5 prosenttiin, kun muiden ikäryhmien nettomuuttoas-
teiden vaihtelu jää suurimmillaan 1,5 prosenttiin nollan molemmin puolin (Valtioneuvoston kans-
lia 2000, 41). 
 
Suurimmat 15-24-vuotiaiden muuttotappioalueet ovat pääsääntöisesti pieniä Pohjois- ja Itä-
Suomen seutukuntia. Näillä alueilla muuttoliike on vähentänyt nuorta väestöä keskimäärin 6-8 
prosentin vuosivauhdilla (Valtioneuvoston kanslia 2000, 41). 
 

 
Kuvio 9. 15-24-vuotiaiden nuorten prosentuaalinen nettomuutto vuosina 1994-1998 suh-

teutettuna seutukunnan edellisen vuoden samanikäiseen nuoreen väestöön. Lähde: 
Tilastokeskus (Valtioneuvoston kanslia 2000, 42). 

 
Työpaikkojen katoaminen, väestön väheneminen ja nuorten poismuutto ovat luoneet harvaan 
asutun maaseudun kuntiin tilanteen, jossa kehittymisen ja kehittämisen edellytykset ovat suuresti 
heikentyneet. Toimijoita ei yksinkertaisesti ole. Käsillä olevan tutkimuksen kohdealue eli harvaan 
asuttu maaseutu tarvitsee voimakkaita toimenpiteitä, jotta nämä alueet voidaan säilyttää ympäri 
vuoden asuttuna (Pirttimäki 2004, 23). 
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Mitkä ovat syyt, jotka johtavat muuttopäätökseen? Elinkeinoelämän Valtuuskunnan (EVA) kyse-
lyssä tiedusteltiin satunnaisesti valituilta 4 500 suomalaiselta tekijöitä, jotka synnyttävät muuttolii-
kettä suuriin kaupunkeihin (EVA 1999b, 82-88). EVA:n (1999, 13) tutkimuksessa esitetään seu-
raavia motiiveja muuttamisesta suuriin kaupunkeihin: 

 
Työn ja toimeentulon hankkiminen tai etsintä  97 % 
Urakehitysmahdollisuudet    91 % 
Koulutusmahdollisuudet (omat tai lasten)  91 % 
Syrjäseudulla ei tule toimeen    89 % 
Monipuoliset harrastusmahdollisuudet   65 % 
Monipuoliset kauppapalvelut    53 % 
Kulttuuripalvelut, vilkas kulttuurielämä  44 % 
Terveys- ja sosiaalipalvelut    41 % 
Tietoyhteydet, tiedonsaantimahdollisuudet  30 % 
Mahdollisuus monipuolisiin ihmissuhteisiin  26 % 
Erilainen poliittinen ilmapiiri    10 % 

 
Prosenttiluku eri kohdissa tarkoittaa, että vastaajien mielestä kyseinen motiivi vaikuttaa erittäin tai 
melko paljon muuttoliikkeeseen. EVA:n selvityksessä kolme neljästä selvästi tärkeimmästä motii-
vista liittyy työn ja toimeentulon hankintaan sekä urakehitysmahdollisuuksiin. Luettelon esittämät 
motiivit tukevat vahvasti näkemystä, että työ-, toimeentulo- ja urakehitysmahdollisuuksia paran-
tamalla voitaisiin harvaan asutun maaseudun mahdollisuuksia asuinpaikkana oleellisesti edistää. 
Työ-, toimeentulo- ja uramahdollisuuksia syntyy harvaan asutun maaseudun kunnissa lähinnä pie-
neen ja keskisuureen yritystoimintaan (pk-yritystoimintaan). 
 
Julkisessa keskustelussa kuulee usein väitettävän, että Suomella ei ole varaa pitää koko maata asut-
tuna. Vastakysymys tähän on se, että onko Suomella sitten varaa rakentaa tämän maan infrastruk-
tuuri toiseen kertaan uuteen paikkaan? Tämähän on tilanne tällä hetkellä, kun kasvukeskuksiin 
muuttaville ihmisille on rakennettava uudet asunnot, koulut, muut kunnalliset palvelut ja yksityiset 
palvelut. Eri tutkimusten mukaan yhden asukkaan muuttaminen Helsingin seudulle aiheutti vuo-
den 1998 rahassa noin 90 000-110 000 euron yhdyskuntakustannukset ilman maan arvoa. Näistä 
kustannuksista puolet johtuu asuntoinvestointien tarpeesta (Valtioneuvoston kanslia 2000, 131). 
Siten Suomen vuosituhannen vaihteen muuttoliikevauhdin puolittuminen merkitsisi noin 750-850 
miljoonan euron vuotuista säästöä muuttovoittoa saavien alueiden yhdyskuntakustannuksissa 
(Valtioneuvoston kanslia 2000, 137; Kangasharju ym. 1999). 
 
Muuttotappioista kärsivillä alueilla valmiiksi rakennetut palvelut kuihtuvat ja viimein lakkaavat 
kokonaan. Myös valtiovalta on aktiivisesti ollut mukana tässä kehityksessä, kun aikaisempia valti-
on toimintoja on yhtiöitetty ja yksityistetty. Valtion tai valtioenemmistöisten yhtiöiden työpaikois-
ta katosi noin 105 000 vuosina 1990-2001 (Helin 2003, 58). Yli 75 % mainituista valtion tai valtio-
enemmistöisten yhtiöiden menetetyistä työpaikoista katosi 67 kunnassa, joista suurin osa on pie-
niä maaseutukuntia. Myös monien jäljellä olevien toimintojen keskittäminen on kovassa käynnis-
sä. Uusien yhtiöiden toimintaa määräävät kylmän kannattavuuden lait, jolloin vähemmän kannat-
tavat toimipaikat karsitaan ja kannattavia vahvistetaan entisestään. Näinhän on käynyt paljolti 
esimerkiksi postin palvelujen suhteen. 
 
Markkinavoimien määräämä suuntaus maaseudun autioitumista kohti on vahvana myös muualla 
maailmassa, vaikka joissakin maissa kehityssuunta on jo kääntynyt. Tällainen uusi vastakkainen 
muutos on tapahtunut muun muassa Englannissa, jossa maaseudun väkiluku on lähtenyt kasva-
maan. Vuodesta 1971 vuoteen 1991 maaseudun väestöosuus kasvoi Englannissa 24 prosentista 27 
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prosenttiin ja tämän suuntaisen kehityksen ennustetaan jatkuvan (Gröhn 1997, 24). Pohjoismaista 
Norja on pystynyt säilyttämään öljytulojensa ansiosta hyvän palvelurakenteen myös maaseudulla. 
Toisaalta taas Ruotsissa ollaan keskittämiskehityksessä Suomeakin edellä. Monet Pohjois-Ruotsin 
ja Keski-Ruotsin seudut ovat autioituneet lähes kokonaan. 

1.5. Maaseudun kehittäminen Suomessa ja Marsdenin malli 
maaseudun kehittämisestä 

Maaseudun kehittäminen, maaseutupolitiikka on vielä hyvin nuorta Suomessa. Maatalous- ja 
aluepolitiikkaa on harjoitettu jo vuosikymmeniä, mutta maaseutupolitiikkaa vasta 1980-luvun lop-
pupuolelta lähtien. Uusitalo on väitöskirjassaan vuodelta 1994 koonnut maaseudun kehittämisestä 
perustietoutta ja esittelee laajasti maaseutupolitiikan keinoja elinkeinojen kehittämiseksi maaseu-
dun kehittäjäyhteisöissä. Tällaisiin yhteisöihin hän laskee muun muassa kylät ja kunnat paikallis-
tasoilla (Uusitalo 1994). Tutkijat ovat yleisesti sitä mieltä, että paikallisen aktiivisuuden merkitys 
edelleen kasvaa maaseudun kehittämisessä. Vaikka monissa pienissä kunnissa on mahdollisuuksia 
kehittyä, niin uskoa ja tahtoa puuttuu (Niittykangas 1992, 197). Suomen maaseutukampanjatoimi-
kunta esitti loppuraportissaan vuonna 1989 muun muassa, että erityistä huomiota olisi kiinnitettä-
vä maaseudun henkisiin voimavaroihin ja syrjäseutujen kehittämiseen. Maaseudun henkisten voi-
mavarojen kehittämisessä ei kuitenkaan ole saavutettu läpimurtoa. 
 
Maaseudun kehittämistä koskevasta kirjallisuudesta löytyy monia erilaisia toimenpidemalleja suo-
malaisen harvaan asutun maaseudun kehittämistyön pohjaksi. Syrjäisen maaseudun teemaryhmän 
alueellinen työryhmä (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2002, 1-2) esitti harvaan asutun maa-
seudun kehittämiseksi muun muassa seuraavia toimenpiteitä: 

- asiantuntijapalvelujen pilottihanke mikroyrityksille 
- Pohjois-Suomen multipolisverkoston tapaisten osaamiskeskittymien hajasijoittaminen 

maaseudulle 
- kehittämisosaamista, strategista koulutusta kuntien avainhenkilöille, myös luottamushen-

kilöille 
- harvaan asutun maaseudun ulkopuolisten sponsoriyritysten käyttäminen kehitysyhteis-

työssä (yrityskummiyhteistyö). Ensimmäisenä askeleena olisi potentiaalisten sponsoriyri-
tysten kiinnostuksen selvittäminen 

- lähiruuan käytön edistäminen 
- maaseutusopimusmallin kokeileminen. Maaseutusopimusta on sovellettu pääosin ympäris-

tön hoitohankkeisiin ja kolmannen sektorin toimintaan 
- maaseudulla tapahtuvan tuotannon ja palvelujen piilokysynnän selvittäminen 
- alueellisten yritystukien ja verohelpotusten käyttökelpoisuuden selvittäminen  
- kuntapalvelujen yrityspohjainen toteuttaminen 

 
Neljäs  maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille 2005-2008 esitti maaseudun kehittämistä 
teemoittain, joita ovat maaseudun toimintarakenteiden vahvistaminen, elinkeinojen ja työn uudis-
taminen, olemassa olevien peruspalvelujen ylläpito ja uusien palvelujen kehittäminen sekä osaami-
sen tason nostaminen (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004a). Kukin näistä teemoista sisältää 
monia erilaisia toimenpiteitä. 
 
Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2005-2008 mukaan maaseudun toimintarakenteita vahvis-
tetaan muun muassa naisyrittäjyyttä edistämällä ja nuorten maaseutujuuria vahvistamalla. Elinkei-
noja ja maaseudulla tehtävää työtä uudistettaisiin muun muassa uusiutuvia energialähteitä ja tur-
vetta hyödyntämällä sekä matkailua ja etätyömahdollisuuksia kehittämällä. Peruspalveluista huo-
lehdittaisiin ohjelman mukaan muun muassa rakentamalla laajakaistayhteydet maaseudun jokai-
seen kolkkaan ja huolehtimalla maaseudun tiestön kunnosta. Osaamisen tasoa nostettaisiin muun 
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muassa maaseutututkimusta lisäämällä ja ottamalla uusia teknologioita käyttöön maaseudun yri-
tyksissä. 
 
Suomen esitys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaksi 2007-2013 (Valtioneuvosto 
2006) koostuu neljästä toimintalinjasta, joista yksi koskee maaseudun elinkeinotoiminnan moni-
puolistamista ja maaseutualueiden elämänlaatua. Tätä toimintalinjaa toteutetaan muun muassa 
maatilojen monialaistamisella maatalouden ulkopuolelle, mikroyritysten perustamisella ja kehittä-
misellä sekä matkailuelinkeinoja ja osaamista edistämällä. 
 
Suomen maaseutu 2015 –raportti (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2006, 37-39) näkee tulevai-
suuden maaseudulla mahdollisuuksia muun muassa luonnon ja hiljaisuuden tuotteistamisessa, 
yrittäjyydessä ja bioenergian tuottamisessa. Keskeisimmiksi kehittämistoimenpiteiksi esitetään 
muun muassa maaseutupolitiikan vahvistamista, eri kehittämistoimijoiden yhteistyötä, eri tyyppis-
ten maaseutualueiden kehittämistoimien eriyttämistä, yritystoiminnan edellytysten edelleen paran-
tamista, yritysten kehittämiseen luotavia yhteisiä työkaluja ja ihmistieteiden osaamisen saattamista 
osaksi kehittämispolitiikkaa. 
 
Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelmassa 2008-2013 esitetään monia erilaisia toimenpi-
teitä harvaan asutun maaseudun kehittämiseksi (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2008). Yritys-
toimintaa edistetään ohjelman mukaan muun muassa yrityspalveluja kehittämällä, lisäämällä inves-
tointitukia, lainoitusta ja tuotekehitysavustuksia sekä Intotaloilla, jotka ovat yrittäjyyden valmen-
nus-, verkottumis- ja oppimiskeskuksia. 
 
Viides Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2009-2013, Maaseutu ja hyvinvoiva Suomi, hyväk-
syttiin Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän kokouksessa 27.1.2009. Ohjelman mukaan harvaan 
asutun maaseudun jääminen kehityksestä muiden alueiden jälkeen on yhteiskunnallinen epäkohta, 
johon on puututtava. Harvaan asuttujen maaseutualueiden ongelmien hoitamista varten luodaan 
aikaisempaa vahvempia välineitä ja menettelytapoja (Maaseutupoliittinen yhteistyöryhmä 2009, 
32). Viidennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman mukaan harvaan asuttua maaseutua kehite-
tään pääosiltaan Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelmassa 2008-2013 esitetyin toimenpi-
tein. 
 
Edellä luetellut syrjäisen maaseudun teemaryhmän alueellisen työryhmän, maaseutupoliittisen ko-
konaisohjelman 2009-2013, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013, Suomen 
maaseutu 2015 –raportin ja Harvaan asutun maaseudun toimenpideohjelman 2008-2013 esittämät 
kehittämistoimenpiteet ovat käyttökelpoisia. Monia muitakin vastaavia kehittämissuosituksia on 
esitetty, joita käsillä olevassa tutkimuksessa ei kuitenkaan käsitellä. Olemassa olevat ja toteutuneet 
kehittämisajatukset eivät kuitenkaan ole riittäviä Suomen harvaan asutun maaseudun elvyttämi-
seksi ja uusia lähestymistapoja selvästi kaivataan. 
 
Maaseudun tulevaa kehitystä pystyvät erityisesti muokkaamaan ne maaseudulla asuvat ihmiset, 
joilla on näkemys omasta tulevaisuudestaan maaseudulla ja jotka haluavat toteuttaa tämän näke-
myksen. Jollakin keinoin olisi kohdealueen asukkaat saatava vahvemmin mukaan paikalliseen ke-
hittämistoimintaan ja vapaaehtoisesti sitoutumaan kotiseutunsa elinmahdollisuuksien edistämi-
seen pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Harvaan asutun maaseudun asukkaiden sitoutumisen 
kotiseudun kehittämiseen pitäisi perustua vahvaan näkemykseen tavoitetilanteesta, jonka asukkaat 
itse määrittävät. Tavoitetilanne pitäisi yhdessä visioida sellaiseksi, että kaikki osapuolet pitävät sen 
saavuttamista tärkeänä. Tavoitetilanteen saavuttamiseksi maaseudun asukkailla pitäisi olla tarkka 
suunnitelma, jota noudattaa. Tavoitteita olisi tarkistettava, kun jokin osatavoite on saavutettu tai 
on muuten tarvetta muuttaa tavoitteita. 
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Bengs ynnä muut (2000, 5) jakavat suomalaisen aluekehitystutkimuksen yhtäältä alueiden kehit-
tymisen tai kehittyneisyyden tutkimukseen ja toisaalta alueiden kehittämisen tutkimukseen. Aluei-
den kehittymisen tai kehittyneisyyden tutkimukseen kuuluvat tutkimukset muun muassa aluetalo-
uksista, muuttoliikkeistä, maaseutualueista, kaupungeista ja kaupunkiseuduista sekä aluerakentees-
ta. Alueiden kehittämisen tutkimukseen kuuluvat muun muassa kehittämistyötä arvioiva tutkimus 
ja alueiden käytännön kehittämistyön keinovalikoimaa koskeva tutkimus. Käsillä oleva tutkimus 
keskittyy Suomen harvaan asutun maaseudun kuntien kehittämisen malleihin ja keinoihin käytän-
nön aluekehittäjän näkökulmasta tarkasteltuna. Käsillä olevan tutkimuksen kohdealueet ovat kas-
vukeskusten vaikutusalueiden ulkopuolella olevia harvaan asuttuja maaseudun alueita. 
 
Suomen harvaan asutun maaseudun kunnat tarvitsevat uusia malleja ja keinoja edistämään asuk-
kaidensa työllistymistä, toimeentuloa ja uramahdollisuuksia. Uusien mallien ja keinojen pitäisi so-
veltua pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Tutkimusongelmana on toisaalta uusien kehittämismalli-
en ja –keinojen löytäminen ja toisaalta sopivien ihmisten löytäminen näitä malleja ja keinoja to-
teuttamaan harvaan asutun maaseudun kunnissa. 
 
Ennen 1980- ja 1990-lukuja maaseudun kehittämisessä oli vallalla valtion harjoittama ylhäältä 
alaspäin -kehittämisstrategia. Siinä vaiheessa muotia olivat laajat valtioiden rahoittamat kehittä-
mishankkeet. Valtiovallalta vaadittavan osuuden vähentämiseksi ja menojen karsimiseksi on sijaa 
vallannut paikallinen alhaalta ylöspäin -kehittämisstrategia, jossa vastuuta annetaan enemmän pai-
kalliselle aktiivisuudelle. 
 
Marsden (2003) jakaa maatalouteen pohjaavan maaseudun kehittämisen teollisen maatalouden 
vaiheeseen ja teollisen maatalouden jälkeiseen vaiheeseen. Teollisen maatalouden kehittämiseen 
kuuluvat maatalouden tuotannon mahdollisimman suuri kasvattaminen, voimakas koneellistami-
nen sekä lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden laaja käyttö. Maatalouden teollinen malli kasvattaa 
tilakokoa, on pääomavaltaista, työllistää vähemmän ja tuotannossa pyritään markkinahintoihin. 
 
Teollisen maatalouden jälkeisessä vaiheessa Marsden (2003, 108) hahmottaa maaseudun kehittä-
misen sosiaalisen ja poliittisen talouden kolmen kokonaisuuden avulla. Nämä kokonaisuudet ovat 
säätelyn purkaminen ja uudelleen säätely, kaupallistamisareena sekä verkostot ja toimija-avaruudet 
(kuvio 10). 
 
Teollisen maatalouden jälkeisessä vaiheessa maatalouden merkitys maaseudun kehittämisessä on 
vähentynyt vaikka joillakin maaseudun alueilla maatalouden osuus on edelleen suuri. Merkittä-
vämmäksi ovat tulleet julkiset ja yksityiset palvelut. Julkisen vallan, markkinoiden ja yhteisön edut 
vievät eteenpäin maaseudun kehittämistä. Taloudelliset suhteet muodostuvat eri toimijoiden sosi-
aalisten ja kulttuuristen vuorovaikutussuhteiden pohjalta. Näitä toimijoita ovat julkinen hallinto, 
yritykset, kansalaisjärjestöt ja kehittämisorganisaatiot. Näiden toimijoiden välisillä vuorovaikutuk-
sen yhdistelmillä on käytössään erilaista tietoutta, välineitä, teknologioita ja luonnon ilmiöitä 
(Marsden 2003, 109). 
 
Marsdenin mallin ensimmäisessä osiossa - säätelyn purkaminen ja uudelleen säätely - kansallisval-
tiot ovat ryhtyneet purkamaan osuuttaan maaseututalouden säätelemiseen 1980- ja 1990-luvuilla. 
Tilalle on tullut EU:n säätelyä ja yksityisiin etuihin perustuvaa säätelyä. Vähittäiskaupan ketjujen 
asettamat laatu- ja toimitusaikavaatimukset ovat merkittävä tekijä maataloustuottajalle. Ruuan 
hinnasta yhä suurempi osa jää maatilan ulkopuolelle. Maatilojen olisi edullista kehittää mahdolli-
simman lyhyitä myyntiketjuja suoraan kuluttajalle. Uusien taloustoimijoiden mahdollisuuksia maa-
seudun kehittämisessä voidaan vahvistaa antamalla paikalliselle suunnittelulle lisää mahdollisuuk-
sia ja välttämällä uusien rajoitusten syntymistä pitämällä uusien säännösten määrä mahdollisim-
man vähäisenä. 
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Kuvio 10. Maaseudun kehittämisen sosiaalisen ja poliittisen talouden ulottuvuudet Marsde-

nin mukaan (Marsden 2003, 108). 

 
Maaseudun kehittämisen tulee nojautua enenevässä määrin maaseudun ulkopuolisten markkinoi-
den kysyntään. Se merkitsee maaseudun erilaisten resurssien voimakkaampaa kaupallistamista, ku-
ten Marsdenin mallin toinen osio kuvaa. Kaupallistaminen synnyttää myös vastareaktioita, kun 

Säätelyn purkaminen ja uudelleen

säätely 

Laatutuotantoon perustuva "kohti-

suoran" ruokasektorin lisääntyvä

yksityisiin etuihin perustuva säätely

Maatilan ulkopuolisen ruokaketjun

vahvistuminen

Lisääntyvää vaihtelua suunnittelun

valvonnassa, enemmän paikallista

suunnittelua

Uusi säätely menetelmänä uusien

taloustoimijoiden vahvistamisessa 
erilaistuneella maaseudulla

Maaseudun kehittämisen sosiaalinen ja poliittinen talous 

Markkinoihin sekä julkisiin etuihin ja yhteisön etuihin vaikuttavien 
taloudellisten vuorovaikutussuhteiden muodostuminen, luonne ja laatu.

Verkostot ja toimija-avaruudet
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sisäisten verkostojen vuorovaikutuksena

Toimija-avaruudet asiayhteyksinä ja resursseina 
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ja liikkeelle pantuina toinen toisiaan vahvistaen.
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ristikkäin leikkaavia verkostoja, jotka

koskevat fyysisiä ja luonnon ilmiöitä
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maaseudun tilan makrokehittäminen

"markkinatekemisen" tilana
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monet paikalliset toimintaryhmät ryhtyvät vastustamaan sitä. Kaupallistaminen onnistuu parhai-
ten asutuskeskusten läheisellä maaseudulla, joilla markkinoiden kysyntä on vilkkainta eri hyödyk-
keillä, esimerkiksi matkailutuotteilla. 
 
Verkostot ja toimija-avaruudet muodostavat Marsdenin mallin kolmannen kokonaisuuden (Mars-
den 2003, 114-116). Toimija-avaruudet muodostuvat toimijayksilöistä. Keskeistä tässä kokonai-
suudessa ovat paikallinen toimija-avaruus ja ei-paikallinen toimija-avaruus sekä niiden välinen 
verkostoituminen. Verkostoitumalla ei-paikallisesta toimija-avaruudesta ja paikallisesta toimija-
avaruudesta tulee toimijaverkosto. Sen tehtävänä on hankkia tarpeelliset tiedot, resurssit, materi-
aalit ja teknologiat toteuttamaan päätettyjä kehittämisstrategioita ja -tehtäviä. 

1.6. Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 
 
Suomalaisen harvaan asutun maaseudun paikallinen toimija-avaruus on heikentynyt merkittävästi. 
Paikoin tämä paikallinen toimija-avaruus on kuihtunut kokonaan pois. Suuri kysymys kuuluukin, 
kuinka löydetään toimijayksilöitä ja kuinka jäljellä olevia harvaan asutun maaseudun toimija-
avaruuksia voitaisiin vahvistaa, jopa luoda uudestaan? 
 
Miksi paikallinen toimija-avaruus on niin tärkeä harvaan asutun maaseudun kehittämisessä? Aina-
kin seuraavia syitä voidaan esittää: 
 

- paikallinen toimija-avaruus on tärkeä, suorastaan peruslähtökohta alhaalta ylöspäin -ke-
hittämiselle. Paikalliset toimijat yksilöivät ongelmat, joihin etsitään ratkaisuja. Myöskään 
ylhäältä alaspäin -kehittämispolitiikka ei onnistu ilman paikallisia toteuttajia 

- paikallinen toimija-avaruus voi parhaiten hyödyntää paikallisia resursseja ja synnyttää 
omaehtoista kehittymistä 

- ilman paikallista toimija-avaruutta nykyistä ohjelmaperusteista kehittämispolitiikkaa voi ol-
la vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa, kun tarvittavia resursseja ei ole 

- alueen ulkopuolelta tulevat investoinnit, erityisesti yksityiset investoinnit, etsivät jatkuvasti 
parasta tuottoa. Se usein merkitsee harvaan asutun maaseudun toimipisteiden sulkemista 
ja työpaikkojen katoamista. Lisäksi ulkoisten investointien voitot menevät muualle, eivät-
kä ne jää hyödyttämään paikallista kehittämistä 

- paikallinen toimija-avaruus voi pitää päätösvallan itsellään 
 
Paikallisia toimijayhteisöjä on EU:n alueella vahvistettu esimerkiksi Leader-yhteisöaloitteilla ja 
Suomessa lisäksi kylätoiminnan kehittämisellä. Nämä toiminnot ovat kohdistuneet suuressa mää-
rin ympäristön viihtyisyyden parantamiseen. Yksilöpohjainen kehittämispolitiikka on saanut Suo-
messa vain vähäistä mielenkiintoa. Siitä tiedetään vain vähän tässä vaiheessa mutta sitä tarvitaan 
jatkossa Suomen harvaan asutun maaseudun ohuiden paikallisten toimija-avaruuksien vahvistami-
sessa. 
 
Kehitys tulevaisuudessa tulee Suomessa tapahtumaan entistä enemmän yksityisen yritystoiminnan 
kehittämisen kautta. Maaseudun yritystoiminnan vahvistaminen ja maaseudun kehittämistä tuke-
vat toimivat innovaatiostrategiat ovat keskeisiä maaseudun kehittämisessä. Kansainvälinen talous 
suosii alueita ja yrityksiä, jotka ovat kykeneviä oppimaan, muuttumaan ja sopeutumaan nopeam-
min kuin heidän kilpailijansa (Marsden 2003, 75 ja 88). 
 
Mistä löytyvät huomispäivän yrittäjät ja yritystoiminnan kehittäjät harvaan asutun maaseudun 
kuntiin? Uusien ja laajentavien yritysten luomat uudet työpaikat ovat avainasemassa maaseudun 
elinvoimaa rakennettaessa. Maaseudun elinvoiman säilyttämisessä työpaikkojen ja uramahdolli-
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suuksien löytyminen nuorille ihmisille on tärkeää, jopa välttämätöntä. Kilpailun kiristyessä yrittä-
jyyttä tarvitaan jokaisella työpaikalla, jotta harvaan asutulle maaseudulle saadaan uusia yrityksiä ja 
jotta jo olemassa olevien yrityksen toimintamahdollisuudet säilyvät. 
 
Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on luoda uusi malli harvaan asutun maaseudun kuntien 
menestymisen perustekijöistä kehittämisajattelun pohjaksi ja paikallisen toimija-avaruuden vahvis-
tamiseksi. Malli luodaan kirjallisuustutkimuksesta saatavan teoreettisen tiedon ja käytännön toi-
minnan kautta omaksutun hiljaisen tiedon1) pohjalta. Malli hiotaan lopulliseen muotoonsa empii-
risten kokeilujen tulosten perusteella. 
 
Päätavoitteeseen liittyvät alatavoitteet ovat: 
 

1. Hahmottaa kehitettyyn mallin soveltuva yksilöpohjainen menettelytapa harvaan asutun 
maaseudun kehittämiseksi. 

2. Tehdä empiirinen kokeilu kehittämisajattelun pohjana olevan mallin ja yksilöpohjaisen 
kehittämismallin eli kunnan ja kehittäjäyksilön välille solmittavan elämänurasopimuksen 
soveltumisesta kehittämistyöhön tutkimuksen kohdekunnassa. Empiirisessä kokeilussa 
erityisesti kehitetään paikallisten toimijayksilöiden löytämisprosessia ja paikallisen toimija-
avaruuden vahvistamisprosessia, joiden kautta saadaan lisää ihmisiä mukaan kehittämis-
työhön. Kokeilun avulla identifioidaan henkilötekijöitä, jotka voivat johtaa elämänuraso-
pimuksen solmimiseen yksittäisen henkilön ja kunnan kesken. 

3. Analysoida tuloksia empiirisestä kokeilusta. 
4. Verrata käsillä olevan tutkimuksen kehittämismalleja muihin kehittämismalleihin. 
5. Esittää ehdotuksia elämänurasopimusmallin edelleen kehittämiseksi. 

 

1.7. Tutkimuksen metodologia 
 
Tutkimuksen metodologialla tarkoitetaan noudatettua tutkimusstrategiaa, tutkimusotetta ja tutki-
musmenetelmiä, joita on sovellettu tutkimusta tehtäessä. Tutkimuksen erityisintressinä on tiedon 
muodostamisen vapaus: tutkimus ideoi, testaa ja muodostaa uusia asioita, välineitä, menetelmiä ja 
niin edelleen (Maa- ja metsätalousministeriö 2006, 13). 
 
Strategia on tarkoittanut alun perin sodan johtamisen taitoa, mutta nykyään sana käsitetään laa-
jemmassa mielessä johtamisen taidoksi, jota sovelletaan erityisesti liike-elämässä. Tutkimusstrate-
gia taas määräytyy tutkittavien asioiden perusteella. Käsillä oleva tutkimus lähtee Suomen harvaan 
asutun maaseudun kunnissa vallitsevista olosuhteista. 
 
Mikäli asioiden halutaan kehittyvän harvaan asutun maaseudun kannalta parempaan suuntaan, on 
löydyttävä tehokkaita keinoja maaseudun elinkeinojen kehittämiselle ja sitä kautta uusien työtilai-
suuksien saamiselle. On löydettävä ne paikalliset vahvuustekijät ja kehittämisen käytännön tekijät, 
joiden varaan tulevien vuosien kehitysponnistelut voidaan rakentaa. On selvitettävä, mikä elinkei-
noala on kussakin kunnassa avainasemassa siten, että se tuo paikkakunnalle mahdollisimman pal-
jon tuloja ja sillä on mahdollisimman vahvat siteet ulkopuoliseen maailmaan. 
 

------------ 
1) ”Hiljainen tieto” voidaan määritellä useilla eri tavoilla. Käsitteen luojan Michael Polanyin mu-
kaan hiljainen tieto on sellaista, jota ei sanota vaikka asia osataan. Hiljainen tieto voi olla esimer-
kiksi tietoa siitä, mitenkä asiat käytännössä toimivat. Se voi myös olla kokemukseen perustuvaa 
arvioivaa ajattelua, valikoivaa toimintaa tai kykyä yhdistellä eri tietoja (Petäjäniemi 2003). 
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Tämän vahvimman alueen on pystyttävä vastaamaan muutoksiin alueellisessa, kansallisessa ja 
kansainvälisessä taloudessa. Paikallisessa talouden kehittämisessä on Blakelyn mukaan (1989, 124) 
olemassa neljä strategista lähestymistapaa: 
 

1) Sijaintia koskeva tai fyysinen kehittämisstrategia 
2) Liiketoiminnan kehittämisstrategia 
3) Henkisten resurssien kehittämisstrategia 
4) Yhteisöpohjainen kehittämisstrategia 

 
Kohdan 1) sijaintia koskeva tai fyysinen kehittämisstrategia käsittää muun muassa fyysisen ympä-
ristön kehittämistä koskevat asiat, kuten kunnallistekniikan, tonttipolitiikan, kaavoituksen, kaup-
pakeskusten rakentamisen ja kotitalouksien tarvitsemat palvelut. Kohdan 2) liiketoiminnan kehit-
tämisstrategia taas pitää sisällään esimerkiksi erilaiset neuvontapisteet, joita ovat muun muassa 
elinkeinotoimistot kunnissa, yrityshautomot, riskisijoitusyhtiöt, teknologia- ja yrityspuistot ja eri-
laiset markkinointiorganisaatiot. Kohdan 3) henkisten resurssien kehittämisstrategia tarkoittaa 
ihmisten taitojen ja tietojen kehittämistä siten, että esimerkiksi työntekijöitä koulutetaan yritysten 
tarpeisiin tai työrajoitteisia valmennetaan heille sopiviin työmahdollisuuksiin. Tässä strategiassa 
nuoria valmennetaan yrittäjyyteen ja heitä rohkaistaan perustamaan yrityksiä ja siten työllistämään 
itsensä. Viimeisen kohdan 4) yhteisöpohjainen kehittämisstrategia tarkoittaa esimerkiksi kunnallis-
ten voittoa tuottamattomien kehittämisorganisaatioiden luomista, uusosuuskuntien kautta tapah-
tuvaa työllistymistä tai työntekijöiden omistamien yritysten perustamista. 
 
Käsillä olevan työn tutkimusstrategia keskittyy pääosiltaan kohdan 3) eli henkisten resurssien ke-
hittämisstrategiaan siten, että henkisten resurssien kehittäjät identifioitaisiin ja sitoutettaisiin koti-
seutunsa kehittämiseen. Sillä tavalla Suomen harvaan asutun maaseudun asukkaiden työtilaisuuk-
sia, yrittäjyyttä ja uramahdollisuuksia edistettäisiin. Harvaan asutun maaseudun kehittämisessä tar-
vitaan kaikkia Blakelyn mainitsemia kehittämisstrategioita, varsinkin liiketoimintojen kehittämis-
strategiaa, mutta käsillä olevassa tutkimuksessa niihin voidaan paneutua vain osin. Henkisten re-
surssien kehittäminen johtaa myös liiketoimintojen kehittymiseen, mikäli kehittämisen kohteena 
oleva henkilö toimii yrityselämässä tai voi vaikuttaa yrityselämän kehittymiseen. 
 
Tutkimusotteet jaetaan kahteen pääryhmään: kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin tutkimusotteisiin 
(Helve 1995, 8). Termillä kvalitatiivinen viitataan tutkimusotteeseen, joka ei perustu laskemiseen, 
mittaamiseen eikä yleensä tilastollisiin menetelmiin. Kvantitatiivinen tutkimusote puolestaan kes-
kittyy määrälliseen tarkasteluun ja tilastollisiin tutkimusmenetelmiin. Käsillä olevan tutkimuksen 
pääpaino on tapaustutkimuksessa. Siinä sovelletaan erityisesti kvalitatiivista tutkimusotetta. Kvan-
titatiivista otetta käytetään lisäksi. Tutkimuksen avulla pyritään saamaan tuloksia, jotka ovat sovel-
lettavissa tapaustutkimuksen kohdealueen ulkopuolellakin. 
 
Routio (1999) lähestyy tutkimusotetta sekä teorian että empirian näkökulmasta. Empiirisen tutki-
muksen yleinen päämäärä on kerätä tietoa tutkimuskohteen laadusta, määrästä, rakenteesta, ole-
muksesta tai muista sellaisista ominaisuuksista. Kaikki tiedot, joita saadaan jostakin kohteesta, 
muodostavat kyseistä kohdetta koskevan teorian. Jos tutkimushankkeen tarkoituksena on koota 
kohteesta pelkästään tietoa ajattelematta sen tiedon myöhempää soveltamista käytäntöön, on ky-
seessä perustutkimus. Perustutkimuksen tavoitteena on saada kohteesta mahdollisimman vääris-
tymätöntä tietoa. Kuvio 11 esittää tätä tilannetta. Yksilöpohjaista aluepolitiikkaa ei ole maassam-
me vielä juurikaan tutkittu, joten käsillä oleva tutkimus on osin perustutkimusta. 
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Kuvio 11. Perustutkimushanke (Routio 1999). 

 
Jos taas tutkimushanke tähtää siihen, että sen tuottamaa tietoa sovelletaan tutkimuskohteeseen tai 
muihin samantapaisiin kohteisiin, on kyseessä soveltava tutkimushanke. Soveltavassa tutkimus-
hankkeessa on mukana hyvin usein myös sanaton ammattitaito eli hiljainen tieto (englanniksi tacit 
knowledge). Hiljainen tieto voi kumuloitua ja siirtyä jopa sukupolvelta toiselle. Kuvio 12 esittää 
soveltavaa tutkimushanketta. Käsillä olevassa tutkimuksessa kehitettyjä malleja sovelletaan käytän-
töön, joten käsillä oleva tutkimus on suuressa määrin myös soveltavaa tutkimusta. 
 
Perustutkimus, jota harjoitetaan esimerkiksi yliopistoissa, pyrkii luomaan uutta tietoa siitä, minkä-
lainen maailma on. Perustieteiden ja perustutkimuksen avulla saadaan uutta tietoa muun muassa 
tekniikkaa varten. Tekniikka puolestaan pyrkii uusien tietojen ja taitojen saavuttamiseen sekä uu-
sien tuotteiden, menetelmien ja välineiden suunnitteluun ja valmistukseen. Tekniikan avulla pyri-
tään yhä tehokkaampiin, taloudellisimpiin ja esteettisimpiin tuotteisiin, menetelmiin ja välineisiin. 
Hyvänä esimerkkinä tästä asetelmasta voidaan mainita puolijohteisiin kohdistuva materiaalitutki-
mus, jota monilta osin voidaan pitää perustutkimuksena. Materiaalitutkimuksen tuloksia hyödyn-
netään sitten elektroniikkaa koskevassa tuotekehitystyössä, mikä puolestaan on yhtenä perustana 
koko informaatioteollisuudelle. 
 

 
Kuvio 12. Soveltava tutkimushanke (Routio 1999). 

 
Soveltavat tieteet ja tutkimus sijoittuvat perustieteiden ja tekniikan väliin. Soveltavat tieteet pyrki-
vät sekä tiedon lisäämiseen että käytännölliseen hyötyyn. Siten ne auttavat luonnollisten systeemi-
en ja artefaktien valmistamisessa ja parantamisessa sekä käyttökelpoisen tiedon hankkimisessa. 
Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja eli konstruktioita harvaan asutun maa-
seudun kuntien auttamiseksi ja kehittämiseksi. Konstruktiivisen tutkimuksen asemaa perustutki-
muksen ja tekniikan välissä havainnollistetaan kuviossa 13. Konstruktiivinen tutkimus on kuvios-
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sa erotettu tieteellisestä ongelmanratkaisusta ja konsultoinnista. Tieteellisessä ongelmanratkaisussa 
päätöksentekijä esittää päämäärät ja tutkija antaa hänelle ainutkertaisen suosituksen. Konsultoin-
nissa tieteellisten menetelmien käyttöä ei edellytetä ja konsultointiprojekteissa tulokset ovat usein 
liikesalaisuuksia (Kasanen ym. 1992, 303). 
 

Konsultointi

TekniikkaPerustutkimus

Tieteellinen
ongelmanratkaisu

tutkimus
konstruktiivinen
muun muassa

Soveltava tutkimus,

 
Kuvio 13. Konstruktiivisen tutkimuksen asemointi (Kasasen ym. 1992, 303). 

 
Konstruktiivinen tutkimus voidaan jakaa seuraaviin vaiheisiin (Kasanen ym. 1992, 306): 
 

1) Relevantin ja tutkimuksellisesti mielenkiintoisen ongelman etsiminen. 
2) Esiymmärryksen hankkiminen tutkimuskohteesta. 
3) Innovaatiovaihe, ratkaisumallin konstruoiminen. 
4) Ratkaisun toimivuuden testaaminen eli konstruktion oikeellisuuden osoittaminen. 
5) Ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun tieteellisen uutuusar-

von osoittaminen. 
6) Ratkaisun soveltamisalueen laajuuden tarkasteleminen. 

 
Konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluu olennaisena osana ongelman sitominen aiempaan tietä-
mykseen sekä ratkaisun uutuuden ja toimivuuden osoittaminen. Kuviossa 14 esitetään konstruk-
tiivisen tutkimuksen osat (Kasanen ym. 1992, 306). 
 

 
Kuvio 14. Konstruktiivisen tutkimuksen osat (Kasanen ym. 1992, 306). 

 
Käsillä olevassa tutkimustehtävässä sovellettiin mahdollisimman tarkasti Kasasen esittämää kon-
struktiivista tutkimusotetta vaikka tutkimuksen vaiheet eivät etenekään aivan samassa järjestykses-
sä, kuin hän esittää. Ensimmäiseksi konstruoidaan malli harvaan asutun maaseudun kuntien me-
nestymisen perustekijöistä. Konstruktio rakennetaan maaseudun kehittämistä koskevan kirjalli-
suuden pohjalta. Toiseksi konstruoidaan tarkempi malli, joka koskee uusien ja uusiutuvien yrittäji-
en löytämistä. Yrittäjien löytäminen on harvaan asutun maaseudun kehittämisessä perusta, jolle 
mallin muita osia -resursseja, osaamista ja kansainvälisyyttä- voidaan ryhtyä rakentamaan. 
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Konstruktioiden validiteetti eli pätevyys rakentuu laajan teoreettisen tarkastelun ja pitkäaikaisen 
käytännön kokemuksen varaan. Empiiristen tulosten reliabiliteettia tarkastellaan tilastollisten 
merkitsevyystarkastelujen avulla. Tulosten soveltuvuutta käytettäväksi muissa harvaan asutun 
maaseudun kunnissa selvitetään vertaamalla tutkimuksen kohdekuntaa, Soinia, muihin kuntiin. 
Näissä vertailuissa käytetään tilastoista saatuja lukuja ja omassa tutkimuksessa saatuja empiirisiä 
tietoja, joita on verrattu muiden kuntien vastaaviin tietoihin. Erityisesti vertailussa pyritään valot-
taan sitä, mitenkä soinilaiset suhtautuvat yrittäjyyteen. Lisäksi elämänurasopimuksen tekemisestä 
kiinnostuneiden yrittäjien yritysten työpaikkamäärän kehittymistä vuodesta 2000 vuoteen 2006 
verrataan muiden tutkimuksen piirissä olleiden yrittäjien työpaikkamäärän kehittymiseen vastaa-
vana ajanjaksona. 
 
Kyseessä on myös case-tutkimus, koska konstruktion rakentamisessa, testaamisessa ja hiomisessa 
käytetään hyväksi yhden kunnan kehittämisestä saatavaa tietoa. Kirjallisuudesta saadun ja muun 
aikaisemman teoreettisen tietämyksen pohjalta kehitettyä konstruktiota testataan ja edelleen kehi-
tetään tutkimuksen kohdekunnassa toteutettavien kehittämisprojektien antaman tiedon perusteel-
la. Tutkimusta varten käynnistetyt kohdekunnan kehittämisprojektit kukin on tutkimuksen empii-
rinen case-tapaus. 
 
Tapaustutkimusta pidetään hyvänä tutkimusstrategiana, kun ”miten” ja ”miksi” kysymyksiä asete-
taan, kun tutkijalla on vähän vaikutusvaltaa tapahtumiin ja kun tutkimuksen kohteena ovat tämän 
ajan tapahtumat jossain tosielämän asiayhteydessä (Yin 2003, 1). Tapaustutkimusten avulla voi-
daan tuottaa rikasta, monipuolista ja yhteen kietoutuvia rakenne- ja toimijasuhteita analysoivaa 
tietoa (Erikson ja Koistinen 2005, 3). Käsillä olevassa tutkimuksessa tapaustutkimuksen menetel-
miä käytetään kuitenkin vain soveltuvin osin teorian muodostamiseen, empirian keräämiseen ja 
analysoimiseen. 
 
Eisenhardt (1989) määrittelee tapaustutkimuksen tutkimusstrategiana, joka pyrkii yksittäiskohteis-
sa olevien toiminnallisuuksien ymmärtämiseen. Ennen häntä tapaustutkimuksen olemusta ovat 
käsitelleet muun muassa Burgelman (1983), Yin (1984), Harris & Sutton (1986) ja Leonard-
Barton (1988). Tapaustutkimus voidaan määritellä myös kokemusperäiseksi tutkimukseksi (Yin 
2003, 13). 
 
Tapaustutkimuksessa käytettävä aineisto voi Yinin (1984, 78-90) mukaan muodostua kuudesta eri 
lähteestä, jotka ovat: 
 

1) dokumentoitu aineisto 
2) arkistot 
3) haastattelut 
4) suora havainnointi 
5) osallistuva havainnointi 
6) fyysiset tai kulttuuriset ihmistoiminnan vaikutukset 

 
Eisenhardt määrittelee tapaustutkimuksen eri vaiheet taulukossa 1 esitetyllä tavalla. Seuraavassa 
esitellään näitä eri vaiheita lyhyesti. 
 
Aloitus 
 
Alussa tutkimusalue määritellään väljin termin. Mikäli tutkimusaluetta ei ole rajattu tarpeeksi, on 
pelättävissä, että tutkimus tukehtuu tietojen paljouteen. Aikaisemmat tutkimusrakenteiden määrit-
telyt auttavat hahmottamaan rakennettavaa tutkimusta, mutta ihannetapauksessa tutkimuksella ei 
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saisi olla mitään ennakolta tiedossa olevaa teoriaa eikä väittämää, koska ne voivat suunnata tutki-
musta väärään suuntaan. 
 

Taulukko 1.  Teorian muodostamisen prosessi tapaustutkimuksesta (Eisenhardt 1989, 533). 

 
  

        Vaihe 

Aloitus 

Kohdejoukon  
valitseminen  

Menetelmien ja 
lomakkeiden 
kehitteleminen 

Kentälle lähteminen 

Tietoaineksen 
analysoiminen 

Väittämien 
hahmotteleminen 

Vertaileminen 
kirjallisuuteen 

Loppupäätelmien 
tekeminen 

            Toiminta 

Tutkimuskysymysten määritteleminen. 
Mahdollisten aikaisempien tutkimusten 

käsitteleminen. 

Ei teoriaa eikä väittämiä. 
Kohdejoukon valitseminen. 

Teoreettinen, ei satunnainen näytteiden  
ottaminen. 

Monia tietojen keruumenetelmiä. 

Laadullisten ja määrällisten tietojen 
hyödyntäminen yhtä aikaa. 
Monet tutkijat. 

Useita rinnakkaisia menetelmiä tietojen 
keräämiseksi ja kenttähavaintojen  
analysoimiseksi. 

Joustavat ja tilaisuuteen tarttuvat 
tiedonkeruumenetelmät. 

Tutkittavan tapauksen sisällä tapa htuva 
analysointi. 

Tapauksen läpikotainen analysoiminen  
käyttäen erilaisia tekniikoita. 

Todistusaineiston iteratiivinen 
taulukoiminen jokaista 
tutkimusnäkökulmaa ajatellen. 
Vastaselitys, ei näytteenotto, logiikka 
tapausten välillä. 

Vastausten etsiminen ” miksi-kysy- 
myksiin”, vaikutussuhteiden  selvittä- 
minen. 
Vertailu  sellaiseen kirjallisuuteen, joka on  
ristiriidassa uusien tietojen kanssa. 

Vertailu sellaiseen kirjallisuuteen, joka ei ole 
ristiriidassa uusien tietojen kanssa. 

Teoreettisen kyllästymisasteen 

saavuttaminen, jos mahdollista. 

     Syy menettelyyn  

Kohdentaa ponnistelut. 
Tarjoaa paremman pohjan tutki-    
muksessa käytettäville mittareille. 

Säilyttää teoreettisen joustavuuden. 
Rajoittaa asiaan kuulumatonta 
vaihtelua ja täsmentää tutkimuksen 
pätevyysaluetta. 

Kohdistaa ponnistelut teoreettisesti 
käyttökelpoisiin tapauksiin - niihin, 
jotka jäljittelevät tai laajentavat 
teoriaa täyttämällä käsitteellisiä 
luokkia. 

Vahvistaa teoriapohjaa 
trianguloimalla todistusta.  
Todistuksen  synenerginen näkymä. 
Lujittaa erilaisia näkökohtia ja 
kiinteyttää perusteluja.  

Nopeuttaa analyysejä ja paljastaa 
helpottavia menetelmiä tietojen 
keräämiseen. 

Tutkijat saavat etua esiin nousseista  
teemoista ja ainutkertaisten 
tapausten piirteistä.  
Edistää perehtymistä tutkittavaan 
asiaan ja alustavaan teorian 
muodostamiseen.  

Pakottaa tutkijan katsomaan 
ensivaikutelmaa edemmäksi ja 
näkemään todisteet monien eri  
linssien lävitse.  
Terävöittää rakenteen määrittelyä, 
luotettavuutta ja mitattavuutta.  

Varmentaa, laajentaa ja terävöittää  
teoriaa.  

Rakentaa sisäistä luotettavuutta.  

Rakentaa sisäistä luotettavuutta, 
kohottaa teoreettista luotettavuutta 
ja terävöittää uuden teorian 
määritelmiä. 
Lisää yleistettävyyttä, parantaa 
uuteen teoriaan kuuluvia 
määrittelyjä ja nostaa teoreettista  
luotettavuutta. 
Lopettaa prosessin, kun loppupää- 

telmiä koskevat parannukset ovat 
enää vain vähäisiä.  
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Tapauksen valinta  
 
Tutkimuksessa haastateltavat henkilöt voidaan valita satunnaisesti tai ei-satunnaisesti. Kun tunne-
taan tutkimuksen perusjoukko, voidaan satunnainen otanta suorittaa yksinkertaisella satun-
naisotannalla, systemaattisella otannalla, ositetulla otannalla tai ryväsotannalla. Kun tutkimuksen 
kohteena on vaikeasti saavutettava ryhmä, voidaan käyttää niin sanottua lumipallo-otantaa, jossa 
haastatellut henkilöt esittävät muita henkilöitä haastateltaviksi (Metsämuuronen 2007, 51-53). Tu-
losten tilastollisen käsittelyn kannalta on parempi, mikäli kohdejoukko on satunnaisesti valittu. Jos 
on käytettävissä suuri määrä yksittäisiä tapaustutkimuksia, tulosten tulkinnassa voidaan hyödyntää 
kvantitatiivisia tekniikoita (Yin 2003, 134). 
 
Tapaustutkimuksessa tieteellisenä traditiona on kohdejoukon sopiva valinta, mikä rajoittaa asiaan-
kuulumatonta vaihtelua ja auttaa valitsemaan löytöjen yleistettävyyden rajat. Kohdejoukko voi-
daan valita vastaväitteiden esittämiseksi aikaisempiin teorioihin, esiin nousevan teorian laajentami-
seksi tai teoreettisten käsiteluokkien täyttämiseksi. Kohdejoukon satunnainen valitseminen ei ole 
tarpeellista eikä aina edes suotavaa. Kohdejoukkona usein kannattaa käyttää joukkoa, jossa ilmiö 
on erityisen selvästi nähtävissä. 
 
Menetelmien ja lomakkeiden kehittäminen 
 
Teoriaa kehittävät tutkijat käyttävät usein monentyyppisiä tietojen keruumenetelmiä kuten haas-
tatteluja, havainnointia ja arkistolähteitä. Monesti tapaustutkimuksessa käytetään sekä laadullisia 
että määrällisiä menetelmiä, vaikka tapaustutkimusta yleensä pidetään laadullisena tutkimuksena. 
Usein laadulliset ja määrälliset tiedot täydentävät toisiaan. Monesti käytetään myös useita tutkijoi-
ta, koska silloin tutkimukseen saadaan useampia näkökohtia. Tällöin puhutaan tutkimuksen trian-
guloimisesta. Joskus käytetään menetelmää, jossa toiset tutkijat suorittavat kenttätyöt ja toiset ei-
vät lähde kentälle, vaan he kommentoivat tuloksia ikään kuin ulkopuolisina.  
 
Kentälle lähteminen 
 
Tapaustutkimuksen aikana tehdään päällekkäin kenttätyötä ja tulosten tulkintaa. Kenttätyötä te-
kevien pitäisi jatkuvasti tehdä muistiinpanoja havainnoistaan, jotka voivat olla hyödyllisiä tutki-
musten kannalta ja vaikuttaa siihen. Tutkimusryhmän kokouksissa tutkijoiden pitäisi vaihtaa aja-
tuksia toistensa kanssa ja pohdiskella esiin tulleita uusia ideoita. Uudet ideat voivat ohjata tietojen 
keräämistä tai suunnata sitä kokonaan uusille urille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tietojen 
kerääminen olisi epäsystemaattista vaan sitä ohjataan tarkasti. Päämääränä on parantaa tulosten 
luotettavuutta. Monien mielestä suora ja osallistuva havainnointi ovat korvaamattomia työkaluja 
tarkan kuvan saamiseksi tutkittavasta ilmiöstä (Yin 2003, 92-94). 
 
Tietoaineksen analysoiminen 
 
Tietoaineksen analysoiminen on tapaustutkimuksen tärkein osuus, mutta se on myös sen vaikein 
osuus. Usein on vaikea nähdä sitä, kuinka tutkija on valtavan tietoaineksen perusteella päätynyt 
tutkimuksensa loppupäätelmiin. Vaarana on, että tutkija suorastaan hukkuu tietojen paljouteen. 
Jokaisella tutkijalla on oma menetelmänsä tietojen analysointiin. Tärkeintä on päästä hyvin sisälle 
tutkittavaan asiaan. Tässä auttaa se, että mahdollisimman monesta asiasta tehdään taulukoita, 
graafisia esityksiä ja niin edelleen. Tärkeää on myös erilaisten tapausten vertailu siten, että kohde-
joukosta haetaan erilaisia ominaisuuksia, jotka sijoitetaan esimerkiksi nelikenttään. Rinnakkain 
asettaminen ja tämän avulla tehtävä vertailu on toinen keino etsiä aineistosta tehtäviä päätelmiä. 
Kolmas tapa on jakaa tietoaines tietolähteen mukaan siten, että yksi tutkija käsittelee havaintoai-
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neiston, toinen haastatteluaineiston ja niin edelleen. Tietoja pitää pyrkiä katsomaan mahdollisim-
man monesta eri näkökulmasta. Jos eri tietolähteet tukevat toisiaan, se tukee luotettavan teorian 
muodostamista. 
 
Väittämien hahmotteleminen 
 
Eri analyysimenetelmien tuloksena alkaa vähitellen hahmottua oletuksia siitä, millaisia yhteyksiä 
eri muuttujien välillä on. Seuraava askel onkin sitten esittää väittämä, jota verrataan jokaiseen ta-
paukseen. Väittämää kehitetään iteratiivisesti edelleen ja verrataan yhä uudelleen ja uudelleen ta-
paustutkimuksesta saatuihin tietoihin, kunnes väittämä sopii mahdollisimman hyvin kerättyihin 
tietoihin. 
 
Vertaileminen kirjallisuuteen  
 
Teorian muodostuksen tärkeimpiä vaiheita ovat vertailut olemassa olevaan kirjallisuuteen. Tällöin 
katsotaan, mikä on samanlaista ja missä on eroja ja miksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kir-
jallisuuteen, jossa on päädytty erilaisiin tuloksiin. Tutkija on itse voinut omassa tutkimuksessaan 
jättää huomiotta seikkoja, jotka ovat ristiriidassa omien päätelmien kanssa. Omien tulosten aset-
taminen rinnakkain muiden tutkijoiden vastakkaisten tulosten kanssa pakottaa tutkijan syvälliseen 
pohdintaan erojen syistä ja siten parantaa tutkimuksen luotettavuutta. 
 
Loppupäätelmien tekeminen 
 
Kun kerättyjen tietojen ja kehitetyn teorian vertailu ei enää juurikaan tuo parannuksia loppupää-
telmiin, on aika päättää tutkimus. Usein myös tutkimukseen osoitetut varat ja aika loppuvat ja si-
ten lopettavat tutkimuksen. Tutkimuksen tulos voi olla mielikuva, mielikuvarakennelma, toimen-
pide-ehdotus, teorian parannus tai kokonaan uusi teoria. 
 
Käsillä olevaa tutkimusta voidaan pitää osittain myös kokeellisena kehittämistutkimuksena, jolla 
on seuraavia piirteitä (Hyötyläinen 1998, 12; Norros ym. 1998a ja 1998b; Toikka ym. 1988; 
Alasoini ym. 1994, 42-45; Engeström 1987): 
 

- tutkimus on intensiivinen tapaustutkimus 
- se nojaa ja tähtää teoreettiseen yleistykseen 
- siinä pyritään tuloksiin kokeellisen kehittämisen avulla 
- se pyrkii järjestelmälliseen oppirakennelmaan 

 
Kokeellisen kehittämistutkimuksen lähestymistavan keskeinen piirre on, että käynnissä olevaa 
muutosta ei vain kuvata ja analysoida, vaan päämääränä on ottaa osaa aktiivisesti muutosproses-
siin uusien ratkaisujen löytämiseksi (Alasoini ym. 1994; Hyötyläinen ym. 1997; Engeström 1987; 
Fryer & Feather 1994). Käsillä olevassa tutkimuksessa tutkija osallistui aktiivisesti tutkimuksen 
kohdekunnan kehittämisprojekteihin työskentelemällä tutkimusvuosina niiden parissa joko koko-
aikaisesti tai osa-aikaisesti. Kaikkiaan tutkija on työskennellyt kohdekunnan erilaisissa kehittämis-
tehtävissä noin 30 vuoden ajan. Elämänurasopimus ajattelumallina harvaan asutun maaseudun 
kuntien kehittämiseksi kiteytyi vuosikymmenten aikana erilaisia kohdekunnan ja kohdekunnan 
yritysten kehittämis- ja kehittymistapahtumia seuratessa. 
 
Käsillä olevan tutkimusprosessin aikana tutkija itse suoritti kaikki osatutkimukset lukuun ottamat-
ta peruskoulun 9-luokkalaisia koskevaa osatutkimusta ja Soinin elinkeinojoukkueen valmentami-
nen -kokeiluprojektia. Kohdekunnassa asuminen ja kohdekunnan asukkaiden tunteminen ovat 
mahdollistaneet usean laajan osatutkimuksen tekemisen. Osatutkimusten vastaajat suhtautuivat 
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tutkimuskysymyksiin asiallisesti, joten tutkijan oman arvion mukaan tutkijan persoonan vaikutuk-
set osatutkimusten tuloksiin jäävät vähäisiksi. Nykyinen vuonna 2008 alkanut lama ja 1990-luvulla 
koettu lama tukevat näkemystä, että kaikki Suomen voimavarat, myös harvaan asutun maaseudun 
henkiset ja aineelliset voimavarat, on otettava käyttöön Suomen talouden vahvistamiseksi ja kehit-
tämiseksi. 
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2. Kirjallisuuskatsaus maaseutualueiden kehittämisestä 

2.1. Maaseudun kehittämisen monitieteisyys 
Maaseudun kehittyminen riippuu monimutkaisista taloudellisista, sosiaali-psykologisista ja poliitti-
sista prosesseista (Terluin 2003, 328). Siksi ei ole mitään yhtä oppirakennelmaa maaseudun kehit-
tämisestä. Maaseudun kehittämisen tutkimuksessa on siten sovellettava sopivia teorioita monista 
eri tieteistä kuten taloustieteistä, sosiaalitieteistä, psykologiasta, kehittämispolitiikoista ja yritysten 
kehittämisteorioista. Taloudellisen lisäarvon luominen seudulle on maaseudun kehittymisen pe-
rusasioita, joten aluetalouksien kehittymisteoriat liittyvät olennaisesti maaseudun kehittymiseen ja 
kehittämiseen. Maaseudun kehittyminen voidaan laajasti tarkasteltuna ymmärtää globaalien ja pai-
kallisten voimien vuorovaikutuksen tuloksena syntyneenä tilanteena kehittyneissä maissa. Jokaisen 
valtion harjoittamalla politiikalla on myös tärkeä osuutensa sen maan maaseudun tilanteeseen. 
 
Yritykset ja niiden kyky sopeutua jatkuviin muutoksiin ovat ratkaisevia tekijöitä taloudellisen kas-
vun synnyttämisessä (Terluin 2003, 329). Yritykset toimivat tietyissä paikallisissa olosuhteissa, joi-
ta ovat muun muassa seudun yrittäjyysperinne, alueen talouden rakenne, verkostoista tulevat re-
surssit ja tuotannollinen joustavuus sekä yhteisön kehittämisen edistäjinä työtä tekevät toimijayk-
silöt. 
 
Kaikkien maaseutuun vaikuttavien kehittämisteorioiden esittämiseen ei ole mitään mahdollisuuk-
sia yhden tutkimustyön puitteissa. Seuraavassa esille tuodaan asioita ja teorioita, joilla on tutkijan 
mielestä merkitystä Suomen harvaan asutun maaseudun kehittämisessä. 

2.2. Alueen, seudun ja paikallisen yhteisön määrittely 
Suomi on harvaan asuttu maa ja kaupungistuminen on ollut nopeaa (Pekkala 2000, 11). Nykyään 
suurin osa väestöstä asuu suurimmissa kaupungeissa (Kiljunen 1977; Peltola 1993; Pekkala ja Rit-
silä 1999). Kaupunkiväestön määrä on noussut 40 vuodessa noin 2,0 miljoonasta noin 3,5 miljoo-
naan (Loikkanen ym. 1998). Suomi on muuttunut maatalousvaltaisesta maasta kaupungistuneeksi 
korkean teknologian maaksi (Pekkala 2000, 11). Kansainvälistymisen ja EU-jäsenyyden mukanaan 
tuoma globalisoituminen on muokannut voimakkaasti suomalaista yhteiskuntaa ja kansantaloutta 
(Okko ym. 1998). 
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Alueelle, seudulle tai paikalliselle yhteisölle tunnusomaisia piirteitä ovat sosiaalisesti, kulttuurisesti 
ja taloudellisesti yhtenäinen, maantieteellisesti rajattu kokonaisuus (Johannisson 1993; Malecki 
1997). Muita yhteisiä ominaisuuksia voivat olla alueen sisäinen työssäkäynti, hallinnollinen yhte-
näisyys ja yhteenkuuluvaisuuden tunne (Curran & Blackburn 1994). Alueella, seudulla tai paikalli-
sella yhteisöllä voidaan viitata kunnan, seudun tai maakunnan tyyppisiin, väestöpohjaltaan, talou-
den rakenteiltaan ja pinta-aloiltaan rajallisiin, silti varsin erilaisiin yksiköihin, joskus laajoihin, kan-
salliset rajat ylittäviin yksiköihin (Laukkanen 1999, 101). Käsillä olevan tutkimuksen kohdealueina 
ovat Suomen harvaan asutun maaseudun kunnat, jotka ovat ainakin hallinnollisia kokonaisuuksia. 

2.3. Aluepolitiikan ja maaseutupolitiikan kehittyminen 
Pekkala (2000, 12) on koonnut tietoja Suomen aluekehityksen ja aluepolitiikan kehityksestä 1960-
luvulta lähtien. Tiivistelmä tiedoista esitetään taulukossa 2. Erityisesti 1960-luvulta alkaen ryhdyt-
tiin kiinnittämään huomiota epätasaiseen aluekehitykseen ja suuriin alueellisiin tuloeroihin. Tilan-
ne johti virallisen aluepolitiikan alkamiseen vuonna 1966. Suuren aluepolitiikan aika koitti 1970-
luvulla. Suureen aluepolitiikkaan kuuluvalla yleisellä sosiaali- ja veropolitiikalla pyrittiin ja pyritään 
edelleen tasoittamaan eroja väestöryhmien kulutusmahdollisuuksissa maan eri osissa. Kuntien val-
tionosuusjärjestelmällä turvattiin peruspalvelut kaikkialla Suomessa. Koulutetut alkoivat muuttaa 
pois syrjäseuduilta varsinkin 1980-luvulta alkaen. Alueongelmien kirjo kasvoi entisestään. Kuntien 
valtionosuuksia supistettiin voimakkaasti 1990-luvulla, korkean teknologian yritykset keskittyivät, 
vanha aluepolitiikka lopetettiin ja uusi ohjelmaperusteinen aluepolitiikka otettiin käyttöön EU-
jäsenyyden myötä. 
 

Taulukko 2.  Suomalaisen aluekehityksen ja aluepolitiikan historia (Pekkala 2000, 12). 

 1960-luku 1970-luku 1980-luku 1990-luku 

Yleinen aluetalou-
dellinen kehitys 

Epätasainen alue- 
kehitys ja suuret 
alueelliset tuloerot. 

Alueelliset tulo- ja 
tuotantoerot kaven-
tuvat. 

Alueelliset tuloerot 
alkavat jälleen kas-
vaa. 

Tuloerot pysyvät 
ennallaan. Keskittä-
vä aluekehitys. 

Toimialarakenne Maataloussektori 
kutistuu. 

Voimakas rakenne- 
muutos jatkuu. 

Teollisuuden kasvu 
hidastuu keskusalu-
eilla. 

Korkean teknologi-
an yritykset keskit-
tyvät alueellisesti. 

Muuttoliike ”Suuren muuton” 
aikakausi. 

Muuttoliike alkaa 
hidastua. 

Koulutetut muutta- 
vat pois syrjäseu- 
duilta. 

Laman jälkeinen 
muuttobuumi. 

Aluepolitiikka Virallinen aluepoli-
tiikka alkaa 1966. 

Aluenäkökulma 
kaikissa poliittisissa 
päätöksissä. 

Alueongelmien kir-
jo kasvaa. 

EU määrittää alue- 
politiikan sisällön 
1994 alkaen. 

 Kehitysalueiden te-
ollistaminen paino-
pisteenä. 

”Suuri aluepolitiik-
ka” ja aluesuunnit-
telu. 

Teknologian ja in-
novaatioiden rooli 
korostuu. 

Ohjelmaperusteinen 
aluepolitiikka. EU:n 
tukialueet. 

 
Alueiden kehittämistoiminnassa on 1990-luvulla noussut aikaisemman heikkouksien poistamisen 
filosofian tilalle vahvuuksien vahvistamisen filosofia. Aikaisemmin yhtenä peruslähtökohtana oli 
niiden alueiden auttaminen, joilla ei ollut luontaisia edellytyksiä itse selvitä. Nyt peruslähtökohtana 
tuntuu olevan niiden alueiden auttaminen, jotka auttavat itseään ja ovat innovatiivisia ja luovia 
(Sotarauta 2001, 194). 
 
Maaseutupolitiikasta maatalouspolitiikan jatkeena ryhdyttiin puhumaan 1980-luvun loppupuolella. 
Ensimmäisessä maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa vuodelta 1991 maaseutupolitiikka mää-
ritellään seuraavasti: ”Maaseutupolitiikkaa ovat kaikki ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla pyritään 
parantamaan maaseudun asemaa yhteiskunnassa ja aluerakenteessa. Se on maaseudun ominaislaa-
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dusta lähtevää politiikkaa. Sen tavoitteena on maaseudun elinvoimastaminen, rakenneongelmien 
lievittäminen, asukkaiden toimeentulon, palvelujen ja yhdyskuntien toimivuuden parantaminen 
sekä maaseudun kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden vahvistaminen asumisen ja yrittämisen sijain-
tipaikkana” (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2000, 6). 
 
Suomea pidetään maaseutupolitiikan edelläkävijänä (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2009, 9). 
Maaseutupolitiikka jaetaan Suomessa laajaan maaseutupolitiikkaan ja suppeaan maaseutupolitiik-
kaan. Maaseutupolitiikan toimijat muodostavat ketjun EU:sta maaseudun asukkaaseen saakka. 
Väliin mahtuu muun muassa Suomen valtio eri ministeriöineen, toimintaryhmät ja seutukunnat, 
kunnat sekä kylät yhdistyksineen. 
 
Valtion tasolla monilla ministeriöillä on merkittävä rooli laajassa alue- ja maaseutupolitiikassa. 
Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriö vaikuttaa maatalouspolitiikkaan ja metsäsektoriin ja 
työ- ja elinkeinoministeriö työllisyys-, elinkeino- ja energiapolitiikkaan. Sisäasiainministeriö vastaa 
maakunta-, seutukunta- ja kuntapolitiikasta ja ympäristöministeriö muun muassa ympäristöasiois-
ta ja asuntopolitiikasta. Asiantuntijaorganisaatioista työvoima- ja elinkeinokeskukset ovat tärkeä 
kuntien yhteistyöosapuoli kehittämisasioissa. Useat kehittämishankkeet toimivat seutukuntatasol-
la. 
 
Suppeaan alue- ja maaseutupolitiikkaan kuuluvat muun muassa EU:ssa hyväksytyt ohjelmaväli-
neet, maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän (YTR) työmuodot ja toimintaryhmätyö. 
 
Tammikuussa 1996 luovutetun toisen maaseutupoliittisen ”Toimiva maaseutu” -ohjelman 96 ke-
hittämisehdotuksesta toteutui 84 ehdotusta (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004, 18). Vuo-
den 2000 loppupuolella valmistui kolmas maaseutupoliittinen kokonaisohjelma ”Ihmisten maa-
seutu –tahdon maaseutupolitiikka”. Kolmas ohjelma sisältää yhteensä 108 kehittämisehdotusta, 
joista maaseudun kannalta merkittävimpiin ehdotuksiin kuuluvat syrjäseuduilla käyttöön otettavat 
verohelpotukset. Elokuussa 2004 näistä ehdotuksista oli toteutunut 84 ja toteutumassa oli 11 
(Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2004, 18). Neljäs maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 
”Elinvoimainen maaseutu –yhteinen vastuumme” valmistui vuonna 2004. Siinä on 133 erilaista 
kehittämisehdotusta. Huhtikuun loppuun 2008 mennessä kehittämisehdotuksista oli toteutunut 
ehdotettua paremmin, kokonaan tai osittain 91 ehdotusta. 

2.4. Aluepolitiikan kohteet ja piirteet 
Monien kehittämispolitiikan tutkijoiden mukaan (Laukkanen 1999, 135-136; Camagni 1995; 
D´Árcy & Guissani 1996; Flora & Flora 1990; Maillat 1998; Maillat & Lecoq 1992; Stöhr 1989) 
keskeisiä aluepolitiikan piirteitä ja kohteita ovat muun muassa: 
 

- innovatiivisen alueen perusehtoja ovat riittävän monipuolinen infrastruktuuri ja asukkai-
den hyvä peruskoulutus 

- paikallisen yrittäjyyden varaan syntyy uusia yrityksiä ja toimivat yritykset mukautuvat ky-
synnän vaatimuksiin 

- paikallista synergiaa virkistetään ja vahvistetaan käynnistämällä yritysten ja julkisten orga-
nisaatio-osapuolten yhteisiä toimielimiä, kehittämistoimia ja yhteisiä kehittämishankkeita 

- verkostovaikutuksen synnyttäminen ja vahvistaminen muun muassa sopimushankinta-
järjestelmiä luomalla ja organisoimalla keskustelu- ja vuorovaikutusareenoita 

- inhimillisen pääoman lisääminen tutkimus- ja teknologiapolitiikalla, jossa yhteishankkeilla 
paikallisten yritysten kanssa hyödynnetään uusia teknologioita ja uusia tutkimustuloksia 

- alueelta ulospäin suuntautuvien ulkoisten yhteistyösuhteiden synnyttäminen. Yhteistyötä 
synnytetään sekä yritys- että aluetasolla, jotta syntyisi rajat ylittäviä hankkeita ja jatkuvuutta 
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Sotaraudan mukaan menestyvien alueiden kehittämisessä on muun muassa seuraavia piirteitä (So-
tarauta 2001, 198): 
 

- on luotava yhteinen visio ja yhteiset strategiat ja sitouduttava niihin 
- on mobilisoitava sekä alueen resurssit että sen ulkopuoliset resurssit toteuttamaan visioita 

ja strategioita 
- on luotava kumppanuussuhteita, verkostoiduttava ja luotettava toisiin toimijoihin 
- on kommunikoitava, kuunneltava ja ymmärrettävä toisten logiikkaa 
- on purettava vanhat lukkiutumat ja suuntauduttava rohkeasti tulevaisuuteen 

 
Edelleen Sotaraudan mukaan alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä ovat infrastruktuuri, 
yritykset, inhimilliset voimavarat, asuin- ja elinympäristön laatu, instituutiot ja toimiva kehittäjä-
verkosto, verkostoihin kuuluminen, imago ja luova jännite kuvion 15 mukaisesti (Sotarauta 2001, 
206). 
 
Kuvion keskiössä oleva luova jännite tarkoittaa aitoa innostusta, joka saa ihmiset etsimään uusia 
ratkaisuja ja tekemään asiat uudella tavalla ja paremmin kuin ennen. Informaatiota käytetään siten, 
että syntyy uusia ja erilaisia tapoja nähdä ja tulkita totutut asiat ja ilmiöt. Luovan jännitteen synty-
minen ja sen energian suuntaaminen oikealla tavalla on oleellista tulosten saavuttamiseksi alueelli-
sessa kehittämisessä. 
 

 
Kuvio 15. Alueiden kilpailukyvyn kahdeksan elementtiä (Sotarauta 2001, 206). 

 
Osaaminen on tärkeä osa alueiden kilpailukykyä. Osaavat ihmiset ja heidän preferenssinsä mää-
räävät osaltaan aluekehityksen suuntaa. Yleensä ihmiset seuraavat työpaikkoja mutta työpaikat 
seuraavat myös osaavia ihmisiä (Tervo 2008). 
 

Infrastruk-
tuuri 

Yritykset

Inhimilliset 
voimavarat

Verkostoihin 
kuuluminen 

Instituutiot
ja toimiva
kehittäjä-
verkosto

Luova
jännite 

Asuin- ja
elinympä-
ristön laatu

Imago

Imago 
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Alueen yrityksillä ja niiden asemalla yritysten välisessä kilpailussa markkinoista on merkittävä vai-
kutus alueen kilpailukykyyn (Huovari ym. 2001, 3). Tuoreen selvityksen mukaan yritysjohtajien 
mielestä yrityksen sijaintipaikan valintaan vaikuttavat eniten yritykselle sopivan työvoiman saata-
vuus, liikenneyhteydet, markkinoiden läheisyys ja seudulla oleva kasvukeskus (Keskuskauppaka-
mari 2009, 16). Kaikki mainitut yritysten sijaintipaikan valintaan vaikuttavat tekijät vaikuttavat 
myös alueelliseen kilpailukykyyn ja ovat ongelmallisia harvaan asutun maaseudun kannalta. Kor-
keasti koulutettua ja sopivaa työvoimaa ei usein ole tarpeeksi tarjolla, liikenneyhteyksissä on on-
gelmia sekä markkinat ja kasvukeskukset ovat kaukana. 
 

2.5. Alueellisen kehittämisen perusajatus 
Kehityksen juuret paikallistuvat aina alueisiin ja sen toimijoihin, yrityksiin ennen muuta ja yritys-
ten taustalla oleviin yksilöihin (Niittykangas 2003, 265). 
 
Aluetalouden kehittämisen perusajatuksena on uuden kestävän taloudellisen toiminnan saaminen 
jollekin seudulle. Uudesta taloudellisesta toiminnasta on tuloksena ensiasteen kerrannaisvaikutus, 
jonka seurauksena syntyy uusia työpaikkoja ja uutta tulonmuodostusta. Tärkeää on se, että alueella 
valmistetuilla tuotteilla on kysyntää seudun ulkopuolella. Paikalliset markkinat ainakin maaseudul-
la ovat hyvin rajalliset ja ne eivät yleensä tarjoa riittäviä kasvumahdollisuuksia yrityksille. Työpaik-
kojen ja taajamaväestön kasvusta on seurauksena toisen asteen kerrannaisvaikutus, joka yhdessä 
ensiasteen kerrannaisvaikutuksen kanssa auttaa palvelusektoria laajentumaan kuvion 16 tapaan 
(Malecki 1997, 16; Laukkanen 1999, 109-111). 
 
Aluetaloutta käsittelevien tutkimusten määrä on 1990-luvulla lisääntynyt voimakkaasti sekä Suo-
messa että ulkomailla (Pekkala 2000, 11). Tervon (1999, 760) mukaan avauksen uudelle aluetalo-
utta painottavalle suuntaukselle antoi erityisesti Paul Krugman (1991a, 1991b ja 1993). 
 

 
Kuvio 16. Aluetalouden kehittymisen perusmalli (Malecki 1997, 16). 

Uuden taloudellisen
toiminnan sijoittuminen

Ensiasteen
kerrannaisvaikutus

Kasvukynnyksen jälkeiset 
uudet paikalliset toimialat ja
yritykset

Palvelusektorin
laajentuminen

Eri mittakaavaetujen
kehittyminen

Työpaikkojen ja taajama-
väestön kasvu

Toisen asteen
kerrannaisvaikutus

Investointien ja yritysten
tulo vastaamaan alueen
kysynnän kasvuun
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2.6. Maaseutupolitiikan kehittäjäyhteisöt 
Työtä maaseudun kehittämiseksi tehdään monella tasolla. EU on merkittävä maaseudun kehittä-
misen rahoittaja muun muassa maatalouden eri tukien ja eri kehittämisohjelmien ja -projektien 
kautta. EU:sta tulevat tukirahat kanavoidaan Suomessa eri ministeriöiden kautta edelleen muun 
muassa maakunnille ja piirihallintoviranomaisille. Kukin maakuntaliitto on omalla alueellaan ke-
hittämisvastuussa oleva viranomainen. Seutukuntayhteistyötä maaseudun kehittämisessä on te-
hostettu EU:n liittymisestä lähtien. Monet kehittämisprojektit ovat seutukuntakohtaisia. Tietyllä 
harvaan asutun maaseudun alueella usein kunta on tärkein maaseudun kehittäjäorganisaatio. Maa-
seudun kylissä kylätoiminnalla voi olla merkittävä rooli seudun kehittämisessä. Kylätoiminnan 
avulla voidaan luoda edellytyksiä ja valmiuksia kylien elinkeinotoiminnan kehittämiselle. Yrityksis-
sä ja eri elinkeinoissa toimivat ihmiset ovat ratkaisevan tärkeitä jonkun seudun menestymiselle. 
Tieto ja osaaminen ovat ihmisissä ja sitä kautta erityyppisissä organisaatioissa. 
 
Kuviossa 17 esitetään maaseutupolitiikan eri kehittäjäorganisaatiot Uusitalon (1994, 35) mukaan. 
Harvaan asutun maaseudun elinvoimaisuuden kannalta tärkeää on se, miten hyvin onnistutaan 
samansuuntaistamaan valtion, alueviranomaisten ja paikallisten toimijoiden toimenpiteet (Maaseu-
tupolitiikan yhteistyöryhmä 2008, 4). Uusitalon alkuperäiseen kuvioon on lisätty EU ja korostettu 
vahvalla nuolella kunnan ja yritysten välisen yhteistyön merkitystä maaseutukuntien kehittämises-
sä. Yrittäjien ratkaiseva merkitys on yleisesti tunnustettu asia maaseudun kehittämisessä. Siksi yrit-
täjien etsintä ja ohjaus eri muodoissaan on eräs seudullisen kehittämisen päälohko (Laukkanen 
2006, 129). 
 

 
Kuvio 17. Maaseutupolitiikan kehittäjäorganisaatiot (Uusitalo 1994, 35). 

                           KUNTA

KYLÄ

EU

    KESKUS-
 HALLINTO

            ALUE:
 maakunnat,piirihallinto

                SEUTU:
talousalueet, kuntaryhmät

  ELINKEINOT, YRITYKSET
  AMMATINHARJOITTAJAT
  PALKKATYÖNTEKIJÄT

      =  painoarvo vähenee 

      =  painoarvo lisääntyy 
= kansainväliset yhteydet 
  nuolen paksuus symbolisoi yhteyden painoarvoa 
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2.7. Omaehtoinen tai omatoiminen kehittäminen 
Kaikki toiminta alkaa ihmisestä itsestään; mikään organisaatio tai instituutio ei itse tee mitään, 
vaan niissä olevat ihmiset tekevät. Monet tutkijat puhuvat perifeeristen alueiden kehittämisessä 
ihmisten omatoimisuudesta (Uusitalo 1994, 48-50) tai omaehtoisesta kehittämisestä (Helve 1995, 
15-23). Omatoimisuudella tarkoitetaan yleensä uskoa ihmisen kykyyn ratkaista itse oman elämän-
sä kulkuun vaikuttavat asiat, rakentaa oman olemassaolonsa perusta ja luoda tulevaisuus halua-
mansa kaltaiseksi (Pietilä 1981, 145-146). Omaehtoisessa alueiden kehittämissä on kyse alhaalta 
ylöspäin suuntautuvasta kehittämisestä (Niittykangas ym. 1999a, 141). 
 
Tervo (2000b, 411) esittää yksilöpohjaisen aluepolitiikan mahdollisuuksien ja keinojen selvittämis-
tä. Käytännössä se tarkoittaa osaavista ihmisistä kiinni pitämistä. Se voi tarkoittaa myös maaseu-
dulle kiinteät siteet omaavien ihmisten osaamisen vahvistamista ja kehittämistä. Normaalisti aja-
tellaan, että ihmiset seuraavat työpaikkoja, mutta uusi vahvistuva trendi on, että työpaikkoja syn-
tyy sinne, missä osaavat ihmiset ovat. 
 
Helven (1995, 16) mukaan Glaz & Scheerin (1981, 31-32) esittävät muun muassa seuraavia jon-
kun alueen omaehtoisen kehittämisen tavoitteita: 
 

- alueellisen tuotantoarvon eli palvelu- ja tavaratuotannon lisääminen 
- alueen sisäisen yhteistyön laajentaminen 
- monipuolisen ja vakaan talousrakenteen muodostaminen 
- alueen itsenäisen yhteistyöorganisaation luominen 
- väestön motivointi oma-aloitteellisuuteen 
- tuonnin vähentäminen ja omien tuotteiden viennin lisääminen 
- raaka-aineiden jalostaminen mahdollisimman lähellä tuotantopaikkaa 

 
Edelleen Helven mukaan Rohrmoser (1984, 23) on määritellyt omaehtoisen alueellisen kehittämi-
sen tavoitteita seuraavasti: 
 

- ongelmien ratkaisussa etusijalla on aloitteellisuus 
- omien mahdollisuuksien, kykyjen ja tietojen hyödyntäminen 
- uusien työmahdollisuuksien kehittäminen 
- asukkaiden aktiivinen osallistuminen ja yhteistyö alueellisessa kehittämisessä 
- taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurisen yhteistyön vahvistaminen 
- asukkaiden intressien julkistaminen ja niiden puolustaminen poliittisessa päätöksenteossa 
- neuvontakanavien hyödyntäminen 
- omaehtoista kehittämistä rajoittavien toimenpiteiden vastustaminen 

 
Harvaan asutun maaseudun kuntien saamista alueellisista kehittämisvaroista suurin osa ohjataan 
niihin julkisten organisaatioiden kautta, siis EU:n, valtiovallan, maakuntien liittojen ja työvoima- ja 
elinkeinokeskusten kautta. Siksi on tärkeää, että paikallisen kehittämisen aktiviteetit kohtaavat 
nämä rahoitusresurssit. Mikäli jollakin seudulla ei ole valmiuksia anoa näitä varoja, niin alueen ke-
hittämisedellytykset heikkenevät oleellisesti. 
 
EU:n piirissä on tehty tutkimuksia siitä, minkälaiset heikot alueet ovat menestyneet integraatioti-
lanteessa. Camagni (1992, 364) esittää seuraavan luettelon kehityskelpoisen alueen tunnuspiirteis-
tä: 
 

- alueen perusrakenne on kunnossa ja alueelta löytyy inhimillistä pääomaa, jotta alue pystyy 
hankkimaan pääomia paikallisten yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseksi 

- alueella tulisi olla vientiyrityksiä, jotka voisivat hyötyä laajenevista markkinoista 
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- alueella on joitain ”omia aloja”, jotka ovat kehittyneet paikallisen osaamisen tai resurssien 
tuloksena ja jotka tarjoavat alueelle kilpailuetua 

- alueella on paikallista yrittäjyyttä, joka voi hyödyntää alueen tarjoamia etuja ja yhdentymi-
sen tarjoamia mahdollisuuksia 

 
D’Arcyn ja Guissanin (1996) mukaan paikallisen kehitysprosessin piirteitä ovat: 
 

- tiedon ja inhimillisen pääoman ulkoisvaikutusten hyödyntäminen ja edistäminen 
- paikallisten toimijoiden ja instituutioiden aktiivinen toiminta 
- alueellisen identiteetin vahvuus 
- vahva ”kehitys-ethos” 

 
D’Arcyn ja Guissanin esittämät piirteet painottavat erityisesti dynaamisuutta ja innovatiivisuutta 
sekä vuorovaikutuksen kautta tapahtuvaa kehitystä, jonka taustalla on viime kädessä yksittäiset 
toimijat (Niittykangas ym. 1999, 60). Riittävä yritysvaranto ja pienyrittäjien välinen yhteistyö mah-
dollistavat ulkoisvaikutusten hyödyntämisen. Paikallisten toimijoiden aktiivisuus edellyttää muun 
muassa erilaisten kehittämisprojektien toimeenpanoa. Alueellisen identiteetin vahvuus kannustaa 
yhteistoimintaan ja tekee sen mahdolliseksi (Salonen ym. 1998, 10-11).  
 
Niittykangas, Silander ja Tervo (1999a, 139) näkevät alueellisen kehityksen dynamiikan kuvion 18 
tapaan. Yrittäjyys ja omatoimisuus vahvistavat toinen toistaan jatkuvassa vuorovaikutuksen ke-
hässä. Tämä vahvistuva vuorovaikutus heijastuu myös alueen talouteen. Tietyn alueen omatoimi-
suutta ja yrittäjyyttä vahvistamalla voidaan aikaansaada itse itseään vahvistavia kehitysprosesseja, 
jotka saavat aikaan alueen talouden omaehtoista kasvua ja kehittymistä. Alueellinen kehitys lisää 
edelleen omatoimisuutta ja yrittäjyyttä. 
 

 
Kuvio 18. Alueellisen kehityksen dynamiikka (Niittykangas ym. 1999a, 139). 

 
Niittykangas, Silander ja Tervo ovat tutkineet yrittäjien käsityksiä omatoimisuuden ilmenemisestä. 
Uudellamaalla, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla toimivat 150 yrittäjää an-
toivat puhelinhaastatteluissa omatoimisuudelle kuviossa 19 näkyvän tulkinnan (Niittykangas, ym. 
1999a, 142). 
 

Alueellinen
kehitys

Yrittäjyys

Omatoimisuus
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Kuvio 19. Yrittäjien omatoimisuudelle antamat tulkinnat (Niittykangas ym. 1999a, 142). 

 
Tutkimuksessa saadut vastaukset on jaettu kolmeen ryhmään. Ensimmäisessä vastausten ryhmäs-
sä korostetaan yrittäjien välistä konkreettista yhteistyötä ja tekemistä. Yhteistyötä pitää tehdä 
myös julkisen vallan, rahoittajien ja muiden seudun kehittämiseen vaikuttavien osapuolten kanssa. 
Toisessa vastausten ryhmässä korostuu alueen omien resurssien hyödyntäminen. Yrittäjien mie-
lestä kehittäjien täytyy olla tietoisia alueen omista resursseista ja niitä pitää tuoda jatkuvasti esille. 
Kolmannessa vastausten ryhmässä korostuu aktiivisuus ja päätöksenteon kehittäminen. Yrittäjien 
mielestä kaikkien kuntalaisten pitäisi olla aktiivisia kehittämisasioissa. Yrittäjät haluavat vaikuttaa 
päätöksentekoon ja päätöksenteon tulisi olla aikaisempaa avoimempaa ja joustavampaa. 
 
Terluin (2003, 336-343) vertasi yhdeksää menestyvää ja yhdeksää jälkeen jäänyttä aluetta yhdek-
sässä EU:n jäsenmaassa. Parhaiten pärjäsivät alueet, joilla oli vahva sisäinen toimijaverkosto. Tällä 
sisäisellä toimijaverkostolla oli vahvat yhteydet myös ulkoiseen toimijaverkostoon. 

2.8. Julkisen hallinnon rooli alueiden kehittämisessä 
Julkinen hallinto voi vaikuttaa alueen talouteen ainakin jossain määrin esimerkiksi käynnistävän 
kehittämisen avulla (Laukkanen 2006, 19 ja 91-92). Tehokkaassa ja vaikuttavassa kehittämistyössä 
eri toimijoiden yhteistyö on keskeisessä asemassa. Yhteistyön kehittämiseen tulisi panostaa aikaa 
ja energiaa (Kostiainen & Sotarauta 2000, 7). Hallinnon ja paikallisen kehittämistoiminnan koh-
taamisesta Helve (1995, 22) esittää kuvion 20 mukaisen mallin: 
 

 
Kuvio 20. Hallinnon ja periferian kehittämisstrategioiden kohtaaminen (Helve 1995, 22). 
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Kuvion 20 vaiheessa I hallinnon kehittämistoiminta ja paikallinen periferinen kehittämistoiminta 
ovat vielä täysin erillään ja ne eivät kohtaa mitenkään. Tässä tilanteessa hallinnon rooli alueellises-
sa kehittämisessä on hallitseva eikä paikallisella kehittämistoiminnan avulla ole tuntuvia mahdolli-
suuksia vaikuttaa kyseisen alueen kehittämiseen. Vaiheessa II on jo syntynyt vaatimus kehittämis-
strategioiden yhdistämisestä, mutta yhteisiä keinoja vielä haetaan. Vaiheessa III hallinto ja paikal-
linen periferinen kehitystoiminta toimivat toisiaan tukien ja tuloksia alkaa syntyä. 
 
Nykyään alueita kehitetään ohjelmaperusteisen kehittämispolitiikan avulla. EU:n jäsenmaat on ja-
ettu erilaisiin kehittämisalueisiin. Kehittämistyötä varten on määritelty tietyt ohjelmakaudet, jol-
loin kullekin alueelle laaditaan kehittämisohjelma. Kehittämisohjelmien toimintalinjoja toteutetaan 
erillisten kehittämisprojektien kautta. Näillä kehittämisprojekteilla on rajattu toteutusaika ja rajatut 
toimintaresurssit, jotka vähenevät projektin loppua kohti. Kehittämisprojektien vetäjät etsivät 
projektin loppuaikana seuraavaa työtä ja projektin toiminta hiipuu ennen loppumistaan. Oleellista 
kehittämistyössä on saada aikaan kehittämis- ja kehittymisprosesseja, joilla ei ole takarajaa. Kehit-
tymisprosessit alkavat yksilöistä ja heijastuvat aikaa myöten ympäristöönsä. Kehittämisprojektin ja 
kehittämisprosessin välistä eroa kuvataan yksinkertaistettuna kuviossa 21 (Karppi 2002, 17). 
 
 

 
Kuvio 21. Kehittämisprojektin ja kehittämisprosessin välinen ero (Karppi 2002, 17). 

 
Hautamäen mukaan nykyään luotetaan liikaa alhaalta päin tuleviin projekti-ideoihin, mikä on koh-
tuutonta sen takia, että ruohonjuuritasolla ei pystytä valmistelemaan suuria kehittämisprojekteja. 
Aluepolitiikassa on heiluriliikettä siten, että ennen ajateltiin melko puhtaasti ylhäältä alaspäin, kun 
taas nykyään jättäydytään suuressa määrin aluetason toimijoiden varaan (Kaikkonen ja Hyyryläi-
nen 1999, 73). 
 
Paikallinen kehittäjäyhteisö, kuten kunta, voi valita erilaisia kehittämisstrategioita. Perusvaihtoeh-
toja on Laukkasen mukaan kolme (Laukkanen 1999, 131): 
 

1) Asioihin puuttumattomuus, antaa mennä -asenne. 
2) Yleisiä edellytyksiä luova, jolloin kaavoitetaan teollisuustontteja, järjestetään päivähoitoa, 

rakennetaan asuntoja, huolehditaan terveyspalveluista ja niin edelleen. 
3) Ennakoiva ja ongelmiin etukäteen puuttuva toimintastrategia. Tähän toimintastrategiaan 

kuuluu kasvupotentiaalia omaavien yritysten etsiminen, kehitettävien toimialueiden valit-
seminen, yrityksille suotuisan toimintaympäristön luominen, osallistuminen yritysten syn-
nyttämiseen, osaamisen edistäminen, teknologian siirron edistäminen ja niin edelleen. 
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Jokaisessa organisaatiossa tarvitaan koko ajan saavutetun tason ylläpitävää kehittämistä, kuten ku-
viossa 22 esitetään (Koivula & Teikari 1996, 28-29). Kehittäminen voi olla myös jatkuvaa pienin 
askelin etenemistä (Kaizen), jolla korjataan ja kehitetään organisaatiota pienin askelin kaiken aikaa. 
Uudelleen suunnittelu merkitsee uuden ja ennennäkemättömän keksimistä ja sen avulla suurta 
hyppäystä organisaation suorituskyvyssä. Käytännössä organisaation kehittämisessä sovelletaan 
kaikkia näitä kehittämisen muotoja rinnakkain. Suomen harvaan asutun maaseudun kunnat eivät 
ole viime vuosikymmeninä pystyneet ylläpitämään edes saavutettua tasoa. 
 

 
Kuvio 22. Organisaation kehittämistapoja (Koivula & Teikari 1996, 28-29). 

 
Laukkanen esittää, että Suomen maatalousvaltaisilla seuduilla olisi saatava aikaan kehitysprosesse-
ja, joissa Camagni´n (1995, 325) mukaan voisi olla seuraavia piirteitä (Laukkanen 1999, 145-147): 
 

- luonnollisen käynnistymisen mekanismi, jolloin maa- ja metsätalouden harjoittajat tiedos-
tavat mahdollisuudet uusiin elinkeinoihin ja liiketoimintamahdollisuuksiin 

- maa- ja metsätalouteen kertyneet taidot ja yrittäjyysasenteet sekä varallisuus otetaan käyt-
töön kehitettäessä maatalouden sivuelinkeinoja, kuten maatilamatkailua, elintarvikkeiden 
ja puutavaran jalostusta ja niin edelleen 

- maatalouden sivuelinkeinot lisääntyvät ja jotkut sivuelinkeinoyrityksistä kykenevät maati-
lasta riippumattomaan liiketoimintaan 

- yhteistoimintajärjestelmien, kuten kylätoimikuntien, maamiesseurojen ja neuvontaorgani-
saatioiden, avulla nopeutetaan onnistuneiden yrityshankkeiden leviämistä kunnassa. Yri-
tyksiä autetaan tuotekehitystyössä, tuotantoteknologiassa, markkinoinnissa ja jakelussa 

- jalostus- ja palvelusektorin kasvu jatkuu ja kuntaan muodostuu näiden alojen yritysten 
verkosto. Yritysten kehittyminen ja kehittäminen jatkuu ja sitä ryhdytään ohjaamaan tie-
toisesti valittuun suuntaan 

- kuntaan perustetaan toimielimiä, jotka auttavat yrityksiä uuden teknologian hankinnassa ja 
soveltamisessa, markkinoinnissa ja liikkeenjohdossa sekä kouluttavat työntekijöitä yritys-
ten käyttöön 

- kunnan yhteyksiä toisiin alueisiin vahvistetaan, jolloin vahvalle yrityspohjalle perustuvat 
poikkeukselliset uudistukset ovat mahdollisia 

 
Camagni´n (1995, 325) esittämän kehittämispolun mukaan toimintaansa suuntaavat yritykset voi-
sivat parhaissa tapauksissa kukin työllistää kymmeniä työntekijöitä myös Suomen olosuhteissa. Si-
ten näin syntyneistä yrityksistä voisi muodostua kehityspesäkkeitä yritysten kotikuntiin. Tällaiset 
yritykset voisivat muodostaa maaseudulle jopa kehityspesäkkeiden verkoston, joilla voisi olla 
merkittävää vaikutusta harvaan asutun maaseudun elinolosuhteisiin. Kunkin kehityspesäkkeen 
vaikutus ulottuisi kymmenien kilometrien päähän työssäkäynnin takia. Kehityspesäkkeistä voisi 
ajan oloon muodostua harvaan asutun maaseudun resurssikeskuksia, mikäli niiden toiminnan ke-
hittämistä edelleen jatkettaisiin. 

Ylläpitäminen Kaizen Uudelleensuunnittelu 
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Choy ja Rounds (1992, 54) esittävät kahdeksan kohdan luettelon keinoista, joilla julkinen hallinto, 
- Suomen tapauksessa valtionhallinto ja paikallishallinto, - voisi tukea paikallisyhteisöjen kehittä-
mistä: 
 

- yrittäjätaitojen lisääminen 
- verkostojen kehittäminen riskirahoittajille, innovaattoreille ja paikallisyhteisöjen johtajille 
- julkisten varojen varaaminen tutkimustarkoituksiin ja tai varmistamaan sitä, että pienet yri-

tykset saavat varoja tutkimukseen ja kehittämiseen 
- tekninen apu vientimarkkinoiden luomiseen 
- siemenrahoitusta ja muuta riskirahoitusta tarjoavien rahastojen perustaminen käyttäen hy-

väksi esimerkiksi eläkerahastoja 
- verokannusteiden ja tai muiden kannustesysteemien rakentaminen 
- sääntöjä ja määräyksiä koskevien helpotusten antaminen pienille yrityksille 
- tuettujen työllistämisohjelmien perustaminen 

 
Young ja Charland (1991, 40-41) esittävät kuusi käytännön kokemukseen perustuvaa näkökohtaa 
yrittäjämäisen paikallisyhteisön johtamisesta Kanadassa: 
 

- kaikissa tapauksissa esiintyi dynaaminen johtaja tai ”sytytystulppa”, joka sai asiat alulle, 
varmisti, että asiat tulevat tehtyä ja pisti asiat rullaamaan. Useimmissa tapauksissa ”sytytys-
tulppa” oli paikallinen vaaleilla valittu johtaja, tavallisesti pormestari 

- kaikissa tapauksissa paikallinen johtaja tajusi, että jos alueella haluttiin asioiden tapahtu-
van, alueen toimijoiden tuli tehdä asiat itse 

- kaikissa tapauksissa paikallisjohtajat kykenivät mobilisoimaan yhteisön tukemaan heidän 
kehittämisaloitteitaan 

- kaikissa tapauksissa yhteisöjen täytyi luoda positiivinen asenne, vahvistaa uudestaan ja uu-
destaan investoijien keskinäistä luottamusta ja yrittäjähenkeä 

- joissain tapauksessa peräkkäisten paikallisjohtajien oli kannettava ”soihtua” pitkän ajan 
- kaikissa tapauksissa paikallisjohtajat synnyttivät kehittämisorganisaation toimimaan kei-

häänkärkenä kehittämisaloitteille 
 
Sotaraudan (2000, 127) mukaan kaupunkiseutujen kehittämistoiminnan ydinkysymyksiä ovat: 
 

- miten kehittämistoiminnassa otetaan huomioon globaalin ja tietoyhteiskunnan talouden 
logiikka 

- miten edistetään erilaisten informaatio-, teknologia-, asiantuntijavirtojen ynnä muiden sel-
laisten virtojen suuntautumista kyseessä olevalle kaupunkiseudulle 

- miten kehittämistoiminnassa otetaan huomioon niin alueen, yritysten kuin yksilöidenkin 
tarpeet 

- miten luodaan sellaisia toimintamalleja, joiden avulla on mahdollista houkutella innovatii-
visia ja luovia ihmisiä kyseessä olevalle kaupunkiseudulle 

2.9. Blakelyn yhtälö paikallisesta ja alueellisesta kehittämi-
sestä 

Eri teorioihin pohjautuen on Blakely (1989, 60) kehittänyt seuraavan yhtälön paikallista ja alueel-
lista kehittämistä varten: 
 
Paikallinen tai alueellinen kehittäminen = f(luonnonvarat, työvoima, pääomainvestoinnit, 
yrittäjyys, kuljetusyhteydet, teollisuuden rakenne, teknologia, talouden koko, vientimarkkinat, kan-
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sainvälinen talouden tilanne, paikallisen hallinnon kapasiteetti, kansallisen hallituksen ja valtion 
kulutus, kehittämisen tukikeinot) 
 
Kuten yhtälöstä näkyy, kehittäminen riippuu hyvin monesta eri asiasta. Yhtälöön vaikuttaneista 
teorioista Blakely (1989, 60-67) mainitsee tässä yhteydessä seuraavat teoriat: 
 

1) Neoklassinen kasvuteoria, jolla ei ole merkittävää paikkaulottuvuutta, mutta jota voidaan 
soveltaa suuren talousalueen osa-alueen kilpailuaseman ja hyvinvoinnin synnyttämiseen. 
Teorian mukaan kaikki taloussysteemit saavuttavat tasapainotilan, jos pääoman ja muiden 
tuotannontekijöiden annetaan liikkua vapaasti. Siksi teorian mukaan kaikenlainen talouden 
säätely on vahingollista. 

 
2) Talouden perusteoria, jonka mukaan seudun taloudellinen kasvu on suoraan yhteydessä 

kyseisen seudun ulkopuolisten alueiden tavaroiden, palvelujen ja tuotteiden kysyntään. 
Teoria painottaa vientimarkkinoiden merkitystä ja siten vientiyritysten perustamisen tär-
keyttä. Vientiyritykset lisäävät edelleen erilaisten palvelujen kysyntää ja siten edistävät eri-
laisten palveluyritysten perustamista. 

 
3) Sijaintiteoria, jonka mukaan yritykset minimoivat sijaintikustannuksensa saadakseen mak-

simaalisen hyödyn saavutettavissa olevista markkinoista. Sopivaan sijaintipaikkaan vaikut-
tavat muun muassa työvoimakustannukset, erilaisten palvelujen ja tavaroiden toimittajat, 
energiakustannukset, liikenneyhteydet sekä koulutus- ja valmennusolosuhteet. Nykyaikai-
nen teknologia ja telekommunikaatio vaikuttavat tavaroiden tuotanto- ja jakelupaikkava-
lintoihin. 

 
4) Keskuspaikkateoria, joka painottaa sitä, että eri sijaintipaikkojen välillä on hierarkia. Jo-

kaista kaupunkikeskusta tukee joukko ympärillä olevia pienempiä paikkakuntia, jotka toi-
mittavat raaka-aineita ja puolivalmisteita kaupunkien jalostuslaitoksiin, jotka valmistavat 
tuotteita maailmanmarkkinoille. Alueellinen kehittäminen on tämän teorian mukaisesti 
keskittynyt Suomessa kasvukeskusten kehittämiseen viime vuosina. 

 
5) Kasautuva aiheuttamisteoria, jonka mukaan markkinavoimat lisäävät alueiden erilaisuutta 

keskittämällä pääomaa, tietotaitoa ja asiantuntemusta tiettyihin paikkoihin, jotka saavutta-
vat kilpailuedun muihin paikkakuntiin nähden. Mikäli jokin merkittävä toiminta jollain 
seudulla lakkaa, se aiheuttaa ketjureaktion muihinkin yrityksiin, jolloin lopettaneesta toi-
minnasta riippuvat toiminnat myös loppuvat ostovoiman hiipumisen takia. Teoria toimii 
siis molempiin suuntiin selittäen jonkin tietyn seudun kilpailukyvyn vahvistumista tai hei-
kentymistä. 

 
6) Houkutusteoria, joka perustuu ajatukseen, että paikallishallinto voi houkutella yrityksiä ja 

yrittäjiä siirtymään omalle paikkakunnalleen tarjoamalla kiihokkeita ja muita etuja. Tuen 
lasketaan tulevan takaisin muun muassa verotulojen kautta. Aikaisemmin houkuteltiin yk-
sittäisiä tehtaita tai yrityksiä, nykyään osaavia ja yrittäjähenkisiä ihmisiä. Elämänlaatua käy-
tetään yhtenä houkutuskeinoa ammattitaitoisen väestön saamisessa alueelle. 

 
Edellä kuvattu yhtälö on kuitenkin jo osin vanhentunut eikä se enää riitä kuvaamaan alueiden ke-
hittämistä 2000-luvun alkuvuosina. Blakely (1989, 69) on kehittänyt taulukon 3, jossa esitetään 
vanhoja ja tulevia menettelytapoja paikallisessa ja alueellisessa kehittämisessä. Taulukon mukaan 
tulevaisuudessa painottuvat laadukkaiden työpaikkojen saaminen, uusien taloudellisten instituuti-
oiden rakentaminen, laadukas ympäristö ja osaaminen. 
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Taulukko 3.  Kehittämispolitiikan vanhojen ja uusien menettelytapojen vertailu (Blakely 1989, 
69). 

Kehittämispolitiikan osa Vanha menettelytapa Uusi menettelytapa 

Työllistäminen 
 
 
Kehittämisen perusta 
 
Paikallinen kilpailuetu 
 
Osaamisresurssit 

Enemmän yrityksiä, enemmän 
työpaikkoja 
 
Talouden sektoreiden kehit- 
täminen 
Aineellisiin resursseihin 
perustuva kilpailuetu 
Tarjolla oleva työvoima 

Yrityksiä, jotka antavat sopivia ja laa- 
dukkaita työpaikkoja paikalliselle vä- 
estölle 
Uusien taloudellisten instituutioiden 
kehittäminen 
Laadukkaaseen ympäristöön perustuva 
kilpailuetu 
Osaaminen talouden generaattorina 

 
Suomalaisella harvaan asutulla maaseudulla sovelletaan vielä monin paikoin vanhoja Blakelyn esit-
tämiä kehittämispolitiikan menettelytapoja, koska yritysrakenteet ovat ohuita, talouden eri sektorit 
ovat kehittymättömiä ja ne perustuvat suuressa määrin fyysisiin resursseihin sekä tarjolla on pää-
asiassa kouluttamatonta työvoimaa. 
 

2.10. Uudet aluetalousteoriat 
Uudet (niin sanotut endogeenisen eli omaehtoisen tai sisäsyntyisen) taloudellisen kasvun teoriat 
korostavat inhimillisen pääoman ja teknologisen osaamisen merkitystä talouden kasvussa. Tieto ja 
osaaminen ovat tuotannontekijöitä, jotka voivat kasvaa rajatta ja luoda itseään vahvistavan kas-
vun, siis jatkuvan tuottavuuden kasvun (Hernesniemi ym. 1995, 2-3). 
 
Porter julkaisi vuonna 1990 kirjan ”The Competetive Advantage of Nations” (Kansakuntien kil-
pailuetu), jossa esitetään kymmenen maan ja niiden kilpailukykyä koskeneen laajan tutkimuksen 
tulokset ja kehitetään uusi mikroperusteinen lähestymistapa kilpailumenestyksen ja taloudellisen 
kasvun ymmärtämiseen. Lähtökohtana ovat klusterit eli yritysryppäät: kilpailuetujen katsotaan 
suurelta osin syntyvän toisiinsa sidoksissa olevien yritysten ja toimialojen muodostamissa kehitys-
blokeissa – klustereissa. Tietyt toimialat ja menestyvät klusterit näyttävät keskittyvän tiettyihin 
maihin ja tietyille alueille.  
 
Erikoistuneet tuotantoalueet ovat yritysten toimialasuuntautuneita maantieteellisiä keskittymiä, 
joiden yhteisiä piirteitä ovat muun muassa korkea paikallinen yrittäjyys, pitkälle viety alueellinen 
työnjako ja erikoistuminen, kilpailun rinnalle kehittynyt keskinäinen yhteistyö, nopea innovaatioi-
den leviäminen sekä sosiaalinen ja taloudellinen koheesio (Bull ym. 1991; D’Arcy & Guissani 
1996; Harrison 1992). Erikoistuneita tuotantoalueita on Laukkasen (1999, 102) mukaan esimer-
kiksi Emilia-Romagnan mekatroniikkaan erikoitunut alue keskisessä Italiassa, teräs- ja metalliteol-
lisuuteen erikoistunut alue Sheffieldissä Isossa-Britanniassa (Becattini 1990; Camagni 1995; Cur-
ran & Blackburn 1994; D’Arcy & Guissani 1996; Maillat 1998; Malecki 1994), huonekaluteollisuu-
teen erikoitunut alue Tanskassa (Maskell 1996 ja 1997), veneteollisuuteen erikoistunut alue Nor-
jassa (Isaksen & Spilling 1996) ja huonekalu- ja pienveneteollisuuteen erikoitunut alue Pohjan-
maalla Suomessa (Forsström & Nyholm 1993). 
 
Kun tuotantoalueella saadaan aikaan dynaamisia kehitysprosesseja, joille on tunnusomaista uusiu-
tumis- ja innovaatioprosessit, on kyseessä innovatiivinen ympäristö. Innovaatiot syntyvät sattu-
mista. Sattumille on luotava tilaisuuksia ja tarttumapintoja (Harmaakorpi 2006). Yritysryhmien ja 
erilaisten asiantuntijoiden pitäisi kohdata siellä, missä on innovaatiopotentiaalia (Harmaakorpi 
2007). Innovaatiojärjestelmällä tarkoitetaan yleisellä tasolla kokonaisuutta, jonka muodostavat 
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toimijat, vuorovaikutussuhteet ja prosessit, jotka liittyvät taloudellisesti käyttökelpoisen tiedon 
tuottamiseen, leviämiseen tai käyttöön (Kautonen ym. 2000, 55; Lundvall 1992). Innovaatiopro-
sessit ilmenevät kykynä jäljitellä ja luoda uusia teknologioita, reagoida nopeasti ja siirtää taantuvilta 
tuotantoalueilta resursseja uusille aloille käyttäen samaa perusosaamista (Laukkanen 1999, 103-
105; Maillat & Lecoq 1992; Malecki 1997; Stöhr 1989; Camagni 1995). Innovatiivista aluetta 
luonnehtivat edelleen Camagnin (1995) mukaan alueellisen talouden ja keskittymisen edut ja piir-
teet, joista syntyvä ”teollinen ilmapiiri” vähentää paikallisten yritysten pienestä koosta aiheutuvia 
kustannushaittoja. Läheisyys vähentää markkinointi-, transaktio- ja tiedonhankintakustannuksia 
sekä vahvistaa paikallista innovaatiokyvykkyyttä. Innovatiiviselle alueelle tunnusomaisia piirteitä 
ovat lisäksi yksityisten ja julkisten organisaation välinen kumppanuus infrastruktuuri- ja palvelu-
projekteissa, voimakkaat kytkennät ulkoisiin energialähteisiin sekä suuret tutkimus- ja kehittämis-
organisaatiokeskittymät. Innovaatioiden synnyttämiseksi ja edistämiseksi yritysten, korkeakoulu-
jen, julkisen sektorin ja asiakkaiden välinen tiivis vuorovaikutus on saatava aidosti toimimaan. 
Vuorovaikutuksen dynamoina toimivat persoonat (Harmaakorpi 2009). Innovatiivisen alueen ke-
hityspolussa voidaan Camagni´n (1995, 325) mukaan osoittaa seuraavia piirteitä (Laukkanen 1999, 
114): 
 

- laukaisutekijänä joko paikallinen synergia tai ulkoinen investointi 
- kehittävänä voimana kollektiivinen oppiminen 
- käyttövoimana teknologinen uusiutuminen ja uusien organisaatioiden synty 
- miljöön roolina vähentää epävarmuutta informaation avulla, kilpailun ohjailulla ja paikal-

lista luovuutta vahvistamalla 
- näyttönä todisteet onnistumisesta ja jatkuvasti uudet innovaatiot ja 
- historiallisena polkuna paikallisen kehitysuran havaittavuus 

 
Yhdistettyyn sisäsyntyiseen ja ulkosyntyiseen kasvuun (endogeeniseen/eksogeeniseen) sekä pel-
kästään sisäsyntyiseen kasvuun liittyvät teoriat selittivät parhaiten maaseutualueiden taloudellista 
kasvua Terluinin (2003, 340) vertailussa. 
 
Tiedon ja teknologian leviämisen vuoksi pohjimmainen menestystekijä on yritysten tai talouden 
kyky tuottaa tai käyttää muiden tuottamaa tietoa. Ihmisten omaksuma tieto, taidot ja osaaminen 
ovat se voima, joka ylläpitää jatkuvaa taloudellista kehitystä. Inhimillinen pääoma ja teknologia 
ovat toisiaan täydentäviä tuotannontekijöitä. Taloudelliset syyt ovat eniten stimuloineet keksintö-
jen tuottamista. Hyvin tärkeä tekijä innovoinnissa on imitointi, koska valtaosa innovaatioista pe-
rustuu olemassa olevaan tekniikkaan sitä aina vähän kerralla eteenpäin vieden. Kuviossa 23 ha-
vainnollistetaan inhimillisen pääoman taloudellista vaikutusketjua (Hernesniemi ym. 1995, 12). 
 
Kansainvälisillä hyödykemarkkinoilla kilpailu on kovaa ja tuotteet sekä palvelut käyvät yhä moni-
mutkaisemmiksi ja vaativimmiksi. Enää ei tarvittavat raaka-aineet, pääoma, maa ja työvoima takaa 
jonkun valtion menestymistä. Suomen markkinat ovat monille erikoistuotteille liian pienet, joten 
pientenkin yritysten on pystyttävä markkinoimaan tuotteitaan ulkomaille jo varhaisessa vaiheessa. 
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Kuvio 23. Inhimillisen pääoman taloudellinen vaikutusketju (Hernesniemi ym. 1995, 12). 

 
Yritysten kansainvälistymisen merkitys Suomessa on voimakkaasti kasvanut. Pekkarisen ja Sutelan 
(1999, 132) mukaan vuonna 1990 markkinahintainen bruttokansantuote oli noin 65 miljardia eu-
roa ja vienti noin 17 miljardia euroa. Vastaavat luvut vuodelta 1997 olivat noin 105 miljardia eu-
roa ja noin 42 miljardia euroa. Viennin osuus verrattuna markkinahintaiseen bruttokansantuottee-
seen nousi Suomessa vuoden 1990 noin 25 prosentista vuoden 1997 noin 40 prosenttiin. Helmi-
kuun 2008 ennakkotiedon mukaan bruttokansantuote oli vuonna 2007 noin 179 miljardia euroa ja 
vienti noin 80 miljardia euroa eli noin 45 % bruttokansantuotteesta (Tilastokeskus 2008b). Myös 
käsillä olevan tutkimuksen esimerkkikunnassa Soinissa vienti on merkittävää. Keväällä 2000 teh-
dyn osatutkimuksen mukaan kunnan teollisuusyritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 30 mil-
joonaa euroa, josta viennistä tuli noin 21 miljoonaa euroa. Viennin kasvattamisen ohella monet 
yritykset perustavat toimipisteitä eri maihin. Puhutaan globalisaatiosta eli eri toimintojen leviämi-
sestä ympäri maapalloa. Lähinnä kyse on tuotannon, rahoitusjärjestelmien ja kulttuurin leviämi-
sestä eri alueille.  
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Uuden aluetalousteorian (new economic geography) mukaan aluekehitys on luonteeltaan vah-
vasti keskittävää (Tervo 1999, 2000a, 2000b; Krugman 1998; Fujita ym. 1999). Kehityksen taustal-
la ovat itse itseään vahvistavat voimat, minkä seurauksena kehitys kerran liikkeelle lähdettyään 
myös etenee nopeasti. Yritykset haluavat sijoittua lähelle markkinoita ja lähelle toisia yrityksiä, jot-
ta muun muassa skaalaetuja ja säästöjä kuljetuskustannuksissa voitaisiin hyödyntää (Tervo 2000b, 
398). Esimerkiksi Suomessa kehitys onkin ollut erityisesti 1990-luvulta alkaen hyvin keskittävää. 
 
Tervo (2000b, 400) on edelleen kehittänyt ajattelutapaa, jonka mukaan syvenevä integraatiokehi-
tys samankaltaistaisi alueiden tuotantorakenteita ja siten epäsymmetristen häiriöiden todennäköi-
syys pienenisi (Frankel ja Rose 1998; Soltwedel ym. 1999). Suuruuden etujen sijasta ratkaisevaa on 
tuotannon joustavuus ja asiakaslähtöisyys. Kehitys olisi tällöin pikemminkin johtamassa hajautu-
vaan ”mosaiikkimaiseen” aluerakenteeseen kuin vahvoihin kasvukeskuksiin pohjautuvaan raken-
teeseen. Yhdentyvälle markkina-alueelle syntyisi siinä tapauksessa yhden keskuksen sijasta useita 
pieniä omaleimaisia kasvukeskuksia. 
 
Uuden aluetalousteorian mukaan alueilla itsellään on kasvun mahdollisuuksia. Siten tulevat kasvu-
keskittymät syntyvät aktiivisesti kehittämiseen panostaville ja itseensä uskoville alueille. Menes-
tyneimmät alueet kykenevät luomaan sekä kasvua tukevia reaalisia edellytyksiä että positiivisia 
odotuksia alueesta menestyjänä (Tervo 2000b, 401). 
 
Prosessiperusteinen uusi talousmaantiede painottaa toimijaverkoston jäljittämistä, paikalla tapah-
tuvaa tutkimusta, tiedon hyödyntämistä monipuolisesti ja teoreettisen kokonaiskuvan luomista ta-
louden kehittymismallista (Yeung 2003, 454). 
 
Laukkasen (1999, 144) mukaan elinkeinorakenteeltaan kehittymättömillä alueilla toimintalinjana 
voisi olla suoran tuen ja neuvonnan tarjoaminen jo toimiville harvoille yrityksille. Myös paikalliset 
voimavarat pitäisi saada liikkeelle käynnistämään uutta taloudellista toimintaa ja laajentamaan 
olemassa olevaa liiketoimintaa (Bender ym. 1990; Spilling 1998). Jotta kehittymättömien alueiden 
yritykset voisivat kasvaa ja alueen yritysrakenne voisi monipuolistua, tulee alueen yrityksille syntyä 
liiketoiminta- ja informaatioyhteyksiä alueen ulkopuolelle (Malecki 1997, 170). 
 
Katajamäen ja Kaikkosen mukaan uusi 2000-luvun maaseutu on monimuotoinen, mosaiikkimai-
nen maaseutu. Tätä havainnollistetaan kuviossa 24 (Katajamäki ja Kaikkonen 1991, 57). Maaseu-
dulla tarvitaan tietty joukko tehokkaasti toimivia perustuottajia, jotka takaavat peruselintarvikkei-
den saannin myös kriisiaikoina. Pienemmät maatilat löytävät elinmahdollisuuksia erilaisten eri-
koistuotteiden tuotannosta, joka voi käsittää myös muutakin tuotantoa kuin elintarvikkeita. Tär-
keintä olisi kuitenkin löytää maaseudulle enemmän eri alojen yrittäjiä, jotka toimisivat kasvavien 
toimialojen kuten informaatioteollisuuden alalla. 
 
Etätyön tekemisestä maaseudulla on puhuttu runsaasti viime vuosina. Vielä ei ole asiassa paljoa 
tapahtunut. Henkilöt, joilla on parhaat edellytykset tehdä etätyötä, asuvat kaupungeissa. Maaseu-
dulta käsin tehtävä etätyö on monessa ammatissa realistinen vaihtoehto ja etätyön tekeminen 
maaseudulla tulee lisääntymään. Maaseudun vanheneva väestö tarvitsee yhä enemmän palveluja. 
Hyvä palveluvarustus on tärkeää myös yritystoiminnalle. Työssäkäynti keskuksissa on maaseudul-
la tärkeä toimeentulon lähde. Harvaan asutun maaseudun asukkaiden on kuitenkin vaikeaa käydä 
päivittäin työssä keskuksissa pitkien etäisyyksien takia. 
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Kuvio 24. Maaseutu, monimuotoisten toimintojen mosaiikki (Katajamäki ja Kaikkonen 1991, 

57). 

2.11. Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) maaseudun 
kehityksen moottoreina 

Nykyään Suomessa suurteollisuus ei enää työllistä yhtä paljon työntekijöitä kuin aikaisempina 
vuosikymmeninä. Syynä on erityisesti tuotannon automatisointi ja teollisen tuotannon siirtyminen 
halvempien tuotantokustannusten maihin. Maatalous on kovassa rakennemuutoksessa. Palve-
luelinkeinojen osuus kasvaa. Palveluelinkeinojen kasvulle harvaan asutulla maaseudulla ei ole yhtä 
hyviä mahdollisuuksia kuin kasvukeskuksissa. Harvaan asutulla maaseudulla ei ole paljon ihmisiä 
tai yrityksiä, jotka tarvitsevat palveluita. Myös julkinen sektori on supistumassa. Tässä tilanteessa 
uskotaan, että pieni ja keskisuuri yritystoiminta (pk-yritystoiminta) on se sektori, joka voi viedä 
valtakuntaa eteenpäin ja turvata hyvinvointivaltion jatkumisen. Pienyritysten merkityksen kasvu 
on osin seurausta myös tuotantorakenteiden muutoksesta hajaantuneempaan ja joustavampaan 
suuntaan. Samaan suuntaan on vaikuttanut yritysten kasvava pyrkimys tuotantosuoritusten ulkois-
tamiseen (Laukkanen 1999, 126; Stanworth & Stanworth 1997). 
 
Yrittäjyyttä, uusien yritysten perustamista ja pienyritysten kehitystä tukemalla ja vahvistamalla 
ympäristö voi edistää taloudellista kasvua ja löytää ratkaisuja erilaisten rakennemuutosten tuomiin 
sopeutumisongelmiin. Yrittäjäksi virittävien toimenpiteiden suunnittelu sekä uusien yritysten pe-
rustamisen ja toimivien yritysten kehityksen tukeminen ovat yhä keskeisempiä yrittäjyyden edis-
tämisen kohteita (Koskinen 1996, 20). Mikäli jollakin alueella ei yrityksiä ole, niin kehittämisen 
vaihtoehdoiksi jäävät joko satunnainen ja onnekas yrityksen sijoittumispäätös tai alueelliseen oma-
toimisuuteen ja käytännössä pienyritysten uusperustantaan ja mahdolliseen kasvuun tukeutuva 
kehitysura (Laukkanen 1999, 123). 
 
Pienyritysten on todettu eri tutkimuksissa lisäävän elinkeinoelämän sopeutumiskykyä, parantavan 
työllisyyttä, tasaavan alueellisia eroja ja antavan mielekkäitä työtilaisuuksia (Huuskonen 1992, 9). 
Maaseudun menestyviä yrityksiä voidaan aiheellisesti pitää alueellisen kehityksen moottoreina 
(Hautamäki 2000, 9). Väitettä tukevat Hautamäen (2000, 9) mukaan myös yli 300 asiantuntijan ja 
kunnan johtohenkilön kuntien tulevaisuusbarometrissä antama arvio, jonka mukaan menestyvät 
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yritykset ovat kuntien tärkein menestystekijä. Maaseutualueilta löytyy väitteiden tueksi myös hyviä 
käytännön esimerkkejä, kuten Ojala Group Sievistä, Ponsse Oy Vieremältä, Maaseudun Kone Oy 
Ylihärmästä ja Veljekset Keskinen Töysästä. Erityisen tärkeää harvaan asutulle maaseudulle olisi 
löytää kasvukykyisiä ja –haluisia yrityksiä, koska vain noin 7 % pienistä ja keskikokoisista yrityksis-
tä tähtää tietoiseen kasvuun kauppa- ja teollisuusministeriön pk-parometrin mukaan (Laukkanen 
1999, 9). Aluepoliittisesti olisi kannattavampaa keskittyä yritysten kasvattamiseen ja hengissä pi-
tämiseen kuin uusien yritysten perustannan tukemiseen (Kangasharju 1999, 77). Laukkasen (1999, 
151) mukaan on paljon tutkijoita (Harrison & Leitch 1996; Isaksen & Spilling 1996; Smallbone 
1995; Storey 1994 ja 1996; Storey & Strange 1992), joiden mukaan kehittämisinterventioiden pai-
nopisteen tulisi kohdistua toimivien yritysten laajentamiseen. Tällöin yritysten uusperustanta olisi 
enintään täydentävä tai vain tietyissä erityisolosuhteissa ensisijainen reitti. Erityisistä olosuhteista 
maaseudun kannalta voisivat kyseeseen tulla harvaan asutun maaseudun alueet, joihin ei vielä ole 
syntynyt kehittyvää yrityskantaa. Suomessa viimeaikaisessa maaseutututkimuksessa on pohdittu 
uusia keinoja, joilla uusien yritysten perustamista ja uusien elinkeinoalojen löytämistä voitaisiin 
mahdollisimman laajalti käyttää maaseudun kehittämisessä (Muilu 2009, 7). Harvaan asutun maa-
seudun talouden näkökulmasta teollisuuspainotteiselle kehittämiselle ei ole näköpiirissä vaihtoeh-
toa. Myös alueiden suhteellisen aseman parantaminen edellyttää alueelta ulospäin suuntautuvaa 
yritystoimintaa, jolloin tyypillisesti on kysymys perinteisestä tehdasteollisuudesta tai matkailuteol-
lisuudesta (Niittykangas ja Siiropää 1999, 78). Nykyisten nopeasti vaihtuvien yritysten toimin-
taympäristöjen takia yritystoiminnan on uudistuttava nopeasti. Siksi käsillä olevassa tutkimuksessa 
harvaan asutun maaseudun kehittämiseen merkittävästi vaikuttavia toimivia yrityksiä kutsutaan 
uusiutuviksi yrityksiksi. Tällaiset yritykset kehittävät ja laajentavat toimintaansa aktiivisesti. 
 
Yritystoiminnan aloittaminen riippuu yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista ja ympäristöte-
kijöistä. Mikäli ympäristö ei tarjoa tiettyjä edellytyksiä, päätös yritystoiminnan aloittamisesta jää 
tekemättä. Toisaalta yrittäjäksi aikovalla pitää olla hyvä motivaatio asian toteuttamiseen. Suomen 
harvaan asutun maaseudun yhteisiä yritysten toimintaympäristöjen piirteitä ovat kansallista kes-
kiarvoa alhaisempi koulutustaso ja tiheästi asuttuja alueita vähäisempi aktiivisuus uusien yritysten 
perustamisessa. Harvaan asutun maaseudun kuntien yhteistyöintensiteetti on heikompi kuin tihe-
ästi asuttujen seutujen kunnilla. Lisäksi näiden alueiden yritysten toimintaympäristöä luonnehtivat 
kansallista keskiarvoa alhaisempi teknologian taso, vähäisempi klusteroituminen sekä alhaisempi 
pendelöintiaste (Ritsilä 1999, 56). 
 
Soveltamalla Higginsin (1983) esittämää yrityksen strategian suunnittelusystematiikkaa on Eriks-
son (1995, 15) kehittänyt yrityksen sijaintipaikan valintastrategiasta kuvion 25 mukaisen mallin.  
 

 
Kuvio 25. Yrityksen sijaintipaikan valintastrategia (Eriksson 1995, 15). 
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Tutkimusten mukaan yritykset uhraavat vain hyvin vähän aikaa ja rahaa sijaintipäätöksen tekemi-
seen (Townroe 1971; Littunen 1991). Sijaintipäätöksen onnistumisen kannalta olisi ratkaisevaa, et-
tä yritys kykenee yksityiskohtaisesti määrittämään kaikki sijaintipaikan valintaa koskevat vaatimuk-
sensa. Yrittäjällä on edessään sijaintipaikan valinta, kun hän perustaa uuden yrityksen tai laajentaa 
olemassa olevaa yritystä. Sijaintipaikan valinta alkaa menestystekijäanalyysillä, joka jakaantuu yri-
tys- ja ympäristöanalyysiin. Yritysanalyysin perusteella määritetään yrityksen vahvuudet ja heik-
koudet. Ympäristöanalyysin avulla tunnistetaan mahdollisuudet ja uhat. Valintapäätös tehdään yri-
tyksen strategisten päämäärien mukaisesti. Strategiset vaihtoehdot tunnistetaan sekä arvioidaan ja 
lopulta tehdään päätös sijaintipaikasta. Usein valitaan ensimmäinen sopiva vaihtoehto (Eriksson 
1995, 28). 
 
Laukkasen (1999, 151) mukaan paikallisen kehittämisen kannalta seuraavat yritystyypit ovat tär-
keitä: 

- nopeasti kasvavat tuotannolliset yritykset, joilla on kasvupotentiaalia lähimarkkinoiden ul-
kopuolelle 

- muualla toimivien yritysten kooltaan merkittävät ja pitkäaikaiset alueelliset sivutoimipai-
kat, joista voi syntyä uutta paikallista yrittäjyyttä, toisin sanoen yritykset, joilla on spin-off 
–potentiaalia 

- paikalliset sopimustuotantoyritykset, joilla voi olla myös kasvupotentiaalia 
- laajempia alueita palvelevat yrityspalveluyritykset 
- maa- ja metsätalouteen tukeutuvat täydentävät liiketoiminnat 
- alueelta puuttuvat, kuluttajapalveluja tarjoavat mikroyritykset  

 
Pienten harvaan asutun maaseudun kuntien kannalta tärkeä kysymys on uusien työpaikkojen syn-
tyminen. Kuviossa 26 esitetään pieniä ja keskisuuria yritystyyppejä kasvuvaikutusten ja syntyedel-
lytysten perusteella ryhmiteltynä Laukkasen (1999, 148) mukaan. 
 
Laukkanen jakaa yritykset kuvion mukaan väljästi neljään ryhmään. Ensimmäiseen kuuluvat lä-
hiyritykset. Toiseen kuuluvat yrityspalveluyritykset. Kolmanteen kuuluvat työintensiiviset paikal-
lisyritykset. Neljänteen kuuluvat kehittyneet tuotannolliset yritykset. Seudun tai kunnan kehittämi-
sen kannalta tärkeintä olisi paikallistaa kehittämiskykyiset ja nopeakasvuiset yritykset. 
 

 
Kuvio 26. Pieniä ja keskisuuria yritystyyppejä kasvuvaikutusten ja syntyedellytysten perusteel-

la ryhmiteltynä (Laukkanen 1999, 148). 

 tuontitukkukauppa   kansainväliset konsulttipalvelut   hitec-teollisuus

      järjestelmä- ja palveluyritykset

  suunnitteluyritykset design-, tuotanto- ja vientiyritys

           laiteintensiiviset yrityspalvelut
       vakiotuotteiden vientiyritys 

vientimarkkinointiyritykset
   kauppayritykset

                 yksityistyvät julkiset palvelut
         ravitsemusliikkeet                                (hoivayritykset)
edustusliikkeet   henkilökohtaiset palvelut

ympäristöpalvelut
              turvapalvelut 

korjauspalvelut 

Pieni 

Yrityksen ja tai
liiketoiminnan
riippuvuus 
lähialueensa 
kehityksestä 

Suuri

      Pienet, alueelliset Huomattavat 
                     Yritysten tyypilliset laajenemisedellytykset ja
                      uusien työpaikkojen syntymahdollisuudet

         Huomattava, 
         vuosia

Yrityksen
resurssitarve, 
synnyttämisen
vaikeusaste, 
kasvun aikatarve

        Kevyt,
        kuukausia 
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Gibbin (1991, 1997, 1997b) mukaan yrityksellä on kasvupotentiaalia, jos sillä on markkina- tai 
tuoteideoita, monipuolista tietämystä ja riittävät resurssit. Kasvukykyisten yritysten tieto- ja oh-
jausjärjestelmien on oltava kunnossa ja yritysten avainhenkilöstön on oltava kasvukykyistä ja –ha-
luista (Laukkanen 1999, 89). Aution (2000, 331) mukaan yrityksen menestymisellä on yhteys mui-
den asioiden ohella aloitustiimin jäsenten lukumäärään, aikaisempaan kokemukseen kyseiseltä te-
ollisuuden alalta, siihen miten hyvin johtoryhmän eri jäsenten taidot täydentävät toisiaan ja koke-
mukseen aikaisemmista yritysten aloittamisista. Kasvuhakuisuuteen vaikuttavat lisäksi yrittäjän itse 
kokema kyvykkyys saavuttaa kasvua ja koettu kasvun mahdollisuus ja tarve (Autere 2000, 14; Da-
vidsson 1991). 
 
Nykyaikainen yritystoiminta tarvitsee ympärilleen monentyyppisiä fyysisiä resursseja toimiakseen 
ja kehittyäkseen. Tarvitaan työntekijöitä, tontteja, kunnallistekniikkaa, tiloja sekä koneita ja laittei-
ta. Yritysten logistiikka tarvitsee hyvät liikenneyhteydet. Tuotannossa tarvittavat raaka-aineet ja 
tarvikkeet on saatava vaivatta ja nopeasti kulkemaan. Samoin valmistetut tuotteet on saatava no-
peasti ja luotettavasti asiakkaille. Nykyään korostuvat hyvät tietoliikenneyhteydet. Elinkeinotoi-
minnassa tarvittava tietomäärä kasvaa jatkuvasti. Pekkarisen ja Sutelan (1999, 148) mukaan talou-
dellisesta kasvusta kolmanneksen selittää työvoiman kasvu, kolmanneksen pääoman määrän lisäys 
ja kolmanneksen tekninen kehitys. Harvaan asutun maaseudun kannalta katsoen kaikki kolme 
edellä mainittua kasvutekijää ovat ongelmallisia, koska väki eli työvoima vähenee ja vanhenee, 
pääomista on puutetta ja tekninen kehitys tapahtuu pääosin kasvukeskuksissa. 
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3. Alueellisen kehittämisen malli 

3.1. Harvaan asutun maaseudun kunnan menestymisen pe-
rustekijät 

Suomen harvaan asutun maaseudun kunnat ovat menettäneet elinvoimaansa ja suorastaan kurjis-
tuneet jo kymmenien vuosien ajan. Näiden kuntien kehittämisajattelun pohjaksi tarvitaan yleinen 
malli, joka on tehokas väline kehitystyön apuna mutta joka kuitenkin on yksinkertainen ja selkeä. 
Mallin tulee sopia hyvin paikallisten toimija-avaruuksien vahvistamiseen. 
 
Alueiden kehittämisen kirjallisuuskatsauksesta voidaan tiivistetysti esittää seuraavia johtopäätök-
siä: 
 

1. Tutkimustulokset, kokemukset ja käytännön esimerkit Suomesta ja muualta vahvista-
vat, että pienen ja keskisuuren yritystoiminnan edistäminen on tärkeä väline harvaan 
asutun maaseudun kuntien kehittämisessä. Paikallisen hallinnon on otettava aktiivinen 
ote yritystoiminnan kehittämiseen. Harvan yritysrakenteen takia uusien ja tai yritys-
toimintaa laajentavien ja kehittävien, eli uusiutuvien, yrittäjien löytäminen on tärkeää 
pienille ja syrjäisille maaseutukunnille. Harvaan asutun maaseudun kunnat tarvitsevat 
monipuolistuvaa elinkeinotoimintaa paikallisen toimija-avaruuden vahvistamiseksi. 
Uudet ja uusiutuvat yrittäjät ovat oleellisin osa paikallista toimija-avaruutta. 

2. Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan kehittäminen harvaan asutulla maaseudulla tar-
vitsee riittävät resurssit. Ilman resursseja kehittämistoiminta ei ole mahdollista. Alueen 
omien resurssien lisäksi tarvitaan resursseja alueen ulkopuolelta. 

3. Inhimillinen pääoma on avainasemassa yritystoiminnan kehittämisessä. Osaamista 
tarvitaan yritystoiminnan jokaisella sektorilla. Osaamisvarannon kasvattaminen lisää 
innovaatioita eli uudisteita yritystoiminnan eri osa-alueilla ja nopeuttaa talouden kas-
vua. 

4. Viennin osuuden kasvu Suomen bruttokansantuotteesta, pienet kotimarkkinat, Suo-
men liittyminen EU:hun ja globalisaatio edellyttävät kansainvälisten asioiden opettelua 
ja hallintaa myös harvaan asutun maaseudun kunnissa. 
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Esitetyt johtopäätökset voidaan havainnollistaa mallina harvaan asutun maaseudun kunnan tai 
alueen menestymisen perusedellytyksistä nykyisessä kehitysvaiheessa kuvion 27 tapaan: 
 

 
 

Kuvio 27. Kunnan tai alueen menestymisen perustekijät ja niiden riippuvuudet toisistaan. 

 
Kuvio 27 muodostaa ensimmäisen konstruktion harvaan asutun maaseudun kehittämiselle. Kuten 
kuvio 27 esittää, uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen, käytettävissä olevat resurssit, osaami-
nen, kansainvälisyys ja jonkun alueen tai seudun kehittyminen ovat monella lailla sidoksissa toi-
siinsa. Uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen lisää seudun resursseja, osaamista ja kansainvä-
listymistä. Uudet ja uusiutuvat yrittäjät tuovat lisäresursseja seudun tai kunnan kehittämiseen ja 
resurssien haltijoista voi tulla uusia yrittäjiä. Resurssien käyttö lisää osaamista ja osaaminen luo li-
säresursseja. Osaaminen edistää myös kansainvälistymistä ja kansainvälisyys lisää osaamista.  
 
Kuvion 27 jokainen yksittäinen peruselementti, eli uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen, re-
surssit, osaaminen ja kansainvälisyys, yksinään vaikuttaa alueen tai kunnan kehittymiseen. Uusien 
yrittäjähenkisten henkilöiden löytäminen johonkin yritykseen voi vaikuttaa merkittävästi kyseisen 
yrityksen toimintaan. Uudet yrittäjähenkisesti työskentelevät henkilöt saavat yrityksen käytännön 
tuotantotoimet sujumaan ja sitä kautta suoraan vaikuttavat kunnan kehittymiseen. Alueen ulko-
puolelta saadut resurssit, esimerkiksi rahoitusresurssit, voivat mahdollistaa vaativan tuotekehitys-
työn aloittamisen jossakin yrityksessä. Jonkun uuden tutkimus- tai oppilaitoksen perustaminen 
vaikuttaa osaamistasoa nostamalla monella lailla alueen kehittymiseen. Jonkun kuntalaisen pitkä-
aikainen ulkomailla oleskelu voi avata uusia vientikanavia seudun tuotteille. Yrityksen syntyminen 
vaatii resursseja, tiettyä osaamista ja viennin alkaessa kansainvälisten asioiden tuntemista. Toisaal-
ta jonkun henkilön hyvä kansainvälinen kokemus lisää osaamista, voi tuoda lisäresursseja ja mah-
dollisuuksia uusien yrittäjien löytämiseen. 
 
Kuvion 27 malli on sama, oli kyseessä sitten kasvukeskus tai maaseutu. Toisin sanoen kehittämi-
sen perustekijät ovat erilaisilla paikkakunnilla samat. Eri asia toki on, minkälaisia edellytyksiä eri 
alueilla on edistää mallin eri osakokonaisuuksia. Pienissä harvaan asutun maaseudun kunnissa 
mallin osa-alueet ovat vaikeammin hyödynnettävissä kuin kasvukeskuksissa. Kasvukeskuksissa on 
yliopistoja, ammattioppilaitoksia ja erilaisia tutkimuskeskuksia lisäämässä resursseja ja osaamista 
sekä edistämässä kansainvälisyyttä. 
 

Uusien ja uusiutuvien

yrittäjien löytäminen 

Resurssit

Osaaminen

Kansainvälisyys 

Alueen tai
kunnan

kehittyminen 
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Kuvion 27 oleellinen sisältö voidaan esittää myös funktiona seuraavasti: 
 
Alueen kehittyminen = f(uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen, resurssit, osaaminen, kan-
sainvälisyys) 
 
Kansainvälisen talouden suhdanteet ja muut talouteen vaikuttavat vaikeasti ennakoitavissa olevat 
tapahtumat, kuten levottomuudet, erilaiset tautiepidemiat ja terrorismi, jätetään tarkastelun ulko-
puolelle. 
 
Seuraavassa tarkastellaan lähemmin kutakin kuviossa 27 esitettyä menestymisen perustekijää kun-
nan tai alueen kehittämisessä. 

3.2. Uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen 
Monet tutkijat korostavat, että pienellä ja keskisuurella yrittäjyydellä on merkittävä osuus kansan-
taloudessa ja talouden kasvamisessa. Toinen merkittävä tekijä kansantaloudessa ovat suuret yri-
tykset. Harvaan asutun maaseudun kunnissa on harvemmin suuria yrityksiä, joten harvaan asuttu-
jen seutujen taloudellinen kasvu on lähes kokonaan riippuvainen pienestä ja keskisuuresta yritys-
toiminnasta. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen alueelle käsitetään laa-
jasti. Uusilla ja uusiutuvilla yrittäjillä tarkoitetaan kaikkea yrittäjämäistä käyttäytymistä, joka voi 
vaikuttaa seudun kehittymiseen. Tällaista yrittäjämäistä käyttäytymistä voi osoittaa esimerkiksi 
toisten omistaman yrityksen palveluksessa oleva henkilö, jonka panos yrityksen kehittämiseen on 
merkittävä. Tällaiset henkilöt ovat yrityksen avainhenkilöitä. Nykyään kilpailu markkinoilla on niin 
kovaa, että yrityksen kaikkien työntekijöiden on omaksuttava yrittäjämäinen asenne työhön. Yri-
tyksessä työskentelevät henkilöt ratkaisevat yrityksen menestymisen. 
 
Tärkein ryhmä uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytämisessä ovat yrityksen perustajat tai jo omaa 
yritystä johtavat henkilöt, joiden yrittäjähenki kasvaa entisestään heidän perustaessaan uuden yri-
tyksen tai kehittäessään ja laajentaessaan olemassa olevaa yritystään. Kaiken liiketoiminnan, jokai-
sen yrityksen ja niille rakentuvan seututalouden pitää uudistua koko ajan (Laukkanen 2006, 51). 
 
Suomalaiset eivät kansainvälisten vertailututkimusten mukaan ole olleet 1990-luvulla erityisen in-
nokkaita perustamaan uusia yrityksiä. London Business Schoolin ja yhdysvaltalaisen Babson Col-
legen aloitteesta tehdyssä Global Entrepreneurship Monitor (GEM) -tutkimuksessa (Arenius ja 
Autio 1999, 19) Suomi sijoittui häntäpäähän uusien yritysten perustamishalukkuudessa. Tutkimus 
tehtiin G7-maiden lisäksi Tanskassa, Israelissa ja Suomessa. Suurinta kiinnostus yritysten perus-
tamiseen oli USA:ssa, Kanadassa ja Israelissa, jossa noin 7 henkeä sadasta aikoi perustaa yrityksen. 
Keskimääräistä kiinnostus yrityksen perustamiseen oli Britanniassa ja Italiassa, joissa 3-4 henkeä 
sadasta halusi perustaa yrityksen. Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa ja Japanissa vain va-
jaa 2 henkilöä sadasta suunnitteli vakavasti yrittäjäksi ryhtymistä. GEM-raportin mukaan yrittä-
misaktiivisuutta säätelevät ennen muuta kulttuurin ja yhteiskunnan arvot, yhdessä taloudellisen ja 
poliittisen järjestelmän kanssa. Kysymys on enemmänkin siitä, miten kannattavana yrittämistä pi-
detään kuin siitä, miten kannattavaa se todellisuudessa on. 
 
Yritysten perustamisaktiivisuus on kasvanut selvästi Suomessa 2000-luvulla. Vuonna 2007 oman 
yrityksen aikoi perustaa 4,4 henkeä sadasta. Kyseessä on tilastollisesti merkitsevä muutos (Bosma 
ym. 2007, 16-17). Yrittäjyyden lisäämiseksi yrittäjien pitäisi päästä nauttimaan entistä enemmän 
onnistumisensa tuloksista. Viime vuosina näin on tapahtunutkin Suomessa yhä suuremmassa 
määrin. 
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Nuorison asennoituminen maaseudun kehittämiseen ja yrittämiseen maaseudulla on yksi tär-
keimmistä asioista pienten harvaan asutun maaseudun kuntien kannalta. Helsingin yliopiston 
Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Seinäjoelta teki valtakunnallisen kyselyn asiasta 1990-
luvun puolivälin jälkeen (Paunikallio 1997). Tutkimuksen raportti on laadittu yhteensä 543 etelä-
pohjalaisen ja pohjoiskarjalaisen nuoren antamien vastausten pohjalta. Valtakunnallisessa tutki-
muksessa haettiin vastauksia seuraavien neljän osa-alueen kysymyksiin (Paunikallio 1997, 12-14): 
 

1) ensimmäisessä osa-alueessa ovat kysymykset nuorten elämästä maaseudulla 
2) toisessa osa-alueessa etsitään vastauksia siihen, mitä nuoret ajattelevat ja tietävät yrittäjyy-

teen ja itsensä työllistämiseen liittyvistä asioista 
3) kolmannen osa-alueen muodostavat kysymykset osallistumisesta yhteiskunnalliseen pää-

töksentekoon ja oman kotipaikkakunnan kehittämiseen 
4) neljäntenä aiheena, johon tutkimuksella haettiin tietoa, olivat nuorten maalta muuton syyt 

 
Valtakunnallisen tutkimuksen tulosten mukaan (Paunikallio 1997, tiivistelmä) noin 80 % maaseu-
dun nuorista on melko tai erittäin tyytyväisiä kotipaikkaansa. Nuoret arvostavat suuresti luonnon 
läheisyyttä, mahdollisuutta olla omissa oloissaan ja maaseudun turvallisuutta. Eniten maaseudun 
nuoria häiritsevät vähäiset huvittelumahdollisuudet ja pitkät välimatkat sekä hankalat kulkuyhtey-
det. Muita maaseudun haittapuolia ovat muun muassa kauppojen vähäisyys ja niiden suppea tuo-
tevalikoima sekä työmarkkinoiden kapeus ja kaupunkeja alhaisempi palkkataso. 
 
Maaseudun nuorista noin 35 % pitää yrittäjyyttä kiinnostavana vaihtoehtona. Työtä saadakseen 
maaseudun nuoret ovat valmiita muuttamaan melkein minne tahansa, vaihtamaan alaa ja hankki-
maan uuden ammatin tai harkitsemaan yrittäjäksi ryhtymistä. Mahdollisuudet uralla etenemiseen 
ovat etusijalla nuorten tehdessä päätöksiä tulevasta asuinpaikastaan. Moni maaseudun nuori haa-
veilee kuitenkin mahdollisuudesta muuttaa takaisin alkuperäiseen kotikuntaansa jonakin päivänä.  
 
Moni maaseudun nuori haluaisi olla mukana kotipaikkakuntansa kehittämisessä mutta vaikutus-
mahdollisuuksista on puutetta. Nurinkurisena nuoret näkevät sen, että heidän mielipidettään ei 
kysytä edes heitä itseään koskevissa asioissa, kuten harrastustoimintaan tai nuorten kokoontumis-
paikkoihin liittyvissä päätöksissä. 
 
Ihmismielen rakenne on hyvä lähtökohta pohtia sitä, miten uusia yrittäjiä voidaan löytää. Snow ja 
Corno & Jackson (1994, 247) ovat rakentaneet yksilöllisiä konstruktioeroja kuvaavan taksonomi-
an, jota havainnollistetaan kuviossa 28. Kuvion mukaan ihmismieli rakentuu kolmesta eri alueesta, 
jotka ovat affektiivinen, konatiivinen ja kognitiivinen alue. Ensin mainittu alue liittyy tunteisiin, 
toinen tahtoon ja kolmas tietoon. Käsillä olevassa tutkimuksessa näitä alueita kutsutaan tunne-, 
tahto- ja tietoalueeksi. 
 
Tunnealueeseen kuuluvat asenteet ja arvot, erilaiset persoonallisuustekijät, mielenlaatu ja luon-
teenpiirteet. Tahtoalue puolestaan koostuu mielenkiinnon kohteista, persoonallisista tyyleistä, 
orientaatioista itseen, muihin ja uraan, toiminnan kontrolloinnista ja saavutusorientaatiosta. Tieto-
alueeseen kuuluvat muun muassa uskomukset, asiatieto, erilaiset taidot ja älykkyyteen liittyvät te-
kijät. 
 
Tunnealueella toiset ihmiset voivat vaikuttaa jonkun ihmisen asenteisiin ja arvoihin. Kuvion mu-
kaan tunnetekijöistä asenteet vaikuttavat mielenkiinnon kohteisiin tahtotekijöissä. Tunnetekijöistä 
arvot puolestaan vaikuttavat uraorientaatioon tahtotekijöissä. Toisten ihmisten kannustamisella 
on vaikutusta saavutusorientaatioon. Tietoalueella pystytään koulutuksella vaikuttamaan usko-
muksiin, erilaisiin taktiikkoihin ja strategioihin sekä eri taitoihin ja asiatietoon. Koulutuksella pys-
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tytään antamaan valmiudet yritystoiminnassa tarvittaviin tietoihin ja taitoihin. Käytännön työelä-
mässä tarvittavat tiedot ja taidot karttuvat vähitellen työuran kuluessa. Usein puhutaan niin sano-
tusta hiljaisesta tiedosta (englanniksi tacit knowledge), joka siirtyy henkilökohtaisessa kontaktissa 
ihmiseltä toiselle. 
 
 

 
Kuvio 28. Yksilöllisiä konstruktioeroja kuvaava taksonomia (Snow ja Corno & Jackson 1994, 

247). 

 
Tilanne pienissä harvaan asutun maaseudun kunnissa on harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta 
2000-luvun alkuvuosina niin vaikea, että kaikki ajateltavissa olevat tekijät olisi otettava käyttöön 
uusia ja uusiutuvia yrittäjiä etsittäessä. Siten kaikki ihmismielen alueet, tunne-, tahto- ja tietoteki-
jät, olisi kyettävä tehokkaasti hyödyntämään käytännön kehittämistyössä. Käytännössä se tarkoit-
taa etenemistä monella rintamalla yhtä aikaa. Pienten harvaan asuttujen maaseutukuntien asukkai-
den tunnesiteitä omaan alueeseen tai kuntaan tulee vahvistaa. Yrittäjyyttä tulee edistää. Ihmisiä tu-
lee rohkaista itsensä kehittämiseen. Erityisesti työelämässä ja yritysten perustamisessa ja kehittä-
misessä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimista tulee edistää. 
 
Tunteeseen, tahtoon ja tietoon liittyvien valmiuksien kehittäminen ei vielä riitä, kun edistetään uu-
sien ja uusiutuvien yrittäjien saamista jollekin alueelle. On myös tarkasteltava olosuhteita eli tilan-
teita, joissa yritystoimintaa harjoittava ihminen elää. Yrittäjyyteen vaikuttavia tilannetekijöitä ovat 
muun muassa seudulla vaikuttava ilmapiiri, perheen taloudellinen tilanne, puolison tuki hankkeel-
le ja terveyteen liittyvät asiat. 

3.3. Resurssit 
Kukin yritys hallitsee omia ainutlaatuisia resurssejaan, joiden vaikea korvattavuus ja kopioitavuus 
voi tarjota niille pitkäkestoisen kilpailuedun muihin yrityksiin nähden (Prahalad & Hamel 1990). 
Suomessa teollisuus syntyi 1800-luvulla sopivien luonnonvarojen, erityisesti energiavarojen ää-
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reen. Uusiutuvat luonnonvarat ovat resurssilähtöisen maaseutuajattelun ydin (Kuhmonen & Niit-
tykangas 2008, 63). Vielä nykyäänkin luonnonvararesursseilla on teollisuuden sijoittumisessa tär-
keä merkitys. Esimerkiksi Suomenselän hidaskasvuiset metsät tarjoavat näiden seutujen puunja-
lostusteollisuudelle hyvät lähtökohdat. Jonkun alueen soravarat mahdollistavat sinne betoniteolli-
suuden kehittymisen. Maaseudun turvevarat antavat mahdollisuuksia paitsi polttoturpeen nosta-
miselle myös turvejalosteiden tuottamiseen. Maaseudun luonto tarjoaa monia vielä käyttämättö-
miä mahdollisuuksia matkailuelinkeinon kehittämiseen. Monipuolinen ja puhdas luonto vaikuttaa 
myös merkittävästi asumisviihtyvyyteen kyseisellä alueella. 
 
Lähes jokaisesta harvaan asutun maaseudun kunnasta löytyy teollisuuden tarpeisiin tontteja, joilla 
on jo kunnallistekniikka valmiina. Näiden tonttien hinta on huomattavasti alhaisempi kuin kasvu-
keskuksissa. Ne muodostavat kilpailuedun teollisuuden sijoittumisessa. Monissa kunnissa olleet 
tyhjät toimitilat ovat laman jäljiltä täyttyneet nopeasti ja tarve rakentaa uusia tiloja on kova. Fyysi-
siin toimintaresursseihin kuuluvat edellä mainittujen lisäksi muun muassa energian hinta ja saata-
vuus, asuntotilanne, liikenneyhteydet sekä nykyaikaiselle yritystoiminnalle erityisen tärkeät tietolii-
kenneyhteydet. 
 
Menestys syntyy idearikkaiden ja ammattitaitoisten ihmisten ja pääoman yhdistelmästä. Kaikki 
toiminta lähtee ammattitaitoisista ihmisistä. Työvoimaresurssit ovat kaiken yritystoiminnan perus-
lähtökohtia. Kuten edellä on todettu, niin Pekkarisen ja Sutelan (1999, 148) mukaan kolmannek-
sen talouden kasvusta selittää pääoman määrän lisäys. Pääomat eli rahoitusresurssit lisääntyvät 
etupäässä siellä, missä maan kannattavin vientiteollisuus sijaitsee eli kasvukeskuksissa. Aloittavat 
tai laajentavat yritykset rahoittavat toimintansa avustuksilla, omistajien sijoituksilla, pääomasijoit-
tajilta saadulla riskirahoituksella, tulorahoituksilla ja lainoilla eri lähteistä. Lainalähteistä tärkeimpiä 
ovat pankit ja vakuutusyhtiöt. Aloittavien yritysten rahoittamisessa yksityisellä riskipääomalla on 
merkittävä rooli, koska se täyttää sitä aukkoa, joka jää omistajien rahoituksen ja pääomasijoitusyh-
tiöiden tarjoaman riskirahoituksen väliin (Mason ja Harrison 1999, 221).  
 
Aloittava yrittäjä tai laajentuva yritys tarvitsee monenlaista tukea harvaan asutulla maaseudulla. 
Useimmiten yrityksen perustamista suunnitteleva henkilö ottaa ensin yhteyttä kuntansa elinkei-
noasiamieheen tai vastaavaan. Yhdessä he pohtivat yritysideaa eri puolilta ja päättävät siitä, kuinka 
idean kehittelyä jatketaan. Monesti idean kehitystyöhön otetaan mukaan jokin seudulla toimiva 
kehitysprojekti, jonka tavoitteena on tukea aloittavia yrityksiä. Kehitysprojektin kautta yrittäjä voi 
saada parasta mahdollista asiantuntija-apua, mitä lähialueilta tai koko maailmasta on saatavilla. 
Monet Suomen kunnista ovat yhtiöittäneet oman kehittämistoimintansa joko yksin tai yhdessä 
naapurikuntien kanssa. 
 
Dubini (1989) ja Malecki (1997) jakavat yrittäjyyden toimintaympäristöt suotuisiin ja karuihin 
(Laukkanen 1999, 45). Suotuisassa ympäristössä on muun muassa runsaasti pien- ja perheyrityk-
siä, näkyviä myönteisiä roolimalleja, monipuolinen paikallistalous, hyvä infrastruktuuri, paljon tie-
tämys-, osaamis- ja rahoitusresursseja sekä mahdollisuus saada tukea yrityshankkeelle julkisista 
lähteistä. Karuissa olosuhteissa monet edellä luetellut asiat puuttuvat. 
 
Koulutuksen merkitys on yhä suurempi tämän päivän työelämässä. Useimmat uudet tuotteet syn-
tyvät nykyään pitkäjänteisen kehittämistyön tuloksena alkuvaiheessa eri tutkimuslaitoksissa tai yli-
opistoissa tehdyn työn pohjalta. Yhteistyö tällaisten laitosten kanssa on elintärkeää harvaan asutun 
maaseudun yrittäjille ja yrityksille. Uuden tuotteen kaupallistaminen eli markkinoille saaminen on 
useasti monimutkainen ja vaativa prosessi. Tuotteen tehokas valmistaminen edellyttää tietojen 
saamista eri valmistusmenetelmistä. Yritystoiminnan menestymiselle voi olla ratkaisevan tärkeää, 
miten hyvin yritys osaa itse käyttää ulkoisia tietolähteitä tai miten asiantuntevaa apua yritystoimin-
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taa tukevat organisaatiot pystyvät yritykselle tarjoamaan. Toimintaympäristöresurssit vaikuttavat 
siten monilla eri tavoilla yrityksen elinkaareen. 

3.4. Osaaminen  
Tieto ja osaaminen ovat yrityksen tärkeimmät resurssit ja oppiminen tärkein mekanismi, jonka 
kautta yritys kehittää uutta tietoa ja osaamista (Autio 2000c, 27). Osaamisella tarkoitetaan tässä 
yhteydessä kaikkia niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat tarpeellisia jonkun yrityselämän tehtävän suo-
rittamiseen. Tänä päivänä yritykset toimivat epävarmassa, monimutkaisessa ja nopeasti muuttu-
vassa ympäristössä. Siksi on tärkeää, että yritykset pystyvät hankkimaan ajoissa tiedon, joka on 
tarpeen eteen tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Otalan (2000, 29) mukaan keskimäärin kaikesta 
tiedosta uusiutuu vuosittain noin parikymmentä prosenttia, alimmillaankin vähintään kymmenen 
prosenttia. Tietoja ja taitoja yritykset voivat hankkia monilla eri tavoilla, esimerkiksi ottamalla uu-
sia osakkaita tai työntekijöitä, omien kokemusten kautta, tarkkailemalla muita yrityksiä ja hankki-
malla tietoja eri lähteistä toimintaympäristössään. 
 
Yritysten perinteiset kilpailustrategiat, kuten suuruuden ekonomia, kustannustehokkuus, strategi-
set liittoutumat ja teknologiajohtajuus, eivät enää samassa määrin kuin aikaisemmin tuo niille kil-
pailuetua. Tämän päivän yritysten keskeisiä kilpailustrategioita ovat (Otala 2000, 24): 
 

- asiakaskeskeisyys 
- keskittyminen ydinasioihin 
- tehokas verkostoituminen 
- oikea ajoitus 
- nopea oppiminen 

 
Keskittymistä ydinasioihin voidaan kehittää ydinkompetenssiajattelun avulla. Yrityksen tulisi ym-
märtää omat ydinkompetenssinsa, jotta se kykenisi hyödyntämään käytössään olevat resurssit (So-
tarauta 2000, 132; Prahalad & Hamel 1990). Javidan (1998) kuvaa ydinkompetenssiajattelun kes-
keisiä käsitteitä, resursseja, kyvykkyyttä, kompetenssia ja ydinkompetenssia kuvion 29 tapaan (So-
tarauta 2000, 133; Javidan 1998, 62) 
 

 
Kuvio 29. Ydinkompetenssiajattelun keskeisten käsitteiden jaottelu (Sotarauta 2000, 133; Ja-

vidan 1998, 62). 
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Ydinkompetenssin täytyy täyttää neljä ehtoa (Sotarauta 2000, 134; Prahalad & Hamel 1990; Du-
rand 1998, 304): 
 

1) Sen tulee tarjota todellista lisäarvoa asiakkaille 
2) Sen tulee olla vaikea jäljitellä ja kopioida 
3) Sen tulee tarjota pääsy useille markkinoille 
4) Sen tulee olla harvinainen 

 
Yrityksen oppiminen tapahtuu yrityksen työntekijöiden ja johtajien (jäsenten) kautta. Yrityksen 
kapasiteetti oppia riippuu yrityksen jäsenten kapasiteetista oppia. Organisaation jäsenten oppimi-
sen helpottaminen ja edistäminen on koko yrityksen kehittämisen kriittinen tekijä (Vesalainen & 
Strömmer 1999, 121). 
 
Yksilön osaamista voidaan kuvata kädellä kuvion 30 tapaan (Otala 2000, 103). Kuviossa sormet 
kuvaavat osaamisen eri osa-alueita ja kämmen ihmisen omia henkilökohtaisia taitoja, motivaatiota 
sekä henkistä että fyysistä voimaa. Oppiminen kehittää kaikkia osaamisen osa-alueita verisuonilla 
kuvattujen tukiverkkojen avulla. Tukiverkko muodostuu niistä henkilöistä ja organisaatioista, jot-
ka auttavat, kannustavat ja tuottavat oppimista (Otala 2000, 103). 
 

 
Kuvio 30. Yksilön osaaminen (Otala 2000, 103). 

 
Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan jatkuvaa, elinikäistä oppimista. Yksilön 
osaaminen lisääntyy koko elämän ajan. Aikuisiässä yli 80 % uusista asioista opitaan työssä (Otala 
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2000, 106; Swedish Work Environment Fund 1994). Elinikäistä oppimista voidaan kuvata kuvion 
31 tapaan (Otala 2000, 109). 
 

 
Kuvio 31. Elinikäinen oppiminen (Otala 2000, 109). 

 
Yli-Renko (1999, 90) on kerännyt taulukkoon 4 eri tutkijoiden määrittelyjä ja käsityksiä organisaa-
tion oppimisen eri vaiheista. 
 

Taulukko 4.  Organisaation oppimisen erilaisia prosesseja (Yli-Renko 1999, 90). 
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Koskinen (1996) on väitöskirjassaan jakanut yrityksen toimintaympäristön pääoma-areenaan, 
markkina-areenaan, tuotantoareenaan ja yrittäjän areenaan. Koskisen käyttämä jaottelu soveltuu 
hyvin käytettäväksi käsillä olevassa tutkimuksessa. 
 
Pääoma-areena on voimakenttä, jossa talouden lainalaisuudet, voimat ja vastavoimat, testaavat 
yrityksen talouden terveyttä ja tasapainoa sekä toiminnan kokonaistehokkuutta ja uskottavuutta 
(Koskinen 1996, 103). Käsillä olevassa tutkimuksessa jonkun alueen tai kunnan yritysten talou-
teen liittyvää osaamista nimitetään talousosaamiseksi. 
 
Markkina-areena on kilpailukenttä, jossa yrityksen tarjonta, tuotteet ja palvelut testataan. Markki-
nat joko antavat tai eivät anna yritykselle elintilaa ja kasvun mahdollisuutta (Koskinen 1996, 123). 
Asiakastuntemuksesta ja kyvystä palvella joustavasti asiakkaan muuttuvia tarpeita on tullut ratkai-
seva menestystekijä, jopa niin, että on mahdollista puhua asiakaspääomasta yhtenä yritykselle tär-
keistä ominaisuuksista. Markkinaymmärrys on samalla keskeinen menestyvää tuotekehitystyötä 
ohjaava voima (Niemelä 2000, 31). Innovatiivisen tuotteen kansainväliseen kaupallistamiseen tar-
vitaan yrityksessä keskimäärin 4-6-kertainen panostus verrattuna tutkimus- ja tuotekehitysvaiheen 
panostukseen (Leskinen 2001, 12). Käsillä olevassa tutkimuksessa jonkun seudun tai kunnan yri-
tysten markkinoitiin liittyvää osaamista kutsutaan markkinointiosaamiseksi. 
 
Tuotantoareena muodostuu siitä sisäisestä toimintakokonaisuudesta, jossa yrityksen luomat työ-
paikat syntyvät ja jossa yrityksen tarjoamat tuotteet ja palvelut saavat sisällön ja muodon sekä yri-
tyksen perusvoimavarat, rakenteet, toimintapolitiikat ja kokonaispuitteet määritellään. Yhden 
hengen yrityksessä tuotantoareena voi käsittää vain yhden palvelun tai tuotteen tarjoamisen. Yh-
tiömuotoisessa toiminnassa on usein kysymys laajemmasta ja monimuotoisemmasta kokonaisuu-
desta, jossa toiminnan kaikki tuotannontekijät ovat jatkuvan arvioinnin ja sopeuttamisen kohteena 
(Koskinen 1996, 143). Ulkoinen tehokkuus liittyy läheisesti kaupalliseen tehokkuuteen (markki-
nointiosaamiseen) kun taas sisäinen tehokkuus nähdään yleensä tuotannontekijöiden tuottavuute-
na (Koskinen 1996, 18).  
 
Uusien teknologioiden oikein ajoitettu soveltaminen, teknologian trendien tuntemus, yhteys pe-
rustutkimuksen tuottamaan tietoon ja maailmanlaajuisiin tietokantoihin ja uuden tiedon tuottajiin 
ovat yritystoiminnan kehittämisen peruspilareita (Leskinen 2001, 10). Mikäli uusi teknologiayritys 
kykenee asemoimaan itsensä optimaalisesti sisäisiin ja ulkoisiin oppimisen lähteisiin, ja mikäli se 
kykenee hyödyntämään näitä lähteitä tehokkaasti oman oppimisen vauhdittajana, sen todennäköi-
syys menestyä on merkittävästi suurempi kuin sellaisen yrityksen, jonka oppimiskyky on jostain 
syystä rajoittunut (Autio 2000c, 28). Yrityksen oppimisen teoria on tunnistanut kaksi perusmeka-
nismia, joihin yrityksen oppiminen perustuu: kommunikaatio ja kombinointi (Autio 2000c, 28; 
Cohen & Levinthal 1990; Nahapiet & Ghoshal 1998). Kommunikaatiota tarvitaan tiedon siirtä-
miseen ja kombinointia tietojen yhdistämiseen, mikä synnyttää uutta tietoutta. Maaseudun elin-
keinoelämän kyky omaksua uutta teknologiaa ja soveltaa sitä innovatiivisesti liiketoiminnan kehit-
tämiseen on muodostumassa yhä keskeisemmäksi menestystekijäksi (Maaseutupolitiikan yhteis-
työryhmä 2000, 81). Innovaatiot syntyvät useimmiten hyvin käytännönlähtöisesti. Vain noin 4 % 
innovaatioista perustuu yliopistolliseen tutkimukseen ja loput 96 % syntyvät muun muassa asia-
kaskontakteissa ja yritysverkostoissa (Harmaakorpi 2008). Innovaation eli uudisteen menestyksen 
ratkaisee sen yhteensopivuus sekä käyttäjien tarpeiden ja toimintaympäristön että infrastruktuurin 
kanssa. Tiede- ja teknologiapolitiikan keskeinen tehtävä on tulevaisuuden kasvualojen ja niiden 
tarpeiden tunnistaminen (Leskinen 2001, 11; Autio 2000b). Suomessa julkista teknologiapolitiik-
kaa toteuttavia keskeisiä organisaatioita esitetään kuviossa 32 (Leskinen 2001, 12). Käsillä olevassa 
tutkimuksessa jonkun seudun tai kunnan yritysten tuotantoon liittyvää osaamista kutsutaan tuo-
tanto-osaamiseksi. 
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Kuvio 32. Suomen julkista teknologiapolitiikkaa toteuttavia keskeisiä organisaatioita (Leski-

nen 2001, 12). Lähde: Tekes. 

 
Yritysten välisen yhteistoiminnan tärkeä merkitys yritystoiminnan menestymiselle on noussut esil-
le voimakkaasti viime vuosina. Organisaatioiden välisestä yhteistyöstä, verkostoista, myyjä-ostaja 
suhteista, strategisista liittolaisista ja kumppanuudesta on tehty paljon tutkimuksia (Yli-Renko 
1999, 36). Tutkimustulokset ovat pirstaleisia, niissä on erilaisia määrittelyjä, analyysiyksiköitä ja 
teoreettisia lähtökohtia (Oliver 1990; Obsborn & Hagedoorn 1997). Tämä pirstaleisuus johtuu sii-
tä, että monet eri tieteenalat, kuten sosiologia, taloustieteet, antropologia, psykologia, markkinoin-
ti, organisaatiokäyttäytyminen, strateginen johtaminen ja yrittäjyys, ovat kiinnostuneita mainituista 
aihealueista (Smith, Carrol & Asford 1995).  
 
Yli-Renko (1999, 37) on esittänyt ryhmittelyn tutkimuksista, jotka käsittelevät organisaatioiden vä-
lisiä suhteita. Ryhmittelyn mukaan tutkimusten lähtökohtina ovat muun muassa resurssitarpeet 
(Pfeffer & Salancik 1978), suuntautuminen johtajan mukaan (Dickson & Weaver 1997), innova-
tiivisuus (Eisenhart & Schoonhoven 1996; Hagedoorn & Schagenraad 1994), sosiaaliset tekijät 
kuten luottamus ja kiinnittäytyminen (Parkhe 1993; Uzzi 1997) ja ympäristöön liittyvät tekijät ku-
ten markkina-asema, kilpailu, pyrkimys saavuttaa etua suurempien talousyksikköjen avulla ja to-
dettu ympäristön epävarmuus (Dickson & Weaver 1997; Eisenhardt & Schoonhoven 1996; Go-
mes-Casseres 1997; Obsborn & Hagedoorn 1997). Yhteistyö eri kehittämisorganisaatioiden välillä 
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on myös tärkeä asia tässä yhteydessä. Käsillä olevassa tutkimuksessa jonkun seudun tai kunnan 
yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden yhteistoimintaan liittyvää osaamista kutsutaan yhteistoimin-
taosaamiseksi.  

3.5. Kansainvälisyys 
Pienet kansantaloudet ovat paljon riippuvaisempia kansainvälistymisestä kuin suuret kansantalou-
det. Suomen perinteistä teknologiaosaamista tulisi täydentää kansainvälistyvällä liiketoiminta-
osaamisella (Steinbock 2003, 564-565). Eri maiden välisen kaupan ja muun taloudellisen kanssa-
käymisen lisääntyminen on ollut taloudellisen kasvun keskeisiä syitä (Pekkarinen ja Sutela 1999, 
194). Suomi on osa lähes 500 miljoonan ihmisen EU:n sisämarkkinoita. Maapallon taloudellisen 
painopisteen ennustetaan siirtyvän vähitellen yhä enemmän Kaakkois-Aasiaan. Kansainvälisyyden 
merkitys Suomen kansantaloudelle on yhä suurempi. Kansainvälistyminen sisäänpäin, eli kansain-
välisen yritys- ja sijoitustoiminnan houkuttelu Suomeen, on Suomelle suuri haaste jatkossa (Stein-
bock 2003, 567). 
 
Yksittäisen yrityksen kannalta tarkasteltuna kansainvälisyys merkitsee monia asioita. Ensinnäkin 
yrityksen tuotteille voidaan muista maista löytää uusia markkinoita. Eri maissa tavat ja tottumuk-
set ovat erilaisia, joten suomalainen yritys voi löytää ulkomailta uusia tuotteita valmistettavakseen. 
Laajempien markkinoiden avulla suomalaiset yritykset voivat erikoistua tiettyjen tuotteiden tuot-
tamiseen ja saavuttaa sen ansiosta tuotannon mittakaavaetuja. Suomalaisten tuotteiden myyminen 
ulkomaille lisää toisten maiden kulttuurien tuntemusta. Suomalaiset yritykset voivat löytää ulko-
mailta uusia rahoituslähteitä. Monia suomalaisia yrityksiä pidetään teknisesti etevinä, mutta tuot-
teiden viemistä maailman markkinoille ei vielä riittävästi hallita. Siksi on tärkeää koko Suomen 
kansantalouden kehitykselle, että kansainvälisistä yhteyksistä löydetään uutta markkinointitietä-
mystä suomalaisten tuotteiden saamiseksi eri maiden markkinoille. Kansainvälistymisen tuloksena 
voidaan löytää monenlaisia uusia virikkeitä liiketoiminnan kehittämiseen omassa maassamme 
(Uurinmäki 1999). 

3.6. Tarkennettu malli kunnan tai alueen menestymisen pe-
rustekijöistä 

Edellä esitetyn pohjalta kuviossa 33 esitetään tarkennettu malli kunnan tai alueen menestymisen 
perustekijöistä. Käsillä oleva tutkimus keskittyy jatkossa pääosiltaan kuvion 33 ”Uusien ja uusiu-
tuvien yrittäjien löytäminen” -alueelle nimenomaan pienten harvaan asutun maaseudun kuntien 
näkökulmasta tarkastellen. Tarvitaan tarkempi toinen konstruktio uusien ja uusiutuvien yrittäjien 
löytämiseksi. Käsillä oleva tutkimustehtävä edellyttää yrittäjyyden, yritysten syntyprosessien ja si-
säisen yrittäjyyden tarkempaa selvittämistä. Erityisenä vaikeutena on löytää sopivia ihmisiä ja saa-
da heidät mukaan kehittämistoimintaan. Mitään helppoa keinoa ei ole olemassa. 
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Kuvio 33. Tarkennettu malli kunnan tai alueen menestymisen perustekijöistä. 
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4. Yrittäjyyden ja yrityksen syntyprosessi 

4.1. Yrittäjyyden syntyprosessi 
Yrittäjyyden ja yrittäjän määritelmät 
 
Kyrö (1997, 96-98) on koonnut taulukkoon 5 yrittäjyyteen liittyviä termejä 1100-luvulta 1700-
luvulle saakka. Englanninkielinen yrittäjäsana ”entrepreneur” juontaa juurensa latinan kieleen ja 
tarkoittaa sitä, joka menee eteenpäin, ottaa aloitteen (Huuskonen 1992, 34). Englanninkielisen 
yrittäjyyssanan käyttö vakiintui 1700-luvulla. Ranskalainen Richard Cantillon jäsensi yrittäjyyttä 
1700-luvulla taloudellisena ilmiönä (Herbert & Link 1988, 17-44; Barreto 1989; Haahti 1989, 216; 
Prokopenko & Pavlin 1991, 16). 
 
Yrittäjyydestä ja yrittäjistä on kirjoitettu paljon ja niitä on tutkittu paljon. Tiivistetysti voidaan sa-
noa, että yrittäjyys on nykyisen yhteiskuntamme ”supertuotannontekijä”, joka saa pyörät pyöri-
mään. Koiranen ja Peltonen (1995, 9) määrittelevät yrittäjyyden taulukon 6 mukaan: Yrittäjyys on 
ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapa, joka saa omat ja yhteisön voimavarat toimimaan. Lisäksi 
yrittäjyys on tavoitteellista ja omavastuista itsensä kehittämistä. 
 
Yrittäviä ihmisiä voidaan luonnehtia sanoilla aloitteellinen, ahkera, tunnollinen, vastuuta ottava, 
pitkäjänteinen ja luotettava. Myös toisen palveluksessa työtä tekevä ihminen voi olla yrittävä ja 
osoittaa yrittäjyyttä. Tästä ovat hyvänä esimerkkinä suurten yritysten itsenäisesti toimivien osasto-
jen vetäjät, jotka ovat vastuussa osaston menestyksestä, vaikka he eivät omista kyseistä yritystä. 
Tällöin puhutaan sisäisestä yrittäjyydestä. Yksityiset ja julkisetkin organisaatiot soveltavat sisäistä 
yrittäjyyttä, jotta henkilöstön kyvyt tulisivat paremmin käyttöön (Koiranen 1993, 11). 
 
Sisäisesti yrittävällä organisaatiolla on muun muassa seuraavia piirteitä (Stevenson ja Jarillo-Mossi 
1990, 17-27; Nevanperä 2003, 36-37): 
 

- yrittäjämäinen organisaatio tarttuu mahdollisuuksiin huolimatta siitä, kuka kontrolloi voi-
mavaroja 

- sisäisen yrittäjyyden voimakkuus riippuu suuressa määrin keskijohdon asenteista 
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- mahdollisuuksien tunnistamisen palkitseminen lisää sisäistä yrittäjyyttä 
 

Taulukko 5.  Yrittäjyyden semanttinen kehitys (Kyrö 1997, 98). 

 

 
 

- yhteisöissä, joissa virheitä ei pidetä rangaistavina, esiintyy enemmän yrittäjämäistä käyttäy-
tymistä 

- yrittäjämäistä käyttäytymistä esiintyy enemmän niissä organisaatioissa, jotka helpottavat 
epävirallisten verkostojen ja voimavarojen uudelleensuuntaamista ja uudelleenjakamista 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aika Käsite Merkitys Tulkinta

1100-luku ENTREPRENDE
(ranskaa)

Tehdä jotakin Toiminta,
toimija

1300-luku ADVENTURER
(englantia)=seikkailija

Jännittävä, tuntematon 
kokemus  

Riski, ei
välttämättä
taloudellinen
luonteeltaan

UNDERTAKER
Oma riski, tehtävä 
hallitukselta, rehellinen mies 

Suhde julkiseen
valtaan, riski,
joka on
taloudellinen
luonteeltaan

1300
luvul-
eteenpäin

PROJECT,
PROJECTOR

Spekulantti Negatiivinen
tulkinta

1400-luku CONTRACTOR
(ranskaa)

Sopimuksen tekijä Tekeminen ja siihen 
liittyvä tietty,  
sovittu tehtävä 

1500-luku CONTRACTOR Väkivaltainen toimi
Negatiivinen- 
positiivinen dikotomia, 
riski 

CLERICS Suuret sopimukset 
kruunun kanssa 

Suhde julkiseen valtaan, 
työnjako 

1700-luku ENTREPRENEURSHIP
=yrittäjyys 

CANTILLON Työllistäjät ja työllistettävät Roolien eriytyminen,  
yrityskonteksti, tuloriski
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Taulukko 6.  Yrittäjyyden ydin (Koiranen & Peltonen 1995, 9). 

 
 
Useimmiten yrittäjyys yhdistetään oman yrityksen perustamiseen. Oman yrityksen perustaminen 
on yhä useammin vaihtoehto. Suurteollisuus saneeraa työntekijöitään ja monilla seuduilla ei ole 
koulutusta vastaavaa työtä, joten oma työpaikka täytyy luoda itse. Puhutaan ulkoisesta yrittäjyy-
destä, joka perustuu omistajayrittäjyyteen. Asetelmaa selventää taulukko 7, jossa yrittäjyys ajattelu- 
ja toimintatapana jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen (Koiranen 1993, 11). 
 

Taulukko 7.  Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys (Koiranen 1993, 11). 

 
 
 
Paula Kyrö (1997, 201) tarkentaa ja laajentaa sisäisen yrittäjyyden käsitettä taulukon 8 mukaan 
seuraavasti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrittäjyys ajattelu- 
ja toimintatapana

Omistaja-
yrittäjänä

Jonkun toisen
palveluksessa

Ulkoinen
yrittäjyys

Sisäinen
yrittäjyys

= =

Yrittäjyys 
*  ajattelu-, toiminta- ja 
   suhtautumistapa, joka saa omat ja 
   yhteisön voimavarat toimimaan 

* tavoitteellista ja omavastuista itsensä 
   kehittämistä 
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Taulukko 8.  Ulkoinen ja sisäinen yrittäjyys (Kyrö 1997, 201). 

 
 

Vaikka yrittäjyys on lähinnä yksilön ominaisuus, yrittäjyyttä esiintyy kaikilla eri organisaatiotasoilla 
(Koiranen 1993, 16). Yrittäjyys voi olla siten myös organisaation ominaisuus. Edelleen Kyrö 
(1997) laajentaa yrittäjyyden käsitettä omaehtoiseen yrittäjyyden suuntaan. Tällä tarkoitetaan yksi-
lön yrittäjyyttä organisaatioiden ulkopuolella. 
 
Yrittäjyys ja yrittäjyyden herääminen voidaan nähdä yrittäjyyden syntyprosessina, tapahtumaketju-
na, jossa yrittäjäksi ryhtyvä, yrityksen synnyttäjä ja perustaja, ottaa vastuun uuden toiminnan 
käynnistämisestä, suunnan määrittämisestä ja toiminnan tason ylläpidosta. Yrittäjyyttä voidaan 
myös luonnehtia yksilön luomaksi ja johtamaksi dynaamiseksi prosessiksi, jossa yrittäjä pyrkii 
hyödyntämään taloudellisen innovaation luomalla sille arvoa markkinoilla. Yrittäjä voidaan määri-
tellä henkilöksi, jolla on vahva suoritusmotivaatio ja yrittäjämäinen ajattelutapa tai henkilöksi, joka 
havaitsee mahdollisuuden ja luo organisaation sitä tavoitellakseen. Yrityksen synty voidaan vielä 
nähdä havaittavissa olevana aikahaarukkana ja aikatauluna, jonka kuluessa ”tilaisuuden ikkuna” on 
kyettävä avaamaan ja yrityksen kassavirta on saatava syntymään (Koskinen 1996, 13). 
 
Binksin ja Valen (1990) mukaan yrittäjän tähänastiset määritelmät voidaan jakaa kolmeen luok-
kaan: 
 

1) Yrittäjä reagoi markkinasignaaleihin ja sopeuttaa tuotantoprosessin markkinoiden vaati-
muksiin. Tätä tulkintaa edustavat erityisesti itävaltalaisen koulukunnan edustajat kuten 
Menger (1950), von Wieser (1927) ja Kirzner (1973). 

2) Yrittäjä aikaansaa taloudellista kasvua innovoimalla ja ottamalla käyttöön ideoita, jotka 
muuttavat perusteellisesti tuotantotekijöitä. Tämän tulkinnan kuuluisin edustaja on 
Schumpeter (1934, 1939), jonka mukaan yrittäjä valmistaa tuotteen tai toteuttaa tuotanto-
prosessin erilaisella ja siihen asti kokeilemattomalla tavalla. 

3) Yrittäjä parantaa ja muuttaa johtamisen kautta asteittain olemassa olevia tuotteita ja tuo-
tantoprosesseja. Tämän tulkinnan edustajia ovat Leibenstain (1968), Casson (1982) ja 
Drucker (1986). 

 

Yrittäjyys

Ulkoinen yrittäjyys
Yrityksen omistaminen ja
johtaminen

Sisäinen yrittäjyys 
*työyhteisön jäsenen yrittäjä-
  mäinen toimintatapa (Koiranen
  ja Pohjansaari 1994)

*innovatiivinen toiminta
  yrityksessä ( Pinchot 1986)

*lähestymistapa yksilössä, 
  ryhmässä tai yrityksessä 
  (Haskins ja Williams, esim.
  teoksessa Koiranen ja Poh- 
  jansaari 1994)

*yrittäjyys (Peltonen 1986)
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Huuskonen (1992) määrittelee yrittäjän henkilöksi, joka on samanaikaisesti 1) kokonaisvastuussa 
johtamastaan yrityksestä 2) yrityksen riskipääoman sijoittaja, 3) ylimmän päätäntävallan käyttäjä ja 
ylin auktoriteetin lähde yrityksessä. Yrittäjyys puolestaan tarkoittaa yrittäjänä toimimista edellä 
mainittujen kriteerien mukaan. Siis yrittäjä tunnistetaan muusta väestöstä ja muista johtajista hä-
nen toimintansa perusteella. Käsillä olevassa tutkimuksessa nojaudutaan Huuskosen määritel-
mään, kun puhutaan ulkoisesta yrittäjyydestä. 
 
Yrittäjätyypit 
 
Monet tutkijat luokittelevat yrittäjät sen mukaisesti, minkä tyyppiseen yritykseen toiminta tähtää. 
Stanwort ja Curran (1973, 97-100) jakavat yrittäjät käsityöläisyrittäjiin, klassisiin yrittäjiin ja toimi-
tusjohtajayrittäjiin. Käsityöläisyrittäjä arvostaa henkilökohtaista itsemääräämisoikeutta ja riippu-
mattomuutta työympäristössä. Hän saa tyydytystä valmistamalla hyviä tuotteita ja antamalla henki-
lökohtaista palvelua asiakkailleen. Yritys pidetään pienenä ja työvoimaa otetaan lähinnä tuttava-
pohjalta. Klassisen yrittäjän päätavoite on voiton maksimointi ja yrityksen taloudellinen menes-
tyminen. Toimitusjohtajayrittäjä painottaa johtamiskyvykkyyttä ja siihen liittyy ulkoisen arvostuk-
sen ja menestyksen tavoittelu. Toimitusjohtajayrittäjä haluaa rakentaa yritystään pitkällä tähtäimel-
lä ja haluaa varmistaa, että hänen lapsensakin pääsevät nauttimaan yrittäjän kovan työn hedelmis-
tä. 
 
Scase ja Goffee (1980) luokittelevat yrittäjät Koskisen (1996, 57-58) mukaan neljään luokkaan: yk-
sinyrittäjiin, pientyönantajiin, omistaja-kontrolloijiin ja omistaja-johtajiin. Yksinyrittäjiin kuuluvat 
itsenäisyyttä arvostavat kauppiaat, käsityöläiset, mekaanikot tai freelance-yrittäjät, jotka eivät ole 
halukkaita palkkaamaan työvoimaa ja jotka tyytyvät kohtuulliseen ansiotasoon. Pienyrittäjä työs-
kentelee yhdessä työntekijöidensä kanssa itse perustamassaan yrityksessä ja kantaa yksin hallinto- 
ja johtamisvastuun. Yrityksellä on voimakkaat siteet omaan perheeseen ja yrityksen laajentaminen 
on vaikea asia. Omistaja-kontrolloija tekee itsenäisesti kaikki päätökset, vaikka yrityksessä olisi 
muitakin toimihenkilöitä. Hän voi osallistua myös itse fyysiseen työntekoon, koska työtyytyväisyys 
on hänelle tärkeämpää kuin rahanteko. Omistaja-johtajan yrityksessä on toiminnan kontrolloimis-
ta ja ohjaamista varten johtamisjärjestelmä, jonka ansiosta yrittäjän itse ei tarvitse osallistua päivit-
täiseen työtekoon. Tällainen yritys on usein kasvanut vähintään keskikokoiseksi yritykseksi ja se 
tekee pitempiaikaisia investointeja. Tällaisessa yrityksessä työolot ovat yleensä hyvät. 
 
Marjosola (1979, 79-101) jakaa yrittäjät tilaisuutta etsiviin ja tilaisuuden hyväksyviin yrittäjiin. Ti-
laisuutta etsivillä on voimakas halu ryhtyä yrittäjiksi, he etsivät jatkuvasti ympäristöstään yrittämis-
tilaisuuksia ja he hakeutuvat aloille ja yrityksiin, joista voisivat löytää yritysidean. Tämä yritysidea 
on useimmiten hyvin harkittu ja se voi kantaa pitkällekin. Tilaisuuden hyväksyvillä yrittäjillä ei ole 
tavoitteena ryhtyä yrittäjäksi, eivätkä he pidä yrittäjän asemaa tai työtehtäviä erityisen houkuttele-
vina. Tilaisuuden hyväksyvillä yrittäjillä yleensä on vahva ammattitaito alallaan ja aikaisemmin jo 
lähes yrittäjämäinen asema yrityksen johdossa. Liikeidea on usein lähtöisin ympäristön tarpeista, 
mutta se ei välttämättä riitä pitkän aikavälin menestymiseen. Sama ihminen voi eri aikoina ja eri ti-
lanteissa olla kasvuhakuinen yrittäjä tai pienen ei-kasvuhakuisen yrityksen omistaja (Autere 2000, 
11). 
 
Yrittäjän yksilöpiirteet 
 
Yrittäjämäinen käyttäytyminen 
 
Jokainen ihminen on samanaikaisesti tietävä, tunteva ja tahtova. Tämä tilanne korostuu yrittäjän 
konkreettisessa toiminnassa (Garnham & Oakhill 1995, Johannisson & Madsen 1997, 58). Yrittä-
jyyteen liittyvät tunne-, tahto- ja tietotekijät limittyvät toisiinsa ja ovat toisista riippuvaisia. Liike-
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toiminta vaatii yksilöllistä tietoa ja uskoa yrittämisen mahdollisuuteen ja omaan suoriutumiseen 
siitä (Laukkanen 1999, 65). 
 
Yrittäjän yksilöpiirteisiin alettiin kiinnittää korostettua huomiota 1950-luvulla. Alan uranuurtaja 
McClelland (1961) esitti, että talouden kasvu riippuu olennaisesti siitä, että riittävän monilla yksi-
löillä on erityinen suoriutumistarve (englanniksi need for achievement). Siten he suuntautuisivat 
tavoittelemaan muutoksia ja parannuksia omassa tilanteessaan ja välillisesti myös yhteisön tasolla. 
 
Laukkasen (1999, 21-23) mukaan varsinkin 1970-luvulta alkaen on etsitty henkilökohtaisia omi-
naisuuksia tai taustatekijöitä, jotka toisaalta erottelisivat yrittäjiä tai pienyrityksen omistaja-johtajia 
muusta väestöstä ja toisaalta menestyviä yrittäjiä muista yrittäjistä (muun muassa Bridge ym. 1998; 
Caird 1993; Chell 1986; Cooper & Gimeno-Gascon 1992; Cunningham & Lischeron 1991; Gibb 
1987 ja 1993; Gray 1992; Kauranen 1993; Miner 1997; Robinson ym. 1991; Shaver & Scott 1991; 
Stanworth ym. 1989; Vesper 1996, Westhead & Birnley 1995). Tällaisia yksilöllisiä yrittäjämäisiä 
piirteitä ovat suoriutumistarpeen ohella luottamus kykyyn itse suoriutua eri tehtävistä, itsenäisyys-
pyrkimys, epävarmuuden sietokyky, riskinottohalukkuus, henkinen suorituskyky, luovuus ja aloit-
teellisuus.  
 
Gibb (1993, 14) kuvaa yrittäjämäistä käyttäytymistä, yrittäjän henkilökohtaisia taitoja ja ominai-
suuksia kuvion 34 tapaan. Kuvion mukaan yrittäjältä vaaditaan monia eri ominaisuuksia, taitoja ja 
luonteenpiirteitä yrityksen johtamisessa ja kehittämisessä. 
 

 
Kuvio 34. Yrittäjämäinen käyttäytyminen, henkilökohtaiset taidot ja ominaisuudet (Gibb 

1993, 14). 

 
Seuraavaksi tarkastellaan yrittäjien yksilöllisiä piirteitä aikaisemmin tehdyn jaottelun, eli tunne-, 
tahto-, tieto- ja tilannetekijöiden pohjalta. 
 
 
 
 

 

              Taidot  
Ongelmien ratkaisukyky  
Luovuus  
Vaikuttamistaito  
Suunnitelmallisuus  
Neuvottelutaito  
Päätöks ien   teko kyky  

Henkilökohtaiset  
ominaisuudet  
Itseluottamus  
Itsenäisyys  
Tuloshakuisuus  
Monitaitoisuus  
Toiminnalli suus  
Resursseja omaava  

Itsenäisyys ja  
  oma - aloitteisuus  

Toisiin  
vaikuttaminen  

Sitoutuminen  
asioiden  
loppuunsaat -  
tamiseen  

Tilaisuuksien  
etsiminen  

Luova ongelmien ja  
ristiriitojen ratkaisu  

Riskialtis toiminta  
epävarmassa  
ympäristössä  

Epävarmuuden  
sietokyky  

Joustava haasteisiin  
vastaaminen  

Aktiivinen  
tavoitehakuisuus  
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Tunnetekijät 
 
Affektiivisen temperamentti- ja tunnetekijöiden alueeseen kuuluvat asenteet, arvot, yleiset ja eri-
tyiset persoonallisuustekijät, luonteenpiirteet ja mielenlaatu (Snow, Corno & Jackson 1994, 247). 
Tunnetilat vastaavat ympäristön tapahtumien merkityksellisyyden arvioinnista ja ohjaavat toimin-
taamme nopeana ja pakottavana voimana – joskus viisaammin kuin rationaalinen ajattelumme 
(Frijda 1986). Arvojen ja asenteiden kautta tunnepohjaisen alueen merkitys yrittäjyydelle on suuri. 
Peltosen ja Ruohotien (1987, 96) mukaan yrittäjyys on tunnepohjaisen eli affektisen voiman käyt-
tämistä työssä. 
 
Elämän perusvalmiudet tulevat lapsuuden kodista, vaikka ihmisen on opittava ja opiskeltava koko 
elämänsä ajan. Vanhemmilla on erittäin suuri vaikutus ja vastuu siitä, kuinka heidän lapsensa elä-
mässään pärjäävät. Arvot ja asenteet alkavat kehittyä jo hyvin varhaisessa vaiheessa lapsuudessa. 
Psykologien mukaan lapsuuden ja nuoruuden elämyskentällä on ratkaiseva osuus ihmisyksilön 
myöhempään elämään. Yrittäjäperheiden vanhemmat voivat antaa lapsilleen kannustavan esiku-
van yrittäjänä toimimisesta. Erityisesti suoriutumistarve, riippumattomuus, itsenäisyys ja omatoi-
misuus ovat ominaisuuksia, joita tulevien yrittäjien on opeteltava jo lapsena. 
 
Omistajayrittäjien osuus 18-64 –vuotiaasta väestöstä vaihteli vuonna 2007 Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM) –tutkimukseen osallistuneissa länsimaissa Belgian 1,4 %:sta Kreikan 
13,3 %:iin (Bosma ym. 2007, 16). Suomessa osuus oli 7,6 %. Hyvin monissa tutkimuksissa eri 
maissa on havaittu, että suuri osa yrittäjistä tulee yrittäjäperheistä. Osuudet vaihtelevat Bowenin ja 
Hirschin (1986, 399) sekä Shaperon ja Sokolin (1982, 84) tutkimusten mukaan eri maissa 36-89 
prosentin välillä (Huuskonen 1992, 54). Lapsuus- ja nuoruusaikaiset yrittäjyyskokemukset tukevat 
omakohtaista yrittäjyyttä, sillä yli puolella kasvuryhmän (58 %) ja vakaan ryhmän (55 %) yrittäjistä 
vanhemmat olivat olleet yrittäjiä Koskisen (1996) tutkimusten mukaan. Monissa tutkimuksissa 
puhutaan yrittäjäksi sosiaalistumisesta mutta osittain on varmasti kyse myös käytännön kokemuk-
sesta, jota yrittäjäperheissä saa. 
 
Monet yrittäjät tavoittelevat yritystä perustaessaan itsenäistä ja riippumatonta asemaa, kun vieraan 
palveluksessa oleminen ei ole tyydyttänyt. Joidenkin yrittäjien osalta voidaan puhua jopa vallanha-
lusta, halusta johtaa toisia ihmisiä. Usein yrittäjiä pidetään myös vaikeina ja sopeutumattomina 
ihmisinä, jotka eivät viihdy toisen palveluksessa ja siksi tekevät itselle sopivan ympäristön perus-
tamalla oman yrityksen. 
 
Kuten jo aikaisemmin todettiin, arvot ja asenteet alkavat muodostua jo lapsuuden kodissa ja van-
hemmilla on niiden muotoutumisessa ratkaiseva merkitys. Seuratessaan yrittäjävanhempiensa työ-
tä lapset omaksuvat yrittäjämäisiä arvoja, asenteita ja uskomuksia. Arvot toimivat maailmankuvan 
ytimenä ja näistä arvoista kumpuavat asenteet ja uskomukset, kuvio 35. 
 
Arvoista on esitetty erilaisia määrittelyjä, mutta seuraavista seikoista ollaan arvotutkimuksessa 
yleensä yksimielisiä (Lahti-Kotilainen & Mankkinen 1995, 5): 

- arvot ovat kulttuurin ydin 
- arvot ovat suhteellisen pysyviä ja niillä on keskeinen merkitys yksilön henkisessä raken-

teessa 
- arvot ovat osa yksilön maailmankuvaa, joka taas on osa elämänkatsomusta 
- arvot ovat intensiivisiä, dynaamisia ja asenteiden kautta yhteydessä motivaatioon 
- arvot ovat abstrakteja, konkreettisten tilanteiden yläpuolella 
- arvot muodostavat klustereita ja järjestelmiä 
- arvoja ei voi suoranaisesti havaita, arvioida tai mitata, vaan ainoastaan tulkita puheiden ja 

tekojen välityksellä 
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Kuvio 35. Arvot maailmankuvan ytimenä (Huuskonen 1992, 66). 

 
Erilaisista arvoista voitaisiin mainita tässä yhteydessä perinnearvot, jotka liittävät meidät lenkiksi 
sukupolvien ketjuun. Perinnearvot ovat erityisen tärkeitä juuri maaseudun ihmisille, jotka jatkavat 
aikaisempien sukupolvien töitä. Perinnearvot kiinnostavat yhä enemmän myös kaupunkien ihmi-
siä. Monella kaupunkilaisella on maalaiset juuret. Luonnonarvot liittyvät myös läheisesti maaseu-
tuun, jossa ihmiset elävät lähellä luontoa ja hyödyntävät sitä. Taidearvoilla on keskeinen ja voi-
makkaasti kasvava merkitys huippumuotoilun kautta erilaisiin tuotteisiin. Terveyteen ja hyvin-
vointiin liittyvät arvot vaikuttavat asioihin, jotka saavat meidät voimaan fyysisesti ja henkisesti hy-
vin. Sosiaaliset arvot edistävät yhteisöllisyyttä (Niemelä 2000, 36).  
 
Ahlman (1939, 34) on luokitellut arvot seuraavasti (Palojärvi 1998, 6): 
 

- hedoniset arvot (onni, mielihyvä, ilo, nautinto, aistillisuus) 
- vitaaliset arvot (elämä, terveys, tahto, kuntoisuus) 
- esteettiset arvot (kauneus, ylevyys, suloisuus, taide) 
- tiedolliset arvot (totuus, tieto, oppi, koulutus, viisaus, tiede) 
- uskonnolliset arvot (uskonto, toivo, pyhyys, laupeus) 
- sosiaaliset arvot (altruismi, ystävyys, rakkaus, uskollisuus, vapaus, veljeys, kunnia, isän-

maallisuus, turvallisuus) 
- mahtiarvot (voima, valta, sota, rikkaus, raha, voitto) 
- oikeusarvot (oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, tasa-arvo, laillisuus) 
- eettiset arvot (hyvyys, moraalinen oikeus) 

 
Niiniluoto (1994, 188) on Palojärven mukaan (1998, 7) lisännyt edellä mainittuihin ekologiset ar-
vot (luonnon kauneus ja terveys, eläinten oikeudet) ja egologiset arvot (omanarvontunto, itsek-
kyys, oma etu). Juuti (1983, 7) jakaa arvot perinnearvoihin (menneisyyteen liittyvät), toiminnalli-
siin arvoihin (nykyhetkeen liittyvät) ja odotusarvoihin (tulevaisuuteen liittyvät). 
 
Asenteella tarkoitetaan taipumusta arvioida jotakin kohdetta myönteisyyden ja kielteisyyden ulot-
tuvuudella. Arvoihin verrattuna asenteet ovat kapea-alaisempia ja rajatumpiin kohteisiin suuntau-

 Arvot 

 Asenteet 

Uskomukset

Tiedot
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tuvia. Keskeisin asenteiden lähde on omakohtaisiin kokemuksiin perustuva tieto asenteen koh-
teesta. Asenteet ovat muutettavissa, mutta muutosprosessi on hidas. Asenteet ovat kiinteässä yh-
teydessä motivaatioon (Nevanperä 2003, 45-46). 
 
Yleensä yrittäjän persoonallisuutta kuvataan myönteisesti kirjallisuudessa. Yrittäjät ovat luovia ja 
innovatiivisia persoonallisuuksia, he synnyttävät jotain uutta ja vievät kehitystä eteenpäin. Tutki-
tuimpia yrittäjien luonteenpiirteitä ovat olleet elämän hallinta, suoriutumistarve, suhtautuminen 
riskiin, autonomianhalu ja vallanhalu sekä arvot (Huuskonen 1992, 57). 
 
Suomessa pienten ja keskisuurten yrittäjien ilmaisemia henkilökohtaisia perustamissyitä metallite-
ollisuudessa ja yrityspalveluissa ovat olleet muun muassa pyrkimys itsensä toteuttamiseen, halu 
riippumattomuuteen, taloudelliset motiivit sekä yrittämisen haasteellisuus (Littunen 1992, 21). 
 
Kiinnittyminen kotiseutuun ja kotiseuturakkaus ovat tärkeitä tekijöitä pienten harvaan asutun 
maaseudun kuntien kehittämisessä. Mikäli ihminen pitää jostakin asiasta, on hän myös valmis te-
kemään jotain sellaisen asian puolesta. Kotiseutu liittyy voimakkaasti ihmisen tunne-elämään ja 
ihmisen subjektiivisimpaan elämänpiiriin. Siten kotiseuturakkaus ei olisikaan pelkästään kiinty-
mystä johonkin maapalaan ja sen luontoon vaan jonkinlaista eläytymistä kokonaisuuteen, johon 
kuuluvat yhtä hyvin ihmiset tapoineen ja tottumuksineen kuin luonto ominaisuuksineen. Psykolo-
git korostavat, että yksilölle olisi tärkeää sitoutua johonkin autenttiseen ympäristöön, johon olisi 
oikeus ja jossa osaisi toimia (Paasi 1984). 
 
Kotiseuturakkauteen alueen kehittämismielessä on kiinnitetty vain vähän huomiota alan kirjalli-
suudessa. Kettunen (1998, 25) toteaa, että kotiseudun pito- ja vetovoimaa ei tule unohtaa. Sekin 
vaikuttaa ihmisen etsiessä tulevaisuuttaan. Raunio ja Linnamaa (2000, 154) toteavat, että sosiaali-
sen ympäristön tekijöistä kilpailuetua tuo osaajien voimakas kiinnittyminen kotiseutuunsa ja sen 
tarjoamaan sosiaaliseen verkostoon. Kydön (1998, 121) mukaan muuttoliiketutkimuksessa 1990-
luvulla on alettu kiinnittämään lisääntyvässä määrin huomiota arvostusten muuttumiseen. Yhden 
tutkimustradition mukaan lapsuuden ja nuoruuden ympäristö määrää koko elämän arvoperustan 
(Borgegård ym. 1994, 9). Lapsuuden fyysinen ympäristö on tällöin merkittävä aikuisiän asuinym-
päristön valintaan ja muuttoaikeiden suuntautumiseen vaikuttava tekijä. Valtioneuvoston kanslian 
julkaisussa 2000/6 alueellisesta kehityksestä ja aluepolitiikasta Suomessa todetaan, että kotipaik-
kaidentiteetti ja luontoon liittyvät arvot pitävät yllä asutusta keskusten ulkopuolella. Laukkasen 
(1999, 107) mukaan yhä merkittävämpi yritysten sijaintitekijä saattaa olla alueen vetovoimaisuus 
henkilöstön asuinympäristönä (Lawton Smith 1991; Malecki 1997). Lisäksi Laukkanen (1999, 155) 
toteaa, että niiden asukkaiden henkilökohtainen sitoutuminen ja aloitteellisuus on tärkeää, joille 
alue on kotiseutu. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tutkimuksen (1999b, 62) mukaan 78 % 
maatalousyrittäjistä oli kiinnittynyt asuinseutuunsa niin, että ei haluaisi muuttaa mihinkään muual-
le. Eläkeläisillä vastaava luku oli 61 % ja koko väestöllä keskimäärin 43 %. Muuttohalukkaimpia 
olivat opiskelijat ja akateemiset johtavassa asemassa olevat sekä ylemmät toimihenkilöt.  
 
 
Tahtotekijät 
 
Konatiivisen alueen motivaatio- ja tahtotekijöihin kuuluvat mielenkiinnon kohteet, persoonalliset 
tyylit, saavutusorientaatio, toiminnan kontrolliasiat sekä orientaatiot itseen, muihin ja omaan 
uraan (Snow, Corno & Jackson 1994, 247). Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että kaikkein 
oleellisinta yksilön psyykkiselle hyvinvoinnille on uskoa omiin mahdollisuuksiinsa saavuttaa ta-
voitteensa ja myös kokea sitoutuneensa niihin (Salmela-Aro 1996). 
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Kaiken yritystoiminnan lähtökohta on motivoitunut yrittäjäpersoona. Yritystoimintaan liittyy pal-
jon uhkatekijöitä. Ilman riittävää motivaatiota yritystoiminnan syntyminen ei ole mahdollista. Mo-
tivaatiota on tutkittu paljon ja se on hyvin monimutkainen käsitteellinen prosessijärjestelmä, jonka 
toimintaa on kuvattu enemmän tai vähemmän toisistaan eroavien oppirakennelmien kautta. Pel-
tonen ja Ruohotie (1991, 11-12) kuvaavat motivaatiota seuraavasti: 
 

- motivaatio on hypoteettinen ilmiö. Yksilön motivaatiota ei voida havaita suoraan eikä sitä 
voida suoraan mitata 

- motivaatioon liittyy useita prosesseja. Siten mikään teoria yksinään ei pysty antamaan täyt-
tä kuvaa motivaatiosta. Yksilön sisäisen epätasapainon ja ulkoisen ärsykeympäristön lisäk-
si motivaatiota määrittävät tilanteiden havaitseminen sekä saatavilla olevan informaation 
valinta ja tulkinta 

- motiivit ovat luonteeltaan dynaamisia. Jokaisessa yksilössä ilmenee jatkuvasti joukko tar-
peita, haluja ja odotuksia. Nämä motiivit eivät pelkästään muutu, vaan ne voivat olla kes-
kenään ristiriitaisia 

- yksilöiden välillä on suuria eroja sen suhteen, miten tietyt motiivit asetetaan toisten edelle 
ja millaisella intensiteetillä motiiveja toteutetaan. On siis olemassa suuria eroja sen suh-
teen, mitä kukin yksilö haluaa ja miten kukin toteuttaa halujaan 

- tietyn päämäärän saavuttaminen vaikuttaa myöhempiin motiiveihin ja tuonnempana ta-
pahtuvaan käyttäytymiseen. Tarpeiden, halujen ja odotusten tyydyttäminen voi siten 
muuttaa yksilön mielenkiinnon kohti muita motiiveja tai lisätä motiivin voimakkuutta 

- motivaatioon liittyvät läheisesti arvot ja tavoitteet 
 
Motivaatio on tiettyyn tilanteeseen liittyvä muuttuva henkinen tila, joka määrää, miten vireästi ja 
mihin suuntautuneena ihminen toimii (Peltonen 1986, 108). Motivaatioon ovat yhteydessä monet 
seikat, joista tärkeimmät ovat seuraavat: 
 

- ulkoinen yllyke on henkilöön kohdistunut toimenpide, jolla pyritään vaikuttamaan kohde-
henkilön sisäiseen tilaan ja käyttäytymiseen. Ulkoisia yllykkeitä ovat muun muassa työym-
päristön virikkeet, muun ympäristön virikkeet, johtamistavat ja muut toimenpiteet 

- henkilön valmius suoriutua erilaisista tilanteista. Valmius syntyy yksilön kehityshistorian 
kautta ja valmiuden keskeisiä osia ovat tiedot ja ajattelutavat, taidot ja toimintatavat sekä 
asenteet ja suhtautumistavat 

- tulevaisuuden odotukset, joista motivaation kannalta keskeisiä ovat yleiskuva tulevaisuu-
desta kokonaisuudessaan: onko tulevaisuuden kuva myönteinen vai kielteinen. Usko tule-
vaisuuteen: käsitys siitä, miten tulee vastaisuudessa onnistumaan, usko omiin mahdolli-
suuksiin. Myös palkkio-odotukset vaikuttavat tulevaisuuden suunnitelmiin 

- henkilön sisältä nousevat yllykkeet eli motiivit, jotka synnyttävät tietyssä tilanteessa tiettyjä 
toimintapyrkimyksiä 

- tarpeet, jotka aiheuttavat sisäisen tasapainon häiriintymisen. Tämä epätasapaino pyrkii vi-
rittämään toimintaa, joka korjaa asian tasapainoon. Usein puhutaan tässä yhteydessä vie-
teistä kuten itsesäilytysvietti ja seksuaalivietti 

- muut tilannetekijät, kuten työ sinänsä, erilaiset olosuhteet 
 
Edellä esitetyistä seikoista saamme seuraavan motivaatiorakenteen: 
 



4. Yrittäjyyden ja yrityksen syntyprosessi 

 92 

 
Kuvio 36. Motivaatioon liittyviä asioita (Peltonen 1986, 110). 

 
Seuraavassa on lyhyt yhteenveto eri motivaatioteorioista: 

Tarveteoriat 

Tarveteorioiden mukaan ihmisen motivaatio nähdään tarpeina: 
 

- Maslovin tarvehierarkia. Ihmisen tarpeet on jaettu kuuteen erilaiseen luokkaan, jotka ovat 
ensiksi tulevista alkaen lueteltuina säilyminen, turvallisuus, liityntä, arvostus, itsensä to-
teuttaminen ja itsensä kehittäminen. Tarvehierarkian pohjalla olevat motiivit ovat pakot-
tavia, kunnes niihin liittyvät tarpeet on tyydytetty. Tämän jälkeen korkeamman tason tar-
peet tulevat hallitseviksi ja erittäin tärkeiksi. Yhä uusia tarpeita ilmenee, kun aikaisemmat 
tarpeet on tyydytetty 

- Alderferin teoria. Alderfer vähensi tarveportaikon tasoja kolmeen, jotka ovat toimeentulo, 
vuorovaikutus ja kasvu 

- Herzbergin teoria. Herzberg vähensi edelleen tarvetasoja kahteen, toimeentulotekijöihin ja 
kannustetekijöihin. Toimeentulotekijät ovat ulkoisia ja aiheuttavat tyytymättömyyttä. 
Kannustetekijät ovat sisäisiä tekijöitä ja antavat työn tekijälle tyydytystä. Tyytymättömyyttä 
voivat aiheuttaa ulkoiset tekijät kuten palkka, valvonta, työolosuhteet tai yrityksen sään-
nöt. Tyytyväisyys syntyy esimerkiksi tunnustuksen saamisesta, vastuusta ja henkilökohtai-
sesta kasvamisesta 

 
Taulukossa 9 esitetään yhteenveto tarveteorioista. 

Vroomin odotusarvoteoria 

Vroomin odotusarvoteorian taustalla on ajatus ihmisen valintakäyttäytymisestä siten, että ihminen 
pyrkii toiminnan tuloksena saavuttamaan myönteisimmät mahdolliset seuraukset. Motivaatio on 
teorian mukaan (valenssi) x (odotukset). Tässä valenssi on vaihtoehdon preferenssijärjestys, sen 
tyydytys, miten arvostaa palkkiota, hyöty (+/0/-), palkintojen arvo. Tekijöitä, jotka johtavat kor-
kean suoritustason valintaan ovat muun muassa palkankorotus, ylennykset, tunnustus ja arvostus, 
työhön liittyvät sisäiset palkkiot, esimiehen tuki ja työryhmän hyväksyntä. 
 
 

Motivaatio 

Valmius

Tarpeet 

      Motiivit

Odotukset 

Tilannetekijät

Ulkoinen yllyke 
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Taulukko 9.  Yhteenveto tarveteorioista (Juuti 1992, 39). 

HERZBERGIN TEORIA MASLOWIN TEORIA ALDERFERIN TEORIA

Itsensä kehittäminen

Itsensä toteuttaminen

Arvostus

Liityntä

Turvallisuus

Säilyminen

Kannustetekijä

Toimeentulotekijä

Kasvu

Vuorovaikutus

Toimeentulo

 
 

Sosiaaliset vertailut motivaation lähteenä 

Adamsin oikeudenmukaisuusteorian mukaan työstä saatava palkka ja siihen tehdyt panostukset 
muodostavat yhtälön, jossa yksilö vertaa omaa suhdelukuaan (panos/tuotos) toisiin viiteryhmiin 
selvittääkseen, onko tilanne oikeudenmukainen. Mikäli yksilö tuntee itsensä alipalkatuksi, voi seu-
rauksena olla työpanoksen vähentäminen, palkankorotusvaatimukset tai muiden vaatimusten kas-
vattaminen. 

Locken päämääräteoria 

Teorian mukaan mielekkäät päämäärät ohjaavat ihmistä. Motivaatioon vaikuttavat päämäärien 
vaikeusaste ja niiden selkiintyneisyys sekä se, hyväksyykö asianomainen päämäärän omanaan. 
Teorian mukaan ihmiselle pitää antaa alusta alkaen kykyihin nähden vaativia tehtäviä. Muita moti-
vaatioon vaikuttavia asioita ovat muun muassa organisaation tuki, palautteen saaminen, vaiku-
tusmahdollisuudet ja hyötynäkökohdat. 
 

Sisäinen motivaatio 

Teorian mukaan henkilö tekee jotain tiettyä toimintaa toiminnan itsensä vuoksi ilman, että hän 
voisi saada toiminnastaan ulkoista palkkiota. Ihmiselle on tärkeää toiminnasta saatava mielihyvän 
tunne, itsenäisyys ja pätevyyden tunne. Sisäinen motivaatio voi laskea palkkioiden myötä.  
 
Nurmi ja Salmela-Aro (2002) esittävät taulukossa 10 olevan yhteenvedon eri motivaatioteorioista. 
Taulukossa 10 mainittu homeostaasi-periaate tarkoittaa, että elimistössä on olemassa tietty opti-
maalinen tila (esimerkiksi veren sokeritasapaino), josta poikkeaminen lisää tarpeen voimakkuutta 
(Nurmi ja Salmela-Aro 2002, 11). 
 
Berg on havainnut tutkimuksissaan, että suurin osa ihmisen tavoitteista on jaettuja (Nurmi ja Sal-
mela-Aro 2002, 25). Melkein kaikki tavoitteet ihmisen koko elämänkaaressa ovat muiden asetta-
mia, mutta sosialisaation kautta ne voivat muuttua sisäisiksi motiiveiksi (Malmberg ja Little 2002, 
129). 
 
Leontjevin (1977) mukaan ihmisellä on joukko biologisia, psykologisia ja sosiaalisia tarpeita. Kun 
tarpeen tyydytykselle löytyy kohde, siitä tulee motiivi, joka virittää toiminnan. 
 
Modernin motivaatiopsykologian menetelmistä Salmela-Aro (2002, 28) mainitsee Littlen henkilö-
kohtaiset projektit, Emmonsin henkilökohtaisten pyrkimysten arviointimenetelmän, Markuksen ja 
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Nuriuksen mahdolliset minät, Heckhausen kehitykselliset tavoitteet, Klingerin nykyiset mielen-
kiinnon kohteet, Nurmen tulevaisuuteen suuntautuneet tavoitteet ja Cantorin elämäntehtävät. 
 
Littlen 1980-luvulta lähtien kehittämä henkilökohtaisten projektien menetelmä on uranuurtaja 
henkilökohtaisten tavoitteiden tutkimuksessa. Henkilökohtaiset projektit ovat hankkeita, joita ih-
miset ajattelevat ja joiden ympärille heidän toimintansa on organisoitunut. Projektin päämääränä 
on henkilökohtaisen tavoitteen saavuttaminen. Projektien taso voi vaihdella abstraktista konkreet-
tiseen. Henkilökohtaisella projektilla voi olla jopa koko työuran kestävä päämäärä, kuten ammatil-
linen kehittyminen (Little 1989). Henkilökohtaiset projektit etenevät tyypillisesti aloittamisesta 
suunnitteluun, toimintaan ja päättämiseen (Little 2001, 10). 
 

Taulukko 10.  Yhteenveto eri motivaatioteorioista (Nurmi ja Salmela-Aro 2002, 24). 

Klassiset motivaatioteoriat
• Fysiologinen näkökulma: nälkä, jano ja seksuaalisuus; homeostaasi-periaate

• Psykoanalyysi: viettiy llykkeet (seksuaalisuus) ja lapsuuden ihmissuhteet
• Behaviorismi: palkitseminen johtaa toiminnan toistamiseen

Eurooppalainen uuden motivaatioteorian alku

• Nuttinin teoria: motivaatio on tarpeen ja sen ulkoisen kohteen suhde; ajattelutoiminnat
toteuttavat tavoitteita

• Leontjevin teoria: motivaatio kohteellista; yksilölliset motiivihierarkiat

Amerikkalaisen motiiviteorian perusta
• Murrayn teoria: suoriutumisen, läheisyyden ja vallan perusmotiivit

• Decin teoria: sisäsyntyinen ja ulkosynty inen motivaatio
• Evoluutiopsykologia: perustarpeet ovat toimintatapoja, jotka ovat lisänneet yksilöiden

menestystä

Tulevaisuuden suuntautumisen tutkimus: tulevaisuuden toiveet ja pelot; metodiikan
kehittelyä

Moderni motivaatioteoria

• Little: henkilökohtaiset projektit osana ympäristön ekologiaa; henkilökohtaisten
projektien menetelmä

• Emmons: pyrkimykset; motivaatio ja hyvinvointi
• Nurmi ja Salmela-Aro: henkilökohtaiset tavoitteet; tavoitteiden kehitys elämänkaaren

aikana

 
 
Henkilökohtaiset tavoitteet ovat olleet yksi keskeisimmistä lähestymistavoista persoonallisuuden 
tutkimuksessa viime vuosina, ja niiden on ajateltu korostavan persoonallisuuden kontekstuaalista, 
motivationaalista ja tulevaisuuteen suuntautunutta näkökulmaa (Jokisaari 2002, 71). Sellaiset hen-
kilökohtaiset tavoitteet, jotka auttavat ihmistä tulevien haasteiden ja kehitystehtävien ratkaisuissa, 
näyttävät johtavan hyvään henkisen hyvinvointiin. Elämässä kohdattujen haasteiden ja vaatimus-
ten muuttuessa myös ihmisen henkilökohtaisten tavoitteiden tulisi muuttua (Salmela-Aro ja Nur-
mi 2002, 159). Henkilökohtaisia tavoitteita käsitellään psykologiassa etupäässä hyvinvoinnin ja yk-
silön kehittymisen kannalta. Henkilökohtaisten projektien tai tavoitteiden toteuttamisen mene-
telmiä ja muita tahtotekijöitä ei tässä yhteydessä käsitellä enempää. 
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Yhteenvetona motivaatioteorioista voidaan todeta, että ihmistä motivoivat tulevaisuuden odotuk-
set, sosiaaliset vertailut, mielenkiintoiset ja haastavat tehtävät sekä sisäiset yllykkeet, joita ovat 
muun muassa tarpeet ja vietit. Lisäksi motivaatioon vaikuttavat työympäristön ja muun ympäris-
tön virikkeet sekä johtamistavat, toisin sanoen ihmisten kohtelu työelämässä. 
 
Ruohotie (Peltonen 1986, 158-160) on tutkinut työmotivaatiota ja organisaatioilmastoa suoma-
laisyrityksissä. Ruohotie jakaa työmotivaatioon vaikuttavat tekijät kolmeen osaan, jotka ovat suo-
ritussuuntautunut ilmapiiri, ihmiskeskeinen ilmapiiri ja työn kannustearvo. Suoritussuuntautunee-
seen ilmapiiriin kuuluvat muun muassa palkkiojärjestelmän tehokkuus, ulkoinen palaute ja henki-
löstön työhalukkuus. Ihmiskeskeiseen ilmapiiriin kuuluvat muun muassa työpaikan ihmissuhteet 
ja sisäinen tiedotus. Työn kannustearvoon taas kuuluvat muun muassa työn mielekkyys ja sisäinen 
palaute. 
 
Jos henkilö uskoo, että hän voi omilla toimenpiteillään vaikuttaa oman elämänsä kulkuun, niin sa-
notaan, että hänellä on hyvä sisäinen hallinta. Jos taas henkilö uskoo, että hänen kohtalonsa on 
muiden henkilöiden ja ulkoisten olosuhteiden armoilla, niin sanotaan, että hänellä on ulkoinen 
hallinta. Ulkoinen hallinta äärimmilleen vietynä tarkoittaa fatalismia: kaikki menee niin kuin on 
mennäkseen, eikä mitään kannata yrittää. Kuvio 37 esittää hallinnan komponentteja. 
 
Jos henkilö ei usko, että hän omilla kyvyillään ja ponnistuksillaan voi vaikuttaa elämäänsä, niin 
tuskinpa hänestä yrittäjää tulee. Voimakas sisäinen hallinta antaa käytännön tilanteissa henkilölle 
enemmän toimintamahdollisuuksia ja on siten yritystoiminnassa menestymisen perusedellytyksiä. 
Monissa tutkimuksissa onkin havaittu, että yrittäjillä on voimakas sisäinen hallinta. 
 

 
Kuvio 37. Hallinnan komponentteja Huuskosen mukaan (Huuskonen 1992, 58). 

 
Yritystoimintaan liittyy aina tietty riski. Tulevan yrittäjän tai toimivan yrittäjän täytyy aina pystyä 
kantamaan ainakin jonkinasteinen riski. Tutkimustulokset yrittäjien riskikäyttäytymisestä poikkea-
vat jonkin verran toisistaan. Yhteenvetona voitaneen todeta, että suhtautuminen riskiin ei erottele 
merkittävällä tavalla yrittäjiä muista ihmisistä (Huuskonen 1992, 59). Yrittäjiä voidaan pitää halli-
tun riskin ottajina. Mikäli yrittäjä ottaa toiminnassaan kohtuuttomia riskejä, hän ei kovin pitkään 
voi toimia yrittäjänä, koska usein otettu suuri riski toteutuu joskus. 
 
Yrityksen perustamisessa, johtamisessa ja kehittämisessä tarvitaan yrittäjien suoriutumistarvetta. 
Suoriutumistarvetta esiintyy toki muillakin ihmisryhmillä kuten taiteilijoilla, ammatinharjoittajilla 
ja urheilijoilla. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että suoriutumistarve on yrittäjillä korkeampi 
kuin muilla ihmisillä keskimäärin (Huuskonen 1992, 64). McClelland (1961) on tutkinut suoriu-

Hallinta 

Sisäinen

Ulkoinen
-sattuma
-muut ihmiset

Kontrolloitavuus

 Vakaus

Kontrolloitavuus

Vakaus
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tumistarvetta, joka kuvaa ihmisen tarvetta menestyä jatkuvasti. Ihmiset, joilla on korkea suoriu-
tumistarve, hakeutuvat ensisijaisesti tehtäviin, joissa on menestymismahdollisuuksia. Siten sellaiset 
henkilöt pitävät enemmän sellaisista tehtävistä, joissa heillä on henkilökohtainen vastuu tuloksista 
ja joissa he pystyvät näkemään, kuinka hyvin he ovat menestyneet. McClellandin mukaan suoriu-
tumistarpeella on ollut ratkaiseva merkitys muinaisten ja nykyaikaisten kulttuurien taloudellisissa 
nousuissa ja laskuissa. 
 
Peltonen ja Koiranen jakavat yrittäjyyden vaikuttimet tunneperäisiin motiiveihin, välinemotiivei-
hin, kehitysmotiiveihin ja muihin motiiveihin. Asiaa havainnollistetaan kuviossa 38. Syyt ulkoiseen 
yrittäjyyteen voivat olla joko imu- eli pull-tekijöitä tai työntö- eli push-tekijöitä. Yrittäjyyden imu-
tekijöitä ovat muun muassa oman keksinnön tai oivalluksen hyödyntäminen, halu saada jotain 
omaa aikaan, tarjottu hyvä yritysmahdollisuus ja odotukset paremmista tuloista. Yrittäjyyteen 
työntötekijöitä ovat muun muassa työttömyys, tyytymättömyys nykyiseen työpaikkaan, turhautu-
minen, etenemismahdollisuuksien puute, huono palkkaus ja sosiaalinen marginaalisuus. Useiden 
tutkimusten mukaan imu- eli pull-tekijät ovat useammin syynä yrityksen perustamiseen kuin työn-
tö- eli push-tekijät. Osuudet kuitenkin vaihtelevat paljon. Huuskosen (1992) keräämien tutkimus-
tulosten mukaan negatiivisten (push) ja positiivisten (pull) syiden suhde olisi noin kolmen suhde 
neljään. Hauta-ahon (1990) tutkimuksessa työntävät tekijät vaikuttivat 35 %:ssa tapauksista ja ve-
tävät tekijät 65 %:ssa. Naisilla työntävien tekijöiden osuus on suurempi kuin miehillä. Naisten on 
usein vaikeampaa edetä työuralla kuin miehillä. Lisäksi naisten on huomioitava enemmän kodin ja 
lasten hoitamiseen liittyvät asiat. 
 

 
Kuvio 38. Yrittäjyyden vaikuttimia Peltosen ja Koirasen mukaan (Koiranen 1993, 29). 

 
Laukkasen (1999, 27) mukaan Birley ja Westhead (1994) havaitsivat yrityksen perustamisessa seit-
semän perusmotiivia: 

- hyväksytyksi tulemisen tarve 
- itsenäisyyden tarve 
- henkilökohtaisen kasvun tarve 
- yhteisölliset tarpeet ja hyvinvoinnin tarve 
- varallisuuden kartuttaminen 
- verotuksen kiertäminen ja hyötyminen tarjotuista perustamisehdoista 
- pyrkimys seurata roolimalleja 

 
Motivaatio ja sitoutuminen liittyvät läheisesti toisiinsa. Aihetta käsittelevässä kirjallisuudessa sitou-
tuminen liitetään yleensä johonkin prosessiin, kuten sitoutuminen ammatilliseen kasvuun, hoito-
ohjelmaan tai tietyn päämäärän saavuttamiseen. Sitoutumisen kohteena on lähes aina ihminen, 
idea tai toiminta (Siitonen 1999, 99-100, 108). 
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Tietotekijät 
 
Kognitiiviseen eli tietoalueeseen kuuluvat uskomukset, strategiaa ja taktiikkaa koskevat tiedot, eri-
laiset taidot, älykkyyteen kuuluvat tekijät sekä asiatieto (Snow, Corno & Jackson 1994, 247). 
 
Lundvallin (1992, 1) mukaan perustavaa laatua oleva voimavara nykyaikaisessa taloudessa on tie-
tämys ja tärkein prosessi on oppiminen. Oppijan aktiivisuus, itse ohjautuvuus ja yhteistyökyky 
ovat oppimisen keskeisiä edellytyksiä. Oppijan tulisi myös sitoutua oppimistapahtumaan ja asettaa 
omia tavoitteita oppimiselleen. Suomessa ja Kanadassa tehtyjen tutkimusten mukaan opiskelijoi-
den merkittävissä oppimisen kokemustarinoissa yleisimmin esiintynyt tunnuspiirre oli emotionaa-
linen sitoutuminen oppimistapahtumaan (Soini 2001, 49 ja 52). Oppimisessa on kysymys ennen 
kaikkea henkilökohtaisesta kasvusta ja kehityksestä sekä oman persoonallisen teorian rakentami-
sen todellisuudesta (Rauste-von Wright 1986). 
 
Persoonallisuuden ja älykkyyden merkitys ihmisen yrittäjyydelle on perustavaa laatua oleva asia. 
Sekä toiminta omistajayrittäjänä että toiminta sisäisenä yrittäjänä toisen palveluksessa vaativat 
osaamisen kehittämistä, jatkuvaa oppimista. Sanat elinikäinen oppiminen, oppiva organisaatio, 
oppiva yritys, oppiva verkosto, oppiva kaupunki, oppiva alue ja niin edelleen toistuvat kehittämis-
tä koskevissa tutkimuksissa ja keskusteluissa (Niemelä 2000, 21). Oppiminen on Linnamaan 
(2001) mukaan uusien tietojen ja taitojen hankkimista ja omaan toimintaan sulauttamista opiske-
lemalla ja hyödyntämällä aiempia kokemuksia ja neuvoja. Olennaista on toimijan oma ajattelupro-
sessi, jossa uudet tiedot ja taidot sisäistetään. Olipa kyse suunnitelmallisesta ja järjestetystä koulu-
tuksesta tai työskentelyn tuloksena käytännön työelämässä tapahtuvasta oppimisesta on oppijan 
motivaatiolla ja tahdonalaisilla prosesseilla sekä yksilön ja hänen toimintaympäristönsä vuorovai-
kutuksella tärkeä osuus osaamisen kehittämisessä (Ruohotie 1999, 69). Oppimisprosessin käynnis-
tyminen vaatii usein ympäristön tukea ja sieltä tulevia haasteita (Siiropää 1999, 85; Ropo 1994, 
94).  
 
Konstruktiivinen koulukunta on saavuttanut lujan jalansijan oppimiskeskustelussa. Oppiminen 
perustuu ennen kaikkea aktiiviseen vuorovaikutukseen oppijan ja ympäristön välillä. Erilaiset toi-
mijat muodostavat asteittain mallin ja näkemykset ympäröivästä maailmasta ja sen ilmiöistä, erilai-
set kartat, jotka ohjaavat heidän ajatteluaan. Nämä mielikuvamallit, havainnot ja kaaviokuvat toi-
mivat kuten linssit, jotka kulloisessakin ympäristössä joko hyväksyvät tai hylkäävät, ymmärtävät ja 
imevät itseensä uutta tietoa ja tapahtumia (Vesalainen & Strömmer 1999, 122; Rauste-von Wright 
& von Wright 1995). 
 
Laukkasen (1999, 63-64) mukaan vaativa asiantuntemus tai tietämys kehittyy kokemusten, oppi-
misen ja tiedostamattoman prosessoinnin vuorovaikutuksessa, mutta nämä prosessit kestävät 
koulutuksen jälkeenkin useita vuosia (Glaser 1984; Prietula & Simon 1989). Myös siihen, että pe-
rustetaan yrityksiä, muodostuu erityinen tietämys ja osaaminen (Starr & Bygrave 1991). Mitä suu-
rempi on perustajan tai perustajien inhimillinen pääoma, sitä nopeammin yritys pystyy kasvamaan 
Audretschin (2000, 116) mukaan. Näin on erityisesti innovatiivisilla toimialoilla (Almus ja Nerlin-
ger 1998a, 1998b). Parhaiten innovaatioita syntyy yritysverkostojen välimaastossa ”älyllisen risti-
pölytyksen” kautta, kun eri alojen asiantuntijat kohtaavat (Harmaakorpi 2007 ja 2008). 
 
Henkilökohtainen oppimistapahtuma on lähtökohta yleiselle oppimistapahtumalle ja vähäiselle 
inkrementaaliselle uudisteelle. Vähäisestä inkrementaalisesta uudisteesta voi olla seurauksena laaja 
inkrementaalinen innovaatio ja jopa radikaali innovaatio eli uudiste kuvion 39 mukaan (Kautonen 
ym. 2000, 71; Sundbo 1997). 
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Kuvio 39. Oppiminen-innovaatio –jatkumo (Kautonen ym. 2000, 71; Sundbo 1997). 

 
Innovaatioprosessissa vaikuttavan tiedon erityispiirteitä ovat (Kautonen ym. 2000, 56): 

- hiljainen tieto, jota on vaikea siirtää 
- kumulatiivisuus, uusi tieto rakentuu vanhan tiedon varaan 
- suurin osa tiedosta tulee epävirallisista ja suullisista lähteistä 

 
Koiranen ja Peltonen (1995, 13) kuvaavat kasvatuksen ja oppimisen välistä yhteyttä kuvion 40 
avulla. 
 

 
Kuvio 40. Kasvatus ja oppiminen (Koiranen ja Peltonen 1995, 13). 

 
Kuviossa 40 kasvatus jaetaan yhtäältä järjestelmälliseen ja tavoitehakuiseen kasvatukseen eli kou-
lutukseen sekä toisaalta satunnaiseen ja vapaatavoitteeseen kasvatukseen. Koulutus taas jaetaan 
yhtäältä opettajajohtoiseen koulutukseen eli opetukseen sekä toisaalta itseopiskeluun. Satunnai-
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seen ja vapaatavoitteeseen kasvatukseen kuuluva kiinteä virikevirta käsittää muun muassa lehdet, 
kirjat, erilaiset esineet ja rakennukset. Liikkuvaa virikevirtaa ovat puolestaan muun muassa radio, 
televisio, videot ja erilaiset tietoverkot. Kuviossa esitetyn lisäksi oppimista tapahtuu myös muu-
toin, esimerkiksi työssä oppimalla ja erilaisten toimintojen ja kokemusten kautta (Koiranen ja Pel-
tonen 1995, 12). Työssä käyvien oppiminen tapahtuu pääosin työn tekemisen kautta. 
 
Yrittäjyyttä edistetään yrittäjyyskasvatuksella ja yrittäjyyskoulutuksella. Laukkanen (1999, 158) esit-
tää mallin yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyskoulutuksen kohderyhmistä, tavoitteista, välitysmuo-
doista ja vaikuttavuudesta, taulukko 11. 
 

Taulukko 11.  Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjyyskoulutuksen (YKK) kohderyhmiä, tavoitteita ja 
välitysmuotoja sekä vaikuttavuuksia (Laukkanen 1999, 158). 

 

 
 

Kohderyhmät                         Tavoitteita     Välitysmuodot    Vaikuttavuus

1. Kouluikäiset             - Yrittäjyys, omavastuisuus: - Perusopetukseen lomitus - Yleensä välillinen,
               perushyväksyntä - Roolimallit, havainnot   hidasvaikutteinen
            - Talouden ja yhteisön toiminta - Simulointi (harjoitus-
            - Yrittäjyyspiirteet, ryhmätaidot   yritys, ynnä muut)
            - Perustaidot ja -tiedot 

2. Opiskelijat sekä        - ”Yrittävä korkeakoulu”- oppi- - Yrityskontaktit, harjoittelu - Ammatti- ja
     korkeakoulut ja           misympäristö - Roolimallit   korkeakoulutasolla
    muut oppilaitokset    - Uramallien hyväksyntä - Liiketoiminnan sekä pienen   voi olla nopeaa, mutta

            - Yrittäjyystietämys sekä pientä ja    ja keskisuuren yritystoi-   edellyttää yleensä
               keskisuurta yritystoimintaa    minnan erityisopetus   muutamien vuosien
               koskeva tietämys - Neuvonta- ja ohjaustuki   työelämäkokemusta
            - Li iketoimintakonseptien - Perusyhteydet, hautomot,
               etsiminen ja kehittäminen    rahoittajat ynnä muut 
            - Omatoiminen valikoituminen
               yrittäjäksi 

                                      - Yrittäjäryhmien edistäminen

3. ”Suuri yleisö”           - Yrittäjyyden yhteisömerkitys - Tiedotusvälineet - Yleensä välillinen,
            - Mobilisointi ja kannustavuus - Lähiorganisaatiot   hidasvaikutteinen
            - Valikoituminen jatkamaan - Kirjallisuus, oppaat -  Kannustaa liikkeelle, 
            - Valmius erityishankkeille - Neuvontapalvelut   jatkotyöstämiseen

4. Yrittäjyyttä             - Pienen ja keskisuuren yritystoi- - Tiedotusvälineet - Välitön, usein nopeaa
    uutena urana               minnan perustiedot ja -taidot - Lähiorganisaatiot - Vaikuttaa syntyvien
    harkitsevat             - Liiketoimintakonseptit - Kirjallisuus, oppaat    yritysten laatuun ja 

            - Kypsyminen yrittäjäuraan - Yrittäjyysopetus    liiketoiminnan
              (tai viisas luopuminen) - Simulointi, harjoittelu    suuntautumiseen
            - Roolimallit - Neuvontapalvelut 
            - Yrittäjäryhmät (paikannus)

5. Aloittavat yrittäjät    - Liiketoiminnan kehittäminen - Yleinen yrittäjyys- sekä - Välitön, nopea
            - Spesifi tietämys, aukot tiedoissa   pienen ja keskisuuren yritys- - Vaikutuksia: yritysten
            - Resurssi- ja liiketoiminta-   toiminnan johtamiskoulutus    kasvu, konkurssiriskin  piene-
              verkostot - Liiketoimintako htainen ja/    neminen, liiketoiminnan
           - Yrittäjäryhmät (etsintä)   tai taustakohtainen koulutus    kehittyminen

- Neuvontapalvelut 

6. Jo toimivat               - Erityistarpeet ja toimialakohtaiset - Erityiskoulutus - Välitön, nopea
    yritykset ja                  tiedot - Neuvontapalvelut - Vaikutuksia: yritysten
    niiden yrittäjät          - Yritys- ja yrittäjäkohtaiset - Kytkentä eri resurssien   kasvu, konkurssiriskin piene-

              tietämys- ja toiminta-aukot   tarjontaa n   neminen, liiketoiminnan 
  suuntautuminen
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Yrittäjyyskasvatuksella ja yrittäjyyskoulutuksella pyritään lisäämään jonkun alueen yrittäjien luku-
määrää edistämään alueen kasvua sekä varmistamaan yritysten tuleva menestyminen. Yrittäjyys-
kasvatus ja yrittäjyyskoulutus edistävät myös yritystoimintaa kannustavan alueellisen yrittäjyyskult-
tuurin kehittymistä. Toiminnan avulla voidaan välittää myös tietoja liiketoiminta-alkioista ja jalos-
taa niitä sekä tukea tietyn liiketoiminnan erityisten toimintaedellytysten syntymistä (Laukkanen 
1999, 157). Yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyskoulutusta annetaan nykyään monilla seuduilla ala-
asteelta lähtien toimiville yrittäjille saakka. Toiminta tukee sekä yksittäisten yritysten että koko 
alueen toimintaedellytyksiä. 
 
Yrittäjyyskoulutus ja yrittäjyyskasvatus tulisi kohdistaa yrittäjyyttä uutena urana harkitseviin, aloit-
taviin yrittäjiin ja myös yrityksen jo käynnistäneisiin yrittäjiin, mikäli nopeita tuloksia halutaan saa-
da aikaiseksi. Vaikeus harvaan asutun maaseudun kunnissa on sopivien yrittäjien löytämisessä ja 
koulutuksen järjestämisessä pienten osanottajamäärien takia. Tulevan yrittäjän liiketoimintakon-
septiin täytyy syntyä aito omistus- ja sitoutumissuhde omatoimisen kehittämisen ja kypsymisen 
kautta (Walker 1991; Bolton 1997). 
 
Yrittäjyyskasvatusta on tehty monissa eri maissa jopa vuosikymmeniä. OECD arvioi vuonna 
1997, että Atlantisen Kanadan yrittäjyyden kehittämisjärjestelmät olivat sillä hetkellä maailman 
parhaat. Vuonna 1995 Halifaxiin perustettu the Centre for Entrepreneurship, Education and De-
velopment (CEED) on tärkeimpiä yrittäjyyden edistämisen keskuksia alueella. CEED:n lähesty-
mistapa yrittäjyyteen muodostuu kolmesta eri ajattelutavasta. Ensimmäisen ajattelutavan muodos-
taa yrittäjyyspyramidi, jota kuvataan kuviossa 41. 
 

 
Kuvio 41. CEED:n yrittäjyyspyramidi. 

 
Pyramidin pohjakerroksen (henkilön ominaisuudet, luonteenpiirteet ja asenteet) varaan rakenne-
taan muuntumistaitoja, jotka auttavat yrittäjää sopeutumaan uuteen ympäristöön. Yrityksen vetä-
misessä tarvitaan erikoistaitoja, joita rakennetaan sopusoinnussa kahden alemman kerroksen 
kanssa. Erikoistaidot auttavat yrittäjää tekemään parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuvia pää-
töksiä ja toimenpiteitä, jotka mahdollistavat yrityksen menestymisen. 
 
Toisen ajattelutavan CEED:n lähestymistavassa yrittäjyyteen muodostaa yrittäjyysjatkumo, jota 
havainnollistetaan kuviossa 42. 
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Kuvio 42. CEED:n esittämä yrittäjyysjatkumo. 

 
CEED etsii jatkuvasti henkilöitä käymään lävitse yrittäjyysjatkumoa askel kerrallaan. Jatkumoon 
tulevilla henkilöillä täytyy olla ainakin esipyrkimys yrittäjyyteen, josta edetään pyrkimyksen kautta 
idean etsintään, tilaisuuden hahmottamiseen, liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja yrityksen 
käynnistämiseen. Malli sallii maltillisen aloittamisen ja kasvamisen askel kerrallaan, kun kokemuk-
set ja asiantuntemus kasvavat. 
 
Kolmannen ajattelutavan CEED:n lähestymistavassa yrittäjyyteen muodostavat oppimispolut, joi-
ta kuvataan kuviossa 43. 
 

 

Opastus 

Kokemusten 
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Erityistietämys 

Kurkistus 

 
Kuvio 43. CEED:n näkemys yrittäjyyteen liittyvistä oppimispoluista. 
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CEED:n näkemyksen mukaan oppiminen tapahtuu viidellä erillisellä alueella, joita kutsutaan po-
luiksi. Polut on nimetty kurkistuspoluksi, erityistietämyspoluksi, suunnittelupoluksi, kokemusten 
vaihtopoluksi ja opastuspoluksi. Jokaisella polulla on oma opetusmenetelmänsä ja ne vahvistavat 
toisiaan erityisesti samaan aikaan toteutettuina. 
 
Yrittäjyyskasvatuksen lisäksi CEED harjoittaa tutkimustoimintaa, suunnittelee ja toteuttaa erilaisia 
kehittämisohjelmia, järjestää asiantuntijakoulutusta eri asiantuntijoille sekä edistää yhteisöyrittä-
jyyttä. Koulun entiset yrittäjinä toimivat oppilaat tapaavat eri kurssien oppilaita ja opastavat heitä 
monin tavoin. Siten oppilaat pääsevät sisään erilaisiin verkostoihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. 
 
Monimutkaiset tiedot ja taidot saavutetaan usein oppimistasanteiden kautta (Koiranen ja Peltonen 
1995, 49). Tasanteita voivat aiheuttaa valmiuksien puuttuminen tai motivaation heikkeneminen. 
 
Ennen yrityksen perustamista yrittäjät rakentavat pätevyyttään eli kompetenssiaan hyvinkin kau-
an. Eräitä suomalaisia menestysyrityksiä tutkittaessa tämä aika oli 7-20 vuotta (Hernesniemi ym., 
341). Timmonsin (1994) mukaan potentiaalisesti merkitsevät liiketoimintahankkeet vaativat löyty-
äkseen tyypillisesti 10-15 vuoden kypsymisaikaa asianomaiselta henkilöltä (Laukkanen 1999, 64). 
Pätevyyden rakentamiseen kuuluvat kotoa saadut vaikutteet, mutta myös koulutus ja työkokemus. 
 
Koskisen (1996) mukaan kasvuyrittäjistä lähes kaikilla oli joko tekninen tai kaupallinen koulutus. 
Tarvitaan yhä pitemmälle menevää koulutusta, kun yritysten tuotteet jatkuvasti monimutkaistuvat. 
Koskisen tutkimat kasvuyrittäjät olivat harkinneet yrityshankettaan tyypillisesti 5-6 vuotta. He oli-
vat olleet viimeisen kolmen työnantajan palveluksessa keskimäärin 8 vuotta. Kasvuyrittäjillä oli 
yleensä ollut vieraan palveluksessa nouseva työura. He olivat yleensä toimineet työelämässä vas-
tuullisissa tehtävissä. 
 
Pienen ja keskisuuren yrityksen omistajan on opittava jatkuvasti uusia asioita. Gibb kuvaa pien-
yrittäjän oppimisen lähteitä kuvion 44 avulla. Tärkeimpiä ovat tekemällä oppiminen, ongelmien 
ratkaiseminen ja tilaisuuteen tarttuminen. 
 

 
 

Kuvio 44. Pienyrittäjän oppimismalli (Gibb 1993, 9). 
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Tilannetekijät 
 
Ihminen havainnoi ympäristöään lakkaamatta omalla subjektiivisella tavallaan. Yrittäjyyteen moti-
voitunut ihminen suorittaa koko ajan vertailuja nykyisen työnsä ja yrittäjyysvaihtoehdon välillä. 
Jokainen yrityksen perustamispäätös on yksilöllinen, vaikka kyseisessä prosessissa voidaan nähdä 
samantyyppisiä vaiheita. Yrittäjyyden tilannetekijöillä tarkoitetaan senhetkistä ympäristöä ja olo-
suhteita, joissa yrittäjyyttä harkitseva ihminen kulloinkin elää. Edellisissä kohdissa käsitellyt tunne- 
tahto- ja tietotekijät vaikuttavat myös nykytilanteeseen ja tapaan, jolla ihminen havainnoi tilannet-
ta. Yrittäjä tai yrittäjäksi ryhtyvä on päätöksentekijä, joka toimii ainutkertaisissa olosuhteissa. Kul-
loisiakin olosuhteita kuvaavat muun muassa taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuria koskevat ainut-
kertaiset tekijät (Huuskonen 1992, 71). Nämä olosuhteet ovat moni-ilmeisiä, epävarmoja ja puut-
teellisesti havaittuja. Kellään ihmisellä ei ole kaikkea oikeaa tietoa, mitä eri tilanteissa tarvittaisiin 
parhaiden ratkaisujen aikaansaamiseksi. Monet globaalit muutokset vaikuttavat nopeasti harvaan 
asuttuun maaseutuun. Esimerkiksi polttoaineiden jatkuva kallistuminen ja nopeat hintojen vaihte-
lut vaikeuttavat liikkuvuutta harvaan asutulla maaseudulla ja siten haittaavat elannon hankintaa 
muualta (Muilu 2008, 270). 
 
Yksi tärkeimmistä tilannetekijöistä harvaan asutulla maaseudulla on päättäjien valmius käsitellä 
alueensa kehittämistä koskevia hankkeita. Päättäjien tilanteen tekee vaikeaksi se, että he joutuvat 
ottamaan huomioon taloudelliset realiteetit. Toisaalta Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän mu-
kaan on perusteltua väittää, että kuntapäättäjillä on puutteita kehittämisosaamisessa ja strategisen 
suunnittelun osaamisessa (Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 2002, 33). 
 
Tilannetekijät vaikuttavat paitsi sosiaaliseen ja ammatilliseen lähtötilanteeseen myös käytettävissä 
oleviin resursseihin. Yritystoiminta nojaa toki pääosiltaan henkisiin resursseihin, mutta myös ta-
loudelliset resurssit ovat tärkeitä varsinkin yritystoimintaa perustettaessa. Monesti käytännössä on 
asianlaita siten, että aloittava yrittäjä aliarvioi yrityksensä käyttöpääoman tarpeen ja oman per-
heensä elinkustannukset. Varallisuudessa ja mahdollisuudessa saada pääomaa aloitettavalle yrityk-
selle on suuria eroja erilaisesta sosiaalisesta taustasta ja asuinpaikasta johtuen. Varsinkin harvaan 
asutulla maaseudulla asuville on yhteisön mahdollisuus antaa resursseja yritystoimintaa varten hy-
vin merkittävä asia. 
 
 
Kulttuuritekijät 
 
Havusela (1999) on tutkinut kulttuurin vaikutusta yrittäjyyden syntymiseen. Hänen tutkimuksensa 
tavoitteena oli selvittää, mikä on kulttuurin vaikutus yritysten perustamisprosessissa. Joillakin alu-
eilla hyvin monet ihmiset ryhtyvät yrittäjäksi, kun eräillä muilla alueilla vain harva ihminen päätyy 
samaan ratkaisuun. Havuselan tutkimuksessa kulttuuri käsitetään laajana oppimiseen perustuvana 
sosiaalisena vuorovaikutusjärjestelmänä. Tällä sosiaalisella vuorovaikutusjärjestelmällä on suuri 
vaikutus yhteisössä asuvien yksilöiden asenteiden, arvojen, mielikuvien ja toimintamallien muo-
dostumiseen. Innovatiivisia yrityksiä syntyy sitä suuremmalla todennäköisyydellä, mitä enemmän 
jollain alueella on pienyrityksiä. Yrittävien ihmisten suuri määrä olisi siten alueellista kehitystä 
edistävä tekijä. Stöhr (1989, 293-300) edustaa näkemystä, jonka mukaan vaikeuksissa olevat alueet 
voivat kehittyä vain, jos kehitys alkaa alueen sisältä. Tämän mukaisesti paikallisyhteisön peruske-
hittämiskeino on se, että asukkaat ottavat aloitteen omiin käsiinsä. Muun muassa Harisalo (1988, 
6-7) on todennut saman asian. 
 
Yrittäjyyskulttuuri vaihtelee hyvin paljon Suomen eri puolilla, mutta se vaihtelee suuresti myös 
monien lähekkäin sijaitsevien kuntien kesken. Joillakin paikkakunnilla on vain yksi suuri työnanta-
ja, jonka palvelukseen on menty sukupolvi toisensa perään. Näillä paikkakunnilla kehittyy helposti 
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palkkatyöntekijäkulttuuri, jossa yrittäjyydellä ei ole kovin suurta osuutta. Jos tämäntyyppisellä 
paikkakunnalla paikkakunnan ainoa suuri työnantaja joutuu saneeraamaan toimintaansa, syntyy 
helposti pahoja vaikeuksia. Työpaikat häviävät ja työttömyys kasvaa. Palkkatyöntekijäkulttuurille 
ovat ominaisia seuraavat piirteet (Havusela 1999, s. 70): 
 

- tukeudutaan yhteiskuntaan 
- suoriutumistarve on heikko 
- ulkoinen elämänhallinta on vallitsevampaa kuin sisäinen elämänhallinta 
- työllä on vain välinearvoa 
- suppea tai suppeahko ammattitaito, usein teoriaa painottava koulutus 
- työprosessia ei hallita kokonaisuudessaan 
- työaika ja vapaa-aika erotetaan tarkasti toisistaan 
- itsensä toteuttamiseen liittyvä toiminta tapahtuu vapaa-aikana 
- sosiaaliset verkostot muodostuvat työtovereista 
- kulttuuri ei tue yrittäjyyttä 
- kukaan ei saa nousta yli muiden; negatiivinen solidaarisuus ja kateus 
- osalla palkkatyöntekijöistä on sosialistinen maailmankatsomus 
- työantaja nähdään vastapelurina 
- työttömyyden kohdatessa ei haluta muuttaa paikkakunnalta 

 
Pohjanmaata pidetään usein alueena, jossa vallitsee myönteinen yrittäjyyskulttuuri. Jos naapuri pe-
rustaa yrityksen ja menestyy, niin itsekään ei haluta olla huonompia vaan mieluummin vähän pa-
rempia. Sanotaan, että Pohjanmaalla vallitsee positiivisen kateuden ilmapiiri. Kulttuuritutkijat ovat 
todenneet, että kun joku yhteisö alkaa suuntautua uusia, toisenlaisia näkemystapoja kohti, sillä on 
usein ollut karismaattinen johtaja tai eliittiryhmä muutosta johtamassa (Gagliarni 1986, 121-123). 
Yrittäjyyttä tukevat Havuselan (1999, 90) mukaan seuraavat kulttuurin piirteet: 
 

- tukeudutaan omiin resursseihin 
- suoriutumistarve on vahva 
- itsenäisyyden tavoittelu on tärkeää 
- käsityöläisen, itsenäisen talonpojan ja osaavan ammattimiehen perinteitä arvostetaan 
- oppisopimuskoulutus on laajaa 
- kulttuurissa korostuu tekninen osaaminen 
- työ on arvo sinänsä 
- työajan ja vapaa-ajan ero on häilyvä 
- tuotantovälineiden omistus hyväksytään 
- työvoima saadaan usein perheen ja suvun jäsenistä 
- asukkaat tuntevat kotiseutuylpeyttä 
- poliittinen yksituumaisuus on vahva 
- työantajan ja työntekijän tavoitteet ovat osittain yhteisiä 
- suhteet yrityksen sisällä ovat hyvät, työntekijät osallistuvat ongelmien ratkomiseen 
- yritykset ovat usein erikoistuneita 
- yhteistyötä tehdään yritysten sisällä ja niiden kesken 
- tavoitellaan kotipaikkakunnan menestystä, ”yhteistä hyvää” 

 
Etzionin (1987, 175-189) mukaan yrittäjyys on muuttuvaan ympäristöön sopeutumista. Mitä no-
peampi joku yhteiskunnallinen muutos on, sitä nopeammin tulisi uusia malleja omaksua ja hyväk-
syä.  
 
Kyrö (1997, 230) tarkastelee tutkimuksessaan eritasoisten kulttuurien yhteyttä yrittäjyyteen. Asiaa 
havainnollistetaan kuviossa 45. Ympyrän keskiössä on yksilö, josta kaikki toiminta alkaa. Yritysten 
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syntymisen edellytyksenä on, että yksilö on omaksunut yrittäjyyden ajattelu-, toiminta- ja suhtau-
tumistapana omassa elämässään. Seuraava kehä kuvaa ryhmäkulttuuria, joka voi olla esimerkiksi 
jonkun kunnan yrittäjyyskulttuuri. Jonkun ryhmän kulttuuriin puolestaan vaikuttaa monin tavoin 
kansallinen kulttuuri, joka on vallalla kyseisessä maassa: Onko se yrittäjyyttä suosiva ja kannustava 
vai suositaanko vain yhteiskunnasta lähtevää toimintatapaa? Kyrön kuviossa yrittäjyyskulttuuri ai-
kakauden kulttuurin ja kansallisen kulttuurin välissä tarkoittaa ammattikunnan kulttuuria, joka ai-
kaisempina vuosisatoina oli hyvin merkittävä säätelijä yhteiskunnassa. Nykyään tätä kulttuuriker-
rostumaa luonnehtii parhaiten ammattiliittojen kulttuuri. Aikakauden kulttuuri puolestaan viittaa 
ihmiskunnan eri kehitysvaiheisiin. Tällä hetkellä länsimaissa eletään Kyrön mukaan modernin ja 
postmodernin ajan välivaihetta, jossa korostuu yrittäjyyden merkitys. Kaikissa länsimaissa koros-
tetaan pienen ja keskisuuren yritystoiminnan merkitystä kansakunnan selviytymisessä nykyisistä 
työttömyysongelmista ja muista ongelmista. Jokaisen kulttuurin rakentaminen lähtee kuitenkin in-
himillisen ja fyysisen luonnon antamista puitteista. Yksilö on kuvion mukaisesti vuorovaikutuk-
sessa kaikkien näiden tasojen kanssa. 
 

YKSILÖ

 
Kuvio 45. Yrittäjyys kulttuurien kehissä (Kyrö 1997, 230). 

 
Laukkanen (1999, 154) luettelee kehittämiseen mobilisoituvan yhteisön sosiaalis-kulttuurisia omi-
naisuuksia, jotka ovat tiivistetysti esitettynä seuraavat (Flora & Flora 1990; Luther & Wall 1989; 
MacKenzie 1992; Stark & Brown 1997): 
 

- yhteisön johtajilla on tulevaisuuteen suuntautuvat strategiset näkemykset 
- eriävät mielipiteet hyväksytään ja niitä käsitellään rakentavasti 
- yhteisöllä on taloudellista liikkumatilaa 
- yhteisöllä on yrittäjämäistä otetta 
- aktiiviseen toimintaan suhtaudutaan myönteisesti ja luotetaan omiin mahdollisuuksiin 
- yhteisöllä on kehittämisen toimintasuunnitelmat 
- yhteisöllä on pohtiva asenne kehittämisasioissa 
- tietoa ja osaamista arvostetaan 
- yhteisön johto on joustava ja monipuolisesti ankkuroitunut yhteisöön 

 
Useat tutkijat korostavat sitä, että alueellinen kehitys tarvitsee johtajia (Abetti 1992; Johannisson 
1990; Luther & Wall 1989; Moss Kanter 1995). Vaikea tilanne yhteisöjen kehittämisessä on, jos 
autonomista yrittäjä- ja toimijatarjontaa ei lähtötilanteessa näytä olevan (Laukkanen 1999, 158). 
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Pääsy verkostoihin 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön laatima tietoyhteiskunnan kärkiohjelma, ”Verkostoilla tulevai-
suuteen”, määrittelee verkostoitumisen seuraavasti: Verkostoitumisella tarkoitetaan yritysten ja 
muiden organisaatioiden välistä monenkeskistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on löytää innovatii-
visia ratkaisuja ja toimintamalleja, jotka tuottavat verkoston osapuolille liiketaloudellista hyötyä, 
kilpailuetua tai muuta lisäarvoa (Niemelä 2000, 27). Verkostoituminen voidaan määritellä myös 
prosessiksi, jossa yhteistyöyritysten tieto, osaaminen ja arvot yhdistetään lisäarvoa synnyttäväksi 
toiminnaksi (Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 2003, 7). 
 
Verkostoteoriat jakaantuvat karkeasti ottaen kahteen koulukuntaan. Psykologis-sosiologinen kou-
lukunta tarkastelee verkostoitumista ilmiönä, jossa painopiste on henkilöiden välisen verkostoi-
tumisen alueella. Toinen koulukunta, jota käsillä olevassa tutkimuksessa kutsutaan liiketoiminta-
koulukunnaksi, puolestaan näkee verkostoitumisen liiketoimiteorian ja yritysten strategisen käyt-
täytymisen teorian pohjalta. Jälkimmäisessä teoriassa käsittely pohjautuu yritysten ja organisaatioi-
den liiketoiminnallisiin suhteisiin ja niiden toteuttamisessa tarvittaviin sidoksiin. Kumpikaan teoria 
ei sulje pois toista teoriaa, vaan teoriat täydentävät toisiaan (Vesalainen 1996, 7). 
 
Aloittava yrittäjä useimmiten toimii yksin ja tarvitsee yrityksensä kehittämisessä monenlaisia re-
sursseja. Koska kaikkia asioita ei voi nykyisessä yritysmaailmassa itse hallita, on pakko käyttää yri-
tyksen alkuvaiheessa ja myöhemminkin ulkopuolista asiantuntija-apua. Ei riitä, että autetaan yri-
tystä saamaan alkupääomaa ja kehitetään yrityksen tietopääomaa, vaan yrityksen on kehitettävä 
myös sosiaalista pääomaa (Johannisson 2000, 382). Käytännössä se tarkoittaa verkoston luomista 
yritystoimintaa tukemaan. Verkostoitumisen tulee tapahtua lähialueiden lisäksi maailmanlaajuises-
ti. Tärkeimpiä oivalluksia strategiatutkimuksessa 1990-luvun loppupuolella on ollut yrityksen sosi-
aalisen luonteen oivaltaminen (Autio 2000c, 28; Kogut & Zander 1995; Ghoshal & Moran 1996; 
Conner & Prahalad 1996). Sosiaalisen pääoman rakentaminen ja ulkoisten oppimislähteiden hyö-
dyntäminen tehostuu, mikäli eri osapuolet toimivat fyysisesti lähellä toisiaan (Autio 2000c, 47). 
Uusi tietotekniikka on toisaalta mahdollistanut kaukoyhteistyön entistä helpommin. 
 
Sosiaalinen pääoma käsittää resursseja, jotka eivät ole yksilön hallinnassa, vaan sellaisten sosiaalis-
ten verkostojen ja rakenteiden hallinnassa, joihin yksilö kuuluu. Näiden sosiaalisten verkostojen 
jäsenet voivat halutessaan antaa resursseja yksittäiselle toimijalle (Jokisaari 2002, 70). Verkos-
tosuhteita syntyy eri organisaatioiden, kuten yritysten, samoin kuin eri henkilöiden välillä. Empii-
riset tutkimukset vahvistavat, että yrittäjät hankkiessaan tietoja tai resursseja pitävät parempana 
epämuodollista henkilökohtaista verkottumista kuin muodollista verkottumista, joka pohjautuu 
kirjallisiin sopimuksiin (Johannisson 2000, 372). Verkostoitumista ei tehdä vain väliaikaisia tilai-
suuksia varten, vaan investoimalla humaania ja sosiaalista pääomaa vastaista käyttöä tai vastavuo-
roista tukea varten (Johannisson 2000, 377). 
 
Yrittäjän henkilökohtainen verkosto on yrityksen perustamisvaiheessa tärkeä voimavara, jonka 
varaan yrittäjä voi laskea yritystään kehittäessään (Ostgaard ja Birley 1994). Johannissonin (2000, 
369) mukaan suora henkilöiden välinen vuorovaikutus on välttämätöntä (Nohria & Eccles 1992). 
Se tarjoaa vaadittavan herkkätuntoisuuden, valppauden ja pyrkimyksen todentaa ja käyttää hyväk-
seen uusia mahdollisuuksia. Käytännön ihmiset yleensä ja erityisesti yrittäjät luottavat hiljaiseen 
tietoon, joka välittyy etupäässä kielikuvien, käsillä olevan havainnollisen esittämisen ja opastami-
sen eli sosiaalisen oppimisen kautta. Koska sosiaaliset ja liike-elämää koskevat asiat kietoutuvat 
yhteen henkilökohtaisilla siteillä, ovat verkoston jäsenet ainutlaatuisia. Jos yksilöt jättävät verkos-
ton, verkostokin muuttuu. Siksi verkostoja ja sen siteitä sanotaan henkilökohtaisiksi pikemminkin 
kuin sosiaalisiksi (Johannisson 2000, 370). 
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Yli-Rengon (1999, 57) mukaan luottamus on keskeinen hallintamekanismi sosiaalisissa organisaa-
tioiden välisissä suhteissa (Uzzi 1997; Ring & Van de Ven 1992; Larson 1992). Monet tutkijat pu-
huvatkin luottamuspääomasta sosiaalisen pääoman ohella. Luottamus mahdollistaa liiketoimet ja 
voi alentaa liiketoimintakustannuksia esimerkiksi vähentämällä vakuuksien tarvetta. Luottamus on 
sosiaaliseen kontekstiin ja määrättyyn henkilöön sitoutunut asia, joka voi kanavoida liiketoimintaa 
alueille, joiden yrittäjiin luotetaan (Laukkanen 1999, 66). 
 
Verkostoissa yritysten edustajat muun muassa jakavat tietoja toisilleen eli oppivat toisiltaan, jaka-
vat kustannuksia eri toiminnoissa, hankkivat yhteisiä resursseja, sovittavat tuotteita toisiinsa sekä 
harjoittavat muutoinkin yhteistoimintaa tuotekehitystyössä (Vesalainen 1996, 12). Verkostoyhteis-
työ ja verkostossa tapahtuva oppiminen voivat kehittyä joko itsestään tai olla ohjattu ja suunnitel-
tu prosessi (Doz ym. 2000; Koivisto 2002, 210). Oppivat ryhmät oppivat, kuinka oppia yhdessä 
(Senge 1997, 257).  
 
Toimivia ja menestyksellisiä yhteistyösuhteita voidaan rakentaa seuraavien lähtökohtien ja periaat-
teiden pohjalta (Moss Kanter 1995, Koivisto 2002, 211): 
 

- kumppaneilla on jotain annettavaa liiketoiminnalliseen yhteistyöhön 
- suhde on kumppaneille tärkeä pitemmän ajanjakson strategisten tavoitteiden saavuttami-

seksi 
- kumppaneiden resurssit ja taidot täydentävät toisiaan siten, että yhteistyöosapuolet ovat 

riippuvaisia toisistaan liiketoiminnan toteuttamisessa 
- kumppanit investoivat resurssejaan yhteistoimintaan ja osoittavat halunsa pysyvään sitou-

tumiseen 
- kumppanit viestivät keskenään avoimesti muun muassa yhteistyön tavoitteista, teknologi-

sista kysymyksistä, konfliktin aiheista, ongelmakohdista ja tilanteiden muutoksista 
- kumppanit kehittävät keskinäistä integraatiotaan yhteisten toimintatapojen ja henkilökoh-

taisten kontaktien pohjalta 
- liikekumppanuudelle pyritään luomaan virallinen asema ja muoto selvine vastuusuhtei-

neen ja ennalta sovittuine päätöksentekotapoineen siten, että yhteistyö institutionalistuu 
yli henkilökohtaisten suhteiden 

- kumppanit suhtautuvat toisiinsa molemminpuolista kunnioitusta ja luottamusta herättä-
vällä tavalla, väärinkäyttämättä toisesta saamiaan tietoja ja huonontamatta toisen osapuo-
len asemaa 

 
Tuotannollisten järjestelmien ja verkottumisen kehittymistä kuvataan kuviossa 46 (Koivisto ja 
Mikkola 2002, 16). 
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Kuvio 46. Yhteenveto verkostoitumisen kehitysetapeista (Koivisto ja Mikkola 2002, 16). 

 
Yritysyhteistyön perusmalleina Vesalainen (1996, 18) esittää seuraavat viisi mallia: 
 

- kehittämisrengas 
- yhteistyörengas 
- projektiryhmä 
- yhteisyritys (englanniksi joint venture) ja  
- yhteisyksikkö 

 
Vesalaisen esittämät viisi yritysyhteistyön perusmallia kuvataan kuviossa 47. Yhteistyön tavoiteta-
so nousee kuviossa vasemmalta oikealle. Kuviossa on mainittu myös hyödyt, joita yhteistyöllä 
voidaan saavuttaa. Myös hyödyt kasvavat vasemmalta oikealle. Perusmallit on luotu empiiristen 
tutkimusten perusteella ja niistä esiintyy käytännön yrityselämässä lukuisia variaatioita (Vesalainen 
1996, 19). 
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Kuvio 47. Yritysyhteistyön perusmallit ja niihin liittyvät mahdolliset hyödyt (Vesalainen 1996, 

18). 

 
Erilaisten kehittämis- ja yhteistyörenkaiden, ryhmien ja tiimien työskentelyn onnistuminen riippuu 
monista sisäisistä tekijöistä ja ympäristötekijöistä. Kuviossa 48 esitetään näitä tekijöitä (Vartiainen 
ym. 1999, 74). 
 

 
Kuvio 48. Ryhmän tai tiimin sisäiset tekijät ja sen toiminnallinen ympäristö (Vartiainen ym. 

1999, 74). 
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Kun yritysten välinen yhteistyö kehittyy yhteisten liiketoimintasuunnitelmien tekemisen tasolle, 
voidaan puhua strategisesta verkostosta (Hyötyläinen 2000, 16; Lamming 1993; Jarillo 1993; Hi-
nes ym. 2000; Hyötyläinen & Simmons 1998). Strategisen yritysverkoston rakentamisen ja kehit-
tämisen vaiheet esitetään kuviossa 49. 
 

 
Kuvio 49. Strategisen yritysverkoston rakentamisen ja kehittämisen vaiheet (Hyötyläinen 

2000, 98; Kuivanen & Hyötyläinen 1997; Hyötyläinen ym. 1997; Kuitunen ym. 
1999; Hyötyläinen 1999). 

 
Strategisen yritysverkoston rakentamisen ja kehittämisen tulos voi olla kuvion 50 mukainen. Ku-
vio koostuu kolmenlaisista yrityksistä. Toiminnan ytimenä ovat strategisen verkoston muodosta-
vat yritykset, joista yhdellä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä. Toisen tason muodosta-
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vat partneriyritykset, joilla myös on pitkäjänteistä yhteistyötä. Kolmannella tasolla ovat sopimus-
toimittajina toimivat yritykset (Hyötyläinen 2000, 43). 
 

 
Kuvio 50. Strategisen yritysverkoston malli (Hyötyläinen 2000, 43). 

 
Verkostoituminen alueelliselta pohjalta on tärkeää, koska yrittäjyyden edistämistoimet ovat yleen-
sä organisoitu alueelliselta pohjalta. Verkostoitumisen synnyttäminen ja hoitaminen käytännössä 
ovat helpompia rajatulla alueella lyhyiden etäisyyksien ja yrittäjien tunnesitoutumisen takia, vaikka 
verkostosuhteet jopa maapallon laajuisesti ovat tärkeitä. Yrittäjien sitoutuminen verkoston raken-
tamiseen on oleellinen asia. Tätä sitoutumista voidaan vahvistaa kutsumalla yrittäjiä itse tekemään 
ehdotuksia sopivista toimenpiteistä. Yrittäjien ehdotuksia julkisista lisäpalveluista ja uusista koulu-
tuspalveluista on kuunneltava tarkasti. Ne voivat merkitä alkua yrittäjämäiselle prosessille, joka 
luo kasvua yksittäiselle yritykselle ja koko yritysverkostolle (Johannisson 2000, 382).  
 
Verkostot tarvitsevat johtajuutta. Yritysverkoston johtajan tehtävänä on muun muassa vuorovai-
kutuksen sujuvuudesta huolehtiminen, uusien toimijoiden mukaan saaminen, verkoston jäsenten 
aktivoiminen, uusien toimintatapojen luominen ja toiminnan suuntaaminen kohti yhteisten pää-
määrien etsintää. Linnamaan (2001) mukaan verkostojen johtajan ominaisuuksia ovat muun mu-
assa kyky luoda uusia visioita, strateginen ajattelutapa, luovuus, analyyttisyys, kannustavuus, aktii-
visuus, karismaattisuus, kehittäjäverkoston tuntemus sekä neuvottelu- ja ihmissuhdetaidot. Ver-
kostoituminen voi käynnistyä monella eri tavalla. Kuviossa 51 esitetään erilaisia yritystoiminnan 
edistämisvälineitä, joilla on merkitystä myös verkostoitumisen edistämisessä. Ohjelmaperusteisen 
kehittämispolitiikan myötä erilaisten kehittämisprojektien merkitys harvaan asutun maaseudun 
kehittämisessä on lisääntynyt. 
 
Verkostoituminen ei ole vain edullinen organisointitapa kasvua varten, vaan se voi olla myös yri-
tyksen epäonnistumisen syy (Powell ja Smith-Doerr 1994). Kaikkien yhteistyön osapuolten pitää 
sitoutua yhteistyöhön. Weaverin (2000, 391) mukaan yritysten liittoutumista 60-70 % epäonnistuu 
(Levine ja Byrne 1986; Harrigan 1988; Savona 1992; Bruner & Spekman 1998). 
 

Ydinyritys 

Strateginen verkosto

Partneriyritykset

Sopimustoimittajat

Virtuaalinen yritys 1 

Virtuaalinen yritys 2

Virtuaalinen yritys 3
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Kuvio 51. Yritystoiminnan edistäminen hautomotyyppisten hankkeiden ja verkostoitumisen 

avulla (Vesalaista myötäillen). 

 
Verkostomaisen toiminnan pullonkauloja voivat olla Linnamaan ja Sotaraudan (2000, 152-155) 
mukaan muun muassa: 
 

- Keinotekoisuus. Yhteistyö on itsetarkoituksellista, yhteistyötä yhteistyön itsensä vuoksi. 
- Yhteensopimattomuus. Organisaatiot ja niiden avainhenkilöt eivät tule toimeen toistensa 

kanssa. 
- Eristäytyminen. Organisaatiot eivät aktiivisesti suuntaudu ulospäin ja etsi uusia kump-

panuussuhteita ja yhteisiä hankkeita. 
- Informaation panttaaminen. Organisaatiot eivät aktiivisesti jaa tietoa toisilleen. 
- Epäluotettavuus. Verkostomaiset suhteet perustuvat luottamukseen. Jos luottamus mene-

tetään, sen palauttamiseen kuluu runsaasti aikaa ja energiaa. 
- Ymmärtämättömyys. Keskeiset toimijat eivät ymmärrä toistensa lähtökohtia, tavoitteita ja 

strategioita. Lisäksi he saattavat käyttää omaa ammattisanastoaan, jolloin ihmiset päätyvät 
puhumaan toistensa ohi. 

- Sitoutumattomuus. Toimijoiden oletetaan sitoutuvan ”yhteiseen hyvään”, etsimättä sitou-
tumista kunkin toimijan omista lähtökohdista ja hyväksymättä erilaisia tapoja sitoutua. 

- Resurssien puute. Kun toimitaan verkostomaisessa suhteessa, jokaisen osapuolen olisi 
tuotava verkostoon jotain lisäarvoa. 

- Oppimattomuus. Verkostoon kuuluvat toimijat eivät osaa hyödyntää omia eivätkä muiden 
kokemuksia eivätkä sulauttaa uutta omaan toimintaan. 

- Työnjaon selkiintymättömyys. Verkostossa juututaan paikallaan pyörivään keskusteluka-
ruselliin, jos työtä ei osata jakaa ja yhdessä tekemistä vastuuttaa riittävän selkeästi. 

- Organisaatiokeskeisyys. Organisaatiolähtöisissä verkostoissa kumppaneiksi etsitään usein 
nimekkäitä organisaatioita eikä ”hyviä tyyppejä”. 

 
 
 
 

Ideahautomo
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keinotoimi

Yritys-
hautomo

Työllisyys-
projektit
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Liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen 
 
Lyhyesti määriteltynä liiketoiminta on tuotteiden ostamista, valmistamista tai muuta tuottamista 
sekä tuotteiden myymistä ansaintatarkoituksessa samoin kuin edellisiin liittyviä toimintoja ja suh-
teita (Laukkanen 1999, 52). Yritys harjoittaa liiketoimintaa tietyssä poliittisessa, taloudellisessa, so-
siaalisessa ja teknologisessa ympäristössä kuvion 52 tapaan (Laukkanen 1999, 53). 
 

 
Kuvio 52. Yritys ja liiketoiminta toimintaympäristössään (Laukkanen 1999, 53). 

 
Laukkasen (1999, 62) mukaan pelkistäen voidaan sanoa, että liiketoiminta syntyy lähtökohtaisesti 
yrittäjän tai yrittäjäryhmän tahdosta ja heidän päätöksestään yrittää ja itsenäistyä. Liiketoiminta voi 
syntyä myös ongelmasta, joka etsii ratkaisua, tai ratkaisusta, joka etsii ongelmia (Bhave 1994). Lii-
ketoimintamahdollisuuksien etsinnän lähtökohtia voivat olla muun muassa alueelta puuttuva ai-
kaisempi liiketoiminta, tuonnin korvaaminen, systemaattinen liikeideoiden etsiminen tai erilaiset 
ideointitilaisuudet (Laukkanen 1999, 176-177). 
 
Vesper (1990) esittää Koskisen mukaan kahdeksan menestyvän yrityksen perustamisen idealäh-
dettä: 1) sopivaksi katsotulle henkilölle tarjotaan mahdollisuutta jatkaa yritystoimintaa, 2) yritys-
idea löytyy aikaisemmasta työpaikasta, 3) henkilö hankkii tietyn tuotteen valmistus- tai välitysoi-
keuden, 4) henkilö työllistää itse itsensä, 5) yritysidea löytyy harrastuksista, 6) yritysidea syntyy so-
siaalisesta kanssakäymisestä ja keskusteluista ystävien kanssa, 7) idea perustuu omiin havaintoihin 
ja 8) idea on harkitun etsinnän tulos (Koskinen 1996, 42). 
 
Hyvin usein idea omaan yritystoimintaan saadaan aikaisemmasta työpaikasta. Toimivat yritykset 
ovat siten yrityshautomoita. On myös havaittu, että jos uusi yritys ja yrittäjän edellinen työ ovat 
samalta tai lähes samalta alalta, niin tilastolliset menestymismahdollisuudet ovat paremmat kuin 
muuten (Dunkelberg ym. 1987, 314). Vesperin (1996, 56) mukaan merkittävien amerikkalaisten 
pienten ja keskisuurten yritysten perustajista 43 % oli saanut yritysidean alalta, jolla he olivat aikai-
semmin työskennelleet, 15 % näki toisen yrittäneen samaa liiketoimintaa mutta arveli pystyvänsä 
itse tekemään saman paremmin. Aukon kuluttajamarkkinoilla oli huomannut 11 % yrittäjistä, 7 % 
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yrittäjistä oli systemaattisesti etsinyt liikeideaa ja 3 % oli löytänyt liikeidean harrastuksista tai sivu-
toimesta. Yritysidean lähdettä ei osannut selittää 3 % vastaajista ja 16 %:lla oli jokin muu lähde lii-
keidealleen (Laukkanen 1999, 62).  
 
Erään toisen amerikkalaisen selvityksen mukaan yritysideat olivat syntyneet seuraavasti: aiemmas-
ta työpaikasta 43 %, harrastuksesta tai henkilökohtaisesta kiinnostuksesta 18 %, sattuman kautta 
10 %, toisilta saadusta ehdotuksesta 8 %, koulutuksen tai kurssin kuluessa saadusta ideasta 6 %, 
perheyrityksestä 6 %, ystävien tai sukulaisten toiminnasta 5 % ja muista syistä 5 % (Laukkanen 
1999, 62). Koskisen (1996, 86) tutkimien kotimaisten yritysten yritysideat olivat lähtöisin saman-
tapaisista lähteistä. 
 
Edellä mainituissa tutkimuksissa näkyy toimivien yritysten tärkeys liiketoimintamahdollisuuksien 
lähteenä. Toisinaan uusi yrittäjävetoinen yritys syntyy siten, että toimivan yrityksen johto ostaa 
työnantajayrityksen pääomasijoittajien antaman rahoituksen tukemana. Suuret yritykset keskittyvät 
ydinliiketoimintaansa ja ulkoistavat toimintojansa. Ulkoistaminen merkitsee alihankinta- ja sopi-
mushankintaketjujen syntymistä ja siten yrittämismahdollisuuksia yrittäjänä toimimisesta kiinnos-
tuneille. 
 
Paikallishallinnon rooli liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä ja kehittämisessä 
 
Paikallishallinto voi edistää uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntymistä esimerkiksi seuraavin 
toimenpitein (Laukkanen 1999, 178-179): 
 

- paikallishallinnon elinkeinotoimen luottamukselliset ja säännölliset keskusteluyhteydet 
paikallisiin ja lähialueilla toimiviin vakiintuneisiin ja erikokoisiin yrityksiin. Keskusteluilla 
voidaan edistää olemassa olevien työpaikkojen pysyvyyttä ja vauhdittaa uusien työpaikko-
jen syntymistä. Keskusteluissa käsitellään molemminpuolisia kuulumisia, uusia hankkeita 
ja tarpeita 

- paikallisissa kehittämis- ja mobilisointiseminaareissa pyritään sitouttamaan yrittäjät ja liik-
keenjohto alueen kehittämiseen. Yrittäjien ja liikkeenjohtajien tekemiä havaintoja käyte-
tään hyväksi kehittämistoimia suunniteltaessa ja toteutettaessa 

- etsitään pilottiyrityksiä, jotka ovat halukkaita toimimaan erilaisina kokeiluyrittäjinä. Am-
mattitaitoisten kokeiluyrittäjien esimerkki voi olla tärkeä oppimisen ja uusien teknologioi-
den omaksumisen väline 

- etsitään toimivista yrityksistä keksintöjä ja uudisteita, jotka eivät sovellu kehittäjäyrityksen 
hyödynnettäväksi sillä hetkellä. Paikalliset kehittäjät voivat välittää käyttämättä jääneitä 
ideoita sopiville henkilöille 

 
Blakely (1989, 161) nimeää kymmenen erilaista työkalua, joita paikallinen hallinto voi käyttää liike-
toimintojen edistämiseen. Blakely on myös nimennyt neljä eri kehittämisstrategiaa, joita näiden 
työkalujen avulla voidaan tukea. Nämä kehittämistyökalut ja eri kehittämisstrategiat esitetään tau-
lukossa 12. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti näitä kehittämistyökaluja. 
 

Yhden luukun keskus 

 
Tieto, jota yrittäjä tarvitsee, on usein hyvin hajallaan monessa paikassa. Yrittäjää kuitenkin helpot-
taisi, jos yrittäjä voisi saada mahdollisimman paljon yritystoiminnassa tarvitsemistaan tiedoista yh-
deltä luukulta. Moniin kuntiin onkin perustettu toimistoja, joihin pyritään keräämään mahdolli-
simman kattavasti tietoja, joita yrittäjät tarvitsevat yritystoiminnassaan. Kuntien elinkeinotoimisto-
ja voidaan pitää paikkoina, joista yrittäjä löytää avun moneen pulmaan. Elinkeinoasiamiehen tai 
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elinkeinojohtajan valmius palvella yrittäjää näissä asioissa ratkaisee, kuinka hyvin yhden luukun 
periaate paikallisesti toimii. Monissa pienissä kunnissa elinkeinotoimistoja lakkautettiin säästösyis-
tä 1990-luvun lamavuosina ja yrityspalvelut ovat sen tähden monessa harvaan asutun maaseudun 
kunnassa heikentyneet. 
 

Taulukko 12.  Liiketoimintojen kehittämistyökaluja ja kehittämiskohteita Blakelyn mukaan (1989, 
161). 

Yhden luukun keskus x x x

Aloitus- ja riskisijoitusyhtiö x x x

Pienyritystoiminnan avustuskeskus x x x

Yhteismarkkinointijärjestelmät x x x

Matkailun edistämisohjelmat x x x

Tutkimus ja tuotekehitystyö x

Yrityshautomot x x

Teknologia- ja yrityspuistot x x x

Yritysvyöhykkeet x x x

Yrittäjyyden kehittämistoimet x x

Työkalu

Kehittämisstrategia

Uusien 
innovaatioiden
ja yrittäjyyden
edistäminen

Liiketoimintojen
laajentaminen
ja säilyttäminen

Liiketoimintojen
houkuttelu
alueelle

Liike-
toimintojen
aloittaminen

 
 

Aloitus- ja riskisijoitusyhtiö 

 
Aloittava yritys tarvitsee sekä henkisiä että aineellisia voimavaroja. Näistä on usein perustamisvai-
heessa kova puute. Tarvittavien resurssien hankinta on yrityksen aloitusvaiheessa useimmiten 
mahdotonta ilman rahavaroja. Siksi kehittyäkseen yrityksen on löydettävä rahoittaja, joka uskoo 
perustajan ideaan ja voi ottaa osan riskistä kantaakseen. Pankkien lainaustoimintaa rajoittavat 
monet säännökset. Niiden riskinottohalu ja mahdollisuus panostaa riskin arviointiin ovat rajallisia. 
Alkuvaiheessa tarvittavaa riskirahaa voivat tarjota pääomarahoittajat. Pääomarahoittajien toiminta 
onkin laajentunut länsimaissa nopeasti viime vuosikymmeninä. Sama kehityssuunta on nähtävissä 
myös Suomessa. 
 
Paikalliset investointirahastot voivat Blakelyn (1989) mukaan sijoittaa yrityksiin, joilla on seuraavia 
ominaisuuksia: 
 

- yrityksen tuotteissa, tuotantoprosessissa tai markkinoinnissa on innovatiivisuutta 
- yrityksessä on potentiaalia nopeaan kasvuun 
- yrityksen tuotteilla on kysyntää tulevaisuudessa alueen ulkopuolella 
- yrityksessä on johtamisresursseja, tai jos ei ole tarpeeksi, niin yritys on henkisesti valmis 

täydentämään johtamisresurssejaan yrityksen ulkopuolisilla lisäasiantuntijoilla 
- yritys on valmis nimittämään hallitukseensa kokeneita liiketoiminnan asiantuntijoita aut-

tamaan tulevassa kasvussa 
 
Kun yritys on päässyt hyvälle kasvu-uralle ja sen kannattavuus on hyvä, riskisijoittaja voi vetäytyä 
yrityksestä ja saada rahansa korkoineen takaisin. Riskisijoittaja voi vetäytyä yrityksestä ainakin seu-
raavilla tavoilla (Blakely 1989, 164): 
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- omistusosuus myydään takaisin yrittäjälle 
- omistusosuus myydään toiselle yksityiselle sijoittajalle 
- omistusosuus myydään osakemarkkinoiden kautta 

 

Pienyritystoiminnan avustuskeskus 

 
Suomalaisen tutkimuksen mukaan noin puolet perustetuista yrityksistä joutuu lopettamaan toi-
mintansa viiden vuoden kuluessa aloittamisesta. Useiden tutkijoiden mielestä tärkeä syy siihen, et-
tä nuoret yritykset joutuvat usein lopettamaan toimintansa, on yritysjohdon riittämättömät tiedot 
ja taidot. Tilannetta voidaan parantaa auttamalla yritysjohtoa kehittymään. Blakelyn (1989, 165) 
mukaan pienyritysten avustuskeskukset voivat toimia erilaisten oppilaitosten tai osaamiskeskusten 
yhteydessä ja suorittaa seuraavia tehtäviä: 
 

- rohkaista suurempaan onnistuneiden uusien yritysten perustamisiin 
- vähentää liiketoiminnassa epäonnistumista 
- parantaa yritysten yleistä raha-asioiden hoitoa ja pienyrityssektorin kasvuvauhtia 
- nostaa pienten yritysten potentiaalia työpaikkojen luomisessa ja kohottaa työllistymistasoa 
- kohottaa teknisten innovaatioiden ja tuottavuuden tasoa 

 

Yhteismarkkinointijärjestelmät 

 
Yhteismarkkinointijärjestelmän avulla yritykset tehostavat tuotteidensa markkinointia. Yhteis-
markkinointijärjestelmien luominen yritysten välillä on vaativa toimenpide. Pitää löytää joukko 
yrityksiä, joiden tuotteet soveltuvat yhdessä markkinoitaviksi ja joiden vetäjät pystyvät tekemään 
yhteistyötä. Luottamuksen syntyminen yrittäjien kesken ja hankkeen vetäjän ja yrittäjien välillä on 
välttämätön edellytys hankkeen onnistumiselle. Yhteismarkkinointijärjestelmän luomisessa on 
Blakelyn (1989, 167) mukaan tehtävä muun muassa seuraavia toimenpiteitä: 
 

- löytää 4-12 yrityksen ryhmä, joka on kiinnostunut työskentelemään yhdessä 
- tutkia yrityskohtaiset tarpeet ja ongelmat 
- määritellä yleiset päämäärät 
- sopia toisiaan täydentävästä strategiasta, joka ei kilpaile yritysten kesken 
- valita toisiaan täydentävät tuotteet 
- määritellä menetelmät, joilla markkinoita lähestytään, kuten yhteisluettelot, yritysluettelot 

tai yhteisedustajat 
- tutkia markkina- ja jakelukanavat 
- valita erityiset kohdemarkkinat markkina-alueella 
- tehdä kustannus- ja ajoitusstrategiaa koskeva toteutettavuusselvitys 
- varmistaa osallistujayritysten rahallinen sitoutuminen hankkeeseen 
- varmistaa hankkeen rahoitus 
- tehdä juridisesti sitovat sopimukset yritysten rahallisesta sitoutumisesta 
- nimetä tai valita hankkeen vetäjä 
- käydä neuvottelut yritysten päämiesten kanssa 
- noudattaa sovittuja määräaikoja tiukasti 
- karsia joukosta ”piraatti-yritykset”, jotka vain haluavat kopioida ideoita toisilta yrityksiltä 
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Matkailun edistämisohjelmat 

 
Matkailu on elinkeino, joka on kasvanut usean prosentin vauhtia vuosittain. Matkailun soveltumi-
nen seudun kehittämiseen riippuu monesta tekijästä, joita ovat muun muassa luonnon olosuhteet, 
nähtävyydet, historialliset tapahtumat, ruokakulttuuri ja perinteet sekä kohdealueen ihmisten val-
mius matkailun kehittämiseen. Suomen olosuhteet matkailun kehittämiselle ovat hyvät. Suomessa 
on harvaan asutulla maaseudulla koskematonta luontoa, hiljaisuutta ja nykyaikainen infrastruktuu-
ri. Siksi matkailun kehittäminen tarjoaa harvaan asutulla maaseudulla monia mahdollisuuksia elin-
keinojen edistämiseen. 
 

Tutkimus ja tuotekehitystyö 

 
Nopeasti kehittyvä teknologia ja sen takia nopeasti vaihtuvat tuotteet ovat 2000-luvun alkuvuosi-
en ominaispiirre kaikilla teollisuuden aloilla, erityisesti informaatioalalla. Kilpailu maailmanmark-
kinoilla on kovaa ja jos yritys ei pysy mukana, se putoaa pois markkinoilta. Tällaisessa tilanteessa 
kasvukeskukset, joissa yliopistot ja erilaiset tutkimuslaitokset toimivat, usein menestyvät parhaiten 
kilpailussa. Nykyaikainen tietotekniikka pystyy kuitenkin välittämään tietoa minne päin maapalloa 
tahansa ja siten se auttaa myös kasvukeskusten ulkopuolisia alueita kehittymään. Esimerkiksi mo-
net kunnat Oulun ja muiden kasvukeskusten lähellä ovat hyötyneet kaskukeskusten imusta. Kor-
kean teknologian yritykset voivat menestyä myös harvaan asutulla maaseudulla eli käsillä olevan 
tutkimuksen kohdealueella. Halvat tiedonsiirtokustannukset mahdollistavat Internetin, videoyhte-
yksien, elektronisten kirjastojen ja datapankkien käytön myös näillä seuduilla. Rauhallisessa ympä-
ristössä merkittävien inspiraatioiden syntyminen on myös mahdollista. 
 

Yrityshautomot  

 
Aloittavalle yrittäjälle on tärkeää löytää apua alkuvaiheessa, kun yritysideaa vielä kehitetään ja sitä 
ryhdytään esittelemään rahoittajille. Yrityshautomot tarjoavat edullisia tiloja ja monia yritysten 
tarvitsemia oheispalveluja. Yrityshautomon kautta yritykset saavat monenlaista asiantuntija-apua, 
esimerkiksi markkinoinnin ja tuotekehitystyön edistämisessä. Ne voivat myös vuokrata yrityksille 
niiden tarvitsemia toimistovälineitä, laitteita ja koneita. 
 

Teknologiapuistot ja yrityspuistot 

 
Teknologiapuistoilla ja yrityspuistoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä yritysten tukiorganisaatioita, 
joilla on kaupallisia toimintoja enemmän kuin tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja. Usein nämä 
puistot ovat laajoja pinta-alaltaan ja niiden fyysinen ympäristö on campus-tyyppinen. Monesti 
teknologia- ja yrityspuistot sijaitsevat yliopistojen ja tieteellisten tutkimuslaitosten läheisyydessä. 
Teknologiapuistot edistävät teknologiaintensiivisten yritysten syntyä, kasvua ja kansainvälistymis-
tä.  
 
Vuonna 2008 Suomen teknologiakeskusten liittoon kuului 32 teknologiakeskusta ympäri maata. 
Näissä teknologiakeskuksissa toimi yhteensä 2200 asiakasyritystä ja muuta organisaatiota. Suomen 
teknologiakeskukset toteuttavat valtakunnallista innovaatiopolitiikkaa kolmella painopistealueella: 
 

- kasvattavat yritysten ja yhteisöjen edellytyksiä, kykyä ja halukkuutta kansainväliseen toi-
mintaan 
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- kehittävät keskusten innovaatioympäristöjä kansainvälisesti kilpailukykyisiksi tutkimus- ja 
tuotekehitysympäristöiksi 

- kehittävät yritysten liiketoimintaympäristöjä sekä vahvistavat yritysten omaa liiketoiminta-
osaamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla 

 
Suomessa toimii myös lukuisia yrityspuistoja, jotka tarjoavat erilaisia palveluja yrityksille. Yritys-
puistot voivat keskittyä eri toimialojen edistämiseen esimerkiksi tarjoamalla hautomopalveluja. 
Jotkut yrityspuistot tarjoavat pelkkiä pääomasijoittajien omistamia tilapalveluja, mutta myös katta-
vamman palvelun tarjoamia yrityspuistoja on perustettu. 

Yritysvyöhykkeet 

Yritysvyöhyke on määrätty alue, jossa hallinnollinen säätely pidetään minimissään ja johon sijoit-
tuvat yritykset saavat verohelpotuksia ja erilaisia rahoitusetuja. Yritysvyöhykkeitä on kokeiltu en-
sin Englannissa sellaisilla alueilla, joissa muut normaalit kehittämiskeinot eivät ole tehonneet. 
Vaihtelevan kokoisia yritysvyöhykkeitä on perustettu maailman eri puolilla. Suomen ja Venäjän 
rajalla on myös kokeiltu yritysvyöhykkeitä, mutta aika laihoin tuloksin.  

Yrittäjyyden kehittämistoimet  

Yrittäjyyden tukeminen voi tapahtua monin eri tavoin. Yrittäjyyttä voidaan tukea esimerkiksi yrit-
täjien päätöksentekokykyä parantamalla. Yrittäjien menestyksellinen päätöksentekokyky koostuu 
kolmesta vaiheesta (Blakely 1989, 172): 
 

1) Ratkaistavan ongelman muotoileminen, mikä vaatii oikeita tietoja ongelman erittelemisek-
si, mielikuvitusta vaihtoehtojen identifioimiseksi sekä analyyttistä kykyä ratkaisusääntöjen 
muodostamiseksi. 

2) Tietojen kerääminen, jota varten tarvitaan tietojen etsintätaitoja ja näkemystä tulevien asi-
oiden arvioimiseksi. 

3) Päätöksenteko ja päätösten toimeenpano, jotka vaativat tietokoneen käyttötaitoja ongel-
man ratkaisuvaihtoehtojen testaamisessa ja valinnassa sekä yhteydenpitotaitoja toimeen-
panosuunnitelman tekemisessä ja toteuttamisessa. Lisäksi yrittäjä tarvitsee tehtävien dele-
gointitaitoja ja organisointitaitoja sitouttaakseen ja hyödyntääkseen tehokkaasti tarvittavia 
asiantuntijoita. 

 
Liiketoimintaideoiden elinkaari 
 
Jokaisella tuotteella on oma elinkaarensa, jota havainnollistetaan kuviossa 53. Tuotteiden elinkaa-
ret ovat nykyään lyhempiä kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Yritysidean, liikeidean tai tuo-
teidean vaiheet ovat haudonta, käynnistys, kasvu ja kypsyys. Kypsyysvaiheen jälkeen ideaa on 
nuorennettava ajan vaatimusten mukaisesti, se on suunnattava uudelleen tai lopetettava kuvion 53 
mukaisesti. 
 
Nykyään yhä suurempi osa keksinnöistä tehdään kasvukeskuksissa toimivissa isoissa yrityksissä, 
yliopistoissa ja eri tutkimuslaitoksissa. Osa näistä keksinnöistä jalostuu kaupallisiksi tuotteiksi. Täl-
laisten keksintöjen hyödyntäminen on tärkeää myös harvaan asutun maaseudun kannalta. 
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Kuvio 53. Perusnäkemys tuoteideoiden elinkaaresta (Levitt 1965). 

 
Kaikki yritys-, liike- tai tuoteideat eivät johda menestykseen. Karkeasti voidaan arvioida, että noin 
10 % yrityksistä lopettaa toimintansa läntisissä markkinatalousmaissa kunakin perustamista seu-
raavana vuotena. Suomessa poistuma oli aikavälillä 1987-1996 keskimäärin hivenen vajaa 10 % 
ensimmäisenä vuotena mutta toisena ja kolmantena vuotena poistuma kohosi 12-13 prosentin 
vaiheille. Neljännen ja viidennen elinvuoden aikana poistuma oli jälleen noin 10 % vuosittain. 
Taulukosta 13 näkyy selvästi vuonna 1991 alkaneen lamakauden vaikutus. Vuonna 1995 oli 
vuonna 1991 perustetuista yrityksistä jäljellä enää noin 46 %, joten keskimääräinen poistuma vuo-
sittain oli noin 14 % (Laukkanen 1999, 83; Niittykangas 2003, 46). 
 

Taulukko 13.  Yritysten eloonjäämisasteet Suomessa aloittamisvuoden mukaan (Laukkanen 
1999, 83; Niittykangas 2003, 46). 

Aloittamis- Elossa Elossa Elossa Elossa Elossa 
vuosi 1. elin- 2. elin- 3. elin- 4. elin- 5. elin- 

 vuoden vuoden vuoden vuoden vuoden 
 jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen jälkeen 

1987 92 80 71 62 53 
1988 92 80 69 59 51 
1989 91 78 66 56 49 
1990 90 77 64 55 45 
1991 90 72 58 46 35 
1992 89 75 61 50 41 
1993 92 79 69 61 55 
1994 90 78 69 62 57 
1995 90 78 69 63  
1996 91 79 71   
1997 91 79    
1998 91     

 

YRITYSIDEAN,
LIIKEIDEAN TAI 
TUOTEIDEAN 
VOLYYMI

HANKKEEN
VAIHE Haudonta Käynnistys Kasvu

Aika

Kypsyys Nuorennus,
uudelleensuuntaus tai
lopetus
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4.2. Yrityksen syntyprosessi 
 
Yrityksen toimintaympäristö ja perustannan edellytysten kasautuminen 
 
Perustettu yritys syntyy aina tiettyyn toimintaympäristöön. Malecki (1997, 169) esittää mallin yrit-
täjyyttä edistävästä kehittyneestä toimintaympäristöstä. Mallia havainnollistetaan kuviossa 54 
(Laukkanen 1999, 118). Yrittäjyyttä edistävään kehittyneeseen toimintaympäristöön kuuluvat eri-
laiset ja monipuoliset rahoituslaitokset, erilaiset yrittäjyyttä tukevat oppilaitokset ja muut organi-
saatiot, yrittäjyyteen liittyvät kulttuuritekijät ja elämisen laatutekijät sekä teknologian tuotanto- ja 
siirtomahdollisuudet. 
 
Käsillä olevan tutkimuksen kohdealueella eli harvaan asutulla maaseudulla löytyy vain osa kehitty-
nyttä yrittäjyyttä edistävän toimintaympäristön tekijöistä. Näitä tekijöitä voivat olla esimerkiksi 
elämisen laatutekijät, paikalliset rahoituslaitokset, EU:n kehitysrahoitus ja paikalliset yrittäjäyhdis-
tykset. Pienyritysvaltaisilla alueilla ja toimialoilla tarvitaan julkisista varoista resursoituja järjestel-
miä korvaamaan yrittäjyyttä edistävän toimintaympäristön puutteita. 
 
Yrityksen syntyprosessia voidaan lähestyä monesta eri näkökulmasta. Reynolds & Miller (1992) 
identifioivat yrityksen perustamisprosessista neljä eri vaihetta: 
 

1. Henkilökohtainen sitoutuminen 
2. Ulkopuolisten taloudellisten resurssien saanti 
3. Ensimmäinen kauppa tai myyntitulojen alkaminen 
4. Ensimmäisen ulkopuolisen työntekijän palkkaus 

 

 
Kuvio 54. Malli yrittäjyyttä edistävästä kehittyneestä toimintaympäristöstä (Malecki 1997, 

169; Laukkanen 1999, 118). 
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Gibb & Ritchie (1982, 31) esittävät oman mallinsa yrityksen käynnistymisen vaiheista, taulukko 
14. Mallissa on kuusi vaihetta. Mallin mukaan yrittäjä-toimijalla on jokin syy tai peruste käynnistää 
yrittäjäasemaan johtava kehitys. Malli jatkuu liiketoiminnan paikallistamisella, konseptin arvioimi-
sella, tarvittavien resurssien identifioimisella, liiketoiminnan peruskytkentöjen luomisella, resurssi-
en hankkimisella sekä liiketoiminnan aloittamisella. 
 

Taulukko 14.  Yrityksen käynnistymisen vaiheet (Gibb & Ritchie 1982, 31). 

 
 
Seuraavassa esitellään usean eri asiantuntijan näkemys yrityksen synnystä. Yrittäjäksi ryhtymistä 
on eri maissa tutkittu paljon. Tutkimus on tapahtunut etupäässä länsimaisissa markkinatalouden 
maissa. Ennen yrityksen käynnistämistä yrittäjäksi ryhtyvä on yleensä läpikäynyt monenlaisia vai-
heita. Vesalainen ja Pihkala (1998, 2) puhuvat yrittäjyyden potentiaalista, joka on yrittäjäksi ryh-
tymisen taustalla ja jota havainnollistetaan kuviossa 55. Yrittäjyyden potentiaalin muodostavat 
muun muassa yrittäjäikäisen väestön asenteet, ominaisuudet, identiteetti, motivaatio ja yrittäjäai-
komukset, jotka ovat ikään kuin ”pinnan alla”. Pinnan yläpuolella ovat syntyneet yritykset. 

 

Vaihe Pääsisältö 

1. Motivaatioperustan syntyminen On todettava tai etsittävä peruste alkaa ja sitoutua yrityksen
käynnistämiseen (yksilö, perhe, ryhmä, ympäristö)

2. Liikeidean etsiminen Mikä on liikeidea, jonka toteuttaminen näyttää järkevä ltä?
Onko olemassa muita tapoja aloittaa (franchise, yritysosto, ja
niin edelleen)?

3. Liiketoimintakonseptin Tuotteen testaaminen (tekninen testaus, markkinatutkimus).
    arvioiminen Liikeidean suojaaminen. Markkinoiden tutkiminen.

4. Tarvittavien resurssien Suunnitelma siitä, miten liiketoiminta toteutetaan, mitä resurs-
     identifioiminen seja tarvitaan, ajoitus, yhteydet toimittajiin, tukiyhteydet.

5. Liiketoiminnan peruskytkennät Suunnitelman toteuttaminen, neuvottelut rahoituksesta , toimiti-
loista, myynti- ja ostosopimukset, yritysmuodon valitseminen ja
yrityksen rekisteröiminen.

6. Yrityksen käynnistysvaihe ja Liiketoiminnan aloittaminen. Henkilöstön ja välttämättömien
    selviytymisvaihe järjestelmien rakentaminen. Mukautuminen eri säädöksiin. 

Yhteydet asiantuntijoihin. Kiinteät ja toimivat yhteydet
asiakkaisiin ja tavarantoimittajiin.
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Kuvio 55. Yrittäjyyden potentiaali yrittäjäksi ryhtymisen taustalla (Vesalainen & Pihkala 1998, 2). 

 
Laukkasen (1999, 79) malli lähtee liikkeelle yrityksen syntyedellytysten kasautumisesta. Eri synty-
edellytykset luovat mahdollisuuksia seuraaville vaiheille ja monet edellytykset ovat myös limittäi-
siä. Jonkun täytyy ensin havaita jokin liiketoimintamahdollisuus ja lähteä sitä selvittämään joko 
yksin tai kokoamansa ryhmän kanssa. Liiketoimintamahdollisuutta koskeva selvitystyö on moni-
vaiheinen prosessi, jossa tarvitaan erilaista asiantuntemusta. Kaupallistettavan tuotteen valmista-
minen vaatii monenlaista tuotekehitystyötä. Tähän kuuluvat muun muassa prototyyppien valmis-
taminen ja tuotteen sovittaminen vallitseviin markkinaolosuhteisiin. Toimintaympäristöllä on 
usein ratkaiseva merkitys nopeuteen, jolla asiaa voidaan viedä eteenpäin. Parhaiten tuotekehitys-
työ onnistuu innovatiivisessa ympäristössä, jossa on monenlaisia organisaatioita auttamassa. Täl-
laisia organisaatioita ovat muun muassa eri tutkimuslaitokset, yliopistot, teknologiakylät, yritys-
hautomot, kehitysyhtiöt ja erilaiset asiantuntijapalveluja tarjoavat yritykset. 
 
Tuotekehitystyön rinnalla tehdään markkinaselvityksiä tuotteen soveltuvuudesta eri markkinoille. 
Mikäli selvitykset antavat lupaavia tuloksia, vuorossa ovat tuotantojärjestelmän kokoaminen ja or-
ganisointi. Usein tuotekehitystyö ja muut yritystoiminnan vaatimat valmistelut vievät vuosia aikaa. 
Tuotantojärjestelmän organisoinnin jälkeen yritys voi alkaa vaihdannan tuotteillaan, liikevaihtoa 
alkaa kertyä ja toimiva yritys on syntynyt. 
 
Huuskosen prosessimalli yrittäjäksi ryhtymisestä 
 
Seuraavassa tarkastellaan yrityksen ja yrittäjyyden syntyprosessia Huuskosen vuonna 1992 esittä-
män mallin pohjalta. Huuskosen tutkimuksen perusidea esitetään kuviossa 56. 
 

”pinnan yläpuolella” 
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yksilön henkilökohtainen
prosessi

push-tekijät ja
muut ympäristön
vaikutukset

asenteet

yrityksen käynnistäminen 
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identiteetti motivaatio 

yrittäjäaikomukset
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Kuvio 56. Yrittäjyyden tutkimuksen perusidea (Huuskonen 1992, 16). 

 
Huuskosen perusidean mukaan yrittäjäksi ryhtyminen riippuu taustatekijöistä, henkilötekijöistä ja 
tilannetekijöistä. Kuhunkin näistä tekijöistä vaikuttavat monet asiat. 
 
Vain pieni osa ihmisistä päätyy yrittäjiksi, vaikka monet ovat kiinnostuneita yrittäjyydestä. Yrittäjät 
erottuvat muista ihmisistä erityisesti motivaatiorakenteensa, lahjakkuutensa ja persoonallisuutensa 
perusteella. Yhteiskunta pyrkii edistämään yrittäjyyttä monin tavoin. Yleisesti uskotaan, että yrittä-
jyys on yksi tärkeimmistä keinoista, jolla yhteiskunta ratkaisee 2000-luvun rakenneongelmiaan. 
Osa yrittäjyydestä kiinnostuneista alkaa harkita tarkemmin oman yrityksen perustamista ja tehdä 
havaintoja erilaisista yrittämismahdollisuuksista. Mikäli mahdollisuuksia ilmaantuu, henkilön ai-
komus yrittäjäksi ryhtymisestä syntyy ja yritysidean tarkempi selvittäminen käynnistyy. Hyvin tär-
keää on, minkälaisia päämääriä ihminen itselleen asettaa. Onko esimerkiksi harvaan asutun maa-
seudun asukkaan päämääränä yrittäjän elämänura kotiseudulla. Päämäärän saavuttaminen taas 
riippuu paljolti siitä, minkälaisia resursseja henkilöllä on käytössään ja mikä yleensä on tilanne, 
jossa yrityksen perustamista harkitaan. Jos yritysidean selvitystyö antaa lupaavia tuloksia, voi tu-
loksena olla yrityksen perustamispäätös. Kuviossa 57 esitetään tämä yrittäjäksi valikoitumisen 
prosessi Huuskosen (1992, 86) mukaan. 
 

 
Kuvio 57. Yrittäjyys valikoitumisen tuloksena (Huuskonen 1992, 86). 

 
Empiiristen tapaustutkimusten jälkeen Huuskosen prosessimalli yrittäjäksi ryhtymisestä saa kuvi-
ossa 58 olevan muodon. Huuskosen yrittäjäksi ryhtymisen prosessimallissa yleiset taustatekijät 
vaikuttavat henkilötekijöihin ja henkilön objektiiviseen todellisuuteen kuuluviin tekijöihin. Henki-
lötekijät ja henkilön objektiiviseen todellisuuteen kuuluvat tekijät vaikuttavat myös toisiinsa mo-
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lempiin suuntiin. Yrittäjäksi ryhtyvän henkilön asioiden havainnointiin ja tulkintaan sekä subjek-
tiiviseen todellisuuteen vaikuttavat kaikki Huuskosen mallin edellä mainitut tekijät. Havainnointi- 
ja tulkintavaiheessa yrittäjäksi aikovan täytyy selvittää tarkemmin omat mahdollisuutensa yritys-
toiminnan aloittamiseen. Avainalueita ovat muun muassa markkinoiden tuntemus ja tarvittavat 
rahoitusresurssit. Myös läheisten ja avustavien organisaatioiden tuki on tärkeää. Riskinottokykyä 
tarvitaan tässä vaiheessa ja jokaisen aloittavan yrittäjän olisi huolehdittava siitä, että tuleva riski on 
hallittavissa. 
 
Yrittäjäksi ryhtymispäätöstä edeltää toimintavaihtoehtojen punninta. Mikäli toimintavaihtoehtojen 
punninnan tuloksena on sitoutuminen yritystoiminnan aloittamiseen, tuloksena on uusi yritys. 
Toinen vaihtoehto on luopuminen yrityshankkeesta kokonaan. Kolmas vaihtoehto on palaaminen 
prosessin alkuun tai johonkin sen vaiheeseen. Kuvion vasemmassa reunassa olevat aikanuolet 
osoittavat, että yrittäjäksi ryhtyvä voi Huuskosen mukaan käydä prosessin lävitse useita kertoja 
joko saman tai eri yritysidean pohjalta. 
 

 
Kuvio 58. Prosessimalli yrittäjäksi ryhtymisestä (Huuskonen 1992, s. 164). 

 
Huuskosen mallissa ei ole koulutusta, joka on nykyään hyvin tärkeä tekijä. Ilman pitkäaikaista 
koulutusta esimerkiksi monien teknisten asioiden hallinta ei ole mahdollista. Kun pyritään edistä-
mään harvaan asutun maaseudun yrittäjyyttä, nousevat motivaatio- ja tahtotekijät voimakkaasti 
esille. Harvaan asutulla maaseudulla mahdollisuudet aloittaa yritystoiminta ovat vähäisempiä kuin 
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kasvukeskuksissa ja siksi näillä seuduilla yrittäjiksi aikovilla täytyy olla erityisen vahva motivaatio ja 
tahto. Työmahdollisuudet eivät myöskään ole niin monipuoliset harvaan asutulla maaseudulla. Si-
ten yritysideoiden päälähde, aikaisempi työpaikka, ei toimi yritystoiminnan virittäjänä yhtä tehok-
kaasti harvaan asutulla maaseudulla kuin kasvukeskuksissa. 
 
Koskisen malli yrittäjäksi ryhtymisestä 
 
Koskisen (1996) mallissa korostuvat yrittäjäksi aikovan henkilön ominaisuudet, persoonalliset 
piirteet ja valmiudet. Tärkeitä ominaisuuksia ovat motivaatiotekijät, sitoutuminen hankkeeseen, 
päättäväisyys ja usko, että itse voi vaikuttaa asioihin. Hyvä terveys, henkinen pirteys ja energisyys 
ovat tulevalta yrittäjältä vaadittavia perusasioita. Yrittäjyys edellyttää Koskisen mallin mukaan 
myös monia muita valmiuksia, kuten hallinnollista kyvykkyyttä, kykyä hoitaa ihmissuhteita, orga-
nisointikykyjä ja teknistä pätevyyttä.  
 
Edellä kuvatut valmiudet tukevat päätöstä etsiä tilaisuutta ryhtyä yrittämään. Koskisen mukaan 
tähän yrittämistilaisuuteen voivat vaikuttaa kannustavat alkutekijät ja tyytymättömyys nykyisiin 
olosuhteisiin. 
 
Mikäli tilaisuus ilmaantuu jostakin, seuraava vaihe mallin mukaan on hankkeen arviointi ja tarvit-
tavan taloudellisen, sosiaalipsykologisen ja teknisen tuen arviointi. Selvitykset voivat johtaa hank-
keen aloittamiseen tai palaamiseen prosessissa johonkin aikaisempaan vaiheeseen, jolloin selvite-
tään uudelleen jotakin asiaa. Tuloksena voi olla myös hankkeen hylkääminen kokonaan. 
 
Dyerin (Jr) malli yrittäjän elämänurasta 
 
Dyer, (Jr.) (1994, 9) esittää mallin yrittäjän elämänurasta, joka menee pidemmälle kuin käsillä ole-
vassa tutkimuksessa esitetyt muut mallit. Mallissa otetaan huomioon onnistuminen henkilökohtai-
sessa elämässä ja perhe-elämässä sekä itse yritystoiminnassa. Malli esitetään kuviossa 59. 
 
Dyerin (Jr.) malli lähtee liikkeelle yrittäjän aikaisemmista vaiheista, jotka vaikuttavat hänen elä-
mänuraansa. Tällaisia ovat yksilölliset tekijät, sosiaaliset tekijät ja taloudelliset tekijät. Henkilöt, 
joilla on muun muassa korkea suoriutumis- ja hallintatarve, suuri kyky sietää epävarmuutta ja yrit-
täjämäiset asenteet, perustavat todennäköisemmin yrityksen kuin muut ihmiset. Monesti yrittäjät 
tulevat perheistä, jotka elävät köyhyydessä ja kurjuudessa. Halutaan päästä pois sen hetkisistä olo-
suhteista yrittäjyyden avulla. Monesti yrittäjät tulevat myös perheistä, joissa isä tai äiti työllistää itse 
itsensä. 
 
Perheen tuki on myös hyvin tärkeä tekijä yrityksen perustamisessa. Yrityksen perustaminen vaatii 
useimmiten huomattavia taloudellisia voimavaroja. Yritystä perustettaessa yksi tärkeä taloudellis-
ten voimavarojen lähde on oma perhe. Uusi yritys vaatii varsinkin alkuvaiheessa perustajan lähes 
kaiken energian ja siksi perheelle jää usein hyvin vähän aikaa. Siinäkin mielessä perheen tuki on 
merkittävä asia uudelle yrittäjälle. 
 
Mikäli olemassa olevat organisaatiot eivät tarjoa tyydyttävää mahdollisuutta elämänuraan niiden 
palveluksessa, toinen vaihtoehto on perustaa uusi organisaatio, jossa voi paremmin toteuttaa itse-
ään. Varsinkin juutalaiset ovat joutuneet perustamaan omia yrityksiä saadakseen työllistymismah-
dollisuuksia itselleen ja läheisille sukulaisilleen. Yrityksen perustamisessa tarvittavien taloudellisten 
resurssien saamiseksi pääsy resurssiverkostoihin on usein edellytys yrityksen perustamiseksi. 
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Kuvio 59. Dyerin (Jr.) malli yrittäjän elämänurasta (Dyer 1994, 9). 

 
Dyerin (Jr.) mallin toinen vaihe on elämänuran sosiaalistuminen. Monet yrittävät ovat saaneet 
vastuuta asioista jo hyvin nuorina ja siten kasvaneet omatoimisuuteen ja yrittäjyyteen. Monet vas-
tuulliset työtehtävät kasvattavat myös yrittäjyyteen. Monipuolisen ja vastuullisen työuran pohjalta 
uuden yrityksen perustaminen ei ole niin suuri askel kuin se muuten olisi. Yrittäjyyteen valmenta-
vaa koulutusta annetaan laajalti monien osapuolten toimesta. Yrittäjyysvalmennus voi olla kan-
nustimena oman yrityksen perustamiseen, mikäli muut olosuhteet ovat otolliset. Monet, jotka 
työskentelevät läheisessä yhteistyössä jonkun yrittäjän kanssa, omaksuvat yrittäjämäisen elämänta-
van ja perustavat myöhemmin itse yrityksen. Toisaalta monet suurissa yrityksissä työskentelevistä 
ovat tyytymättömiä omiin olosuhteisiinsa ja pitävät parempana oman yrityksen käynnistämistä. 
 
Dyerin (Jr.) mallin kolmas vaihe on elämänuran suuntaaminen. Monet pitävät itseään jonkun 
ammatin harjoittajina, vaikka tätä ammattia harjoitetaankin oman yrityksen kautta. Tällaisia yrityk-
siä voivat olla esimerkiksi lakiasiaintoimistot, kirjanpitotoimistot ja monet suunnittelutoimistot. 
Dyerin (Jr.) mukaan elämänuran yrittäjämäinen suuntautuminen tapahtuu kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa tapahtuu yleisen yrittäjämäisen roolin omaksuminen. Siinä vaiheessa 
oma organisaatio muodostetaan ja toimitaan joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti vain vapaa-
aikoina ja pidetään aikaisempi työpaikka. Toisessa vaiheessa omaksutaan erityinen yrittäjärooli, 
joka voi olla esimerkiksi teknologian kehittäjän tai uusien toimintojen aloittajan rooli. Naisille 
oman yrityksen perustaminen on perheen aiheuttamien velvoitteiden takia usein vaikeampaa kuin 

Aikaisemmat vai- 
heet, jotka vaikut-
tavat elämänuran
valintaan

Yksilölliset tekijät

Psykologiset teki-
jät
  Suoriutumistarve
  Hallintatarve
  Epävarmuuden
  sietokyky

  Yrittäjyysasen- 
   teet ynnä muut 

Sosiaaliset tekijät

Perhesuhteet 
Perheen tuki
Yhteisön tuki 
Roolimallit

Taloudelliset 
tekijät

Vaihtoehtoisten
elämänurien puute
olemassa olevissa 
organisaatioissa.
Taloudelliset 
kasvu- ja
liiketoimin-
tamahdollisuudet.
Resurssiverkosto-
jen saatavuus

Elämänuran so- 
siaalistuminen 

Lapsuusajan
varhaiset 
kokemukset

Työkokemus

Koulutus 

Aloittamista 
edeltäneet
kokemukset

Elämän-
uran
suuntaa-
minen

Omaksut-
tu rooli
ja identi-
teetin ke-
hitys

              Elämänuran eteneminen

Henkilökohtaiset pulmat

Varhainen elä- Keskivaiheen elä- Myöhäinen elä- 
mänura mänura mänura 

Stressi Yksinäisyys Eläkkeelle jäänti 
Identiteetti

                        Perheeseen liittyvät pulmat 

Varhainen elä- Keskivaiheen elä- Myöhäinen elä- 
mänura mänura mänura 

Ajan  tasapainot- Perheenjäsenten Omaisuussuun- 
taminen perheen työllistäminen nittelu 
ja työn kesken.
Huoli perheen 
taloudesta 

Liiketoiminnan pulmat

Varhainen elä- Keskivaiheen elä- Myöhäinen elä- 
mänura mänura mänura 

Resurssit Valvonnan yllä- Menestyksen
Hallinta pitäminen suunnittelu 
Liiketoiminta- Ammattilaisten
strategia ja johtajien

palkkaaminen

Henkilökohtai- 
nen menestys 

Perheeseen liit- 
tyvä menestys

Liiketoiminnan 
menestys

Liiketoiminnan epä-
onnistuminen
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miehille. Monet naisyrittäjät asettavat perheen etusijalle ja harjoittavat liiketoimintaa vain perheen 
asettamien rajoitusten puitteissa mutta tilanne voi olla toki toisinkin. 
 
Dyerin (Jr.) mallin neljännessä vaiheessa tarkastellaan niitä rooleja, joita yrittäjä omaksuu yritys-
toimintansa eri vaiheissa henkilökohtaisessa elämässä, perhe-elämässä ja liiketoiminnassa. Yrittä-
jäuransa alkuvaiheessa yrittäjä kokee henkilökohtaisessa elämässään turvattomuutta ja epävar-
muutta, joka aiheuttaa stressiä. Yritys aloitetaan usein 20-30-vuotiaana, jolloin myös perhe perus-
tetaan ja saadaan lapsia. Ajan jakaminen perheen ja yrityksen kesken on usein ongelma, samoin 
rahojen riittävyys perheen menoihin ja yrityksen kehittämiseen. Liiketoiminnan aloitusvaiheessa 
tarvittavat resurssit, eri asioiden kuten myynnin, markkinoinnin ja talouden hallinta tuottavat 
usein ongelmia. Lisäksi jokaisen yrityksen pitäisi pystyä laatimaan hyvä liiketoimintastrategia yri-
tystoiminnan aloitusvaiheessa. Toiminta liikekumppanien kanssa voi olla ongelmallista. Tärkeä 
kysymys on, kuinka järjestää suhteet ja kanssakäyminen toisten mahdollisten omistajien kanssa.  
 
Yrittäjäuran keskivaiheilla yrittäjää henkilökohtaisessa elämässään usein vaivaa yksinäisyys. Yritys-
toimintaa koskevat päätökset on tehtävä yksin; itse on myös päätöksistä vastattava. Kun yritys-
toiminta kasvaa, on löydettävä uusia ihmisiä työskentelemään yrityksessä. Mikäli työllistetään per-
heenjäseniä, se heijastuu myös perhe-elämään. Liike-elämässä vain menestys ratkaisee mutta per-
he-elämässä vallitsevat toisenlaiset lait. 
 
Yrittäjäuran keskivaiheilla avainasioita ovat yrityksen strateginen suunnittelu, työntekijöiden on-
gelmien ratkominen ja hallinnolliset asiat. On opittava hallitsemaan tietotulvaa, erilaisia systeemejä 
ja kulttuureja. Yrittäjän rooli muuttuu tekevästä roolista delegoivaksi rooliksi. On pystyttävä luot-
tamaan siihen, että asiat tulevat hoidetuksi vaikka ei itse tule niitä hoitamaan. On palkattava avuk-
si ammattijohtajia. Palkkajohtajien arvomaailma voi kuitenkin olla erilainen kuin yrittäjän arvo-
maailma. 
 
Yrittäjäuran loppuvaiheessa eläkkeelle jääminen on hyvin tärkeä tapahtuma. Dyerin (Jr.) tutkimus-
ten mukaan noin puolet amerikkalaisista yrittäjistä laiminlyö eläkkeelle menon suunnittelemisen. 
Monet yrittäjät kokevat eläkkeelle menon kuten parantumattomasti sairaat usein kokevat sairas-
tumisensa: ensin on kieltäminen, sitten seuraa suuttumus, seuraavaksi kaupankäynti, sitten ma-
sennus ja lopulta hyväksyminen. Perhe-elämässä perinnönjaon suunnittelu on hyvin tärkeä tapah-
tuma, varsinkin mikäli yritykseen on kertynyt omaisuutta. Mikäli perinnöstä tulee suuria riitoja, se 
voi johtaa koko yrityksen tuhoutumiseen. Yksilötasolla monet yrittäjät kokevat yrityksen jatku-
vuuden tärkeäksi ja haluavat, että yritys menestyy perustajan väistymisen jälkeenkin. Yleensä yrit-
täjät pyrkivät jättämään yrityksensä hyviin käsiin. 
 
Dyerin (Jr.) mallin oikeassa reunassa ovat kohdat henkilökohtaiselle menestykselle, menestykselle 
perhe-elämässä ja liiketoiminnassa. Monet yrittäjät menestyvät hyvin jokaisessa edellä mainitussa 
asiassa. Toisenlaisiakin elämänuria on olemassa. Monet yrittäjät kärsivät erilaisista sairauksista tai 
laiminlyövät perhettään. Useilla yrittäjillä menestys liike-elämässä seuraa vasta usean epäonnistu-
misen jälkeen. 

4.3. Sisäinen yrittäjyys maaseudun kehittämisessä 
 
Työuran kehittäminen 
 
Vaikka käsillä olevan tutkimuksen pääpaino on harvaan asutun maaseudun kunnissa toimivien 
ihmisten yrittäjyyteen, omatoimiseen kehittämiseen ja elämänuran muotoutumiseen vaikuttavien 
tekijöiden hahmottamisessa, on paikallaan tarkastella lyhyesti myös työntekijöiden urasuunnitte-
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luun liittyviä keskeisiä asioita. Yritysten työntekijöiden osoittama sisäinen yrittäjyys on elinehto 
yritysten elinkelpoisuudelle ja sen henkilöstön työkuntoisuudelle (Lähteenmäki 1997, 131).  
 
Ihmisille tärkeitä työntekoon liittyviä arvoja ja motiiveja kuvataan ura-ankkureilla, joita Scheinin 
(1987) esittämässä mallissa on kahdeksan (Lampikoski 1998, 20-21): 
 

1. Ammatillinen erityistaito. Omien erityistaitojen käyttö, asiantuntijuus 
2. Johtajuus. Ihmisten ja asioiden johtaminen 
3. Itsenäisyys. Itsenäinen, omatoiminen työskentely 
4. Turvallisuus. Turvallisen ja pysyvän työsuhteen painottaminen 
5. Luovuus. Yrittäminen, keksiminen 
6. Palvelu. Halu palvella ja auttaa muita 
7. Haasteellisuus. Työ on haastavaa ja vaihtelevaa 
8. Elämän kokonaistasapaino. Työn lisäksi tärkeitä ovat muutkin elämänalueet, kuten perhe 

ja harrastukset 
 
Näistä ura-ankkureista ulkoiseen yrittäjyyteen eli oman yrityksen perustamiseen vetävät ainakin 
ammatilliset erityistaidot, johtajuus, luovuus, itsenäisyys ja haasteellisuus. Siten ura-ankkureilla ja 
ulkoisilla yrittäjyysmotiiveilla on monia yhtymäkohtia.  
 
Lampikoski (1998, 15) kuvaa ihmisen reittiä kohti ihannetyötä 5T-urasuunnittelu-prosessilla, jon-
ka elementtejä ovat tieto, taito, tahto, tavoitteet ja toiminta, kuten kuviossa 60 esitetään. 
 

 
Kuvio 60. 5T-urasuunnitteluprosessi (Lampikoski 1998, 15). 

 
Lähteenmäen (1997, 136-138) mukaan ammatillisen osaamisen kasvussa on erilaisia kaaria. Ensik-
si kehittyy toimintakohtaiseen osaamiseen ja ammatilliseen erityistaitoon perustuva kasvun kaari, 
toiseksi bisnes- tai manageriosaamiseen perustuva kasvun kaari, kolmanneksi leader-valmiuksia 
painottava kasvun kaari ja neljänneksi verkosto-osaamiselle rakentuva kasvun kaari kuvion 61 
mukaan. 
 

Tieto

Taito 

Tahto

Tavoitteet

Toiminta

Oman urapolun
löytäminen 

5T-urasuunnit-
  teluprosessi
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 Osaamisen taso tai 
kasvumahdollisuus 

Aika 

Funktionaaliseen  
osaamiseen ja 
ammatilliseen  
erityistaitoon 
perustuva kaari 

Bisnes- tai 
manageri- 
osaamiseeen 
perustuva 
kasvun kaari 

Leader-
valmiuksia 
painottava 
kasvun  
kaari 

Verkosto-osaamiselle 
perustuva kasvun kaari 

 

Kuvio 61. Ammatillisen osaamisen kasvun kaaret (Lähteenmäki 1997, 137). 

Elämänuran eri murrosvaiheissa – kolmenkymmenen ikäisenä, neljänkymmenen ikäisenä ja vielä 
eläkeiän kynnyksellä - yksilö etsii itselleen uudenlaisia kasvun haasteita, joista yrittäjyys voi tarjota 
yhden vaihtoehtoisen ratkaisumallin. Sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden eri vaihtoehtoja elämänuran 
eri vaiheissa esitetään taulukossa 15 (Lähteenmäki 1997, 141). 
 
Oman työuran suunnittelua ja suuntaamista voidaan edistää muun muassa urasuunnittelukursseil-
la. Urasuunnittelukurssien pioneereja Suomessa oli Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskes-
kuksen Apaja-toimintakeskus. Urasuunnittelukurssien kehittäminen alkoi 1990-luvun puolivälissä, 
jolloin hankkeen rahoitus opetusministeriöstä myönnettiin. Järjestelmä oli tarkoitettu etupäässä 
akateemisille työttömille ja se toteutettiin määräaikaisena projektina. Järjestelmä alkoi aikana, jol-
loin laman jäljiltä oli paljon akateemisia työttömiä. Apaja-toimintakeskus oli tarkoitettu kaikista 
korkeakoulusta valmistuneille tai opintojaan päättäville akateemisille työnhakijoille. 
 
Työllistymispalvelut/Apaja kehitti pitkälle Internetin avulla tapahtuvaa opiskelua. Apajan sivulta 
www.apaja.helsinki.fi löytyi monipuolinen koulutus- ja neuvontapalvelu, johon voivat rekisteröi-
tyä akateemiset työttömät tai henkilöt, jotka eivät ole koulutusta vastaavassa työssä. Verkko-
opiskelua täydensi Helsingin toimipisteen lähiopetus. Verkossa olevan urasuunnittelukurssin osiot 
olivat: 
 

1) Urasuunnittelusta suuntaa 
2) Osaamiseni ja vahvuuteni 
3) Kiinnostukseni ja arvoni 
4) Suuntautumisvaihtoehtoni 
5) Valintoja ja päätöksentekoa 
6) Toimintasuunnitelmani 
7) Toimintani seuranta 
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Kokemukset urasuunnittelukursseista olivat myönteisiä ja moni kurssilainen työllistyi kurssin jäl-
keen. Kurssien tuloksena perustettiin myös monia uusia yrityksiä. 
 

Taulukko 15.  Sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vaihtoehtoja työuran eri kriisivaiheissa (Lähteen-
mäki 1997, 141). 

 
Uran  
kriisivaihe 

Akuutti pohdinnan 
kohde 

Sisäisen  
yrittäjyyden 
vaihtoehdot 

Ulkoisen  
yrittäjyyden  
vaihtoehdot 

Kolmenkymmenen 
kriisi 

Toimintatavat ja prosessit 
vanhakantaisia. 
Ideat jäävät 
hyödyntämättä. 
En saa ”näyttää kynsiäni” 
Osaamistani ei arvosteta. 

Yrityksen tekninen 
kehittäjä. 
Tuoteinnovaattori ja 
tuotekehittäjä. 
 
Prosessien uudistaja 

Viimeisimpään 
ammatilliseen tietoon 
pohjaavan innovatiivisen 
oman yrityksen 
perustaminen. 

Keski-iän kriisi Urani on pysähtynyt, ura 
ei palkitse riittävästi ja 
siitä puuttuu haasteita. 
Miten vielä jaksan 25 
vuotta? 
Hukkaan vain aikaani, jos 
jatkan tällä tiellä. 
Vieläkö ehdin tehdä, mitä 
olen aina halunnut? 
Työni ei ole mielekästä 
eikä vastaa nykyisiä 
arvojani. 

Ammatillista osaamista 
monipuolisesti 
hyödyntävä uusi 
työrooli. 
 
Haasteellisten uusien 
projektien vetäminen. 
 
Kouluttautuminen ja 
omien valmiuksien kehit- 
täminen uusiin tehtäviin 
organisaatiossa. 
Sisäisenä kouluttajana, 
konsulttina ja mentorina 
toimiminen. 

Yrittäjyys omaan lukuun 
samalla toimialalla. 
 
Alan vaihto ja sen myötä 
siirtyminen yrittäjäuralle 
uudelleen koulutuksen 
tai täydennyskoulutuksen 
kautta. 

Vetäytymisvaiheen 
kriisi 

Minulla on vielä paljon ja 
merkittävää annettavaa. 
En halua vielä jäädä 
syrjään. 
Haluan nyt tehdä jotain 
aivan uutta. 

Mentori-roolien ja  
suurlähettiläsroolien 
hyödyntäminen 
sisäisenä konsulttina, 
kouluttajana, tutkijana ja 
perehdyttäjänä. 
 
Oman osaamisen 
hyödyntävien 
määräaikaisten projektien 
vetovastuu ja läpivienti. 

Yrittäjyys omaan lukuun 
samalla alalla. 
Konsultointi omalla 
alalla. 
 
Täysin uudenlainen 
yrittäjyys esimerkiksi 
rahoittajan ja verkosto- 
osaajan roolissa 
toimintaan mukaan 
menemällä. 

 
 
Osaamisen, työuran ja yritystoiminnan kehittämisen yhdistäminen Nokialla 
 
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti Suomen tärkeimmän yrityksen Nokian kehittämiä menetelmiä 
yhtäältä työntekijöiden osaamisen ja työuran kehittämisen sekä toisaalta yrityksen kehittämisen 
yhdistämisestä. Tarkastelun peruste käsillä olevassa tutkimuksessa on mahdollisuus soveltaa Suo-
men menestyneimmän yrityksen käyttämiä menetelmiä ja prosesseja kunnalliseen kehittämisajatte-
luun. Nokian menestymisen perusteella on uskottavaa, että tällaisella yrityslähtöisellä kehittä-
misajattelulla ja kehittämismenetelmillä voisi olla sovellutuksia myös muissa organisaatioissa, esi-
merkiksi kunnallisessa kehittämistyössä. Myös harvaan asutun maaseudun kunnat tarvitsevat visi-
oita, pitkän ja lyhyen tähtäimen strategista suunnittelua ja niiden käytännön toteuttamista. Nokian 
käyttämät työntekijäkohtaiset valmennusmenetelmät tarjoavat lisäksi hyviä käytäntöjä harvaan 
asutun maaseudun kunnille kuntalaisten valmentamiseksi. 
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Nokian visio on maailma, jossa kaikki voivat olla yhteydessä toisiinsa. Nokian strategian lähtö-
kohtana on yhtiön liiketoiminnan kasvattaminen, muokkaaminen ja rakentaminen tavalla, joka 
varmistaa yhtiön menestyksen myös tulevaisuudessa. Nokia tavoittelee johtoasemaa globaalin 
kommunikaation lupaavimmilla lohkoilla. Nokia haluaa olla ykkönen langattomissa käsipuheli-
missa, kasvaa kuluttajien Internet-palveluissa, nopeuttaa liiketoimintojen ratkaisumallien omak-
sumista sekä muokata tietoliikenteen perusrakennetta (http://www.nokia.fi/, 14.11.2007). 
 
Nokian haasteita ovat televiestinnän tarpeiden nopea kasvu, jatkuva uusien tuotteiden ja palvelu-
jen kehittäminen, täysin uusien teknologioiden syntyminen, globaali toiminta, monikansallinen 
verkosto-organisaatio sekä korkeasti koulutettu, nuori ja siksi suhteellisen kokematon henkilöstö. 
 
Kuvio 62 esittää Nokian strategian ja henkilöstön pätevyyden kehittämisen yhteensovittamista 
(Miettinen ja Hagström 1999). Kuvion uloimmalla kehällä on yrityksen strateginen suunnittelu. 
Strateginen suunnittelu perustuu visioon, joka laaditaan alan tulevaisuuden kehitysnäkymien pe-
rusteella. Strategisen suunnitelman valmistuttua se on tehokkaasti viestitettävä henkilöstölle. Yri-
tyksen tavoitteita, visiota, strategiaa, strategian viestittämistä sekä vuosittaista ja pitkän tähtäimen 
suunnittelua tarkastellaan joka vuosi (Miettinen ja Hagström 1999). 
 
Kuvion 62 sisempi kehä esittää henkilöstöresurssien sovittamista strategiseen suunnitteluun. No-
kian henkilöstöstrategian perusta on liiketoimisuuntautuneisuus, jossa osaamisen kehittäminen 
suunnataan strategian mukaisille ydinalueille. Osaamisen kehittämisessä yrityksen sisäisiä avainasi-
oita ovat muun muassa: jatkuva itsensä kehittäminen, hyvät koulutus- ja kehitysmahdollisuudet, 
urasuunnittelu ja mentorointi. Organisaation ulkopuolista, ydinalueille suuntautuvaa osaamista 
voidaan hankkia muun muassa rekrytoimalla ja tekemällä sopimushankintoja (Rouru 2001). 
 
Osaamisen kehittämisen tavoitteena on motivoitunut ja jatkuvasti uutta oppiva työntekijä, joka on 
oikeassa työtehtävässä, oikeaan aikaan ja jolla on oikea osaaminen tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. 
Osaamisen kehittämisen päämääränä on myös tukea toimintoja, joilla saadaan yrityksen ja työnte-
kijän tavoitteet yhdistymään (Rouru 2001). 
 
Henkilöstön osaamisen kehittämisen tehtäviä ovat (Miettinen ja Hagström 1999): 
 

- nykyisten pätevyystasojen analysointi organisaatiossa ja tulevaisuudessa tarvittavien päte-
vyystasojen määrittely olemassa oleville ja uusille toiminnoille 

- suunnitella, kehittää ja toteuttaa pätevyyden kehittämisen ratkaisut sopimaan nykyisiin ja 
tuleviin liiketoiminnan vaatimuksiin 

- muodostaa pätevyyden kehittämisestä liiketoimintaprosessien ja investointi ihmisiin 
-prosessin yhdistetty osa 

 
Työntekijöiden osaamisen kehittämisen haasteita ovat pätevyyden nopea rakentaminen, muutos-
ten tahdissa pysyminen, tulevaisuussuuntautuneisuus ja tarve tukea yrityksen strategiaa (Miettinen 
ja Hagström 1999). Pätevyyden kehittämisprosessi yksilötasolla alkaa, kun työntekijä tulee Nokian 
palvelukseen. Työntekijän osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat yrityksen strategiasta tulevat 
tarpeet ja ne otetaan huomioon heti töihin tuloon kuuluvan perehdyttämisen jälkeen. Työntekijän 
kanssa tehdään kehittämistarkastelu, jonka tuloksena työntekijälle asetetaan kehittämistavoitteet. 
Näiden pohjalta tehdään kehittämissuunnitelmat ja kehittämistoimet. 
 
Jokaisella työntekijällä on kaksi kertaa vuodessa oma henkilökohtainen kehityskeskustelu esimie-
hensä kanssa. Tämän kehityskeskustelun tavoitteena on auttaminen työntekijän osaamisessa ja 
kehittämisessä. Kehityskeskustelussa käydään läpi työntekijän tämän hetkinen työtilanne (työteh-
tävät, koulutussuunnitelma, palaute, osaamisen arviointi, ynnä muut) ja asetetaan tavoitteet seu-
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raavalle puolelle vuodelle (Rouru 2001). Miettisen ja Hagströmin (1999) mukaan kehittämispro-
sessissa voidaan parantaa työntekijöiden sitoutumista töihin vaikuttaviin päätöksiin, työntekijän 
omakohtaista panosta, tietoutta uramahdollisuuksista, oman työryhmän suunnitteluaktiviteettia ja 
esimiesten kanssa käytyjä suorituskyky- ja kehittämiskeskusteluja. 
 
 

Tavoitteet ja 
niiden tarkastelu 

Pätevyystasojen 
analysointi 

       Kriittiset ja 
       tulevat  päte- 
        vyystarpeet Arvioinnin 

läpikäynti 
uudestaan Taitojen arviointi 

ja kehittämisen 
suunnittelu 

Yksilölliset  pätevyy- 
den aukot 

Pätevyystasojen ja 
tarpeiden yhdistäminen 

     Budjetointi: 
-työhönotto 
-ulkoistaminen 
-uuden kehittely 
-valmennuksen määrä 

Pätevyyden kehittämisen 
toimintasuunnitelma 

 
Kuvio 62. Pätevyyden kehittämisen ja strategian yhteensovittaminen Nokialla (Miettinen ja 

Hagström 1999). 

 
Vuosittaisen talousarvioinnin yhteydessä määritellään uusien työntekijöiden palkkaaminen, ulkois-
tettavat toiminnot, uudet kehittämistoimet ja valmennukseen käytettävät voimavarat. 
 
Nokia tarjoaa Internetin kautta uramahdollisuuksia ympäri maapalloa. Yrityksessä on käytössä 
neljänlaisia oppimisratkaisuja, jotka ovat tekemällä oppiminen, itseopiskelu, työkierto ja valmen-
nusohjelmat (Rouru 2001). 
 
Tekemällä oppiminen on oleellinen osa jokaisen kehittämispolkua ja se on osa jatkuvaa oppimis-
ta. Esimiehet kaikilla tasoilla tukevat voimakkaasti tekemällä oppimista ja heillä on siinä mentorin 
rooli. Ammatillinen perehdyttäminen ja harjoittelijavaihto ovat oleellinen osa tekemällä oppimista.  
 
Itseopiskelussa on käytössä monia eri menetelmiä, joista mainittakoon lukusuositukset, Internet-
tiin ja Intranettiin perustuva opetus, tietokoneperusteinen valmennus ja video-oppitunnit sekä vi-
deokokoukset. 
 
Työkierto yrityksen sisällä tarjoaa monenlaisia kehittymismahdollisuuksia. Työkierto lisää verkot-
tumista ja tarjoaa yritykselle mahdollisuuden vastata resurssi- ja pätevyysvaatimuksiin. Lisäksi eri 
puolilla maapalloa sijaitsevat työpaikat lisäävät eri kulttuurien tuntemusta. 
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Valmennusohjelmiin kuuluvat muun muassa perehdyttäminen työpaikkaan, johtajuuskoulutusoh-
jelmat ja täydennyskoulutus, jonka aiheena voivat olla ammatillinen kehittyminen, uudet teknolo-
giat tai yhtiön tuotteet. Henkilöiden välinen tietojen ja taitojen vaihtaminen on myös oleellinen 
osa valmentamista. 
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5. Elämänurasopimuksen määrittely ja elämänuran muo-
toutuminen 

Maassamme on harjoitettu aluepolitiikkaa jo vuosikymmeniä ja maaseutupolitiikkaa noin 20 vuot-
ta. Hyvinvointivaltion luominen on tuonut lukuisia työpaikkoja myös harvaan asutulle maaseudul-
le osin kuntien toimenpiteiden tuloksena. Vuodesta 1995 lähtien ovat EU:n rakennerahastot toi-
mineet Suomen maaseudun kehittämisessä rahoittamalla ohjelmaperusteista kehittämispolitiikkaa. 
Näistä toimenpiteistä huolimatta tilanne harvaan asutulla maaseudulla on jatkuvasti huonontunut. 
Ovatko kehittämisen välineet olleet liian yleisellä tasolla? Eikö kehittämisessä ole menty tarpeeksi 
syvälle? Perinteiset kehittämiskeinot eivät riittävästi auta harvaan asuttua maaseutua: olisi löydet-
tävä uusia avauksia kehittämispolitiikkoihin ja -keinoihin. Pitäisikö ryhtyä tukemaan harvaan asu-
tun maaseudun asukkaiden yksilöllisiä urakehitysmahdollisuuksia paikallisen toimija-avaruuden 
vahvistamiseksi? 
 
Tähän mennessä sopimuksellisuudelle maaseudun kehittämisessä ei ole yleisesti hyväksyttyä sisäl-
löllistä määrittelyä eikä vakiintunutta toimintatapaa. Tämä ilmenee muun muassa kirjavina tulkin-
toina ja moninaisina toiminnallisina kokeiluina. Sopimuksellisuus on ollut yksi ilmaus kolmannen 
sektorin toimijoiden ja julkishallinnon suhteesta kumpuavista muutostarpeista. Suomalainen maa-
seutu tarvitse uusia ratkaisuja, joilla kyetään aiempaa paremmin ottamaan huomioon asuin-, väes-
tö-, palvelu- ja toimeentulorakenteissa tapahtuneet muutokset. Aikaisemmin sopimuksellisuudessa 
ja sopimusperusteisessa kehittämistoiminnassa on noussut esille maaseudulle ominaisia piileviä 
työmahdollisuuksia ja toimeentulolähteitä. Nämä olisivat muutoin todennäköisesti jääneet julkis-
ten järjestelmien ja markkinamekanismien varaan organisoituvan taloudellisen toiminnan margi-
naaliin (Einsto ym. 2006, 3). Harvaan asutulla maaseudulla tarvitaan kaikkia mahdollisia kehittä-
miskeinoja. Myös yksilötasolla tarvitaan kehittämisvälineitä, jotka liittyvät normaaliin taloudellisen 
kehittämistoimintaan harvaan asutulla maaseudulla. 
 
Nykyään laaditaan monentyyppisiä suunnitelmia ihmisten kehittämiseksi muun muassa eri oppi-
laitoksissa ja yrityksissä kuten Nokialla. Urheilujoukkueitakin valmennetaan monin eri tavoin. 
Työttömiä koulutetaan erilaisten urasuunnitelmien pohjalta. Kuitenkaan harvaan asutun maaseu-
dun kuntien kehittämisen tasolla yksilön elämänuran suunnitteluun pohjautuvaa lähestymistapaa 
ei ole hyödynnetty käytännössä juuri lainkaan. 
 



5. Elämänurasopimuksen määrittely ja elämänuran muotoutuminen 

135 

Erityisesti harvaan asuttu maaseutu tarvitsee vaikean tilanteensa takia monenlaisia kehittämisen 
välineitä. Uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen on ensimmäinen osio edellä kehitetyssä tar-
kennetussa mallissa kunnan menestymisen perustekijöistä suomalaisella harvaan asutulla maaseu-
dulla. Käytännön kehittämistyö harvaan asutulla maaseudulla kulminoituu uusien ja uusiutuvien 
yrittäjien löytämiseen: jos niitä ei löydetä, kehittymistä ei tapahdu eikä paikallinen toimija-avaruus 
vahvistu. 
 
Dyer (Jr) (1994) näkee yrittäjäksi kasvamisen ja yrittäjäksi päätymisen elämänuran neljän vaiheen 
ketjuna. Nämä muodostuvat elämänuran valintaan vaikuttavista aikaisemmista tekijöistä, elämän-
uran sosiaalistumisesta, elämänuran suuntaamisesta ja elämänuran etenemisestä. Voitaisiinko kah-
teen viimeksi mainittuun jotenkin vaikuttaa sopimusteitse? Miten nuoria ja työikäisiä harvaan asu-
tun maaseudun asukkaita voitaisiin auttaa tekemään päätöksiä maaseudulle asettumisesta pitkän 
tähtäyksen elämänuran suunnittelun pohjalta? Erityisesti pitäisi löytää apuvälineitä harvaan asutul-
le maaseudulle asettuneiden henkilöiden yrittäjyyden edistämiseen. Muualta tulevat yrittäjät eivät 
ehkä sitoudu paikkakuntaan pitkäjännitteisesti. Henkilöt, joilla on jo valmiiksi siteitä paikkakun-
taan, myös todennäköisemmin jäävät sinne. Yksittäisten henkilöiden merkitys on korostetun suuri 
harvaan asutun maaseudun kehittämishankkeissa erityisesti siksi, että siellä toimijoita on harvassa. 
Voisiko eräs apukeino tässä asiassa olla sitoutumista edistävä elämänurasopimus harvaan asutun 
maaseudun asukkaan ja paikallisen kunnan välillä? 
 
Elämänurasopimus käsillä olevassa tutkimuksessa tarkoittaa kunnan ja yksittäisen henkilön välistä 
sopimusta, jolla pyritään vaikuttamaan sekä kunnan kehittämiseen että kyseisen henkilön kehitty-
miseen. Sopimus voidaan solmia myös muualla kuin kyseisessä kunnassa asuvan henkilön kanssa. 
Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen. Elämänurasopimukset tähtäävät prosesseihin, joilla edis-
tetään, vahvistetaan ja synnytetään paikallista yrittäjyyttä ja sitä kautta laajennetaan ja vahvistetaan 
paikallista toimija-avaruutta. 
 
Elämänurasopimuksessa yhdistetään yksittäisen henkilön ja paikallisen kunnan edut siten, että 
molemmat hyötyvät. Sopimusmahdollisuuksia ryhdytään selvittämään yksittäisen henkilön mie-
lenkiinnon pohjalta. Elämänurasopimuksen kesto voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useaan 
vuoteen saakka. Sopimusta tarkistetaan aina, kun siihen on tarvetta. Ihannetapauksessa elämän-
urasopimus mahdollisine tarkistuksineen jatkuu kyseisen henkilön koko työuran ajan. 
 
Elämänurasopimuksessa yksittäinen henkilö sitoutuu tiettyihin henkilöä itseään ja kuntaa koske-
viin kehittämistoimenpiteisiin. Kunta sitoutuu omalta puoleltaan tukemaan kyseisiä kehittämis-
toimenpiteitä esimerkiksi järjestämällä asiantuntija-apua ja myöntämällä rahoitusta sekä myös mo-
tivoimalla henkilöä. 
 
Mikäli elämänurasopimuksia solmittaisiin esimerkiksi 5-10 kappaletta, voitaisiin puhua jopa kysei-
sen kunnan elinkeinojoukkueesta. Tällaisella usean henkilön lisäresurssilla voisi olla merkittävä 
vaikutus kyseisen kunnan kehittymiseen. 
 
Yksilöllä on aina persoonallista, aktiivista vaikutusta oman elämänsä kulkuun. Tämä vaikutus il-
menee persoonallisena suuntautumisena, kiinnostuksiin perustuvina toiveina, tavoitteina ja suun-
nitelmina (Häyrynen 1988, 114). Elämänkulun valintaa sävyttävät aikaperspektiivi, edeltävät kehi-
tystapahtumat ja ne seuraamukset, joita tietyillä valinnoilla on. Elämänuran avainkäsitteitä ovat 
uralla tapahtuvat muutokset: toisinaan äkilliset, toisinaan vähittäiset prosessit. Ne voivat myös 
muuttaa kyseisen henkilön arvostuksia. Perinteisen käsityksen mukaan ”ura” on elämäntilanteiden 
ketju, jonka yksilön valinnat liittävät yhteen (Häyrynen 1988, 114). Ihminen kehittyy läpi koko 
elämän ja aikaisempi kehitys on aina pohjana myöhemmälle (Niemelä ja Ruth 1988, 7). 
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Elämänkulkumme on kahden aktiivisen voiman, yksilön (persoonallinen, subjektiivinen tekijä) ja 
yhteiskunnan (objektiivinen tekijä), vuorovaikutuksen tulosta. Uranäkökulmaan sisältyy sekä yksi-
lön psyykkisten tekijöiden että yhteiskunnan asettamien sosiaalisten ehtojen tarkastelua. Ura ja 
kehitys ovat sisäisessä yhteydessä kulttuuriin ja yhteiskunnan makroilmaston muutoksiin. Yksilön 
kehitys on aina myös vastaamista yhteiskunnan muutoksiin ja yksilöt muuttavat omalla kehityksel-
lään yhteiskuntaa. Uran avainpisteissä yksilön kehitys (sisäiset kehitystapahtumat) ja yhteiskuntati-
lanne (ulkoiset käännekohdat) leikkaavat toisiaan. Yksilöiden elämäntapahtumia voidaan tarkastel-
la niihin johtaneista tapahtumaketjuista käsin tai lähtökohtana voi olla henkilön sosiaalinen tausta. 
Muuttuminen vaatii yksilöltä työtä ja kyky muuttua on sidoksissa henkilön henkisiin voimavaroi-
hin. Ilman, että kokeilemme rajojamme, emme voi sanoa, mitkä ovat todelliset kykymme (Häyry-
nen 1988, 114-115, 123 ja 125). Valintojen tekeminen on tärkeää: vasta valintojen tekemisen jäl-
keen piilossa olevat kyvyt pääsevät esille (Senge 1997, 165). 
 
Super kuvaa elämänuraamme vaikuttavaa kahta tekijää, yksilöä ja yhteiskuntaa, kahden pylvään 
avulla kuvion 63 tapaan (Osborne 1997). Super oli amerikkalainen psykologi. 
 
Kumpikin pylväs koostuu monista eri tekijöistä, jotka vaikuttavat eri tavalla eri elämänvaiheissa: 
lapsuudessa, opiskelun aikana, vapaa-ajan vietossa, kansalaistoiminnassa, työelämässä, kodin ra-
kentamisessa ja eläkkeellä ollessa. Käsillä olevan tutkimuksen kehittämismalli elämänurasopimuk-
sineen on sijoitettu katkoviivalla merkittyyn suorakulmioon pylväiden väliin, yhteiskunnan ja yksi-
lön väliin. Käsillä olevan tutkimuksen mallin pääyhteydet eri asiakokonaisuuksiin on mallissa 
merkitty katkoviivoilla. Kuviossa 63 lähtökohtana ovat harvaan asutun maaseudun kunnissa ilme-
nevät kehittämistarpeet. Kuvion mukaisesti näihin kehittämistarpeisiin vastataan käsillä olevan 
tutkimuksen kehittämismallilla, jota ryhdytään soveltamaan kehittäjäyksilöiden mielenkiinnon 
kohteiden pohjalta. Mielenkiinnon kohteisiin vaikuttamalla saadaan aikaan monia toimintoja, jot-
ka vaikuttavat kouluttautumiseen, työmarkkinoille sijoittumiseen, yhteisöön, kunnan talouteen ja 
kehittäjäyksilön käsityksiin omasta roolista itsensä ja kunnan kehittämisessä. 
 
Urasuunnitelma on paljolti yksilöllinen asia ja urajohtaminen on yksilön ja organisaation yhdistet-
tyjä toimia uran kehittämiseksi. Asiat elämässä eivät vain tapahdu itsestään, vaan haluttuja asioita 
saavutetaan aktiivisen, oman elämänkulun muokkausprosessin tuloksena. Yksilölle tärkeäksi ja 
keskeiseksi elämänpaikaksi muodostuminen tapahtuu yksilön elämänsuunnitteluun paneutumisen 
ja tietoisen toiminnan tuloksena (Vilkko 2001, 76 ja 83). 
 
Käsillä olevan tutkimuksen kehittämismalli selvittää harvaan asutun maaseudun kuntien mahdolli-
suuksia vaikuttaa elämänurasopimusten avulla kunnan omiin kehittämismahdollisuuksiin. Monissa 
tapauksissa muilla osapuolilla kuin kunnalla ei ole mahdollisuuksia ja voimavaroja puuttua paikal-
liseen kehitykseen. Kunta on usein tärkein paikallinen kehitystä edistävä osapuoli, vaikka kunnan-
kin voimavarat monessa tapauksessa ovat hyvin niukat. Kuvion 63 mukaisesti käsillä olevan tut-
kimuksen kehittämismallissa vaikutetaan kuntalaisten mielenkiinnon kohteisiin siten, että sillä on 
vaikutusta kunnan kehittymiseen. Positiivisia vaikutuksia voi olla esimerkiksi vahvemmalla sitou-
tumisella kouluttautumiseen. Talouden kehittymiseen elämänurasopimukset vaikuttaisivat yrittä-
jyyden ja yritystoiminnan vahvistumisen kautta. Yritystoiminnan vahvistuminen merkitsee uusien 
yritysten syntymistä ja olemassa olevien laajentumista. 
 
Kaikki inhimilliset organisaatiot ja niiden toimintaprosessit koostuvat ihmisistä. Ihmiset ovat or-
ganisaation avainresurssi. Ylivoimaisuus jossakin asiassa edellyttää motivaatiota, oikean suunnan 
näyttämistä ja riittäviä välineitä tavoitteeseen pääsemiseksi. Onnistuminen jonkun tehtävän suorit-
tamisessa vaatii aina tarvittavat henkilöresurssit ja muut resurssit (Koivula & Teikari 1996, 35 ja 
86-87). 
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Kuvio 63. Superin elämänuran kehittämismalli (Osborne 1997) ja käsillä olevan tutkimuksen 

kehittämismallin (merkitty katkoviivoilla) sijoittuminen Superin mallissa. 

 
Työuran ja elämänuran kehittämisen lähtökohtia ovat oman persoonallisuuden piirteiden, arvojen, 
taitojen, tietojen ja mielenkiinnon kohteiden tunteminen (University of Waterloo, 2008). Harvaan 
asutun maaseudun kehittämisen kannalta tärkeitä ovat arvot, jotka sitovat asukkaat kotikuntansa 
kehittämiseen, yrittäjäominaisuudet ja kiinnostus yritystoimintaan. Elämänura muotoutuu usein 
sattumien kautta. Tietoisessa ja suunnitelmallisessa elämänuran suunnittelussa tarvitaan monen-
laista syvällistä tietoa. Syvällinen tieto ei yksin riitä, on myös tehtävä päätöksiä ja toteutettava elä-
mänuraa koskevat päätökset. 
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Omaa elämänuraa suunniteltaessa tulevat työtehtävät kannattaa perustaa omien luontaisten tai-
pumusten ja oman persoonallisuuden vahvuuksien varaan. Ihmisen on tunnistettava omat uramo-
tiivinsa ja oltava itselleen avoin ja rehellinen: onko itselle tärkeää esimerkiksi asiantuntemus, haas-
teellisuus, itsenäisyys, turvallisuus vai yrittäjänä toimiminen. Pitkällä aikavälillä tyytymättömyyttä 
aiheuttavat työtehtävät, jotka ovat ristiriidassa omien uramotiivien kanssa. Tasapainon saavutta-
minen oman persoonan, yksityiselämän ja työn välillä on välttämätöntä. Työ- ja yrityselämä vaatii 
muutosten sietokykyä. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan nopeasti ja usein ennalta arvaamat-
tomasti. Ammattitaidon jatkuva ylläpito on urakehityksen edellytys. 
 
Harvaan asutun maaseudun asukkaan päätös työ- ja elämänurasta kotiseudullaan ei vielä riitä omi-
en tai muiden elinmahdollisuuksien varmistamiseen näillä seuduilla. Lisäksi tarvitaan yrittäjyyttä, 
uusien yritysten syntymisiä ja sisäistä yrittäjyyttä työtilaisuuksien luomiseksi. Harvaan asutun maa-
seudun kunnan kehittymisen kannalta keskeisintä on, että kehittämisen avainhenkilöt tunnistetaan 
ja löydetään vahvistamaan paikallista toimija-avaruutta. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin em-
pirian avulla miten elämänurasopimuksista kiinnostuneita henkilöitä etsitään ja löydetään harvaan 
asutulla maaseudulla sekä miten elämänurasopimuksista kiinnostuneet henkilöt eroavat muista 
haastatelluista. Lisäksi selvitetään, minkälaisia elämänurasopimuksia voidaan tehdä käsillä olevan 
tutkimuksen kohdekunnassa. 
 



 

139 

 

6. Tutkimuksen kohdekunta Soini 

Soinin valinta kohdekunnaksi 
 
Käsillä olevan tutkimuksen kohdealueeseen eli harvaan asuttuun maaseutuun kuuluu noin 62 % 
maamme maapinta-alasta ja noin 11 % väestöstä. Soini on tyypillinen käsillä olevan tutkimuksen 
kohdealueen kunta. Vielä vuonna 1997 Soini luokiteltiin ydinmaaseudun kunnaksi (Maaseutupoli-
tiikan yhteistyöryhmä, Syrjäisen maaseudun teemaryhmä 1998, 106). Vuonna 2000 Soini luokitel-
tiin harvaan asutun maaseudun kunnaksi (Maa- ja metsätalousministeriö 2006, 66). Soinin kunta 
kärsii monista harvaan asutun maaseudun kuntien ongelmista kuten väestön vähenemisestä, työt-
tömyydestä, asukkaiden, varsinkin nuorten poismuutosta sekä epäedullisesta huoltosuhteesta. 
 
Käsillä olevan tutkimuksen kohdekunnan valintaan ovat vaikuttaneet myös monet muut asiat. 
Tutkimuksen aihe on syntynyt käytännön kehittämistyön vaikeudesta ja suurista vaatimuksista 
Soinin kunnassa. Laajan empiirisen osuuden suorittamisen on mahdollistanut se, että käsillä ole-
van tutkimuksen tekijä on asunut kohdekunnassa sekä se, että hän tuntee kohdekunnan ja sen 
asukkaat erityisen hyvin. Monien erilaisten empiiristen tutkimusosioiden läpivieminen on vaatinut 
vahvaa motivoitumista tutkimuksen tekemisessä. 
 
Elämänurasopimus kehittämisen välineenä yksittäisen henkilön ja paikallisen kunnan välillä on 
uusi ja vieras asia. Siksi elämänurasopimusten kokeileminen käytännössä on tarpeellista. 
 
Soinin sijainti, luonto ja asuttaminen 
 
Soinin kunta kuuluu Länsi-Suomen lääniin ja sijaitsee Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maa-
kuntien rajalla. Soini sijoittuu Etelä-Pohjanmaahan ja sen tarkempi sijainti esitetään kuviossa 64. 
Seutukuntana oli 31.12.2008 saakka Kuusiokunnat, johon Soinin lisäksi kuuluivat Alavus, Kuor-
tane, Lehtimäki, Töysä ja Ähtäri. Vuoden 2009 alusta Soini on tuottanut monia kunnallisia palve-
luja yhteistyössä Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kanssa. Myös seutukunta vaihtui Järvi-
seutuun 1.1.2009 lähtien. 
 

II Osa:  Harvaan asutun maaseudun ke- 

   hittämismallin soveltaminen käy- 

   täntöön 
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Kuvio 64. Soinin maantieteellinen sijainti. 

 
Nykyisen asutuksensa Soini sai 1500-luvun ensi vuosikymmeninä. Soiniin oli syntynyt 1500-luvun 
loppuun mennessä jo toistakymmentä taloa, joista monet olivat savolaisten perustamia (Rantatupa 
1993, 20). Yli sataan vuoteen talojen lukumäärä ei kovin paljon lisääntynyt. Vuosien 1695-1710 
henkikirjojen ja vuoden 1719 kylvö- ja karjaluettelon mukaan Soinin talojen määrä vaihteli välillä 
11-19 (Junnila 1983, 272). Tähän aikaan sattuivat vaikeat katovuodet 1690-luvun loppupuolella ja 
isonvihan venäläismiehitys vuosina 1714-1715. Silloin monet Soinin talot olivat autioina pitkiäkin 
aikoja. Vuonna 1795 Soinin väkiluku oli Rantatuvan (1983, 543) mukaan 377 henkeä. Suomen 
sodan jälkeen väkiluku lähti nopeaan kasvuun. Vuonna 1840 se oli 1183 henkeä. Suomen itsenäis-
tyessä vuonna 1917 Soinin väkiluku oli jo 3392 henkeä. 
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Soinin väestökehitys vuodesta 1905 vuoteen 2005 esitetään kuviossa 65. Suurimmillaan väestö-
määrä on ollut vuonna 1960, jolloin se oli 4562 henkeä. Soinin väkiluku väheni ensimmäisen suu-
ren muuttoaallon aikana vuosina 1960 - 1980 kolmanneksella. 
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Kuvio 65. Soinin väestökehitys vuodesta 1905 vuoteen 2005 viiden vuoden välein (Lähde: 

Etelä-Pohjanmaan liitto 2002, vuosien 1985-2000 osalta). 

 
Soinin elinkeinojen kehittyminen ja kehittäminen 
 
Soinin elinkeinojakauma aikajaksolta 1910 - 2000 esitetään kuviossa 66. Soinin elinkeinorakenne 
oli hyvin pitkälle vielä 1970-luvulle maa- ja metsätalousvoittoinen.  
 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

Alkutuotanto

Jalostus

Palvelut

 
Kuvio 66. Soinin elinkeinojakauma prosentteina vuosina 1910 - 2000, kymmenen vuoden vä-

lein vuosina 1910 - 1970 ja viiden vuoden välein vuosina 1970 - 2000. 
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Puunjalostuksen aikakausi alkoi Soinissa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa ja se voimistui 
selvästi 1980-luvulla. Kuviossa 66 näkyy 1980-luvulla tapahtunut teollisten työpaikkojen lisäys ja 
1990-luvun alun laman vaikutus. Voimakas teollistuminen tuotti vuosina 1985 - 1990 noin 200 
uutta teollista työpaikkaa. Soinin kunta panosti kehittämisprojekteihin, teollisuustilojen rakenta-
misiin, teollisuusyritysten lainoituksiin ja takauksiin vuosina 1984 - 1989 yhteensä noin 3,4 mil-
joonaa euroa. 
 
Taloudellinen lama kohdistui Soiniin voimakkaana vuonna 1991. Kunnasta meni kolme suurinta 
teollisuusyritystä konkurssiin sinä vuonna ja konkursseissa menetettiin noin 200 työpaikkaa. Elin-
keinojen kehittämiseen ei kovin paljon kunnan varoja riittänyt, koska jouduttiin maksamaan taka-
uksia ja teollisuustilojen vuokratulot jäivät lähes kokonaan pois. Yleinen lamaannus vallitsi ja ih-
misistä tuntui, että mitään ei voi tehdä asioiden muuttamiseksi. Kuviossa 67 esitetään Soinin työ-
paikkojen määrät eri toimialoilla vuosina 1987-2004 Tilastokeskuksen antamien tietojen perusteel-
la. 
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Kuvio 67. Soinin työpaikkojen määrät eri toimialoilla 1987-2004 (Tilastokeskus, 1995, 1997, 

1999 ja 2008). 

 
Kuviossa 67 näkyy jalostuksen työpaikkojen jyrkkä väheneminen laman takia vuonna 1991. Jalos-
tuksen työpaikat ovat uudelleen lähteneet nousuun vasta vuosina 1995-1996, lähinnä kunnan 
voimakkaiden toimenpiteiden takia. Maa- ja metsätalouden selvä murros jatkuu kunnassa edel-
leen. Alkutuotannosta elantonsa saavien ihmisten määrä Soinissa on laskenut 1980-luvun loppu-
puolelta lähtien noin puoleen. Vuonna 2007 palveluelinkeinoista sai elantonsa Soinissa suurempi 
osa asukkaista kuin alkutuotannosta ja jalostuksesta yhteensä. 
 
Kuviossa 68 esitetään Soinin asukasluku vuosina 1982 - 2006. Tämän aikavälin väkimäärän huip-
pu, 3027 asukasta oli vuonna 1991. Tästä asukasluku on pudonnut vuoteen 2007 mennessä noin 
15 %. Suunta Soinin asukasluvun kehityksessä 1990- ja 2000-luvuilla on ollut selvästi laskeva. 
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Kuvio 68. Soinin asukasluku vuodesta 1982 lähtien. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2002 ja 2008). 

 
Kuviossa 69 esitetään keskimääräinen työttömyys vuosittain Soinin kunnassa vuosina 1982 – 
2007. Soinin työttömyysprosentti oli huipussaan vuonna 1993, jolloin se oli 23. Työttömyys Soi-
nin kunnassa on laskenut hitaasti 1990-luvun alun jälkeen, kuten Suomessa keskimäärin. 
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Kuvio 69. Soinin työttömyysprosentti vuosina 1982-2007 (Etelä-Pohjanmaan liitto 2002 ja 

2008). 

 
Soini oli yhdessä Lehtimäen kunnan kanssa aluepoliittisen lain mukainen erityisalue vuosina 1992-
1993. Yhteenvetona erityisaluevuosista voidaan todeta, että erityisaluetoimenpiteillä saavutettiin 
vain rajoitetusti tuloksia. Työllisyystilanne huononi vuosina 1992-1993 ja väestön nykyinen las-
kusuunta alkoi vuonna 1993. Kaksi esitetyistä seitsemästä Soinia tai Lehtimäkeä koskevasta kehit-
tämishankkeesta sai rahoituksen. Muut erityisalueohjelmassa esitetyt hankkeet koskivat laajempia 
alueita, kuten Kuusiokuntia. Näistä vuosista lähtien on suosittu suuria hankkeita, jotka kohdistu-
vat vähintään yhden seutukunnan alueelle. Siinä tilanteessa pienten kuntien kehittämismahdolli-
suudet helposti vaikeutuvat. 
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Vuonna 1994 Suomessa valmistauduttiin EU:n jäsenyyteen, vanha aluepolitiikka ajettiin alas ja 
uusi ohjelmaperusteinen kehittämispolitiikka otettiin käyttöön. Käytännössä se on merkinnyt seu-
tukunnallisten, maakunnallisten ja valtakunnan tasoisten kehittämisohjelmien laatimista ja niiden 
pohjalta hyvin monien kehittämisprojektien käynnistämistä. 
 
 
Tietoja Soinin elinkeinoista vuosilta 1995-2008 
 
Vuoden 2006 tammikuussa Soinissa toimi kunnan tarkastaman Tilastokeskuksen luettelon mu-
kaan yhteensä 167 yritystä tai yritysten toimipaikkaa. Niiden toimialat esitetään taulukossa 16. 
 

Taulukko 16.  Soinin yrityselämän rakenne tammikuussa 2006 (Tilastokeskus 2006). 

 

Toimiala 
Yritysten  

lukumäärä 
Maatalous, riistatalous ja metsätalous 9 
Mineraalienkaivu 6 
Teollisuus 25 
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1 
Rakentaminen 24 
Tukku- ja vähittäiskauppa 30 
Majoitus ja ravitsemustoiminta 8 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 28 
Rahoitustoiminta 2 
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut 20 
Terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut 4 
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 10 
Yhteensä 167 

 
Yrityksistä tai yritysten toimipaikoista 144 työllisti 0 - 4 henkeä, 16 yritystä 5 - 9 henkilöä, 5 yritys-
tä 10 - 19 henkilöä ja 2 yritystä tai yrityksen toimipaikkaa 20 - 49 henkilöä. Taulukon 16 mukaan 
alkutuotannossa toimi 9 yritystä, jalostuksessa 56 yritystä ja loput 102 yritystä palvelualoilla. 
 
Soinin maatalous oli hyvin kotieläintuotantovaltaista 1990-luvun alussa. Noin 60 %:lla tiloista har-
joitettiin kotieläintaloutta ja näistä noin 80 %:lla lypsykarjataloutta. Lypsykarjatalous oli Soinissa 
maatalouden merkittävin työllistäjä ja toimeentulon antaja. EU:n jäsenyyden aikana lypsykarjatilo-
jen lukumäärä on alentunut nopeasti. Vuonna 2002 Soinissa oli vielä 69 maidontuottajaa ja vuon-
na 2008 maidontuottajia oli vain 37. Maatalouden myyntitulot laskivat Soinissa noin neljänneksen 
vuosien 1998 ja 2003 välillä. Suurin syy tähän on maitotulojen laskeminen. Maataloustoimiston 
kautta maksatetaan vuosittain erilaisia EU-tukia tiloille noin 2 miljoonaa euroa. Yhteensä maata-
louden tulot EU-tukineen olivat vuonna 2003 noin 5 miljoonaa euroa. Aktiivitilojen peltopinta-
ala, noin 3 000 hehtaaria, pysyi lähes yhtä suurena aikavälillä 1995 - 2006, mutta aktiivitilojen mää-
rä putosi tänä aikana noin 29 %. 
 
Soinissa metsätalouden merkitys on suurempi kuin keskimäärin Etelä-Pohjanmaalla. Yksityisillä 
on Soinissa metsiä omistuksessa noin 30 000 ha. Vuonna 2000 yhteensä 742 metsänomistajaa 
maksoi metsänhoitomaksua noin 28 000 hehtaarilta, joten tilaa kohti metsää oli noin 38 ha. Hak-
kumäärät aikavälillä 1995 - 2005 vaihtelivat välillä 62 000 – 104 000 kuutiota. Samalla aikavälillä 
metsistä saadut tulot vaihtelivat välillä 2 – 4 miljoonaa euroa. 
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Tilastokeskuksen mukaan Soinissa toimi tammikuussa 2006 jalostuselinkeinojen piirissä yhteensä 
56 yritystä, joista 6 toimi mineraalien kaivussa, 26 toimi teollisuudessa, 24 rakentamisessa ja 1 säh-
kö-, kaasu- ja vesihuollossa. Teollisuus painottuu puunjalostusteollisuuteen. 
 
Kunnan suurin teollisuusyritys on Oy Kohiwood Ltd, joka työllisti Soinissa yli 100 henkeä vuon-
na 2007. Oy Kohiwood Ltd:n valmistamaa liimalevyä viedään pääasiallisesti Englantiin, mutta 
myös moniin muihin maihin. Muita puunjalostusteollisuudessa toimivia yrityksiä ovat muun mu-
assa Soinin Kaluste Oy ja A. Laasala Oy, joista edellinen valmistaa mäntyhuonekaluja ja jälkim-
mäinen kuormalavoja. 
 
Soinissa metalliteollisuuden suurin yritys on Matec-Trailer Oy, joka valmistaa kuorma-autojen pe-
rävaunuja. Yritys työllistää yli kymmenen työntekijää. 
 
Palvelualat työllistävät yli puolet Soinin työntekijöistä. Tammikuussa 2006 oli palvelualan yrityksiä 
eniten tukku- ja vähittäiskaupassa sekä kuljetuksissa. Monissa soinilaisissa kaupoissa käy asiakkaita 
myös muista kunnista. Huvilan urheiluliikkeessä käy aseiden ostajia ympäri Suomea ja monet ke-
sälomalaiset korjauttavat televisionsa Huvilan radio- ja televisioliikkeessä. Myös Soinin kenkä on 
kuuluisa hyvästä valikoimastaan ja edullisista hinnoistaan. 
 
Kunnan voimakas puunjalostusteollisuus on luonut vahvan kuljetusyrittäjyyden. Vuonna 2000 
Soinissa oli lääninhallituksen mukaan yhteensä 55 tavarankuljetuslupaa ja 29 kuljetusyritystä. Ti-
lastokeskuksen mukaan kuljetusala työllisti vuonna 2003 Soinissa yhteensä 103 työntekijää. 
 
Palvelualalla Soinin suurin työnantaja on Soinin kunta, joka työllistää yhteensä 160 henkeä. 
Vuonna 2004 työntekijöistä 26 työskenteli kunnanvirastossa, 23 vanhainkodilla, perhepäivähoi-
dossa ja keskuskeittiöllä sekä 15 yläasteella. 
 
Muita suurempia yrityksiä palvelualoilla ovat Piipposen vihannestukku ja Peuran liikenne. A. 
Piipponen Oy toimittaa vihanneksia ja muita elintarvikkeita noin sadan kilometrin etäisyydelle 
Soinista. Peuran liikenne Ky puolestaan harjoittaa linja-autoliikennettä ja on erikoistunut tilaus-
matkojen järjestämiseen. Peura järjestää seuramatkoja muun muassa Viroon ja Venäjälle. 
 
Maatilamatkailu on kehittynyt Soinissa ripeästi viime vuosina. Kesällä 2003 oli Suomen suurim-
man lomamökkivuokraajan Lomarengas Oy:n välityksessä Soinista 15 lomamökkiä, joissa oli yh-
teensä 115 vuodepaikkaa. Kaikkiaan Lomarengas Oy:llä oli keväällä 2003 Pohjanmaalla välitykses-
sä 22 mökkiä, joista Soinissa oli siten noin 68 %. Yhteensä vuonna 2003 Soinissa oli lomalaisten 
vuokrattavissa olevissa lomamökeissä noin 150 vuodepaikkaa. 
 
Soinin yrittäjyyspotentiaali verrattuna muihin kuntiin Kuusiokunnissa, Härmänmaalla ja 
Raahenseudulla 
 
Vesalainen ja Pihkala (1998) ovat tutkineet yrittäjyyspotentiaalia Kuusiokuntien, Raahenseudun ja 
Härmänmaan seutukunnissa. Yrittäjyyspotentiaalin esiintymistä selvitettiin sekä kunta- että alueta-
solla. Tutkimuksessa yrittäjyyttä tutkittiin niin sanotun jäävuori-ilmiön pinnan alla olevien tekijöi-
den avulla ottamalla mukaan seuraavia osa-alueita: 
 

- asenteet yrittäjyyttä kohtaan 
- erilaiset niin sanotut yrittäjäominaisuudet 
- yrittäjäidentiteetti 
- yrittäjyysmotivaatio 
- yrittäjäaikomukset 
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Lisäksi tutkimuksessa mitattiin push- ja pull-tekijöitä eli yrittäjyyteen työntäviä ja vetäviä tekijöitä. 
Tilastollisesti erittäin merkitseviä eroja yrittäjyysasenteissa saatiin Härmänmaan ja Raahenseudun 
kuntien kesken. Myös Töysän ja Raahenseudun kuntien kesken oli tilastollisesti merkittäviä eroja 
yrittäjyysasenteissa. Soinilaisten yrittäjyysasenteet olivat tutkimuksessa keskitasoa. Yrittäjäominai-
suuksiltaan parhaimpia olivat Härmänmaan mainosihmiset. Soinilaisten yrittäjäominaisuudet si-
joittuivat kuntajoukon kolmanneksi huonoimmaksi, mutta ne eivät eronneet kuntajoukon kes-
kiarvosta paljoakaan. 
 
Yrittäjyysidentiteetistä ei tutkimuksessa esitetä kuntakohtaisia tuloksia. Kaikissa seutukunnissa 
samaistuttiin maaseutuyrittäjyyteen. Kuusiokunnissa samaistuttiin myös alihankintayrittäjyyteen ja 
tiimiyrittäjyyteen. Yrittäjyysmotivaatiota tutkittiin siten, että vastaajia pyydettiin kymmenen kan-
nustetekijän listasta valitsemaan kolme eniten vastaajaa motivoivaa tekijää. Kymmenen kannuste-
tekijän listassa oli neljä yrittäjyysmotivaatioon luettavaa tekijää. Soinilaisista vastaajista 8 % valitsi 
3 yrittäjyysmotivaatioon luettavaa tekijää, keskiarvon ollessa 10,6 % kaikkien vastaajakuntien osal-
ta.  
 
Vaikka soinilaiset vastaajat jäivät yrittäjäominaisuuksiltaan ja yrittäjyysmotivaatioltaan hieman ver-
tailukuntien vastaajien keskiarvoja heikommiksi, Soinissa perustetaan yrityksiä kuten keskimäärin 
Suomessa verrattuna asukaslukuun ja yrityskantaan. 
 
 
Soinin työpaikkojen kehitys verrattuna muihin kuntiin 
 
Ensimmäisessä vaiheessa vertailtiin Soinin kunnan ja muiden kuntien kehityshistoriaa 1990-
luvulla. Yleinen 1990-luvun alun lama iski voimakkaasti Soiniin. Työpaikkojen vähennys vuosina 
1990-1993 oli Soinissa Suomen kunnista seitsemänneksi suurin eli 31 %, taulukko 17. Alkutuo-
tannon työpaikat vähenivät Soinissa vuosien 1990 ja 1993 välillä 50 kappaletta eli 13 prosentilla, 
jalostuksen työpaikat 237 kappaletta eli 67 prosentilla. Palvelujen työpaikat vähenivät 1990-luvun 
alkuvuosina Soinissa 66 kappaletta eli 17 prosentilla. Toimialaltaan tuntemattomiksi luokitellut 
työpaikat vähenivät 13 kappaletta eli 38 prosentilla. Koko maassa työpaikat vähenivät yhteensä 
noin 454 000 kappaletta eli 19 %. 
 

Taulukko 17.  Vuosina 1990-1993 tapahtuneet suurimmat prosentuaaliset työpaikkamenetykset 
Suomen kunnissa. (Tilastokeskus). 

Kunta Työpaikat  
vuonna 1990 

Työpaikat  
vuonna 1993 

Erotus/kpl Erotus/% 

Pirkkala 3897 2286 -1611 -41 
Uusikaupunki 9184 5462 -3722 -41 
Savonranta 605 380 -225 -37 
Kivijärvi 671 489 -232 -35 
Pelkosenniemi 609 407 -202 -33 
Humppila 1221 835 -386 -32 
Soini 1165 799 -366 -31 

 
Lamasta nousu alkoi vähitellen ja Soinissa työpaikkojen kokonaismäärä kasvoi vuosina 1993-1998 
kaikkiaan 95 kappaletta eli 12 %. Kasvuprosentti oli 89. paras kaikista Suomen kunnista. Alkutuo-
tannon työpaikat vähenivät Soinissa vuosina 1993-1998 yhteensä 104 kappaletta eli 31 %. Alku-
tuotannon prosentuaalinen vähennys oli vieläkin huonompi 146 kunnassa Suomessa. Teollisuu-
den työpaikkojen lisäys oli Soinissa vuosina 1993-1998 yhteensä 92 % eli 11. paras Suomen kun-
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nista, taulukko 18. Vaikka teollisuustyöpaikkojen kasvuprosentteja voidaan Asikaisen ja joidenkin 
muiden pienten kuntien osalta pitää lähinnä erikoistapauksina, oli toipuminen lamasta ja todelli-
nenkin teollisuustyöpaikkojen määrän lisääntyminen nopeaa joissakin kunnissa, kuten Sievissä. 
 
Palvelualojen työpaikat lisääntyivät Soinissa vuosina 1993-1998 yhteensä 71 kappaletta eli 22 %. 
Palvelutyöpaikkojen prosentuaalisessa lisääntymisessä Soinin kunta oli Suomen kunnista sijalla 93 
edellä mainittuna ajankohtana. 
 

Taulukko 18.  Suomen kunnat, joissa teollisten työpaikkojen määrä lisääntyi prosentuaalisesti eni-
ten vuosien 1993-1998 aikana. (Tilastokeskus). 

Kunta Teollisuuden 
työpaikat 
vuonna 1993 

Teollisuuden 
työpaikat 
vuonna 1998 

Erotus/kpl Erotus/% Asukasluku 
vuonna 1999 

Asikainen 5 17 12 240 918 
Suodenniemi 24 75 51 213 1466 
Halsua 24 61 37 154 1602 
Maksamaa 40 101 61 153 1105 
Kiiminki 192 441 249 130 10101 
Lestijärvi 34 77 43 126 1030 
Oulunsalo 211 470 259 123 7871 
Sievi 442 899 457 103 5119 
Ullava 33 65 32 97 1102 
Ruukki 184 357 173 94 4721 
Soini 116 223 107 92 2813 

 
 

Toisessa vaiheessa valittiin tilastokeskuksen aineistoon perustuen kohdejoukoksi yhteensä 61 
kuntaa, joiden väkiluku oli välillä 500 henkeä ali tai yli Soinin vuoden 1999 väkiluvun 2813. 
 
Oman kokoluokkansa kunnista, asukasluku 2313-3313, Soinin kunta oli sijalla 7 työpaikkojen ko-
konaismäärän lisäyksessä vuosina 1993-1998. Soinia enemmän työpaikkamääräänsä tällä aikavälillä 
pienistä kunnista olivat lisänneet vain Karinainen, Ylihärmä, Töysä, Luopioinen, Kylmäkoski ja 
Himanka. Teollisten työpaikkojen lisäyksen osalta Soinin kunta oli paras kokoluokassa 2313-3313 
asukasta. Palvelutyöpaikkojen lisäyksessä Soinin kunta sijoittui kokoluokassaan sijalle 12 edellä 
mainittuna ajankohtana. 
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7. Empiirisen aineiston kerääminen 

Käsillä olevan tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin yhdestä harvaan asutun maaseudun kun-
nasta Soinista vuosina 1997-2006. Aineiston keräämisen eri vaiheet esitetään kuviossa 70. 
 

 
Kuvio 70. Tutkimuksen empiirisen aineiston kerääminen. 

 
Käsillä olevan tutkimuksen empiirinen osa muodostuu useasta osatutkimuksesta, joihin kuhunkin 
kerättiin oma empiirinen aineistonsa. Empiiristen aineistojen keräämisestä muodostui pitkä pro-
sessi, joka alkoi toukokuussa 1997 ja päättyi joulukuussa 2006. Jokaisen erillisen empiirisen aineis-
ton keräämistä selostetaan tarkemmin jäljempänä. Tässä luvussa selostetaan tiivistetysti ajattelua, 
joka oli pohjana aineiston keräämisprosessissa. 
 
Ensimmäinen empiirinen osatutkimus sisälsi peruskoululaisille suunnatun kyselyn yleisen ”Nuo-
rissa on tulevaisuus” –ajattelun mukaisesti. Osatutkimuksen tarkoituksena oli selvittää soinilaisten 
nuorten asenteita ja mielipiteitä asumisesta ja yrittämisestä Soinissa sekä löytää elämänurasopi-
muksen solmimiseen halukkaita nuoria. Koska Soinissa ei ole lukiota, kohderyhmäksi valittiin pe-
ruskoulun 9-luokkalaiset. Tämän luokka-asteen oppilaat ovat 15-16 –vuotiaita. Peruskoulutusvai-
heessa olevista nuorista oli kuitenkin vaikea löytää halukkaita elämänurasopimuksen solmijoita. 
Tämän vuoksi hakua laajennettiin koskemaan kunnan muutakin väestöä ja soinilaissyntyisiä muu-
alle muuttaneita henkilöitä. 

Toukokuu 1997: 
Peruskoulun
9-luokkalaisia kos- 
keva osatutkimus 

Heinä-marraskuu 1998: 
Osatutkimus Soinin
kunnan kehittämiseksi 

Maalis-kesäkuu 2000: 
Osatutkimus soinilaisten
teollisuusyritysten kehit- 
tämis- ja koulutustarpeista

Huhti-heinäkuu 2001: 
Elämänurasuunnitel-
man tekeminen –osa- 
tutkimus 

Tammikuu 2000-kesäkuu 2001 
Soinin elinkeinojoukkueen 
valmentaminen -kokeiluprojekti 

Marraskuu
2001-joulukuu
2006 
Elämänurasopi-
musten solmi-
minen ja toteu- 
tumisen kartoi-
tus 
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Pienessä harvaan asutussa maaseudun kunnassa, kuten Soinissa, on vaikeaa löytää riittävästi hen-
kilöitä tutkimuksen piiriin satunnaisotannalla harvalukuisen paikallisen toimija-avaruuden vuoksi. 
Siksi tutkimuksessa Soinin kunnan kehittämiseksi sovellettiin Eisenhardtin (1989, 533) esittämää 
periaatetta, että kohdejoukon satunnainen valinta ei ole tarpeellista, eikä aina edes suotavaa. Siten 
aineistoon valittiin henkilöitä, joilla ennakkoarvioinnin mukaan voi olla annettavaa käsillä olevalle 
tutkimukselle. Ennakkoarvioinnissa auttoi se, että käsillä olevan tutkimuksen tekijä, koulutoimen-
johtaja ja kylähankkeen vetäjä tunsivat soinilaiset hyvin jo pitkältä ajanjaksolta. Satunnaisuuden 
parantamiseksi käytettiin niin sanottua lumipallo-menetelmää, jossa jokainen haastateltu sai esittää 
uusia henkilöitä haastateltaviksi. Eniten vihjeitä uusien kohdehenkilön valinnan pohjaksi tuli itse 
haastatelluilta. Osatutkimuksessa Soinin kunnan kehittämiseksi tehtiin perusselvitys haastateltujen 
kotiseutusiteistä, yrittäjäominaisuuksista, kiinnostuksesta yritystoimintaan sekä tulevaisuuden 
suunnitelmista. Haastateltujen elämänuran suunnitteluun ei vielä menty. Tämän osatutkimuksen 
avulla hankittiin lisää ymmärrystä siitä, millaisten henkilöiden joukosta elämänurasuunnittelusta 
kiinnostuneita voisi parhaiten löytyä. 
 
Lukuisat asiantuntijat pitävät menestyviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä maaseudun kuntien tär-
keimpänä menestystekijänä. Teollisuuteen ja matkailuun perustuvalle kehittämispolitiikalle ei ole 
juurikaan vaihtoehtoja harvaan asutulla maaseudulla. Soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja 
koulutustarpeiden kartoitus selvitti muun muassa kohdeyritysten osaamisen nykytilaa, kasvun es-
teitä ja avainhenkilöiden näkemyksiä koulutustarpeista. Tietoja koulutustarpeista tarvittiin Soinin 
elinkeinojoukkueen valmennus –kokeiluhanketta varten. Toimivien yritysten valmius uusien työ-
paikkojen luomiseen on useimmiten parempi kuin aloittavien yritysten valmius. Sen tähden yrittä-
jien valmiutta erilaisiin kehittämistehtäviin selvitettiin. 
 
Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen –kokeiluhankkeessa tuotiin osaamista ja tietämystä 
kohdehenkilöiden ulottuville paikan päälle. Koulutustarjonta valittiin yrittäjien toivomusten mu-
kaisesti. Hankkeen avulla kokeiltiin, miten yksittäisten henkilöiden kehittämishankkeet ja kunnan 
kehittämishankkeet saadaan tukemaan toisiaan. Yhdistämällä useiden henkilöiden toiminta elin-
keinojoukkueeksi pyrittiin suurempaan vaikuttavuuteen, kun yksittäiset hankkeet vahvistavat toi-
siaan ja saavutetaan synergiaetuja. Elinkeinojoukkueessa jäsenet oppivat toisiltaan. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa kehitetty malli harvaan asutun maaseudun kunnan menestymisen 
perustekijöistä siirrettiin yksilötasolle elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksessa. 
Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksessa kysymykset laadittiin tutkimuksessa kehi-
tetyn uuden mallin perusteella. Tämän osatutkimuksen kohdehenkilöiden valinnassa hyödynnet-
tiin kaikkien edellisten selvitysten ja osatutkimusten tuloksia. Elämänurasuunnitelman tekeminen 
–osatutkimus on käsillä olevan tutkimuksen tärkein osatutkimus, jonka tulosten käsittelyssä on 
käytetty myös tilastollisia menetelmiä soveltuvin osin. 
 
Empiirisen kokeilun tuloksia käsitellään ja pohditaan käsillä olevan tutkimuksen loppupuolella et-
sintäprosessin tulosten ja elämänurasopimuskokeilun perusteella. 
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8. Kohdejoukon hahmottaminen 

8.1. Peruskoulun 9-luokkalaisia koskeva osatutkimus 
 
Peruskoulun 9-luokkalaisia koskevassa osatutkimuksessa käytettiin Paunikallion (1997) kehittämää 
kyselylomaketta, jotta saataisiin vertailukelpoisia tuloksia nuorten näkemyksistä maaseudun kehit-
tämisestä yhtäältä Soinissa ja toisaalta muualla Suomessa. Soinin osatutkimukseen vastasi kaikki 
38 oppilasta yläasteen 9-luokista, joita oli kolme. Poissa oli 10 oppilasta. Vastanneiden pienen lu-
kumäärän vuoksi tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Vastaajista puolet oli poikia ja puolet tyttöjä. 
Vastanneista 21 oli vastaushetkellä 15-vuotiaita ja 17 oli 16-vuotiaita. Vastanneista 84 prosenttia 
ilmoitti ajattelevansa Soinia, kun kysyttiin, mitä paikkakuntaa vastaaja lähinnä ajatteli, kun kysyt-
tiin maaseudulla asumisesta. 
 
Yhteenvetona Soinin osatutkimuksesta voidaan todeta (Laasasenaho 1998, 16), että soinilaiset 
nuoret ajattelevat maaseudun ja Soinin kehittämisestä hyvin pitkälle samalla tavoin kuin nuoret 
muualla Suomen maaseudulla. Joitakin eroja kuitenkin löytyi. Soinilaisista nuorista vain 66 % oli 
melko tai hyvin tyytyväisiä kotipaikkaansa; valtakunnallisen tutkimuksen mukaan 79 % nuorista 
antoi saman vastauksen. Maaseudulla asumisen yksinäisyys, ihmisten vähyys, haittasi jonkin ver-
ran tai paljon 50 % vastanneista soinilaisista nuorista. Vastaava luku eteläpohjalaisten ja pohjois-
karjalaisten nuorten osalta oli 35 %. Pitkät välimatkat ja hankalat kulkuyhteydet haittasivat jonkin 
verran tai paljon 76 % soinilaisista nuorista. Vastaava luku Paunikallion tutkimuksessa oli 63 %. 
 
Myönteistä Soinin osalta on se, että soinilaiset nuoret pitävät yrittäjyyttä henkilökohtaisena vaih-
toehtona useammin kuin keskimäärin nuoret maaseudulla. Soinilaisista nuorista 84 % piti yrittä-
jyyttä kiinnostavana tai mahdollisena henkilökohtaisena vaihtoehtona. Kielteistä on taas se, että 
soinilaiset nuoret, varsinkin tytöt, haluavat valita tulevaksi asuinpaikaksi useammin kaupungin 
kuin nuoret keskimäärin muualla Suomen maaseudulla. Peräti 47 % soinilaisista nuorista halusi 
valita tulevaksi asuinpaikaksi kaupungin. Nuorista muualla Etelä-Pohjanmaalla tai Pohjois-
Karjalassa vain 31 % halusi tulevaksi asuinpaikakseen kaupungin. Soinilaisista 9-luokkalaisista ty-
töistä vain 10 % halusi tulevaisuudessa asua maaseudulla. 
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Osatutkimuksesta laaditussa raportissa esitetään toteutettavaksi seuraavat neljä toimenpidettä 
(Laasasenaho 1997, 16): 
 

1. Nuorten asennekasvatus. Kampanjalla esitellään nuorille toimeentulomahdollisuuksia 
maaseudulla. 

2. Soinin tulevaisuustekijöiden varhaisvalmennus. Nuoria ryhdytään tehokkaasti valmenta-
maan kansainvälisyyteen ja itsensä kehittämiseen. 

3. Syrjäytyneille ja vammaisille tarkoitetun työpajan jatkokehittäminen. Työpajan mahdolli-
suuksia valmentaa nuoria informaatioyhteiskuntaan ryhdytään kehittämään. 

4. Työryhmän perustaminen. Perustetaan ideointi- ja jatkokehitystyöryhmä toteuttamaan 
edellä mainittuja toimenpiteitä. 

 
Tähän mennessä on toteutettu useita yksittäisiä toimia esitetyissä toimenpiteissä. Yläasteen oppi-
laat käyvät harjoittelemassa paikallisissa yrityksissä. Soinin yläaste lähti mukaan Länsi-Suomen 
lääninhallituksen ja opetusministeriön rahoittamaan YyKaaKoo –projektiin, jossa koulutetaan toi-
sen asteen ja peruskoulun yläasteen opettajia yrittäjyyskasvatukseen. Soinin peruskoulun yläasteel-
le on syntynyt kahdeksan oppilaan yrittäjyyskasvatusryhmä. Yrittäjyyskasvatusta pyritään jatka-
maan myös tulevina vuosina ja lisäämään aineen tuntimäärää yhdestä tunnista kahteen viikossa tu-
levina lukuvuosina. 
 
Osana elämänurasopimusta koskevaa tutkimusta peruskoulun 9-luokkalaisia koskevasta osatutki-
muksesta voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: 
 

- peruskoululaisten jatkokoulutus ja työelämään siirtyminen vievät liian paljon aikaa käsillä 
olevan tutkimuksen kannalta katsoen. Tuloksia käsillä olevan tutkimuksen kannalta pitäisi 
saada lyhyemmässä ajassa 

- peruskoululaisten varaan käsillä olevaa tutkimusta ei voi rakentaa 
- kyselytapahtuman osallistuvan havainnoinnin perusteella näytti siltä, että elämänurasopi-

musajattelu harvaan asutun maaseutukunnan kehittämiseksi ei vielä sovi nuorten perus-
koululaisten ajatusmaailmaan. Nuorilla on muut kiinnostuksen kohteet kuin hyvin pitkän 
aikavälin suunnittelua edellyttävä elämänurasopimus 

- paikallisen toimija-avaruuden vahvistamista on lähdettävä hakemaan laajemmalta pohjalta 
- elämänurasopimuksen solmimisesta kiinnostuneita on käsillä olevaa tutkimusta varten et-

sittävä vanhemmista ikäryhmistä 

8.2. Osatutkimus Soinin kunnan kehittämiseksi 
 
Osatutkimuksen perustelu ja tavoitteet 
 
Teoreettista tutkimusta harvaan asutun maaseutukunnan menestymisen perustekijöistä ja empii-
ristä tutkimusta elämänurasopimuksen soveltumisesta siihen tehtiin samanaikaisesti käsillä olevan 
tutkimuksen alkuvuosina. Sitoutuminen jonkun asian tekemiseen on kaiken toiminnan tärkeimpiä 
peruslähtökohtia. Siihenastisessa teoreettisessa tutkimuksessa ja käytännön tietämyksessä yrittäjyy-
teen liittyvät asiat olivat nousseet tärkeiksi tekijöiksi harvaan asutun maaseudun kehittämisessä. 
Näistä asioista kerättiin tietoja käyttäen esimerkkinä tutkimuksen kohdekuntaa Soinia. 
 
Mainittu osatutkimus tehtiin 1998 ja sille asetettiin seuraavat tavoitteet: 

- kartoittaa henkilöitä, joiden kanssa käsillä olevaa tutkimustehtävää voitiin viedä eteenpäin 
- testata haastateltavien asennoitumista elämänurasopimukseen ja elinkeinojoukkueajatte-

luun 



8. Kohdejoukon hahmottaminen 

152 

- vaikuttaa myönteisen ilmapiirin syntymiseen tulevia henkilökohtaisia kehittämistoimenpi-
teitä varten 

- löytää valmiita yritysaihioita tutkimushankkeessa edelleen työstämistä varten 
- tiedottaa jo käynnissä olevista kehittämisprojekteista  
- löytää aiheita tulevia kehittämisprojekteja varten 

 
Haastattelulomakkeen rakenne 
 
Haastattelulomakkeen ensimmäinen versio syntyi huhtikuussa 1998 ja siitä pyydettiin kommenttia 
yhteensä noin kymmeneltä Soinin kunnanvirastossa tai Teknillisen korkeakoulun Lahden keskuk-
sessa työskentelevältä henkilöltä. Lomaketta kehitettiin edelleen saatujen kommenttien pohjalta 
ennen haastattelujen tekemistä. 
 
Haastattelulomakkeen alussa tiedusteltiin vastaajan henkilö-, koulutus- ja työkokemustietoja. Sen 
jälkeen haastattelussa keskityttiin neljään osa-alueeseen, joilla voitaisiin arvioida, millaiset henkilöt 
tulevat kyseeseen elämänurasopimusta solmittaessa. 
 
Ensiksi haastattelulomakkeessa paneuduttiin haastateltavan sitoutumiseen kotiseutuunsa. Tämä 
oli haastattelun tärkeimpiä osuuksia, koska näin oli tavoitteena löytää henkilöitä, joiden varaan 
voitaisiin kunnan kehitystä ryhtyä rakentamaan. Kehittämisessä tarvitaan myös verkostoja ja nii-
hin ihmisiä, jotka eivät asu kohdekunnassa. Nämä voivat edistää kohdekunnan kehittymistä esi-
merkiksi hankkimalla markkinoita kohdekunnassa valmistettaville tuotteille ja palveluille. Siten 
myös muualla asuvat ja voimakkaat siteet kohdekuntaan omaavat ihmiset ovat hyvin tärkeitä ke-
hittämisen kannalta. 
 
Toiseksi haastattelulomakkeessa pyrittiin selvittämään vastaajan valmiuksia yritystoiminnan käyn-
nistämiseen. Tässä kohdassa kysyttiin haastateltavan omaa käsitystä yritystoiminnassa tärkeistä 
henkilökohtaisista ominaisuuksista kuten oppimishalukkuudesta, suunnitelmallisuudesta, epävar-
muuden sietokyvystä ja riskinottohalukkuudesta. Mikäli henkilöllä on monia tässä kohdassa kysyt-
tyjä ominaisuuksia, on hän potentiaalista yrittäjäainesta. 
 
Kolmanneksi aito kiinnostus yritystoiminnan aloittamiseen on yritystoiminnan syntymisen perus-
edellytyksiä. Vaikka jollakin henkilöllä olisi yritystoiminnassa tarvittavia ominaisuuksia, mutta yri-
tystoiminta ei häntä kiinnosta, yrityksen syntymiseen ei ole asianmukaisia edellytyksiä. Kiinnostus-
ta yritystoimintaan ryhtymiseen selvitettiin kysymällä muun muassa liikeidean olemassaolosta, yri-
tyksen tarvitsemasta ammattitaidosta ja yritystoiminnassa tarvittavista tiloista ja koneista. 
 
Neljänneksi haastattelussa selvitettiin vastaajan tulevaisuuden suunnitelmia. Tässä kohdassa oli 
käsillä olevan tutkimuksen kannalta haastattelun kaksi tärkeintä kysymystä. Ensimmäisessä näistä 
tiedusteltiin, onko vastaaja halukas aloittamaan elämänuransa suunnittelun yhdessä kunnan kans-
sa. Toisessa niistä tiedusteltiin, että jos kohdekuntaan muodostetaan erityinen elinkeinojoukkue, 
niin olisiko vastaaja halukas tulemaan mukaan. Tutkimuksen jatkotoimenpiteet rakentuivat suu-
ressa määrin näihin kysymyksiin annettujen vastausten varaan. 
 
Osatutkimuksen ajattelumalli esitetään kuviossa 71. Osatutkimuksessa siis haettiin henkilöitä, jot-
ka ovat sitoutuneet kotiseutuunsa, joilla on yrittäjäominaisuuksia sekä kiinnostusta yritystoimin-
taan. Mikäli heidän tulevaisuuden suunnitelmansa mahdollistavat jäämisen kotiseudulle, kyseiset 
henkilöt ovat potentiaalisia paikallisen yritystoiminnan käynnistäjiä ja näin tärkeitä henkilöitä kun-
nan kehittämisessä. Tarkemmat tiedot osatutkimuksesta Soinin kehittämiseksi esitetään liitteessä 
1. 
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Kuvio 71. Osatutkimuksen ajattelumalli tutkimuksessa Soinin kunnan kehittämiseksi. 

 
Yhteenveto osatutkimuksesta Soinin kehittämiseksi 
 
Tapaustutkimuksen tieteellisen tradition mukaan tapaustutkimuksen kohteet valitaan edustavista 
ja oleellisista tapauksista ja siten esimerkiksi kukin haastateltava voi esittää toisia sopivia henkilöitä 
haastateltaviksi (Yin 2003, 78 ja 90). Yhteensä haastateltiin kesän ja syksyn 1998 aikana 106 soini-
laista tai soinilaissyntyistä henkilöä, joista miehiä oli 78 ja naisia 28. Haastatelluista oli 25-vuotiaita 
tai nuorempia yhteensä 47 vastaajaa. Ihannehaastateltava oli teknillisen tai kaupallisen koulutuk-
sen saanut, muutaman vuoden työelämässä ollut, hyvät yrittäjäominaisuudet ja vahvat siteet Soi-
niin, siis syntymä- tai kotiseutuunsa omaava, sekä jatkossa yritystoimintaa kotiseudulle suunnitte-
leva henkilö. Vastaajien joukossa oli eri alojen opistoinsinöörejä 14, diplomi-insinöörejä 5, mer-
konomeja 7 ja ekonomeja 2. Ensimmäiset haastateltavat valittiin käsillä olevan tutkimuksen teki-
jän ja koulutoimenjohtajan henkilökohtaisen tuntemuksen perusteella. Kunkin haastattelun lop-
pupuolella kysyttiin haastateltavalta, tunsiko hän muita haastateltavaksi sopivia henkilöitä. Tällä 
keinolla löydettiin kaikkiaan 93 uutta ehdokasta haastateltavaksi. 
 
Haastattelut sujuivat myönteisemmin, kuin osatutkimuksen tekijä etukäteen odotti. Vain muuta-
ma henkilö, jota lähestyttiin haastattelupyynnöllä, kieltäytyi haastattelusta. Monien haastateltujen 
asenteet muuttuivat haastattelun aikana alkuperäistäkin myönteisemmäksi elämänurasopimusajat-
telulle, kun selvisi, mitä sillä tarkoitetaan. Haastattelijan persoona on voinut vaikuttaa haastatelta-
vaan, minkä takia tuloksia on syytä tulkita varovasti. Mukana osatutkimuksessa on myös henkilöi-
tä, jotka ilman tätä haastatteluakin ovat valmiita toimimaan kohdekunnan kehittämiseksi. 
 
Kaikki haastatellut yhtä lukuun ottamatta pitivät kohdekunnasta Soinista, joko paljon (64 %) tai 
jonkin verran (35 %). Haastatelluista 85 % arvosti maaseudun asuinympäristöä ja noin 60 %:lle 
juuret olivat hyvin tärkeitä. Noin 80 % oli sitä mieltä, että kotikuntaa olisi kehitettävä paljon. 
Työpaikan ja toimeentulon saaminen kannustaisi eniten kehittämään kotikuntaa. Perhe, vanhem-
mat ja sukulaiset sitoivat haastateltuja eniten kohdekuntaan. Haastatelluista 30 % oli hyvin kiin-
nostuneita ja 53 % jonkin verran kiinnostuneita oman yritystoiminnan aloittamisesta ja 25 %:lla 
oli jo liikeidea valmiina. Toimialoista liike-elämän palvelut, lähinnä automaattinen tietojen käsitte-
ly, kiinnostivat vastaajia eniten, sitten tulivat tietoliikenne, puunjalostus ja elektroniikka. Vastaajis-
ta 66 % oli kiinnostunut koko ajan kehittämään yritysideaansa mutta vain 33 % haastatelluista 
tunsi hallitsevansa talousasiat hyvin. 
 
Haastattelun loppuosassa keskityttiin tulevaisuuden suunnitelmiin ja tulevaisuuden näkymiin. Kun 
haastatelluilta kysyttiin tärkeintä tavoitetta, niin työn ja toimeentulon mainitsi 48 % ja yritystoi-
minnan 29 % vastaajista. Kun kysyttiin tärkeitä asioita, niin perheen mainitsi 82 %, työn, ammatin 
ja toimeentulon 71 %, ihmissuhteet 37 %, terveyden 34 %, henkiset arvot 26 %, harrastukset 18 
% ja luonnon 11 % vastaajista. Haastatelluista 38 % eteni elämässään pitkän aikavälin tavoitteiden 
mukaisesti, keskipitkät tavoitteet olivat 33 %:lla vastaajista ja 29 % vastaajista eteni päivä kerral-
laan. 

Sitoutuminen kotiseutuun 

Yrittäjäominaisuudet 

Kiinnostus yritystoimintaan 

Tulevaisuuden suunnitelmat

Henkilöitä
tutkimuksen koh-
deryhmään ja 
paikalliseen
kehittämistoimintaan
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Tiedusteltaessa vastaajan halukkuutta aloittaa elämänuransa suunnittelu yhdessä kunnan kanssa, 
myöntävän vastauksen antoi 25 vastaajaa eli 24 % vastaajista, ehkä-vastauksen 65 vastaajaa eli 61 
% vastaajista ja kieltävän vastauksen 16 vastaajaa eli 15 % vastaajista. Tiedusteltaessa halukkuutta 
lähteä mukaan erityiseen elinkeinojoukkueeseen 28 vastaajaa eli 27 % oli halukas lähtemään mu-
kaan, 65 vastaajaa eli 61 % antoi ehkä-vastauksen ja 13 vastaajaa eli 12 % antoi kieltävän vastauk-
sen. 
 
Osana elämänurasopimusta koskevaa tutkimusta osatutkimuksesta Soinin kehittämiseksi voidaan 
tehdä seuraavia johtopäätöksiä: 
 

- tutkimuksella vietiin elämänurasopimus- ja elinkeinojoukkueajattelua entisten ja nykyisten 
kuntalaisten tietoisuuteen 

- elämänurasopimus- ja elinkeinojoukkueajattelu saavutti ymmärrystä, jopa innostusta, en-
tisten ja nykyisten kuntalaisten keskuudessa. Tämä indikoi sitä, että on mahdollista saada 
riittävästi kiinnostuneita mukaan tekemään elämänurasopimuksia 

- itse elämänurasopimuksen konkreettinen sisältö ei helposti hahmottunut tutkimuksessa 
haastatelluille. Elämänurasopimusajattelua tulee edelleen täsmentää ja jatkossa tulee varau-
tua siihen, että elämänurasopimusta joudutaan selittämään ihmisille 

- tutkimuksen tulosten perusteella voitiin ryhtyä valmistelemaan Soinin elinkeinojoukkueen 
valmentaminen -kokeiluhanketta 

 

8.3. Osatutkimus soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- 
ja koulutustarpeista 

 
Osatutkimuksen tavoitteet 
 
Useat tutkijat ovat sitä mieltä, että julkisen vallan yritystoiminnan tukitoimet olisi parasta kohdis-
taa toimiviin yrityksiin (Laukkanen 1999, 144; Kangasharju 1999, 77; Harrison & Leitch 1996; 
Isaksen & Spilling 1996; Smallbone 1995; Storey 1994 ja 1996; Storey & Strange 1992). Toimiviin 
yrityksiin on ehtinyt kertyä tarvittavaa osaamista, pääomia ja muita resursseja, joita yritystoimin-
nan kehittämisessä tarvitaan. Käsillä olevan tutkimuksen onnistumiseksi oli kartoitettava tarkem-
min kunnan kehittämisen paras potentiaali, toimivat yritykset, jotka tarjoavat tavaroita ja palveluja 
kunnan ulkopuolelle. 
 
Osatutkimuksella soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutustarpeista pyrittiin saamaan 
kuva soinilaisten yritysten osaamisen nykytilasta, yritysten kasvun esteistä, yrityskulttuurin nykyti-
lasta ja yritysten näkemistä kehittämis- ja koulutustarpeista. Lisäksi tiedusteltiin yritysjohdon ni-
meämiltä yritysten avainhenkilöiltä kiinnostavia koulutusaiheita. Edellä mainittujen asioiden sel-
vittäminen oli tarpeen, jotta voitaisiin suunnitella ja toteuttaa yrityksiä parhaalla mahdollisella ta-
valla palvelevia kehittämis- ja koulutustoimenpiteitä Soinin kunnan elinkeinojoukkueen valmen-
nus –kokeiluhankkeessa. Osatutkimuksella pyrittiin myös löytämään lisää avainhenkilöitä tutki-
muksen piiriin. 
 
 
Haastattelulomakkeen rakenne 
 
Teollisuusyritysten edustajien haastatteluissa käytetty lomake jaettiin seuraaviin osiin: 
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A. Yrityksen perustiedot 
B. Yrityksen perustamistapahtuma 
C. Yrityksen osaamisen nykytila 
D. Yrityksen kasvun esteet 
E. Yrityskulttuurin nykytila 
F. Yritysjohdon näkemys kehittämistarpeista 
G. Yrityksen avainhenkilöiden valmentaminen ja kehittäminen 
H. Valmennettavan näkemys koulutuksesta 

 
Haastattelulomakkeiston ensimmäisellä lehdellä selostettiin kartoituksen liittymistä tekijän käsillä 
olevaan tutkimukseen ja kartoituksen tarkoitusta. 
 
Yritykset, joita haastateltiin 
 
Haastatteluja tehtiin vuoden 2000 aikana yhteensä 26 yrityksessä, joista yksi oli perustamisvai-
heessa. Lähes kaikki olivat valmistavia yrityksiä. Joukossa oli kolme lähinnä palveluyritykseksi 
luokiteltavaa yritystä, joilla oli tuotantoideoita myös tavaranvalmistuksessa tai jotka olivat hyvin 
lähellä valmistavaa tuotantoa. Viidessä yrityksessä mukana haastattelun aikana oli yrittäjä ja hänen 
puolisonsa, kun he molemmat olivat mukana kyseisen yrityksen toiminnassa. Lähes kaikki haas-
tattelut kestivät puolesta tunnista tuntiin. Tarkemmat tiedot osatutkimuksen tuloksista on esitetty 
liitteessä 2. 
 
Yhteenveto osatutkimuksen tuloksista 
 
Haastateltujen 26 yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 31 
miljoonaa euroa. Sen odotettiin nousevan noin 37 miljoonaan euroon seuraavalla tilikaudella, jol-
loin kasvua olisi peräti 18 %. Yritykset työllistivät yhteensä 232 henkeä ja toimitiloja oli yhteensä 
yli 50 000 neliömetriä. Yrityksistä 10 oli perustettu vuosina 1995-2000, 5 vuosina 1990-1994, 2 
vuosina 1985-1989, 1 vuosina 1980-1984 ja 8 ennen vuotta 1979. 
 
Suurinta osaa soinilaisista teollisuusyrityksistä johdettiin johtajien omasta mielestä kohtalaisesti tai 
hyvin. Henkilöstön motivaatio johdon näkemyksen mukaan oli hyvä tai erinomainen. Markki-
noinnissa ja viennissä olisi vielä runsaasti parantamisen varaa, ja kaikissa yrityksissä tuotannon ti-
lanne oli yritysten oman arvion mukaan hyvä tai vähintään kohtalainen. Pääosin yrityksissä myös 
tuotekehitystyön osaaminen oli oman arvion mukaan kohtalainen tai hyvä. Sama päti myös las-
kentatoimen osaamiseen. Tietojenkäsittelyn osalta osaaminen oli oman arvion mukaan huono tai 
välttävä yhteensä 35 %:lla yrityksistä mutta tietohallinnon osaaminen oli vähintään kohtalaista 92 
%:lla yrityksistä. Osaaminen henkisen pääoman lisäämisessä oli oman arvion mukaan vähintään 
hyvä tai erinomainen 58 %:lla yrityksistä ja henkilöstöhallintokin tuntui olevan mukavasti hallin-
nassa. 
 
Kireä kilpailu markkinoilla tuntui rajoittavan vain kohtalaisesti tai jonkin verran soinilaisten teolli-
suusyritysten kasvua ja yrityksillä oli vahva usko oman päätuotteensa kilpailukyyn. Tarvetta uusiin 
tuotteisiin esiintyi noin 73 %:lla yrityksiä vähintään jonkin verran. Vaadittavien investointien suu-
ruus rajoitti yritysten kasvua paljon tai erittäin paljon noin 65 %:lla yrityksistä. Oman pääoman 
riittävyys oli kasvua rajoittava tekijä 92 %:lla yrityksistä ja kasvun vaatiman käyttöpääoman tarve 
77 %:lla yrityksistä ainakin jonkin verran. Rahoituksen saatavuus, hinta tai vakuudet eivät tuntu-
neet olevan ongelma valtaosalle yrityksistä. Noin 50 %:lle yrityksistä palkkakustannukset muodos-
tivat vähintään kohtalaisen esteen kasvulle, samoin yritysjohtajien haluttomuus voimakkaaseen 
kasvuun ja omistajien haluttomuus lisäriskiin. Sen sijaan 58 % omistajista ei pitänyt haluttomuutta 
omistuspohjan laajentumiseen kasvun esteenä. Osatutkimuksen mukaan ammattitaitoisten henki-
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löiden saatavuus oli 58 %:lle yrityksistä kasvun este korkeintaan jonkun verran. Työntekijäjärjes-
töjen toimet eivät muodostaneet kasvun estettä lainkaan. Kuljetuskustannukset muodostivat aina-
kin jonkinlaisen esteen kasvulle noin 58 %:lle yrityksistä, samoin aluepoliittisen tuen puute. Kan-
sainvälistymisen kustannukset eivät muodostaneet kasvun estettä lainkaan 58 %:lle yrityksistä. 
Muiksi kasvun esteiksi mainittiin puuttuvat raaka-ainelähteet, ennustettu väestömäärän vähene-
minen, sopivien verkostojen puute ja vaikeudet löytää lisämarkkinoita. 
 
Muutoksia ei pelätty tai vastustettu lainkaan 50 %:ssa yrityksistä. Halukkuutta kehitysprojekteihin 
oli 58 %:ssa yrityksistä. Aloitteita tehtiin vähintään jonkin verran 50 %:ssa yrityksistä. Palkankoro-
tuspyynnöt eivät näyttäneet muodostavan ongelmaa. Virheidenkin kanssa pärjättiin aivan kohtuul-
lisesti. Liikaa poissaoloja esiintyi vähintään jonkin verran 23 %:ssa yrityksistä. Työtä pidettiin vä-
hintään jonkin verran stressaavana 77 %:ssa yrityksistä. Työkurissa ei ollut yrittäjien mielestä juu-
rikaan huomauttamista, mutta työskentelyolosuhteissa oli korjaamista noin 58 %:ssa yrityksistä. 
Yritysjohtajien oman arvion mukaan esimiesten ja alaisten tai työntekijöiden väleissä ei ollut kire-
yttä ja työntekijöiden mahdollisuudet vaikuttaa oman työnsä sisältöön olivat hyvät, samoin kuin 
työssä kehittymismahdollisuudet. Työtehtäviä pidettiin vaihtelevina ja vaativina. Kaikissa yrityk-
sissä johto luotti henkilöstön kykyihin joko täysin tai lähes täysin. Mahdollisuuksia koulutukseen 
löytyi vähintään kohtuullisesti. Työtehtävien delegointia harjoitettiin runsaasti noin 62 %:ssa yri-
tyksistä. 
 
Suurimmat kehittämistarpeet olivat osatutkimuksen mukaan henkilöstössä ja uusissa tuotteissa, 
mutta myös liiketoimintaosaaminen ja tietojenkäsittely kaipasivat voimakkaita ja tuntuvia kehittä-
mistoimia. Myös verkottumisen tarvetta esiintyi ja uutta teknologiaa pitäisi yrityksiin hankkia sekä 
parantaa tietohallintoa ja ryhmätyöskentelyä. Kohdejoukossa ei ollut kuin muutamia vientiyrityk-
siä. Koko yritysjoukossa vientitoiminnan kehittäminen ei noussut kovin korkealle haastatteluissa. 
Muuta kohdassa esiintyi muun muassa automatisointi ja logistiikka kehittämisen kohteina. Kaikki 
edellä mainitut arviot perustuvat siis yrittäjien itsearviointeihin. 
 
Vain yhdessä yrityksessä ei oltu ajateltu avainhenkilöiden kehittämistä ja valmentamista. Ainakin 
jonkin verran asiasta oli keskusteltu 81 %:ssa yrityksistä. Halua avainhenkilöiden valmentamiseen 
ja kehittämiseen oli kaikissa muissa yrityksissä paitsi yhdessä. Sopivia avainhenkilöitä koulutuk-
seen ja valmennukseen ei oltu vielä etsitty 31 %:ssa yrityksistä, mutta kaikki yritysjohtajat uskoivat 
yrityksestään löytyvän sopivia avainhenkilöitä koulutukseen tai valmennukseen. Suunnitelmia 
avainhenkilöiden kouluttamiseen ja valmentamiseen oli tehty vasta 31 %:ssa yrityksistä. Avain-
henkilöiden kouluttaminen ja valmentaminen oli ainakin jollain tavoin aloitettu 50 %:ssa yrityksis-
tä. Tätä työtä oli tehty jo vuosia 46 %:ssa yrityksistä. 
 
Yritysjohtajat ja yritysten avainhenkilöt toivoivat eniten koulutusta markkinoinnista, tietoteknii-
kasta, myyntitaidoista, tuotekehitystyöstä, laskentatoimesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista, 
teknologiasta ja tietohallinnosta. 
 
Osana elämänurasopimusta koskevaa tutkimusta osatutkimuksesta soinilaisten teollisuusyritysten 
kehittämis- ja koulutustarpeista voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: 
 

- osatutkimuksen avulla vietiin tietoa elämänurasopimus- ja elinkeinojoukkueajattelusta 
kohdekunnan kehittämiseen eniten vaikuttavalle ryhmälle, jo toimivien teollisuusyritysten 
avainhenkilöille 

- osatutkimuksella laajennettiin elämänurasopimuksista kiinnostuneiden määrää 
- yritysjohtajat näkivät yritystensä tilanteen yleisesti epärealistisen valoisana 
- yritysjohtajien ja yritysten avainhenkilöiden haastattelujen tuloksena saatiin tietoja Soinin 

elinkeinojoukkueen valmentaminen –kokeiluhankkeen koulutusosioiden rakentamiselle 
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8.4. Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen –kokeilu-
projekti 

 
Kokeiluprojektin tausta 
 
Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen -kokeiluprojekti suunniteltiin alusta alkaen tutkimus-
suunnitelman mukaiseksi kokeiluprojektiksi, jonka aikana käytännössä testattaisiin käsillä olevan 
tutkimuksen tuomia uusia ajatuksia harvaan asutun maaseudun kuntien kehittämisessä. Hanke al-
koi tammikuussa 2000 ja päättyi kesäkuussa 2001. 
 
Kokeiluprojektia koskeva hankesuunnitelma valmisteltiin aikaisemmin kuvatun ”Osatutkimus 
Soinin kunnan kehittämiseksi” -osion aikana tehtyjen haastattelujen tulosten perusteella. Hank-
keen koulutussuunnitelma laadittiin edellä kuvatun soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja 
koulutustarpeista tehdyn osatutkimuksen perusteella. 
 
Kokeiluhankkeen tavoitteet 
 
Kokeiluprojektin tavoitteena oli kokeilla uudentyyppistä toimintaa, jolla voitaisiin vaikuttaa har-
vaan asutun maaseudun kuntien kehittymiseen. Tätä tarkoitusta varten ryhdyttiin valmentamaan 
Soinin elinkeinojoukkuetta, joka tulevina vuosina parantaisi kunnan kehittämisedellytyksiä. Elin-
keinojoukkueella tarkoitetaan käsillä olevassa tutkimuksessa etupäässä kehittymishaluisista yrittä-
jistä koostuvaa ryhmää, jonka valmentamista ja kehittämistä paikallishallinto voimakkaasti tukee. 
Käsillä olevan tutkimuksen näkökulmasta tavoitteena oli myös saada parempi ymmärrys siitä, 
minkälaiset henkilöt todennäköisesti tekisivät elämänurasopimuksia. Soinin kunnan näkökulmasta 
kyseessä oli primääri kehittämishanke Soinin kunnan hyväksi. 
 
Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen –kokeiluprojek-
tin tulokset 
 
Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen -kokeiluprojekti kesti vajaa puolitoista vuotta. Vastaa-
viin muihin kehittämishankkeisiin verrattuna Soinin hanke oli lyhyehkö. Siitä huolimatta hank-
keella oli monia myönteisiä tuloksia. Projektin antama koulutus oli korkeatasoista ja tiedotusväli-
neet olivat hyvin kiinnostuneita hankkeesta. Projektin koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 130 
eri henkilöä, joista naisia oli 72. Koulutuspalautteen mukaan koulutukseen osallistuneiden naisten 
omanarvontunto ja päämäärätietoisuus olivat parantuneet. Uusia työpaikkoja syntyi kuusi ja kol-
me yritystä perustettiin kurssilaisten toimesta. 
 
Osana elämänurasopimusta koskevaa tutkimusta Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen -ko-
keiluprojektin tuloksista voidaan tehdä seuraavia johtopäätöksiä: 

- hankkeen ajaksi saatiin syntymään elinkeinojoukkueen aihioita 
- hanke muokkasi osallistuneiden asenteita myönteisiksi yksittäisten henkilöiden ja kunnan 

yhteistyössä toteuttamille kehittämistoimille 
- hanke laajensi edelleen käsillä olevan tutkimustehtävän kohdejoukkoa, kun tarkoituksena 

on löytää elämänurasopimuksesta kiinnostuneita henkilöitä. 
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8.5. Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimus 
 
Osatutkimuksen tavoitteet 
 
Elämänurasuunnitelman tekeminen -osatutkimuksella pyrittiin testaamaan kehitettyä mallia har-
vaan asutun maaseudun kunnan menestymisen perustekijöistä yksilötasolla. Lisäksi pyrittiin löy-
tämään henkilöitä, joilla olisi valmiuksia ja mahdollisuuksia solmia elämänurasopimuksia kunnan 
kanssa sekä oman että kunnan kehittymisen ja kehittämisen edistämiseksi. Elämänurasuunnitel-
man tekeminen -osatutkimus jatkoi ja täydensi myös sen aikana päättynyttä Soinin elinkeinojouk-
kueen valmentaminen -kokeiluprojektia. 
 
Kehittämismalli sovellettuna yksilötasolle ja kehittymisprosessin tarkempi kuvaus esitetään kuvi-
ossa 72. Mallin mukaan kehittämiskykyisistä ja –haluisista kuntalaisista olisi löydettävä ne yksilöt, 
joilla on kunnan kehittämisen kannalta oleellisia resursseja, osaamista ja kansainvälisten asioiden 
tuntemusta. Sen jälkeen, kun haetunlaiset henkilöt on löydetty, näiden henkilöiden resurssien, 
osaamisen ja kansainvälisten asioiden tuntemuksen jatkuva ja systemaattinen kehittäminen olisi 
saatava käyntiin. Tämä kehittäminen tapahtuu valmennettavan henkilön tunne-, tahto-, tieto- ja ti-
lannetekijöiden pohjalta. 
 
Mallin mukaisesti kunnan ja yksittäisten henkilöiden solmimien elämänurasopimusten tuloksena 
olisi asukkaiden uskon lisääntyminen omiin mahdollisuuksiinsa. Tämä auttaisi myös parantamaan 
kunnan yleistä kehittämisilmapiiriä. Yritysten työntekijöiden sisäinen yrittäjyys lisääntyisi ja se pa-
rantaisi yritysten mahdollisuuksia pärjätä kovassa kilpailussa. Yritysten avainhenkilöiden ja hanke-
vetäjien valmentaminen auttaisi puolestaan yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia 
ja kannattavaa yritystoimintaa. Tärkein tavoite on kuitenkin saada aikaan uusia työpaikkoja yritys-
ten laajentaessa toimintaansa ja uusien yritysten perustamisen tuloksena. 
 
Elämänurasopimusten riittävä solmiminen voisi johtaa elinkeinojoukkueen tai elinkeinojoukkuei-
den muodostumiseen. Tällä voisi olla merkittävä vaikutus kunnan kehittämisessä elinkeinojouk-
kueen luomien uusien työpaikkojen myötä. Syntyvä elinkeinojoukkue vahvistaisi myös kunnassa 
olevia resursseja ja osaamista. 
 
Haastattelulomake 
 
Haastattelulomake rakennettiin kuvion 72 perusteella ja sen sisältö kysymysten osalta esitetään 
liitteen 3 yhteenvedossa. Kysymykset laadittiin myönteisen lauseenrakenteen muotoon. Vain ky-
symys 25 muotoiltiin kielteiseksi ja se muutettiin myönteiseksi tarvittaessa, kun tehtiin tilastollisia 
testauksia. 
 
Haastattelulomakkeen alussa kysyttiin vastaajan perustiedot, joihin sisältyi muun muassa nimi, 
osoitetiedot, koulutus ja ikä. Seuraavaksi haastattelulomakkeella tiedusteltiin vastaajan asennoitu-
mista elämänurasuunnittelun lähtökohtiin harvaan asutun maaseudun kunnan näkökulmasta. Näi-
tä näkökohtia oletettiin olevan vastaajan tahto muokata omaa tulevaisuuttaan, vahvat juuret ja 
tunnesiteet kotiseutuun sekä halu tehdä jotain kotiseutunsa hyväksi. Nämä näkökohdat olivat 
hahmottuneet näitä asioita koskevien aikaisempien empiiristen osatutkimusten ja teoreettisen 
pohdinnan tuloksena. 
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Kuvio 72. Yksilötasolle siirretty malli kunnan menestymisen perustekijöistä. 

 

Kehittymiskykyiset
ja kehittämishaluiset 
kuntalaiset
●   tunnetekijät 
●   tahtotekijät 
●   tietotekijät 
●   tilannetekijät

Yksilön resurssit
●   luonnonvararesurssit 
●   fyysiset toimintaresurssit
●   työvoimaresurssit
●   rahoitusresurssit 
●   toimintaympäristöresurssit

Yksilön osaaminen
●   talousosaaminen
●   markkinointiosaaminen
●   tuotanto-osaaminen
●   yhteistoimintaosaaminen

Yksilön 
kansainvälisyyden 
tuntemus 
●   uudet markkinat 
●   uudet tuotteet
●   erikoistuminen
●   mittakaavaedut 
●   kulttuurien tuntemus 
●   uudet rahoituslähteet 
●   uusi markkinointitietämys
●   uudet virikkeet

liiketoiminnan
kehittämiseen 

Kunnan kehittäminen

Elämänura- 
sopimusten
solmiminen 
ja elinkeino- 
joukkueen
perustaminen

Yritysten
laajentumisia.
Uusia työpaikkoja.
Uusia yrityksiä. 

Sisäisen yrittäjyyden
tukeminen yrityksissä.
Yritysten avainhen-
kilöiden ja hankeve- 
täjien valmentaminen.
Uskoa omiin mah- 
dollisuuksiin.
Kehittämisilmapiirin
paranemista.
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Osatutkimuksessa kysyttiin tarkemmin henkilötekijöistä, joita olivat tunne- , tahto-, tieto- ja tilan-
netekijät. Kysymysten jaottelussa tunne-, tahto- ja tietotekijöihin käytettiin Snow, Corno & Jack-
sonin (1994, s. 247) yksilöllisiä konstruktioeroja kuvaavaa taksonomiaa. Edelleen osatutkimukses-
sa selvitettiin, mitä yritystoiminnassa tarvittavia resursseja vastaajalla oli. Samoin selvitettiin vas-
taajan osaamista yritystoiminnan eri osa-alueilla. Myöskin selvitettiin haastateltavan tietoja ja taito-
ja kansainvälisissä asioissa. Haastattelulomakkeella tiedusteltiin vastaajan halukkuutta ryhtyä pa-
rantamaan osaamistaan yritystoiminnan eri osa-alueilla. Yhdessä kysymyksistä vastaajaa pyydettiin 
ilmoittamaan valmiutensa elämänurasopimuksen solmimiseen kunnan kanssa. Lopuksi vastaaja 
sai antaa kommenttinsa koko osatutkimuksesta. Haastattelulomakkeiston viimeisellä sivulla oli 
alustava kirjallinen malli elämänurasopimuksesta. 
 
Kysymykset osatutkimuksen eri kohtiin valittiin ja muotoiltiin pääosiltaan kirjallisuudesta saatujen 
viitteiden pohjalta. Käsillä olevan tutkimuksen tekijän käytännön toiminnan kautta omaksuma hil-
jainen tieto vaikutti myös kysymysten muotoiluun. Esimerkiksi tietotekijöitä tutkittaessa kolme 
kysymystä muotoiltiin Gibbin pienyrittäjien oppimismallin perusteella ja tilannetekijöitä selvittä-
mään laadittiin viisi kysymystä käsillä olevassa tutkimuksessa esitettyjen verkostoteorioiden poh-
jalta. 
 
Eri kysymysten sijoittaminen lomakkeiston eri kohtiin oli usein tulkintakysymys. Haastattelulo-
makkeen laatimisessa jouduttiin tekemään myös tulkinnanvaraisia ratkaisuja. Esimerkiksi eri tutki-
jat voisivat tehdä erilaisen luokittelun jakaessaan kysymykset tunne-, tahto-, tieto- ja tilanneteki-
jöihin. Resursseja, osaamista ja kansainvälisyyttä selvitettiin kysymällä kustakin osa-alueesta jouk-
ko erillisiä kysymyksiä. 
 
Henkilöiden valinta osatutkimukseen ja haastattelujen suorittaminen 
 
Osatutkimuksessa haastateltiin yhteensä 55 henkilöä. Ihmisten valinnassa ”Elämänurasuunnitel-
man tekeminen” –osatutkimukseen hyödynnettiin aikaisemmin tehtyä osatutkimusta Soinin kun-
nan kehittämiseksi, osatutkimusta soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutustarpeista 
ja Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen -kokeiluprojektia. Elämänurasuunnitelman tekemi-
nen -osatutkimuksen haastatelluista 22 oli osallistunut osatutkimukseen Soinin kunnan kehittämi-
seksi, 11 henkilöä osatutkimukseen soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutustarpeista 
ja 17 henkilöä Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen -kokeiluprojektiin. Haastatelluista 5 oli 
antanut kyllä-vastauksen ja 16 ehkä-vastauksen osatutkimuksessa Soinin kunnan kehittämiseksi, 
kun oli kysytty halukkuutta aloittaa elämänuran suunnittelu yhteistyössä kunnan kanssa. Haasta-
telluista 7 oli antanut kyllä-vastauksen ja 13 ehkä-vastauksen osatutkimuksessa Soinin kunnan ke-
hittämiseksi, kun oli tiedusteltu halukkuutta lähteä mukaan erityiseen elinkeinojoukkueeseen. Sekä 
osatutkimukseen Soinin kunnan kehittämiseksi että Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen  
–kokeiluprojektiin oli ”Elämänurasuunnitelman tekeminen” -osatutkimukseen vastanneista osal-
listunut yhteensä 5 henkeä. ”Elämänurasuunnitelman tekeminen” -osatutkimukseen vastanneista 
11 henkeä ei ollut osallistunut aikaisemmin mihinkään käsillä olevan tutkimuksen aikaisempaan 
osatutkimukseen. He olivat käsillä olevan tutkimuksen tekijän harkinnan perusteella nousseet esil-
le sopivina osallistujina, esimerkiksi siksi, että vastaajaa ei oltu tavoitettu aikaisemmissa osatutki-
muksissa. Syynä mukaan ottamiseen saattoi olla myös se, että osallistujan tuki oli tärkeää yrittäjänä 
toimivalle aviopuolisolle. Osatutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 10 avioparia. 
 
Käsillä olevan tutkimuksen tekijä suoritti henkilökohtaisesti kaikki ”Elämänurasuunnitelman te-
keminen” –osatutkimuksen haastattelut. Haastattelun paikkana oli joko haastateltavan koti, työ-
paikka tai haastattelijan toimisto. Vain kaksi haastatteluun pyydetyistä kieltäytyi haastattelusta. 
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Vastaajien perustiedot 
 
”Elämänurasuunnitelman tekeminen” –osatutkimuksessa vastaajista 8 asui muualla kuin kohde-
kunnassa Soinissa joko opiskelun, perhesuhteiden tai työn takia. Kaikilla muualla asuvilla oli kui-
tenkin läheiset suhteet ja siteet kohdekuntaan. Haastatelluista 21 oli naisia ja 34 miehiä. Haastatel-
tujen koulutusjakauma esitetään taulukossa 19. Nuorimmaiset 2 haastateltua olivat 21-vuotiaita ja 
vanhin 57-vuotias. Haastatelluista 21 oli 21 – 30-vuotiaita, 24 oli 31 – 40-vuotiaita, 7 oli 41 – 50 
-vuotiaita ja 3 oli yli 50-vuotiaita. 
 

Taulukko 19.  Vastaajien koulutus elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksessa Tilas-
tokeskuksen käyttämän luokituksen mukaan ryhmiteltynä. 

0. Yleissivistävä koulutus 6 
1. Kasvatustieteellinen ja opettajakoulutus 1 
2. Humanistinen ja taidealan koulutus 1 
3. Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus 12 
4. Luonnontieteellinen koulutus 1 
5. Tekniikan alan koulutus 20 
6. Maatalous ja metsätalousalan koulutus 4 
7. Terveysalan ja sosiaalialan koulutus 9 
8. Palvelualojen koulutus 1 
9. Muu tai tuntematon koulutusala 0 

Yhteensä 55 
 
Kysymys 10 koski haastateltavan asemaa yrityksessä. Yhteensä 39 haastatellulla oli jokin asema 
jossakin yrityksessä. Eniten oli yritysten johtajia tai itsenäisiä yrittäjiä, yhteensä 26 henkeä. Taulu-
kossa 20 esitetään haastateltujen asema yrityksissä. 
 

Taulukko 20.  Vastaajien asema yrityksissä ”Elämänurasuunnitelman tekeminen” osatutkimuk-
sessa Tilastokeskuksen jaottelun mukaan. 

1. Johtajat ja ylimmät virkamiehet 26 
2. Erityisasiantuntijat 1 
3. Asiantuntijat 3 
4. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 1 
5. Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 1 
6. Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 1 
7. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 6 
8. Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 0 
9. Muut työntekijät 0 
10. Sotilaat 0 

Yhteensä 39 
 
Vastausten tilastollinen käsittely 
 
Vastausten jakaumat kaikkien kysymysten ja haastateltujen 
osalta 
 
Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksessa käytettiin 5-portaista Likert-asteikkoa. Li-
kert-asteikko on järjestysasteikollinen. Likert-asteikollisiin muuttujiin voidaan varauksin soveltaa 
sellaisia tilastollisia menetelmiä, jotka tarkasti ottaen edellyttäisivät välimatka- tai suhdeasteikollisia 
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muuttujia (Metsämuuronen 2007, 61). Tämä on yleinen käytäntö yhteiskuntatieteissä ja niin teh-
dään myös käsillä olevassa tutkimustyössä. 
 
Tilastollinen käsittely edellyttää yleensä myös satunnaisotantaa. Elämänurasuunnitelman tekemi-
nen –osatutkimuksen henkilöiden valinnassa on hyödynnetty muun muassa lumipallo-
menetelmää ja henkilöitä etsittiin sekä yrityksistä että erillisen kokeiluprojektin avulla. Tilastollisia 
menetelmiä käytetään käsillä olevassa tutkimuksessa apuna tulosten tulkinnassa ja epävarmuuden 
vähentämisessä. Tapaustutkimuksessa johtopäätöksiä tehdään muutaman, jopa yhden tapauksen 
pohjalta. 
 
Vastausten jakautumat kaikkien kysymysten osalta esitetään liitteessä 3. Eri vastausvaihtoehdoille 
annettiin seuraavat lukuarvot: 
 

1 = täysin eri mieltä 
2 = jokseenkin eri mieltä 
3 = ei samaa, eikä eri mieltä 
4 = jokseenkin samaa mieltää 
5 = täysin samaa mieltä 

 
Keskiarvojen laskeminen järjestysasteikollisista muuttujista on kyseenalaista, mutta painotetuista 
summamuuttujien keskiarvoista voi tehdä suuntaa antavia havaintoja. Jokaisen liitteessä 3 esitetyn 
kysymyksen vastauksien keskiarvo on laskettu painotettuna keskiarvona siten, että kunkin vasta-
usvaihtoehdon lukuarvoa on painotettu sen vaihtoehdon vastausten lukumäärällä, saadut summat 
on laskettu yhteen ja tämä summa on jaettu vastaajien lukumäärällä. Mitä lähempänä keskiarvo on 
viittä, sitä enemmän vastaajat ovat olleet samaa mieltä kysymyksessä esitetyn väitteen kanssa. Vas-
taavasti mitä lähempänä keskiarvo on yhtä, sitä enemmän vastaajat ovat olleet eri mieltä kysymyk-
sessä esitetyn väitteen kanssa. 
 
Eniten kannatusta sai väittämä ”Arvostan aikaisempien sukupolvien työtä”, josta jokainen vastaa-
ja oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä. Taulukossa 21 esitetään 5 eniten kannatusta saanutta väit-
tämää. 
 
 

Taulukko 21.  Viisi eniten kannatusta saanutta väittämää ”Elämänurasuunnitelman tekeminen”  
-osatutkimuksessa. N=55. 

1 2 3 4 5

lkm lkm lkm lkm lkm

15. Arvostan aikaisempien sukupolvien työtä 0 0 0 7 48 4,87

50. Asiantuntemus syntyy vuosien opiskelun ja 
kokemuksen kautta

0 0 0 12 43 4,78

60. Oppimista tapahtuu, kun ratkaisee erilaisia 
ongelmia

0 1 0 9 45 4,78

20. Arvostan maaseutua elinympäristönä 0 0 0 14 41 4,75

75. Luottamus on verkottumisen perusedellytys 0 0 0 14 41 4,75

Keski-
arvoN=55

 
 
Haastattelun viimeisenä kysymyksenä vastaajille annettiin mahdollisuus kommentoida haastatte-
lua. Haastatelluista noin 67 % eli 37 henkilöä käytti tätä mahdollisuutta. Kommenteista vain kahta 
voi pitää jonkin verran kriittisinä, loput 35 olivat positiivisia. Positiivisista kommenteista voisi 
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mainita esimerkkeinä seuraavat kaksi: ”Olen iloinen, että joku tekee tällaista. Ajatuksia herättävä” 
ja ”Haastattelu avaa uusia näkökulmia yrittämiseen ja antaa mahdollisuuksia laaja-alaiseen kehit-
tämiseen”. 
 
Haastateltujen kiinnostus eri koulutusaiheisiin ja elämän-
urasopimusten solmimiseen 
 
Osatutkimuksessa kysyttiin vastaajan halukkuutta ryhtyä parantamaan tietojaan ja taitojaan eri 
osa-alueilla. Kuviossa 73 esitetään haastateltuja kiinnostaneet koulutusaiheet. Eniten vastaajia 
kiinnostivat automaattinen tietojenkäsittely, tuotekehitystyö, kielitaito, myyntitaito ja markkinoin-
ti. Vähiten mielenkiintoa saivat vienti, kansainvälistyminen ja motivointi. 
 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vienti

Kansainvälistyminen

Motivointi

Laskentatoimi

Taloushallinto

Teknologia

Esiintymiskyky

Tietohallinto

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Markkinointi

Myyntitaito

Kielitaito

Tuotekehitystyö

Automaattinen tietojen käsittely

Prosenttia
vastaajista

 
Kuvio 73. Vastaajien kiinnostus eri koulutusaiheisiin elämänurasuunnitelman tekeminen  

–osatutkimuksessa. Jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä olleiden vasta-
usten prosenttimäärät on laskettu yhteen. N=55. 

 
Kielitaito oli paljon suositumpi koulutusaihe tässä osatutkimuksessa kuin osatutkimuksessa soini-
laisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutustarpeista. Automaattinen tietojenkäsittely, tuote-
kehitystyö ja myyntitaito olivat molemmissa osatutkimuksissa neljän eniten kiinnostavan koulu-
tusaiheen joukossa. 
 
Haastateltavilta tiedusteltiin kiinnostusta elämänurasopimuksen tekemiseen. Haastateltavista 11 
prosenttia eli 6 vastaajaa oli täysin samaa mieltä elämänurasopimuksen tekemistä koskevan väit-
teen kanssa, kuvio 74. Haastatelluista 33 prosenttia eli 18 vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä 
väitteen kanssa. Haastateltuja oli yhteensä 55. 
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Kiinnostus elämänurasopimusten solmimiseen
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Ei samaa, eikä eri mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Täysin samaa mieltä

Prosenttia
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Kuvio 74. Vastaajien kiinnostus elämänurasopimusten solmimiseen elämänurasuunnitelman 

tekeminen -osatutkimuksessa. N=55. 

 
Kuviossa 75 esitetään vastausten jakaumat, kun väittämät on ryhmitetty eri osa-alueita koskeviin 
ryhmiin. Eniten samaa mieltä haastatellut olivat elämänurasuunnittelun lähtökohdissa. Kaikissa 
näissä kysymyksistä keskimäärin yli 90 % vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa 
mieltä esitetyn väitteen kanssa. Osatutkimuksen kysymyksiin henkilötekijöistä (tunne-, tahto- ja 
tietotekijät) vastaajat suhtautuivat myös hyvin myönteisesti. Täysin samaa mieltä tai jokseenkin 
samaa mieltä olevien yhteenlaskettu osuus vaihteli näissä osioissa 80-90 prosentin välillä. 
 
Resursseista oli pulaa lähes 50 %:lla vastaajista. Kansainvälisyydessä oli vielä runsaasti opittavaa 
osatutkimukseen osallistuneilla. Omaan osaamiseensa uskoi lähes 70 % vastaajista. Halukkuutta 
parantaa omaa osaamistaan oli lähes 60 prosentilla haastatelluista. 
 
Haastatelluista 24 oli kiinnostunut elämänurasopimusten solmimisesta. Keskustelut elämänuraso-
pimusten tarkemmasta sisällöstä aloitettiin 12 vastaajan kanssa. Näillä vastaajilla oli parhaimmat 
valmiudet edetä asiassa. Heistä 5 vastasi elämänurasopimuksen tekemistä koskevaan väittämään 
olevansa täysin samaa mieltä ja 7 vastasi olevansa jokseenkin samaa mieltä. 
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Kuvio 75. Yhteenveto elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksessa saaduista vas-

tauksista. N=55. 

 
Summamuuttujien painotettujen keskiarvojen erot eri ryh-
mille 
 
Summamuuttujien muodostaminen 
 
Järjestysasteikollisten summamuuttujien muodostamista pidetään parempana perustana tilastolli-
selle käsittelylle kuin yksittäisistä kysymyksistä muodostettuja muuttujia. Usein ajatellaan siten, et-
tä järjestysasteikollisten muuttujien havaittujen arvojen summat ovat enemmän suhdeasteikollisia 
tai välimatka-asteikollisia. Siten Likert-asteikollisia muuttujia voidaan käyttää välimatka- tai suh-
deasteikollisten muuttujien tapaan. Eri haastattelulomakkeiston osioiden käsittelyä varten muo-
dostettiin seuraavat summamuuttujien painotetut keskiarvot: 
 

- Elämänurasuunnittelun lähtökohdat 
- Tunnetekijät 
- Tahtotekijät 
- Tietotekijät 
- Tilannetekijät 
- Resurssit 
- Osaaminen 
- Kansainvälisyys 

 
Eri vastausvaihtoehdoille annettiin samat lukuarvot kuten aikaisemminkin. 
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Erot naisten ja miesten välillä 
 
Kuviossa 76 esitetään naisten ja miesten antamien vastausten summamuuttujien painotetut kes-
kiarvot luottamusväleineen luottamustasolla 0,95. Keskiarvot luottamusväleineen määritettiin 
SPSS-ohjelmalla. Yksittäisistä vastauksista laskettiin summamuuttujat aihealueittain kummallekin 
ryhmälle. Kysymyksen 25 osalta vastaukset ovat käännettyjä, koska kysymyksen väite oli kieltei-
nen, ja muiden kysymysten väitteet olivat myönteisiä. Naisia haastatelluista oli 21 ja miehiä 34, yh-
teensä 55. 
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Kuvio 76. Naisten ja miesten antamien vastausten summamuuttujien painotetut keskiarvot 

luottamusväleineen luottamustasolla 0,95. 

 
Pylväitä silmämääräisesti tarkasteltaessa huomataan, että suurimmat erot naisten ja miesten sum-
mamuuttujien painotetuissa keskiarvoissa ovat tunnetekijöissä, osaamisessa ja kansainvälisyydessä. 
Kun kuvioon lisättyjä luottamusvälejä luottamustasolla 0,95 tarkastellaan, huomataan, että mainit-
tujen muuttujien luottamusvälit tunnetekijöiden ja osaamisen osalta menevät päällekkäin naisten 
ja miesten kesken. Siten kuvion mukaan tilastollisia eroja esiintyy haastateltujen miesten ja naisten 
välillä vain kansainvälisyydessä. Tulkintaan liittyy epävarmuutta, koska kyseessä ei ole satun-
naisotos. Tulokset ovat suuntaa antavia myös siksi, että toisen havaintojoukon koko on alle 30. 
 
Erot yrittäjien ja muiden haastateltujen summamuuttujien painotettujen keskiarvojen vä-
lillä 
 
Kuviossa 77 esitetään yrittäjien ja muiden haastateltujen antamien vastausten summamuuttujien 
painotetut keskiarvot luottamusväleineen luottamustasolla 0,95. Yksittäisistä vastauksista lasket-
tiin summamuuttujat aihealueittain kummallekin ryhmälle. 
 
Yrittäjien ja muiden haastateltujen vastausten painotetut keskiarvot ovat lähes samat elämänura-
suunnittelun lähtökohtien, tunne-, tahto- ja tietotekijöiden sekä kansainvälisyyden osalta. Silmä-
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määräisen tarkastelun perusteella suurimmat erot ovat tilannetekijöiden, resurssien ja osaamisen 
kohdalla. Kuvioon lisättyjen luottamusvälien tarkastelu luottamustasolla 0,95 osoittaa, että mainit-
tujen muuttujien luottamusväli menee päällekkäin ryhmien välillä tilannetekijöiden osalta. Siten 
yrittäjät erosivat muista haastatelluista tilastollisesti resursseissa ja osaamisessa. Erot resursseissa ja 
osaamisessa ovat selvät, vaikka tulkintaan liittyykin tilastollista epävarmuutta, kun otos ei ollut sa-
tunnaisotanta. Yrittäjät arvioivat resurssinsa ja osaamisensa vahvemmiksi kuin muut haastatellut. 
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Kuvio 77. Yrittäjien ja muiden haastateltujen antamien vastausten summamuuttujien paino-

tetut keskiarvot luottamusväleineen luottamustasolla 0,95. 

 
Haastatelluista oli yrittäjiä 26 ja muita haastateltuja 29, yhteensä 55. Yrittäjistä oli naisia 12 ja mie-
hiä 14 henkeä. Nuorimmat muista haastatelluista olivat 21-vuotiaita ja nuorimmat haastatellut 
yrittäjät olivat 26-vuotiaita. Kaikki 46-vuotiaat ja sitä vanhemmat haastatellut olivat yrittäjiä. Van-
hin haastateltu oli 57-vuotias yrittäjä. Kaiken kaikkiaan yrittäjät olivat keskimäärin vanhempia 
kuin muut haastatellut. 
 
Kuviossa 78 esitetään yhtäältä yrittäjien ja toisaalta muiden haastateltujen halukkuus tehdä elä-
mänurasopimus. Yrittäjät ovat halukkaampia tekemään elämänurasopimuksen kuin muut haasta-
tellut. Kyllä-vastauksen antoi 9 yrittäjää ja vain 3 muuta haastateltua. Ehkä-vastauksen antoi vain 
3 yrittäjää ja 11 muuta haastateltua. Tulokset ovat suuntaa antavia, koska tutkittujen havainto-
joukkojen koko on pieni, alle 30. 
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Kuvio 78. Yhtäältä yrittäjien ja toisaalta muiden haastateltujen halukkuus tehdä elämänura-

sopimus. 

 
Erot elämänurasopimuksesta kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen välillä 
 
Kuviossa 79 esitetään elämänurasopimuksesta kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen antamien 
vastausten summamuuttujien painotetut keskiarvot luottamusväleineen luottamustasolla 0,95. 
Elämänurasopimuksesta kiinnostuneita oli 26 ja muita haastateltuja 29, yhteensä 55. 
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Kuvio 79. Elämänurasopimuksesta kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen antamien vasta-

usten summamuuttujien painotetut keskiarvot luottamusväleineen luottamustasol-
la 0,95. 
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Silmämääräinen tarkastelu osoittaa, että selviä eroja keskiarvoissa esiintyy urasuunnittelun lähtö-
kohdissa, tunne-, tahto-, tieto- ja tilannetekijöissä sekä resursseissa. Kun taas tarkastellaan luotta-
musvälien menemistä päällekkäin, huomataan, että tilastollisia eroja esiintyy vain tunne-, tahto- ja 
tietotekijöissä. Tilastollinen testaus selkiyttää tarkastelua, vaikka jälleen tulkintaan liittyy epävar-
muutta, kun otos ei ollut satunnaisotos. Tulokset ovat suuntaa antavia myös siksi, että  tutkittujen 
havaintojoukkojen koko on pieni, alle 30. 
 
Summamuuttujien väliset korrelaatiot 
 
Taulukossa 22 esitetään summamuuttujien väliset Pearsonin korrelaatiot, vaikka Pearsonin korre-
laatiokerroin on tarkoitettu välimatka- tai suhdeasteikollisille muuttujille. Likert-asteikkoa voidaan 
kuitenkin käyttää välimatka-asteikon tapaan. Pearssonin korrelaatio mittaa muuttujien välistä line-
aarista riippuvuutta. Kerroin voi saada arvot nollasta yhteen, jolloin korrelaatio on positiivinen, ja 
nollasta miinus yhteen, jolloin korrelaatio on negatiivinen. Positiivinen korrelaatio tarkoittaa, että 
toinen muuttuja kasvaa, kun toinen kasvaa. Negatiivisessa korrelaatiossa toisen muuttujan kasva-
essa toinen pienenee. Eräiden kehittämisen kannalta tärkeiden kysymysten painottaminen ei juuri 
muuttanut summamuuttujien välistä korrelaatiota (Laasasenaho 2001, 214). 
 

Taulukko 22.  Summamuuttujien väliset Pearsonin korrelaatiot. N=55. 

   
Tunne-
tekijät 

 
Tahtote-
kijät 

 
Tietote- 
kijät 

 
Tilanne- 
tekijät 

 
Urasuun- 
nittelun 
lähtökoh-
dat 

 
Re-
surs- 
sit 

 
Osaa- 
minen 
 

 
Kansain- 
välisyys 

Tahtote-
kijät 

Pearsonin kor-
relaatio 
Merkitsevyys (2-
suuntainen) 

0,686** 

 
0,000 

       

Tietote-
kijät 

Pearsonin kor-
relaatio 
Merkitsevyys (2-
suuntainen) 

0,492** 

 
0,000 

0,535** 

 
0,000 

      

Tilanne-
tekijät 

Pearsonin kor-
relaatio 
Merkitsevyys (2-
suuntainen) 

0,107 
 
0,437 

0,374** 

 
0,005 

0,373** 

 
0,005 

     

Urasuun-
nittelun 
lähtökoh-
dat 

Pearsonin kor-
relaatio 
Merkitsevyys (2-
suuntainen) 

0,455** 
 
0,000 

0,341* 
 
0,011 

0,486** 
 
0,000 

0,238 
 
0,080 

    

Resurssit Pearsonin kor-
relaatio 
Merkitsevyys (2-
suuntainen) 

0,070 
 
0,609 

0,287* 

 
0,034 

0,170 
 
0,215 

0,618** 

 
0.000 

0,241 
 
0,077 

   

Osaami-
nen 

Pearsonin kor-
relaatio 
Merkitsevyys (2-
suuntainen) 

0,029 
 
0,834 

0,216 
 
0,114 

0,145 
 
0,290 

0,663** 

 
0,000 

0,030 
 
0,828 

0,669** 

 
0,000 

  

Kansain-
välisyys 

Pearsonin kor-
relaatio 
Merkitsevyys (2-
suuntainen) 

-0,163 
  
0,234 

0,005 
 
0,972 

0,047 
 
0,732 

0,266* 
 

0,050 

-0,082 
 
 0,553 

0,103 
 
0,456 

0,408** 

 
0.002 

 

** Korrelaatio on merkitsevä 0,01 tasolla (2-suuntainen) 
* Korrelaatio on merkitsevä 0,05 tasolla (2-suuntainen) 
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Tulosten mukaan voimakkaimmin korreloivat tunne- ja tahtotekijät, resurssit ja osaaminen, tilan-
netekijät ja osaaminen sekä tilannetekijät ja resurssit. Tilastollinen merkitsevyystaso näissä korre-
laatioissa oli p< 0,001. Tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita merkitsevyystasolla p<0,01 esiintyi 
myös tahtotekijöiden ja tietotekijöiden, tunne- ja tietotekijöiden, tietotekijöiden ja urasuunnittelun 
lähtökohtien, tunnetekijöiden ja urasuunnittelun lähtökohtien sekä osaamisen ja kansainvälisyy-
den välillä. Korkein korrelaatio 0,686 tunne- ja tahtotekijöiden välillä selittää 47 % toistensa vaih-
telusta. Tulkintaan tuo epävarmuutta se, että otos ei ollut satunnaisotos. 
 
Kysymysten ristiintaulukointi eri ryhmien välillä 
 
Edellä suoritettu summamuuttujien keskiarvojen luottamusvälien vertailu antoi vasta suuntaa-
antavaa tietoa eri ryhmien välisistä eroista. Tarkempia tietoja tilastollisista eroista yksittäisten ky-
symysten osalta erilaisten ryhmien välillä selvitettiin ristiintaulukoinnin avulla. Ristiintaulukointia 
kannattaa hyödyntää aineiston alustavassa tarkastelussa ja ristiintaulukosta näkee havainnollisesti 
yhteyden kahden muuttujan välillä (Metsämuuronen 2007, 346 ja 575). Tilastollisessa testauksessa 
käytettiin khiin neliö -homogeenisuustestiä. Khiin neliö –testi mittaa kahden muuttujan välistä 
riippumattomuutta. Khiin neliö –testissä havaittuja ja odotettuja frekvenssejä verrataan toisiinsa ja 
saatua arvoa verrataan khiin neliö –testin taulukkoarvoihin, josta vapausasteiden avulla suorite-
taan tilastollinen päättely (Metsämuuronen 2007, 347-349). Vertailu suoritettiin kysymystasolla 
vastausjakauman suhteen elämänurasopimuksesta kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen, yrit-
täjien ja muiden haastateltujen sekä miesten ja naisten välillä. Uusina ryhminä vertailuun otettiin 
yhtäältä 34-vuotiaat ja nuoremmat sekä toisaalta 35-vuotiaat ja vanhemmat. 
 
Liitteessä 4 esitetään tilastoanalyysin tulokset. Nollahypoteesina on, että ryhmien välillä ei ole ero-
ja suhtautumisessa eri kysymyksiin. Liitteessä 4 on merkitty kohdat, joissa nollahypoteesi voidaan 
hylätä eri ryhmien välillä merkitsevyystasolla p<0,05. Tiivistelmä kysymyksistä, joissa khiin neliö  
-testi antoi tilastollisesti merkitseviä eroja merkitsevyystasolla p<0,01 tiettyjen ryhmien välillä, esi-
tetään taulukossa 23. 
 
Taulukossa 23 esitetyn mukaisesti elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden 
haastateltujen välillä oli tilastollisesti merkitseviä eroja merkitsevyystasolla p<0,01 kuuden kysy-
myksen kohdalla. Yrittäjät erosivat muista haastatelluista 7 kysymyksen osalta. Eroja miesten ja 
naisten osalta oli 2 kysymyksen osalta. Eri ikäryhmien välillä eroja oli yhden kysymyksen kohdalla. 
 
Tilastollisen analyysin perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset: Elämänurasopimuksen 
tekemisestä kiinnostuneet haluavat tavoitella kotipaikkakuntansa menestystä ”yhteistä hyvää” ja 
ratkaista erilaisia ongelmia. Myös luonto on hyvin tärkeä elämänurasopimuksen tekemisestä kiin-
nostuneille. Elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen välillä 
on tilastollisesti merkitseviä eroja merkitsevyystasolla p<0,05 siinä, että he haluavat muuttaa muu-
alle opiskelemaan, mutta palata sitten takaisin, liite 4. Yrittäjillä on luonnollisesti runsaammin eri-
laisia resursseja ja enemmän yritystoimintaa koskevaa osaamista kuin muilla haastatelluilla. Naiset 
haluavat tavoitella kotipaikkakuntansa menestystä ”yhteistä hyvää” voimakkaammin kuin miehet. 
Yli 35-vuotiaat ovat nuorempia valmiimpia liittymään kotiseutunsa verkostoihin. 
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Taulukko 23.  Ristiintaulukoinnin tiivistetyt tulokset. Merkityillä alueilla on tilastollisesti merkit-
seviä eroja ryhmien välillä merkitsevyystasolla p<0,01. Sopimuksesta kiinnostuneet 
n=26, muut haastatellut n=29; yrittäjät n=26, muut haastatellut n=29; alle 34-
vuotiaat n=30, yli 35-vuotiaat n=25; miehet n=34, naiset n=21. 

 
 
 
Kohdassa ”Elämänurasuunnittelun lähtökohdat” esitettyjä kysymyksiä testattiin muodostamalla 
niistä summamuuttuja ja sitten summamuuttujien keskiarvoja verrattiin t-testin avulla edellä mai-
nittujen ryhmien kesken. Lisäksi muodostettiin kahdesta luontoa ja kahdesta perinnearvoja kos-
kevasta kysymyksestä kummastakin erikseen summamuuttujat ja edelleen näitä muuttujia testattiin 
yhdessä urasuunnittelun lähtökohtien kanssa eri ryhmien välillä. Ryhmien välisten erojen tilastolli-
set merkitsevyydet esitetään taulukossa 24. Nollahypoteesina on, että ryhmien välillä ei ole eroja. 
Taulukossa on rasteroimalla merkitty kohdat, joissa tilastollisesti merkitseviä eroja merkitsevyysta-
solla p<0,05 esiintyy eri ryhmien välillä ja joissa nollahypoteesi voidaan hylätä. 
 
 
 
 
 

       Khiin neliö -testin merkitsevyystaso (2-suuntainen)
Sopimuksesta kiinnostuneet/Yrittäjät/ Alle 34-vuotiaat/ Miehet/Kysymyksen väittämälle

muut haastatellut muut haastatellut yli 35-vuotiaat naiset myönteisempi ryhmä

17.  Minulle Soinin/kotiseutuni luonto 

       on hyvin tärkeä 0,005 0,360 0,966 0,063 Sopimuksesta kiinnostuneet 
38.  Haluan tehdä työtä kehittääkseni
       itseäni 0,012 0,414 0,539 0,007 Naiset

40.  Haluan ottaa toiminnassani

       hallitun riskin 0,008 0,090 0,129 0,259 Sopimuksesta kiinnostuneet 
45.  Haluan tavoitella kotipaikkakuntani Sopimuksesta kiinnostuneet 
       menestystä, ”yhteistä hyvää” 0,003 0,098 0,270 0,001 ja naiset

60.  Oppimista tapahtuu, kun ratkaisee

       erilaisia ongelmia 0,005 0,471 0,415 0,680 Sopimuksesta kiinnostuneet 
67.  Minulla on yritysidea jo valmiina 0,136 0,000 0,268 0,072 Yrittäjät

78.  Olen valmis liittymään kotiseutuni/ 
       Soinin verkostoihin 0,051 0,286 0,004 0,093 Yli 35-vuotiaat

84.  Omistan fyysisiä toimintaresursseja 

       kuten toimisto- tai teollisuustiloja  0,021 0,000 0,867 0,966 Yrittäjät

86.  Minulla on tarpeeksi rahoitus-

       resursseja yritystoiminnan aloitta-

       miseen tai laajentamiseen 0,594 0,001 0,196 0,400 Yrittäjät

88.  Saan helposti kokoon yritystoiminnan 

       perustamisen/laajentamisen

       edellyttämän rahoituksen 0,837 0,006 0,030 0,212 Yrittäjät

99.  Olen markkinoinut jotain tuotetta tai

        palvelua jo vuosia 0,818 0,003 0,160 0,563 Yrittäjät

102. Minulla on jo muutamia avainasiak-

        kaita 0,809 0,000 0,340 0,568 Yrittäjät

110. Minulla on valmiina yritystoimintaa 

        tukeva yhteistoimintaverkosto 0,147 0,000 0,191 0,303 Yrittäjät
135. Tuotekehitystyö 0,010 0,785 0,388 0,087 Sopimuksesta kiinnostuneet 
137. Olen valmis tekemään elämän- 
         urasopimuksen kohentaakseni 

         taitojani 0,000 0,210 0,377 0,248 Sopimuksesta kiinnostuneet 
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Taulukko 24.  Elämänurasuunnittelun lähtökohtien, luontokysymysten ja perinnekysymysten t-
testin tulokset eri ryhmien kesken. Sopimuksesta kiinnostuneet n=26, muut haas-
tatellut n=29; yrittäjät n=26, muut haastatellut n=29; alle 34-vuotiaat n=30, yli 35-
vuotiaat n=25; miehet n=34, naiset n=21. 

 
 
Elämänurasuunnittelun lähtökohdan kysymykset, luontokysymykset, elämänurasuunnittelun läh-
tökohdan kysymykset ja luontokysymykset yhdessä sekä elämänurasuunnittelun lähtökohdan ky-
symykset ja perinnekysymykset yhdessä erottavat tilastollisesti merkitsevästi merkitsevyystasolla 
p<0,01 elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneet muista haastatelluista, taulukko 24. Siten 
elämänurasuunnittelun lähtökohdan kysymysten laadinnassa käytetyt oletukset ovat olleet toimi-
via pyrittäessä erottelemaan elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneita muista haastatel-
luista. 
 
 
Maaseudun kehittämisen avainhenkilöiden piirteiden tun-
nistaminen 
 
Faktorianalyysi on menetelmä, jonka avulla voidaan ryhmitellä suuri joukko muuttujia pienem-
mäksi joukoksi muuttujia, faktoreiksi, ja siten yksinkertaistaa muuttujien tulkintaa. Joidenkin käsit-
teiden mittaaminen yhdellä muuttujalla ei ole mahdollista, joten siihen tarvitaan useita muuttujia, 
jotka yhdessä muodostavat faktorin. Faktori on piilevä muuttuja, joka voidaan havaita toisten 
konkreettisten ja havaittavissa olevien muuttujien avulla. Faktorianalyysin lähtökohtana ovat 
muuttujien väliset korrelaatiot. Toisiinsa yhteydessä olevat eli korreloivat muuttujat kuvaavat pii-
lossa olevaa muuttujaa eli faktoria. Faktorianalyysin perusoletukset vaativat mittausten tekemistä 
välimatka- tai suhdeasteikolla, mutta menetelmää sovelletaan usein myös järjestysasteikollisiin ku-
ten Likert-asteikolla tehtyihin mittauksiin. 
 

Elämänurasopimuksen 

tekemisestä kiinnostu- Yrittäjät/ Alle 34 vuotta/ Miehet/ Kysymysryhmään myönteisimmin

neet/muut haastatellut muut haastatellut yli 35  vuotta naiset suhtautuva joukko

Elämänurasuunnittelun lähtökohdat 0,012 0,462 0,837 0,418 Sopimuksesta kiinnostuneet

Luontokysymykset 0,011 0,112 0,782 0,004 Sopimuksesta kiinnostuneet ja naiset

Perinnekysymykset 0,075 0,233 0,285 0,021 Naiset

Elämänurasuunnittelun lähtökohdat+luonto 0,003 0,208 0,987 0,075 Sopimuksesta kiinnostuneet

Elämänurasuunnittelun lähtökohdat+perinne 0,005 0,843 0,822 0,120 Sopimuksesta kiinnostuneet

Elämänurasuunnittelun lähtökohdat+luonto+ 0,001 0,421 0,778 0,026 Sopimuksesta kiinnostuneet ja naiset

perinne

Kysymykset eri kohtiin

Elämänurasuunnittelun lähtökohdat

11. Mielestäni paras tapa ennustaa tulevaisuutta on tehdä se

12. Olen kiintynyt kotiseutuuni/Soiniin

13. Minulla on juuret tiukasti kotiseudussa/Soinissa kiinni

14. Haluan tehdä jotain kotiseutuni/Soinin hyväksi

Luontokysymykset

17. Minulle Soinin/kotiseutuni luonto on hyvin tärkeä

18. Saan voimaa Soinin/kotiseutuni luonnosta

Perinnekysymykset

15. Arvostan aikaisempien sukupolvien työtä

16. Soinin/kotiseutuni perinnearvot ovat tärkeitä minulle

T-testin merkitsevyystasot (2-suuntainen) 
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Faktorianalyysi tuottaa matriisin, jossa kunkin muuttujan lataukset eri faktoreille esitetään. Lata-
ukset ovat havaittujen muuttujien ja piilossa olevien muuttujien eli faktoreiden välisiä korrelaatioi-
ta. Lataukset voivat saada arvoja +1 ja –1 väliltä. Mitä lähempänä latauksen itseisarvo on yhtä, sitä 
voimakkaammin muuttuja latautuu faktorille. Faktori nimetään voimakkaimmin latautuneiden 
muuttujien mukaan ja tulkintaan ei yleensä oteta pienempiä korrelaatioita kuin 0,3 (Metsämuuro-
nen 2007, 601-602). Faktorimatriisin eli latausten kierrolla eli rotatoimisella usein helpotetaan tul-
kintaa. Kierron jälkeen yksittäiset muuttujat latautuvat selvemmin eri faktoreille. Rotaatio voi olla 
suorakulmainen, jolloin faktorit eivät korreloi keskenään, tai vino, jolloin korrelaatioita esiintyy 
(Metsämuuronen 2007, 586). 
 
Henkilötekijöistä, eli tunne-, tahto-, tieto- ja tilannetekijöistä, tehtiin eksploratiivinen faktoriana-
lyysi. Tämän avulla pyrittiin saamaan esille piirteitä, joiden avulla tuloksia voitaisiin tulkita pa-
remmin. Lisäksi tavoitteena oli tunnistaa ominaisuuksia henkilöistä, jotka voisivat toimia harvaan 
asutun maaseudun kehittämisen avainhenkilöinä. Tulkintaan epävarmuutta tuo jälleen se, että 
otos ei ole satunnaisotos. Eksploratiivinen faktorianalyysi tehtiin SPSS-ohjelmalla. 
 
 
Tunnetekijät 
 
Henkilötekijöitä koskevien faktorianalyysin pääkomponenttiratkaisun faktoreiden ominaisarvot 
esitetään liitteessä 5. Tunnetekijöitä koskevassa faktorianalyysin pääkomponenttiratkaisussa yli 
yhden olevia ominaisarvoja oli 7 kappaletta. Seitsämän faktorin faktoriratkaisussa kolmelle en-
simmäiselle faktorille latautui voimakkaasti enemmän kuin 2 kysymystä. Lopuista faktoreista kol-
melle latautui voimakkaasti 2 kysymystä kullekin ja yhdelle faktorille yksi kysymys. Näin monen 
faktorin mallit ovat kuitenkin vaikeasti tulkittavissa, joten jatkokäsittelyyn valittiin ensin ne kolme 
faktoria, joilla oli suurimmat ominaisarvot. 
 
Tunnetekijöiden kolmen faktorin suorakulmaisen ja rotatoidun faktoriratkaisun ensimmäinen fak-
tori muodostui luontoon liittyvistä asioista, toinen faktori sosiaaliseen kanssakäymiseen ja yrittä-
jyyteen liittyvistä asioista ja kolmas faktori perinteisiin liittyvistä asioista. 
 
Koska tunnetekijöiden faktorianalyysin pääkomponenttiratkaisussa kaksi faktoreiden ominaisar-
voa oli selvästi toisia suurempia, kolmannen faktorin Cronbachin alfan arvo oli alhainen ja alku-
peräisiin muuttujiin sisältyvää tietoa pyrittiin edelleen tiivistämään, ajettiin tunnetekijöistä kahden 
faktorin suorakulmainen ja rotatoitu faktoriratkaisu sekä vino ja rotatoitu faktoriratkaisu. Nämä 
faktoriratkaisut olivat latauksiltaan hyvin samankaltaisia. Kahden faktorin valintaa puoltaa lisäksi 
se, että liitteen 5 ominaisarvojen tasaisesti nousevan osuuden kautta piirretyn suoran yläpuolelle 
jää selvästi kaksi ominaisarvoa. Tätä samaa valintamenetelmää faktorien määrää valittaessa käytet-
tiin myös tahto-, tieto- ja tilannetekijöiden osalta. 
 
Suorakulmainen ja rotatoitu faktoriratkaisu esitetään taulukossa 25. Ensimmäinen faktori koostuu 
pääosiltaan luontoon liittyvistä muuttujista. Se voidaan nimetä luontofaktoriksi tai luontomuuttu-
jaksi. Toinen faktori koostuu pääosiltaan sosiaalisuuteen ja yrittäjyyteen liittyvistä muuttujista. Se 
voidaan nimetä sosiaaliseksi yrittäjyysfaktoriksi. 
 
Faktori liittyy tiettyihin muuttujiin, mutta faktoreilla voidaan kuvata myös ihmistä. Siten ensim-
mäinen faktori kuvaa luontoa arvostavaa ihmistä ja toinen faktori sosiaalista ja yrittävää maaseu-
dun ihmistä. Tulkinta perustuu taulukon 25 suurimpiin korrelaatiolukuihin. Ne esitetään taulukos-
sa lihavoituina. Samaa menetelmää käytettiin myös tahto-, tieto- ja tilannetekijöiden osalta. Taulu-
kossa 25 esitetään myös kummallekin faktorille erikseen lasketut Cronbachin alfan arvot. Cron-
bachin alfalla mitataan mittarin sisäistä yhtenevyyttä. Cronbachin alfan taustalla on ajatus siitä, et-
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tä jokainen yksittäinen väite on oma rinnakkainen mittari ja alfaa laskettaessa lasketaan kaikkien 
näiden  rinnakkaisten mittareiden korrelaatioiden keskiarvo. Alle 0,6 Cronbachin alfan arvoja ei 
pitäisi yleensä hyväksyä, mutta tästä säännöstä ollaan luopumassa (Metsämuuronen 2007, 66-69). 
 

Taulukko 25.  Kahden faktorin suorakulmainen ja rotatoitu faktoriratkaisu tunnetekijöistä. 
N=55. 

 
 
 
Tahtotekijät 
 
Tahtotekijöiden faktorianalyysissä yli yhden olevia faktoreiden ominaisarvoja esiintyi yhteensä vii-
si kappaletta faktorianalyysin pääkomponenttiratkaisussa, liite 5. Viiden faktorin analyysissä en-
simmäiselle faktorille latautui voimakkaasti 6 kysymystä, toiselle faktorille 4 kysymystä ja lopuille 
faktoreille vain 2 kysymystä kullekin. 
 
Tulkinnan helpottamiseksi näistä ominaisarvoista valittiin ensin neljä suurinta. Neljän faktorin 
ratkaisussa ensimmäinen faktori kuvaa kotiseutuaan rakastavaa oppijaa tai kehittäjää. Toinen fak-
tori kuvaa omiin kykyihin uskovaa hallitun riskin ottavaa henkilöä. Kolmas faktori kuvaa henki-

Faktori 1 Faktori 2
Luontoa Sosiaalinen 
arvostava ja yrittävä
ihminen maaseudun 

ihminen
Saan voimaa Soinin/kotiseutuni luonnosta 0,89 0,11
Minulle Soinin/kotiseutuni luonto on hyvin tärkeä 0,83 0,12
Vietän Soinin/kotiseutuni luonnossa hyvin paljon ajastani 0,70 0,14
Arvostan maaseutua elinympäristönä 0,45 0,26
Olen mielestäni luova yksilö 0,30 -0,02 
Soinin/kotiseutuni ihmisten arvomaailmassa on paljon hyviä piirteitä 0,20 -0,02 
En ole tyytyväinen nykyiseen toimeentulooni -0,16 -0,06 
Tulen hyvin toimeen toisten ihmisten kanssa -0,06 0,75
Omat arvoni ja asenteeni tukevat yrittäjyyttä ja eteenpäinmenoa 0,05 0,63
Arvot ja asenteet ratkaisevat menestymisen elämässä 0,18 0,51 
Pidän toiminnasta ja tapahtumisesta -0,10 0,47
Soinin/kotiseutuni perinnearvot ovat tärkeitä minulle 0,25 0,40
Pystyn sietämään epävarmuutta -0,01 0,39
Tunnen mielihyvää, kun pystyn vaikuttamaan kotiseutuni elinoloihin 0,27 0,38
Maaseutu sosiaalisena ympäristönä on minulle tärkeä 0,13 0,38
Maaseudun ihmisillä tulisi olla mahdollisuus samaan elintasoon kuin 0,04 0,25
kaupunkilaisella 
Arvostan aikaisempien sukupolvien työtä 0,15 0,18
Arvostan sitä, että työni tulokset huomioidaan 0,09 0,12

Ominaisarvot 2,55 2,27
Kumulatiivinen varianssin selitysaste/% 14,14 26,75 
Cronbachin alfa 0,65 0,69
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löä, joka haluaa jäädä kotiseudulleen. Neljäs faktori kuvaa henkilöä, joka hakee koulutuksen ja 
työkokemusta muualta, mutta haluaa palata takaisin kotiseudulleen. 
 
Faktoreiden ominaisarvoista kaksi erottuu selvästi muista. Muuttujiin sisältyvän tiedon tiivistämi-
seksi ja tulkinnan helpottamiseksi tahtotekijöistä ajettiin kahden faktorin suorakulmainen ja rota-
toitu ratkaisu. Tulos esitetään taulukossa 26. Ensimmäinen faktori kuvaa kotiseutuaan rakastavaa 
oppijaa ja kehittäjää. Toinen faktori kuvaa muualle muuttavaa työn hakijaa. 
 

Taulukko 26.  Kahden faktorin suorakulmainen ja rotatoitu faktoriratkaisu tahtotekijöistä. N=55. 

 
 
 
Tietotekijät 
 
Tietotekijöiden faktorianalyysin pääkomponenttiratkaisussa nousi esille kuusi faktoria, liite 5, joi-
den ominaisarvo oli yli yhden. Kuuden faktorin faktoriratkaisussa kolmelle ensimmäiselle latautui 
voimakkaasti vähintään 3 kysymystä, seuraaville kahdelle faktorille 2 muuttujaa kullekin ja viimei-
selle faktorille vain 1 kysymys. 
 
Neljän faktorin suorakulmaisessa ja rotatoidussa faktoriratkaisussa ensimmäinen faktori kuvaa 
henkilöä, joka turvautuu olemassa olevaan tietoon, jota kehitetään askel kerrallaan. Toinen faktori 

Faktori 1 Faktori 2
Kotiseutuaan Muualta
rakastava oppinsa
oppija ja hakeva
kehittäjä

Haluan tarttua mahdollisuuksiin, joita kotiseudullani ilmaantuu 0,71 -0,24
Haluan tehdä työtä kehittääkseni itseäni 0,65 0,05
Olen kiinnostunut hankkimaan uusia tietoja ja taitoja 0,64 -0,04
Kaikki toiminta lähtee omasta itsestä 0,62 0,09
Uskon, että tulen suoriutumaan erilaisista tehtävistä 0,60 0,22
Haluan suunnitella ja kehittää omaa uraani 0,55 0,22
Haluan saattaa asiat loppuun hyvin tuloksin 0,51 -0,21
Haluan tavoitella kotipaikkakuntani menestystä, ”yhteistä hyvää” 0,48 -0,13
Haluan asettaa itselleni aktiivisesti eri tavoitteita 0,43 0,23
Haluan ottaa toiminnassani hallitun riskin 0,41 0,25
Haluan asua kotiseudullani ja kehittää elinolojani täällä 0,47 -0,76 
Olen halukas muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle -0,24 0,59

Haluan toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti 0,33 0,41
Pystyn vaikuttamaan toisiin 0,15 0,40

Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun 0,10 0,33

Haluan muuttaa muualle opiskelemaan, mutta sitten palata takaisin 0,00 0,29

Ominaisarvot 3,63 1,78
Kumulatiivinen varianssin selitysaste/% 22,71 33,82
Cronbachin alfa 0,80 0,57

N=55 
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kuvaa elinikäistä oppijaa, joka haluaa kasvaa jatkuvasti ja oppia uusia asioita koko työuransa ajan. 
Kolmas faktori kuvaa tekemällä oppivaa henkilöä. Neljäs faktori kuvaa henkilöä, jolle oppi-
misympäristö on tärkeä. 
 
Hajanaista tietoa tiivistettiin jälleen kahden faktorin suorakulmaiseksi ja rotatoiduksi faktoriratkai-
suksi. Tulos esitetään taulukossa 27. Tällöin ensimmäinen faktori kuvaa henkilöä, joka katsoo 
menestyksen riippuvan inhimillisestä pääomasta ja monipuolisesta osaamisesta. Toinen faktori 
kuvaa henkilöä, joka uskoo tekemällä oppimiseen. 
 

Taulukko 27.  Kahden faktorin suorakulmainen ja rotatoitu faktoriratkaisu tietotekijöistä. N=55. 

 
 
 
Tilannetekijät 
 
Tilannetekijöiden faktorianalyysin pääkomponenttiratkaisussa nousi esille 7 faktoria, joiden omi-
naisarvo oli yli yhden, liite 5. Seitsemän faktorin faktoriratkaisussa kahdelle ensimmäiselle faktoril-
le latautui voimakkaasti vähintään 3 kysymystä ja lopuille faktoreille latautui vain 2 kysymystä. 
 
Tilannetekijöistä ajettiin neljän faktorin faktoriratkaisu, jotta analyysi olisi helpommin tulkittavis-
sa. Suorakulmaisen rotatoidun faktoriratkaisun ensimmäinen faktori kuvaa henkilöä, joka kehittää 
nykyistä yritystä, yritysideaa tai työtä verkostoitumisen avulla. Toinen faktori kuvaa henkilöä, joka 

Faktori 1 Faktori 2
Elinikäinen Käytännön 
oppija kautta

oppiva
Yrityksen menestyminen riippuu työntekijöiden inhimillisestä pääomasta 0,76 0,28
Yrityksen menestyminen riippuu perustajan inhimillisestä pääomasta 0,63 0,14
Ilman erikoistaitoja nykyisessä työelämässä ei pärjää 0,58 0,40

Tietoja ja taitoja kertyy askel kerrallaan 0,57 0,02
Työelämässä on opittava uusia taitoja koko työuran ajan 0,55 0,53

Tilaisuuteen tarttuminen auttaa oppimisessa 0,49 0,28
Jatkuva kasvaminen eri tehtäviin on avainasia nykyisessä työelämässä 0,49 0,26
Muuntumistaidot ovat tärkeä osa oppimisprosessia 0,48 0,24
Asiantuntijan käyttö auttaa ratkaisevasti ongelmien ratkaisemisessa 0,42 0,03
Paras tapa edetä elämässä on suunnitella asiat hyvin etukäteen 0,39 0,21
Asiantuntemus syntyy vuosien opiskelun ja kokemuksen kautta 0,27 -0,19
Oppimista tapahtuu, kun ratkaisee erilaisia ongelmia -0,02 0,87

Monenlaiset tiedot ja taidot ovat tarpeen nykyisessä työelämässä 0,36 0,68

Paras tapa oppia on tehdä erilaisia asioita 0,00 0,67

On tärkeää, että ympäristö tukee oppimista 0,23 0,27
Pystyn ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia 0,04 0,09

Ominaisarvot 3,23 2,55
Kumulatiivinen varianssin selitysaste/% 20,16 36,10
Cronbachin alfa 0,82 0,56

N=55 
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toimii henkilökohtaisen verkoston avulla. Kolmas faktori kuvaa henkilöä, joka hyödyntää olemas-
sa olevia resursseja. Neljäs faktori kuvaa henkilöä, joka on sitä mieltä, että kehittäminen perustuu 
sekä yhteiskunnan että yksilön omaan panokseen, mutta odottaa enemmän yhteiskunnan panos-
tusta. 
 
Muuttujien sisältämää tietoa tiivistettiin taas kahden faktorin suorakulmaiseksi ja rotatoiduksi fak-
toriratkaisuksi, jonka tulos esitetään taulukossa 28. Ensimmäinen faktori kuvaa olemassa olevia 
liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntävää verkostoitujaa ja toinen faktori kuvaa henkilökohtaista 
verkostoitujaa. 

Taulukko 28.  Kahden faktorin suorakulmainen ja rotatoitu faktoriratkaisu tilannetekijöistä. 
N=55. 

 
 
 
 
 

Faktori 1 Faktori 2

Olemassa olevia Henkilökoh-

resursseja tainen ver-

hyödyntävä kostoituja

verkostoituja 

Löydän nykyisestä työstäni liiketoimintamahdollisuuksia 0,88 0,16

Olen valmis liittymään kotiseutuni/Soinin verkostoihin 0,64 0,11

Luottamus on verkottumisen perusedellytys 0,53 0,11

Pystyn vastaamaan joustavasti haasteisiin 0,44 -0,21

Tunnen Kuninkaanjoen yrityslaakson liiketoimintamahdollisuudet 0,43 -0,31

Olen jonkun yrittäjyyttä tukevan verkoston jäsen 0,42 0,17

Nykyinen ympäristöni tarjoaa minulle yrittämismahdollisuuksia 0,40 0,36

Minulla on harrastusten kautta liiketoimintamahdollisuuksia 0,35 0,08

Etsin jatkuvasti uusia yrittämismahdollisuuksia 0,32 0,22

Pitkäaikainen, etua tuottava verkottuminen on hyvä asia 0,26 0,14

Henkilökohtainen verkosto on yrityksen perustamisvaiheen tärkein voimavara 0,24 0,60

Minulla on yritysidea jo valmiina 0,45 0,48

Yritysmahdollisuudet löytyvät sieltä, missä markkinat ovat -0,09 0,41

Verkostot ja sen siteet ovat enemmän henkilökohtaisia kuin sosiaalisia 0,06 0,38

Yhteiskunnan pitäisi huolehtia tasapuolisesta kehittämisestä 0,02 0,32

Ihmisten pitäisi ottaa kehittämisaloite omiin käsiinsä 0,10 0,29

Epämuodollinen henkilökohtainen verkottuminen on parempi vaihtoehto 0,08 0,21

kuin sopimuksiin perustuva muodollinen verkottuminen

Mielestäni kotiseutuni/Soinin kulttuuri tukee yrittäjyyttä 0,01 0,06

Ominaisarvot 2,76 1,55

Kumulatiivinen varianssin selitysaste/% 15,34 23,95

Cronbachin alfa 0,69 0,55

N=55 
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Faktoripisteiden merkitsevyydet tunne-, tahto-, tieto- ja tilannetekijöissä eri ryhmille 
 
Faktorianalyysin yhteydessä voidaan kullekin vastaajalle tai ryhmälle vastaajia laskea faktoripiste-
määrä, joka kertoo, kuinka voimakkaasti kukin faktoripistemäärä kuvaa jotakin vastaajaa tai ryh-
mää. Faktoripistemäärät kuvaavat kunkin vastaajan tai ryhmän sijoittumista eri faktoreille suhtees-
sa keskimääräiseen. Faktoripisteet lasketaan painotettuina keskiarvoina havaittujen muuttujien ar-
voista, painoina käytetään faktorilatauksia. Lisäksi faktoripisteet usein standardisoidaan siten, että 
keskiarvo on 0 ja keskihajonta on 1. 
 
Muodostetuille tunne-, tahto-, tieto- ja tilannetekijöitä koskeville faktoreille laskettiin faktoripis-
teiden arvot eri ryhmille. Faktoripisteet standardoitiin välille -1 ja +1. Taulukkoon 29 koottiin fak-
toripisteiden arvot ja t-testin merkitsevyystasot elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneille 
ja muille haastatelluille. Useiden faktoreiden osalta faktoripisteiden keskiarvot eroavat merkittä-
västi toisistaan. Neljän eniten eroavien faktoripisteiden väliset etäisyydet ovat ryhmien välillä 0,79, 
0,63, 0,59 ja 0,5. Nämä faktoripisteet eroavat tilastollisesti toisistaan ja taulukkoon on merkitty 
kohdat, joissa ryhmien välillä esiintyy tilastollisesti merkitseviä eroja merkitsevyystasolla p<0,05. 
 
Tilastollisesti merkitseviä eroja merkitsevyystasolla p<0,05 esiintyi elämänurasopimuksen tekemi-
sestä kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen kesken yhteensä 4 faktorilla. Erot sopimuksesta 
kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen kesken keskittyvät tunne-, tahto- ja tietofaktoreihin. Sel-
kein tilastollinen ero on tahtotekijöiden ensimmäisessä faktorissa, joka kuvaa kotiseuturakasta 
oppijaa ja kehittäjää. 
 

Taulukko 29.  Faktoripisteiden keskiarvot ja ja ryhmien välisiä eroja koskevien t-testien merkit-
sevyystasot tunne-, tahto-, tieto- ja tilannefaktoreilla elämänurasopimuksen teke-
misestä kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen välillä. Elämänurasopimuksista 
kiinnostuneet n=26, muut haastatellut n=29. 

 
 

Elämänura-
sopimuksen
tekemisestä

kiinnostuneet

Muut
haasta-
tellut

n=26 n=29 
Faktoripisteen 

keskiarvo
Faktoripisteen 

keskiarvo
T-testin 

merkitsevyystaso

Tunnetekijät (2 faktorin ratkaisu)
Faktori 1: Luontoa arvostava 0,36 -0,28 0,02
Faktori 2: Sosiaalista yrittäjyyttä arvostava 0,21 -0,24 0,04

Tahtotekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Kotiseuturakas oppija ja kehittäjä 0,42 -0,37 0,00
Faktori 2: Muualta työnsä hakeva 0,2 -0,18 0,12

Tietotekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Elinikäinen oppija 0,33 -0,30 0,01
Faktori 2: Käytännön kautta oppija -0,2 0,18 0,14

Tilannetekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Nykyresursseja hyödyntävä verkostoituja 0,22 -0,2 0,10
Faktori 2: Henkilökohtainen verkostoituja 0,17 -0,15 0,15

  

Elämänurasopi- 

muksen
tekemisestä

kiinnostuneet/
muut haastatellut 
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Vastaavalla tavalla tarkastellaan eroja faktoripisteissä yrittäjien ja muiden haastateltujen osalta. 
Erot eivät ole niin suuria kuin elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden haas-
tateltujen osalta. Yrittäjien ja muiden haastateltujen kesken tilastollisesti merkitseviä eroja merkit-
sevyystasolla p<0,05 esiintyy 2 faktorilla, taulukko 30. Erot keskittyvät tilannetekijöihin. Yrittäjät 
hyödyntävät verkostoja enemmän kuin muut haastatellut. 
 

Taulukko 30.  Faktoripisteiden keskiarvot ja ja ryhmien välisiä eroja koskevien t-testien merkit-
sevyystasot tunne-, tahto-, tieto- ja tilannefaktoreilla yrittäjien ja muiden haastatel-
tujen välillä. Yrittäjät n=26, muut haastatellut n= 29. 

 
 
Myös miesten ja naisten kesken eroja faktoripisteiden arvoissa tarkastellaan vastaavalla tavalla. 
Erot ryhmien välillä ovat suurimmat tunne- ja tahtotekijöiden ensimmäisellä faktorilla. Miesten ja 
naisten kesken tilastollisesti merkitseviä eroja esiintyy näillä 2 faktorilla, taulukko 31. Eroja esiintyi 
tunne- ja tahtotekijöissä kuten elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneilla ja muilla haasta-
telluilla. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei esiintynyt eri faktoreissa 34-vuotiaiden ja nuorempien ja 
35-vuotiaiden ja vanhempien kesken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrittäjät
Muut 

haastatellut
n=26 n=29 

Faktoripisteen 
keskiarvo

Faktoripisteen 
keskiarvo

T-testin 
merkitsevyystaso 

Tunnetekijät (2 faktorin ratkaisu)
Faktori 1: Luontoa arvostava -0,2 0,18 0,15
Faktori 2: Sosiaalista  yrittäjyyttä arvostava 0,07 -0,07 0,56

Tahtotekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Kotiseuturakas oppija ja kehittäjä 0,16 -0,15 0,22
Faktori 2: Muualta työnsä hakeva -0,11 0,09 0,42

Tietotekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Elinikäinen oppija 0,05 -0,04 0,72
Faktori 2: Käytännön kautta oppija 0,08 -0,07 0,53

Tilannetekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Nykyresursseja hyödyntävä verkostoituja 0,31 -0,28 0,02
Faktori 2: Henkilökohtainen verkostoituja 0,32 -0,29 0,01

  

Yrittäjät/
muut 

haastatellut
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Taulukko 31.  Faktoripisteiden keskiarvot ja ryhmien välisiä eroja koskevien t-testien merkitse-
vyystasot tunne-, tahto-, tieto- ja tilannefaktoreilla miesten ja naisten välillä. Mie-
het n=34, naiset n=21. 

Miehet Naiset
n=34 n=21

Faktori-
pisteen 
keskiarvo

Faktori-
pisteen 
keskiarvo

T-testin 
merkitse-
vyystaso

Tunnetekijät (2 faktorin ratkaisu)
Faktori 1: Luontoa arvostava -0,27 0,43 0,00
Faktori 2: Sosiaalista  yrittäjyyttä arvostava -0,15 0,24 0,11

Tahtotekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Kotiseuturakas oppija ja kehittäjä -0,24 0,39 0,01
Faktori 2: Muualta työnsä hakeva 0,15 -0,25 0,11

Tietotekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Elinikäinen oppija -0,07 0,11 0,51
Faktori 2: Käytännön kautta oppija 0,11 -0,18 0,26

Tilannetekijät (2 faktorin ratkaisu, vino)
Faktori 1: Nykyresursseja hyödyntävä verkostoituja 0,07 -0,12 0,51
Faktori 2: Henkilökohtainen verkostoituja 0,12 -0,19 0,19

Miehet/
naiset

 
 
Suoritettu faktoripisteiden keskiarvojen vertailu eri vastaajaryhmien kesken viittaa siihen, että 
elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneita kannattaa etsiä luontoa, sosiaalista yrittäjyyttä ja 
kotiseutua arvostavista ihmisistä, jotka haluavat oppia uutta koko elämänsä ajan. 
 
 
Erotteluanalyysi elämänurasopimuksen tekemisestä kiin-
nostuneiden tunnistamiseksi 
 
Käsillä olevan tutkimuksen eräs tärkeimmistä tavoitteista oli löytää tekijöitä, jotka erottavat elä-
mänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneet muista haastatelluista. Vertailtaessa summamuuttu-
jien keskiarvoja eri ryhmien välillä tai tehtäessä khiin neliö -testejä kysymyksittäin eri ryhmille 
edellä havaittiin, että elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneet eroavat eniten muista haas-
tatelluista tunne- ja tahtotekijöiden osalta. Myös faktoripisteiden ryhmäkohtaisten keskiarvojen 
vertaaminen t-testin avulla vahvistaa tätä käsitystä. Asian selvittämiseksi tarkemmin suoritettiin eri 
summamuuttujille erotteluanalyysi yhtäältä elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja 
toisaalta muiden haastateltujen osalta. Erotteluanalyysin ideana on, että matemaattisesti etsitään 
suunta, josta ryhmien väliset erot näkyvät parhaiten. Erotteluanalyysin summamuuttujiksi valittiin: 
 
 

- Urasuunnittelun lähtökohdat 
- Tunnetekijät 
- Tahtotekijät 
- Tietotekijät 
- Tilannetekijät 
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Ensimmäisessä analyysissä ohjelman annettiin itse valita parhaat muuttujat erotteluanalyysille. 
Analyysin tulos on, että tahtotekijöiden avulla voidaan sijoittaa 80 % elämänurasopimuksen te-
kemisestä kiinnostuneista ja muista haastatelluista oikeaan ryhmään, taulukko 32. 
 

Taulukko 32.  Tahtotekijöiden avulla suoritetun erotteluanalyysin tulokset elämänurasopimuksen 
tekemisestä kiinnostuneiden (=Sopimus) ja muiden haastateltujen (=Ei-
sopimusta) kesken. Erotteluanalyysi luokitti 80 % alkuperäisistä tapauksista oikein. 
Elämänurasopimuksesta kiinnostuneet n=26, muut haastatellut n=29. 

 

 
 
Koska sekä faktoripisteiden että erillisten kysymysten osalta erot merkitsevyystasoissa elämänura-
sopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen kesken myös tunnetekijöillä 
olivat suuria, suoritettiin erotteluanalyysi siten, että muuttujiksi otettiin tunne- ja tahtotekijät yh-
dessä. Erotteluanalyysin tulos esitetään taulukossa 33. Sen mukaan 78 % alkuperäisistä tapauksista 
luokiteltiin oikein. 
 

Taulukko 33.  Tunne- ja tahtotekijöiden avulla tehdyn erotteluanalyysin tulokset elämänurasopi-
muksen tekemisestä kiinnostuneiden (=Sopimus) ja muiden haastateltujen (=Ei-
sopimusta) kesken. Erotteluanalyysi luokitti 78 % alkuperäisistä tapauksista oikein. 
Elämänurasopimuksesta kiinnostuneet n=26, muut haastatellut n=29. 

 

Sopimus Ei-sopimusta
Sopimus 18 8 26
Ei-sopimusta 4 25 29
Sopimus 69 % 31 % 100 %

Ei-sopimusta 14 % 86 % 100 %

Alku-
peräisiä
tapauksia

Kiinnostus elämänura-
sopimuksen tekemiseen

Ennustettu ryhmän jäsenyys
tunne- ja tahtotekijöiden avulla

Yhteensä
Luku-
määrä

%
 

 
 
Koulutustaustan yhteys kiinnostukseen tehdä elämänura-
sopimus 
 
Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksen vastaajat jaettiin koulutustaustan perusteel-
la. Luokittelun perusteena käytettiin erikseen koulutustasoa ja koulutuksen suuntautumista. Kou-
lutustaustaa koskevat tiedot ristiintaulukoitiin elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostunei-
suuden kanssa. Ristiintaulukoinnin tulos koulutustason osalta esitetään taulukossa 34. 
 
 

Sopimus Ei-sopimusta
Sopimus 19 7 26

Ei-sopimusta 4 25 29
Sopimus 73 % 27 % 100 %

Ei-sopimusta 14 % 86 % 100 %

Ennustettu ryhmän jäsenyys 
tahtotekijöiden avulla

Yhteensä
Luku- 
määrä 

%

Alku-
peräisiä
tapauksia

Kiinnostus elämänura-
sopimuksen tekemiseen
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Taulukko 34.  Ristiintaulukointi koulutustason ja elämänurasopimuksen tekohalukkuuden suh-
teen. Elämänurasopimuksesta kiinnostuneet n=26, muut haastatellut n=29. 

 
 
Pearsonin khiin neliö –testin arvo tälle ristiintaulukoinnille on 7,097 ja p-arvo<0,05. Siten kiin-
nostus tehdä elämänurasopimus riippuu koulutustasosta. 
 
Ristiintaulukoinnin tulos koulutuksen suuntautumisen osalta esitetään taulukossa 35. 
 

Taulukko 35.  Ristiintaulukointi koulutuksen suuntautumisen ja elämänurasopimuksen tekoha-
lukkuuden suhteen. Elämänurasopimuksesta kiinnostuneet n=26, muut haastatel-
lut n=29. 

 
 
Pearsonin khiin neliö –testin arvo tälle ristiintaulukoinnille on 2,002 ja p-arvo= 0,37. Siten kiin-
nostus tehdä elämänurasopimus ei riipu koulutuksen suuntautumisesta. 
 

 
                 Koulutuksen suuntautuminen  (3)  
  
    Tekninen Kaupallinen  Muu   Yhteensä  
          
  
Elämänura sopimuksen  Lukumäärä  7 5  14   26   
tekemisestä kiinnostuneet  % koulutu k - 35 % 50  % 56   %  47 % 
   sen suuntau -  
   tumisryhmästä  
  
Muut haastatellut  Lukumäärä  13 5  11   29   
   % koulutu k - 65 % 5 0 % 44   %  53 % 
   sen suuntau -  
   tumisryhmästä  
  
Yhteens ä   Lukumäärä  20  1 0 25   55   
   % kaikista  36 % 18  % 46 %  100 %   

     Koulutustaso   (3) 
 
   Akateeminen  Ammattikorkea -  Muu   
   tutkinto koulun tutkinto  koulutus  Yhteensä  
 
Elämänurasopimuksen   Lukumäärä 7  12  7 26 
tekemisestä kiinnostuneet  % koulutus-  70 % 60  %  28 % 47 % 
  tasoryhmästä  
 
Muut haastatellut  Lukumäärä 3  8  18 29 
  % koulutus-  30 % 40 % 72 % 53 % 
  tasoryhmästä  
 
Yhteens ä   Lukumäärä 10 20  25 55 
  % kaikista 18 % 26 % 46 % 100 % 
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9. Solmitut elämänurasopimukset 

 
Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksen jälkeen vuoden 2001 loppupuolella ja vuo-
den 2002 alussa solmittiin viisi kirjallista elämänurasopimusta kohdekunnan elinkeinotoimiston ja 
yksittäisen kuntalaisen välillä. Viiden elämänurasopimuksen tekeminen vaati erillisen valmistelun 
kunkin sopimuksen osalta. Valmisteluun käytetty aika vaihteli suuresti eri sopimuksissa. Jotkut 
elämänurasopimukset vaativat monia keskusteluja syntyäkseen ja toisten osalta sopimus syntyi 
vain parin keskustelun perusteella. Kaikkien osalta sopimuksen syntyminen perustui luottamuk-
sellisten keskustelujen käymiseen. Keskusteluissa varsinkin yritysjohtajien kanssa nousi esiin kun-
nan kehittämisen osalta asioita, jotka potentiaalisesti voivat vaikuttaa hyvinkin merkittävästi kun-
nan tulevaisuuteen. Sopimuksen tehneet kohdehenkilöt sitoutuivat toimenpiteisiin, joiden kesto 
ulottui jopa monien vuosien päähän. Esimerkiksi kohdehenkilön sitoutuminen monia vuosia kes-
tävään kouluttautumiseen voi vaikuttaa merkittävästi kohdehenkilön elämänuran suuntautumi-
seen ja työskentelyyn yrittäjänä tai yrityksen työntekijänä. 
 
Seuraavassa kuvataan kutakin tehtyä elämänurasopimusta lyhyesti: 
 
Elämänurasopimus numero 1 
 
Elämänurasopimuksesta oli kiinnostunut yrittäjäpariskunta, jonka yritys oli perustamisvaiheessa. 
Yritys oli voimakkaassa kasvussa ja kasvavan yrityksen talousasioiden hoitaminen aiheutti huolta. 
Elämänurasopimuksessa keskeistä oli yrittäjien tukeminen talousasioita koskeva osaamisen vah-
vistamisessa. Kunta lupautui tukemaan osaamisen vahvistamista taloudellisesti. 
 
Elämänurasopimus numero 2 
 
Elämänurasopimuksesta oli kiinnostunut pariskunta, joka työskenteli aktiivisesti useassa yritykses-
sä. Lopullinen sopimus koski useita yrityksiä. Sopimuksessa oli keskeistä taloushallinto sekä toisen 
yrittäjäpuolison pitkäaikainen sitoutuminen asiassa tarvittavaan kouluttautumiseen. Tutkija tarjosi 
suunnitteluapua ja henkistä tukea yrittäjille. Tässä tapauksessa ei tarvittu kunnan taloudellista pa-
nosta. 
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Elämänurasopimus numero 3 
 
Elämänurasopimuksen tekijä oli maaseudun kylätoiminnassa aktiivisesti mukana oleva henkilö, 
jolla oli oma yritys. Elämänurasopimukseen kuului yhteistoiminta tietoverkkojen käytön lisäämi-
seksi yrittäjän kylällä siten, että sekä yritys että kylän asukkaat hyötyvät siitä. Sopimuksen toteut-
tamisessa tukeuduttiin paikalliseen yliopistoon. Sopimukseen kuului myös yrityksen taloushallin-
non asiantuntemuksen lisääminen. Kunta lupautui tukemaan hanketta taloudellisesti, mutta yrittä-
jä ei käyttänyt kunnan tukea. 
 
Elämänurasopimus numero 4 
 
Elämänurasopimuksen tekijä oli erään soinilaisen yrityksen työntekijä. Hän halusi lisätä osaamis-
taan korkean teknologian hyödyntämisessä valmistustoiminnassa. Uusia taitoja voitiin hyödyntää 
perusteilla olevassa yrityksessä, joka edusti uutta toimialaa kohdekunnassa. Kunta tarjosi asiantun-
tija-apua sekä osallistui hankkeen rahoitukseen. 
 
Elämänurasopimus numero 5 
 
Elämänurasopimuksen tekijä oli henkilö, joka itse osallistui aktiivisesti yritysten neuvontaan seu-
tukunnan alueella. Elämänurasopimuksen avulla kyseiselle henkilölle hankittiin parasta mahdollis-
ta asiantuntemusta koko Suomen alueelta. Elämänurasopimuksen tehneen henkilön harjoittaman 
neuvontatyön kautta tämä uusi asiantuntemus tuli laajalti Soinissa ja muissa seutukunnan kunnissa 
toimivien yritysten käyttöön. Elämänurasopimuksen avulla varmistettiin, että henkilö tulee tule-
vaisuudessakin toimimaan alueella, joka on henkilön synnyin- ja lapsuudenseutua. Kunta auttoi 
hankkeen suunnittelemisessa ja rahoitti asiantuntemuksen hankkimista. 
 
Tammi-helmikuussa 2003 käsillä olevan tutkimuksen tekijä kävi haastattelemassa elämänurasopi-
muksen tehneet henkilöt. Haastattelujen avulla tutkittiin elämänurasopimuksessa sovittujen toi-
menpiteiden toteutumista ja elämänurasopimusmenettelyn vaikutuksia. Nämä asiat liittyivät Supe-
rin elämänuran kehittämismalliin ja käsillä olevan tutkimuksen kehittämismallin sijoittumiseen 
Superin mallissa (kuvio 63). Haastattelun tulokset esitetään taulukossa 36. 
 
 

Taulukko 36.  Elämänurasopimuksen tehneiden henkilöiden mielipiteet menettelyn vaikutuksis-
ta. N=5. 

Kysymys Hen-
ki- 
lö 1 

Hen-
ki- 
lö 2 

Hen-
ki- 
lö 3 

Hen-
ki- 
lö 4 

Hen-
ki- 
lö 5 

Pis-
teet 

Kes-
ki-
arvo 

Elämänurasopimusmenettely on selventänyt ja 
auttanut valitsemaan mielenkiintoni kohteita 

5 4 3 2 5 19 3.8 

Elämänurasopimusmenettely on vaikuttanut ar-
voihini 

4 5 3 4 5 21 4.2 

Elämänurasopimusmenettely on vaikuttanut roo-
liini omassa kehittämisessäni 

5 5 5 5 4 24 4.8 

Elämänurasopimusmenettely on vaikuttanut teh-
tävääni yhteiskunnan kehittäjänä 

4 4 5 3 4 20 4.0 

Elämänurasopimusmenettely on vaikuttanut työl-
listymiseeni 

3 5 5 3 3 19 3.8 

Elämänurasopimusmenettely on vaikuttanut kou-
luttautumiseeni 

5 4 4 4 5 22 4.4 
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Elämänurasopimusmenettely on vaikuttanut yh-
teisöön, jossa elän 

4 3 4 4 4 19 3.8 

Elämänurasopimusmenettely on vaikuttanut ta-
louteeni 

3 4 3 5 4 19 3.8 

Elämänurasopimusmenettely on lisännyt yrittä-
jyyttäni 

4 3 3 4 4 18 3.6 

Elämänurasopimusmenettely on parantanut ura-
mahdollisuuksiani 

4 5 4 4 3 20 4.0 

Elämänurasopimusmenettely on lisännyt henkistä 
pääomaani 

4 4 4 4 5 21 4.2 

Elämänurasopimusmenettely on auttanut valinto-
jen tekemisessä 

4 4 5 1 4 18 3.6 

Elämänurasopimusmenettely on minulle tärkeä 5 4 4 4 5 22 4.4 
Olen sitoutunut elämänurasopimusmenettelyyn 5 4 5 4 4 22 4.4 
Haluan olla mukana kehittämässä elämänuraso-
pimusmenettelyä 

5 5 4 4 5 23 4.6 

 
Kaikkien muiden henkilöiden osalta elämänurasopimuksessa sovitut toimenpiteet oli suoritettu, 
paitsi yhden henkilön osalta. Hänenkin osaltaan toimenpide oli edelleen ajankohtainen. Toteut-
taminen oli valitettavasti siirtynyt muiden kiireiden takia. 
 
Taulukossa 36 olevista vastauksista ei voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, koska vas-
taajia kysymyksiin oli vain viisi. Kuitenkin näiden vastaajien osalta voidaan sanoa, että kaikki vas-
taajat suhtautuivat väittämien sisältämiin asioihin erittäin myönteisesti. Kaikki väittämät saivat 
korkeat keskimääräiset pistemäärät. Erot väittämien saamien keskimääräisten pistemäärien kesken 
ovat pieniä. Korkeimmat keskimääräiset pisteet (4.8) sai väittämä ”Elämänurasopimus on vaikut-
tanut rooliini itseni kehittämisessä”. Kaikki vastaajat yhtä lukuun ottamatta olivat erittäin paljon 
samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että vastaajat olivat 
sitoutuneet elämänurasopimuksiin. Elämänurasopimuksilla oli ollut vaikutusta vastaajien koulut-
tautumiseen. Kahta viimeksi mainittua seikkaa koskevat väittämät saivat hyvin korkeat keskimää-
räiset pisteet haastattelussa eli 4.4. Lisäksi elämänurasopimusmenettely oli auttanut valintojen te-
kemisessä neljää henkilöä viidestä. Kaiken kaikkiaan elämänurasopimuksen tehneiden haastattelu 
osoitti, että haastattelun sisältämät painavat asiat oli mielletty elämänuran muotoutumisen kannal-
ta merkittäviksi ja tärkeiksi. 
 
Elämänurasopimus ei voi olla muuttumaton vaan sen on sopeuduttava, kun ympäristö muuttuu ja 
sopimuksen tekijöiden motiivit muuttuvat. Kahdessa esimerkkitapauksessa viidestä elämänuraso-
pimuksen sisältöä oleellisesti muutettiin sopimuksen kuluessa. 
 
 
Vertailu elämänurasopimuksista kiinnostuneiden yrittäjien ja muiden yrittäjien yritysten 
työpaikoista 
 
Käsillä olevan tutkimuksen kehittämismallin vaikutuksia työpaikkojen syntymiseen ja ylläpitämi-
seen selvitettiin. Tätä varten yrityksiltä kysyttiin elämänurasopimuksesta kiinnostuneiden yrittäjien 
ja muiden yrittäjien yritysten tarjoamien työpaikkojen määrä vuosina 2000 ja 2006. Lukuihin otet-
tiin mukaan Soinissa olevat työpaikat ja ne muualla olevat soinilaisten yrittäjien luomat työpaikat, 
joissa käytiin Soinista töissä. Selvitys koski ”Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuk-
seen osallistuneita yrittäjiä. Tulokset esitetään taulukossa 37. 
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Taulukko 37.  Elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden yrittäjien yritysten 
tarjoamat työpaikat vuosina 2000 ja 2006. Sopimuksesta kiinnostuneet yrittäjät 
n=12, muut yrittäjät n=14. 

 
 Työpaikat/kpl Työpaikat/kpl   
Yrittäjät Vuosi 2000 Vuosi 2006 Erotus/työpaikkoja Muutosprosentti 
Sopimuksesta 
kiinnostuneet 

130 143 13 9,6 

Muut yrittäjät 37 37 0 0 
 
Vuosien 2000 ja 2006 välillä työpaikkojen määrä elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostunei-
den yrittäjien yrityksissä oli lisääntynyt lähes 10 %. Työpaikkojen määrä muiden yrittäjien yrityk-
sissä oli pysynyt ennallaan. Tulos viittaa siihen, että kiinnostus elämänurasopimuksia kohtaan on 
yhteydessä siihen, miten näiden henkilöiden yritykset pystyvät lisäämään tarjoamiaan työpaikkoja 
ja säilyttämään olemassa olevat työpaikkansa. 
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10. Yhteenveto käsillä olevan tutkimuksen empiirisestä 
osuudesta 

 
 
Käsillä olevan tutkimuksen empiirisen osuuden kerääminen on ollut pitkä ja monivaiheinen pro-
sessi. Empiirisen osuuden kerääminen on keskittynyt harvaan asutun maaseudun esimerkkikun-
nan kehittämisen avainhenkilöiden etsimiseen ja löytämiseen. Sitä on jouduttu suunnittelemaan ja 
suuntaamaan uudelleen monta eri kertaa tutkimusprosessin eri vaiheissa. Paikallinen toimija-
avaruus ei ole kovin vahva Soinin kaltaisessa harvaan asutun maaseudun kunnassa. Siksi kohde-
henkilöiden etsiminen ja löytäminen elämänurasopimusten tekemiseksi on ollut vaativa tehtävä. 
 
Empiirisen aineiston kerääminen on ollut johdonmukainen prosessi, jossa on edetty vaiheesta toi-
seen siten, että uusi vaihe on aina rakentunut edellisen vaiheen antaman tietämyksen varaan. Siten 
aikaisempien empirian keräämisvaiheiden antamat tiedot ja parantunut ymmärrys on sisältynyt 
seuraavien empiiristen vaiheiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Mahdollinen vanhentunut tie-
tämys on pudotettu pois peräkkäisten vaiheiden tuloksena. Kyse on kumulatiivisesta ymmärryk-
sen lisäämisestä. 
 
Soinilaisten nuorten asenteita ja valmiuksia ryhtyä edistämään oman kuntansa kehittämistä selvi-
tettiin Paunikallion kehittämän kyselyn avulla. Kohdejoukoksi otettiin Soinin peruskoulun 9-
luokkalaiset. Alkuoletuksena oli, että nimenomaan nuoria kannattaisi lähestyä pitkäaikaista elä-
mänurasuunnittelua koskevissa asioissa. Nuorillahan on elämä vielä edessään. Voisi hyvin kuvitel-
la, että tällaiset henkilöt haluavat suunnitella tulevaisuuttaan ja ovat potentiaalisia elämänurasopi-
muksen tekijöitä. Käytännön tutkimus kuitenkin osoitti, että nuorille tällainen pitkäntähtäimen si-
toutuminen on vieras ajatus. Heillä oli jopa suuria vaikeuksia yleensä hahmottaa mistä oli kysy-
mys. Ja toisin kuin etukäteen ajateltiin, havaittiin, että elämänurasopimuksista kiinnostuneita ei 
kannatakaan lähteä etsimään nuorten ihmisten joukosta. Kuitenkin osatutkimuksen myönteisiä tu-
loksia oli muun muassa se, että soinilaiset nuoret pitivät yrittäjyyttä henkilökohtaisena vaihtoeh-
tona useammin kuin suomalaiset nuoret keskimäärin. Soinilaisissa nuorissa on terve pohja tulevil-
le kehittämistoimenpiteille, mutta käsillä olevan tutkimuksen empiiristä pohjaa ei voitu rakentaa 
peruskoulussa opiskelevien varaan. 
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Sopivaa kohderyhmää ryhdyttiin seuraavaksi etsimään osatutkimuksella Soinin kunnan kehittämi-
seksi. Tämän osatutkimuksen haastattelujen avulla selvitettiin kohdehenkilöiden sitoutumista ko-
tiseutuunsa, yrittäjäominaisuuksia, kiinnostusta yritystoimintaan ja tulevaisuuden suunnitelmia. 
Tutkimuksen siihen mennessä hankitun näkemyksen mukaan ihannehaastateltava oli teknillisen 
tai kaupallisen koulutuksen saanut, muutaman vuoden työelämässä ollut henkilö, jolla on hyvät 
yrittäjäominaisuudet, vahvat siteet syntymä- tai kotiseutuunsa ja joka jatkossa suunnittelee yritys-
toiminnan käynnistämistä kotiseudulleen. Suurin osa haastatelluista löydettiin niin sanotun lumi-
pallo-otannan avulla. Haastatelluista noin 10 % oli yrittäjiä. Tutkimuksen kohdehenkilöt asennoi-
tuivat positiivisesti Soinin kehittämiseen ja joka neljännellä oli liikeideakin jo valmiina. Haastatel-
luista 30 % oli hyvin kiinnostuneita ja 53 % jonkin verran kiinnostuneita oman yritystoiminnan 
aloittamisesta. Työpaikan ja toimeentulon saaminen kannustaisi eniten kehittämään kotikuntaa. 
Perhe, vanhemmat ja sukulaiset sitoivat haastateltuja eniten Soiniin. Tutkimuksessa tiedusteltiin 
vastaajan halukkuutta tehdä elämänurasopimus kunnan kanssa. Myöntävän vastauksen antoi 25 
vastaajaa, ehkä-vastauksen 65 vastaajaa ja kieltävän vastauksen 16 henkilöä. Vastaajista 28 oli ha-
lukas lähtemään mukaan elinkeinojoukkueeseen, 65 antoi ehkä-vastauksen ja 13 kieltävän vasta-
uksen. 
 
Monet selvitykset korostavat olemassa olevien yritysten tärkeyttä työpaikkojen luomisessa. Var-
sinkin teollisuusyritysten kehittämisessä nähdään mahdollisuuksia kehittää harvaan asutun maa-
seudun kuntia. Seuraavassa vaiheessa päätettiin tarkemmin selvittää soinilaisten teollisuusyritysten 
osaamisen tasoa, yritysten kasvun esteitä, yrityskulttuurin nykytilaa ja yritysjohdon ja avainhenki-
löiden näkemyksiä kehittämis- ja koulutustarpeista. Soinilaisten yritysjohtajien oma näkemys yri-
tystensä tilasta oli hyvin positiivinen. Yritysten yhteenlasketun liikevaihdon odotettiin kasvavan 18 
% seuraavana vuonna. Yritysten kasvua rajoittivat yrittäjien oman arvion mukaan eniten vaaditta-
vien investointien suuruus, oman pääoman niukkuus, vaadittava lisäkäyttöpääoma, korkeat palk-
kakustannukset, kireä kilpailu markkinoilla ja omistajien haluttomuus lisäriskiin. Yritysjohdon 
mukaan suurimmat kehittämistarpeet olivat uusissa tuotteissa, teknologiassa, henkilöstössä, tieto-
jenkäsittelyssä, liiketoimintaosaamisessa ja tietohallinnossa. Halua avainhenkilöiden kehittämiseen 
oli kaikissa muissa yrityksissä paitsi yhdessä. Eniten koulutusta toivottiin automaattisessa tietojen 
käsittelyssä, markkinoinnissa ja myyntitaidossa. 
 
Kohdekunnan paikallisen toimija-avaruuden vahvistamista edistettiin Soinin elinkeinojoukkueen 
valmentaminen –kokeiluhankkeella antamalla osallistujille valmennusta käytännön yritystaidoissa. 
Lisäksi kokeiltiin elinkeinojoukkue-ajattelua, joka voisi merkittävästi edistää kunnan kehittämistä. 
Sopivia koulutettavia oli etsitty osatutkimuksessa Soinin kehittämiseksi ja osatutkimuksessa soini-
laisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutustarpeista. Hankkeen koulutussuunnitelma laadit-
tiin kohdekunnan teollisuusyrityksiltä saatujen toivomusten perusteella. Koulutuksesta saatu pa-
laute oli myönteistä. Elinkeinojoukkueen alkioita pystyttiin luomaan hankkeen ajaksi. 
 
Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksella haluttiin löytää henkilöitä, jotka tekisivät 
elämänurasopimuksen kunnan kanssa. Osatutkimuksella testattiin yksilötasolla käsillä olevassa 
tutkimuksessa kehitettyä mallia kunnan menestymisen perustekijöistä. Haastattelulomakkeen al-
kuun lisättiin kohta ”Urasuunnittelun lähtökohdat”, jossa esitettyjen kysymysten oletettiin olevan 
tärkeitä kotiseudun kehittämisestä kiinnostuneelle henkilölle. Haastattelun lopussa tiedusteltiin 
osaamisalueita, joiden osalta vastaajat olivat halukkaita parantamaan tietojaan ja taitojaan. Haasta-
telluista henkilöistä 44 oli osallistunut johonkin aikaisempaan käsillä olevan tutkimuksen osatut-
kimukseen. Uusia haastateltavia löytyi 11. Yhteensä haastateltiin 55 henkilöä. Näistä 42:lla oli yri-
tysidea jo valmiina tai melko valmiina. Vastaajista 6 oli täysin samaa mieltä ja 18 jokseenkin samaa 
mieltä, kun kysyttiin halukkuutta elämänurasopimuksen solmimiseen kunnan kanssa. 
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Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksessa tilastollinen käsittely keskittyi löytämään 
eroja elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen välillä. Osatut-
kimuksen kohdista urasuunnittelun lähtökohdat, tunnetekijät, tahtotekijät, tietotekijät, tilanneteki-
jät, resurssit, osaaminen ja kansainvälisyys muodostettiin kustakin erikseen summamuuttujien 
keskiarvot. 
 
Taulukossa 38 esitetään yhteenveto tehdyistä analyyseistä. X-merkillä ilmaistaan ne analyysien tu-
lokset, joissa erot kyseisten ryhmien kesken ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla 
p<0,05. Näiden summamuuttujien keskiarvojen perusteella tilastollisesti merkittäviä eroja merkit-
sevyystasolla p<0,05 oli elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden haastatel-
tujen välillä tunne-, tahto- ja tietotekijöiden osalta. Yrittäjien ja muiden haastateltujen osalta vas-
taavia tilastollisesti merkitseviä eroja oli resurssien ja osaamisen osalta. Yrittäjillä oli enemmän yri-
tystoiminnan vaatimia resursseja ja osaamista. Miesten ja naisten kesken tilastollisesti merkitseviä 
eroja oli vain kansainvälisyydessä. Miehet olivat kansainvälistyneempiä kuin naiset käsillä olevassa 
tutkimuksessa. Osa tuloksista on suuntaa-antavia, koska kyseessä eivät ole satunnaisotokset ja 
koska havaintojoukot ovat osassa tapauksia pieniä. 
 

Taulukko 38.  Summamuuttujien keskiarvojen vertailu eri vertailuryhmien kesken. Tilastollisesti 
merkitsevät erot merkitsevyystasolla p<0,05 ovat merkityt X:llä. Elämänurasopi-
muksesta kiinnostuneet n=26, muut haastatellut n=29; yrittäjät n=26, muut haas-
tatellut n=29; miehet n=34, naiset n=21. 

 
 
Summamuuttujista voimakkaimmin korreloivat tunne- ja tahtotekijät keskenään, resurssit ja 
osaaminen keskenään, tilannetekijät ja osaaminen keskenään sekä tilannetekijät ja resurssit keske-
nään. Korrelaatiota esiintyi myös tahtotekijöiden ja tietotekijöiden välillä, tunne- ja tietotekijöiden 
välillä, tietotekijöiden ja urasuunnittelun lähtökohtien välillä, tunnetekijöiden ja urasuunnittelun 
lähtökohtien välillä sekä osaamisen ja kansainvälisyyden välillä. Käsillä olevan tutkimuksen kehit-
tämismallin ja esiintyvien korrelaatioiden perusteella voidaan vetää seuraavia johtopäätöksiä: 
 

- tunne- ja tahtotekijät on otettava kehittämistoiminnassa vahvasti huomioon 
- ilman riittäviä resurssia harvaan asutulle maaseudulle ei kerry osaamista 

Elämänurasopi-
muksen tekemisestä 
kiinnostuneet/
muut haastatellut

Yrittäjät/
muut haastatellut

Miehet/
naiset

n=26/n=29 n=26/n=29 n=34/n=21

Tunnetekijät X
Tahtotekijät X
Tietotekijät X
Tilannetekijät

Resurssit X

Osaaminen X
Kansainvälisyys X

  
  

Elämänurasuunnittelun 
lähtökohdat 
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- tärkeimpien tilannetekijöiden, eli seudun kulttuuritekijöiden, verkostosuhteiden luomisen 
ja paikallishallinnon aktiivisuuden, merkitys osaamisen vahvistamisessa on suuri 

- tärkeimpien tilannetekijöiden merkitys myös resurssien lisäämisessä on suuri 
 
Tarkempi analyysi kysymystasolla eri ryhmien kesken tehtiin khiin neliö -testin avulla. Tilastolli-
sesti merkitseviä eroja elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden haastateltu-
jen välillä oli eniten tunne- ja tahtotekijöissä. Summamuuttujan eroja elämänurasopimuksen te-
kemisestä kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen välillä urasuunnittelun lähtökohdissa testattiin 
t-testin avulla. Elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneet haluavat tehdä tulevaisuutensa it-
se, he ovat kiintyneitä kotiseutuunsa, heillä on juuret tiukasti kotiseudussa kiinni ja he haluavat 
tehdä jotain kotiseutunsa hyväksi. Erot ovat tilastollisesti merkitseviä merkitsevyystasolla p<0,01. 
 
Harvaan asutun maaseudun kehittämisen avainhenkilöiden piirteitä hahmotettiin faktorianalyysin 
avulla. Ekploratiivisessä faktorianalyysissä tulokset tiivistettiin kahteen faktoriin eri henkilöteki-
jöissä. Tunnetekijöissä löydettiin luontoihmisen ja sosiaalisen yrittäjän faktorit. Tahtotekijöissä 
löydettiin kotiseuturakkaan oppijan ja kehittäjän sekä muualta työnsä hakevan faktorit. Tietoteki-
jöissä löydettiin elinikäisen oppijan ja käytännön kautta oppijan faktorit. Tilannetekijöissä löydet-
tiin nykyisiä resursseja hyödyntävän verkostoitujan sekä henkilökohtaisen verkostoitujan faktorit. 
Taulukossa 39 esitetään tiivistetyt faktoriratkaisut tunne-, tahto-, tieto- ja tilannetekijöille. 
 

Taulukko 39.  Tiivistetyt faktoriratkaisut tunne-, tahto-, tieto- ja tilannetekijöille. N=55. 

Faktori 1 Faktori 2

Tunnetekijät Luontoihminen Sosiaalinen yrittäjä

Tahtotekijät Kotiseuturakas oppija ja kehittäjä Muualta työnsä hakeva

Tietotekijät Elinikäinen oppija Käytännön kautta oppiva

Tilannetekijät Nykyisiä resursseja hyödyntävä verkostoituja Henkilökohtainen verkostoituja  
 
Kunkin faktoriratkaisun osalta laskettiin kaikille vastaajille faktoripisteet. Tilastollisesti merkitsevät 
erot elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden haastateltujen osalta keskitty-
vät taas tunne- ja tahtotekijöihin. Suoritettu analyysi viittaa siihen, että elämänurasopimuksen te-
kemisestä kiinnostuneita kannattaa etsiä luontoa, sosiaalisuutta ja kotiseutua arvostavista ihmisis-
tä, jotka haluavat oppia uutta koko elämänsä ajan. 
 
Tärkeä tulos saatiin erotteluanalyysillä, kun urasuunnittelun lähtökohtia ja eri henkilötekijöitä kos-
kevilla muuttujilla tehtiin erotteluanalyysi elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja 
muiden haastateltujen välillä. Analyysin mukaan tahtotekijöiden perusteella voidaan 80 % alkupe-
räisistä tapauksista luokitella oikeisiin ryhmiin. Tahtotekijöitä koskevien muuttujien perusteella 
elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneet haluavat tarttua tilaisuuksiin, joita kotiseudulla 
ilmaantuu, haluavat tehdä työtä kehittääkseen itseään ja ovat kiinnostuneita uusien tietojen ja tai-
tojen hankkimisesta. Kun analyysi suoritettiin käyttämällä yhtä aikaa tunne- ja tahtotekijöitä, alku-
peräisistä tapauksista voitiin luokitella oikein 78 %. Tunnetekijöitä kuvaavien muuttujien perus-
teella elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneet arvostavat luontoa ja sosiaalista yrittäjyyt-
tä. 
 
Myös koulutustaustan yhteyttä kiinnostukseen tehdä elämänurasopimus selvitettiin khiin neliö  
-testin avulla. Korkeampi koulutustaso on yhteydessä kiinnostukseen tehdä elämänurasopimus. 
Ero oli tilastollisesti merkitsevä merkitsevyystasolla p<0,05. Sen sijaan koulutuksen suuntautumi-
sen ja elämänurasopimuksen tekohalukkuuden välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. 



10. Yhteenveto käsillä olevan tutkimuksen empiirisestä osuudesta 

191 

Edellä mainitut empiirisen kokeilun tulokset, joissa analyysi perustuu alle 30 havainnon joukkoon, 
ovat suuntaa antavia. 
 
Osatutkimuksessa Soinin kunnan kehittämiseksi haastatelluista noin 23 % asui vakituisesti kohde-
kunnan ulkopuolella. Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksessa vastaava luku oli 
noin 16 %. Monilla muualla asuvista oli kiinteät siteet syntymäkotikuntaansa Soiniin ja he olivat 
kiinnostuneita entisen kotikuntansa kehittämisestä. Muualle muuttaneet yritysjohtajat, yritysten 
avainhenkilöt, eri alojen asiantuntijat ja muut kehittämiseen vaikuttavat henkilöt voivat olla oleel-
linen osa ei-paikallista toimija-avaruutta harvaan asutun maaseudun kunnissa. 
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11. Johtopäätökset ja pohdinta 

11.1. Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteiden toteutuminen 
 
Käsillä olevan tutkimuksen alkupuolella esitettiin tutkimuksen päätavoite ja viisi alatavoitetta, joi-
hin tutkimuksen tulisi vastata. Tutkimuksen päätavoite kuului seuraavasti: 
 
” Käsillä olevan tutkimuksen tavoitteena on luoda uusi malli harvaan asutun maaseudun kuntien 
menestymisen perustekijöistä kehittämisajattelun pohjaksi ja paikallisen toimija-avaruuden vahvis-
tamiseksi. Malli luodaan kirjallisuustutkimuksesta saatavan teoreettisen tiedon ja käytännön toi-
minnan kautta omaksutun hiljaisen tiedon pohjalta. Malli hiotaan lopulliseen muotoonsa empiiris-
ten kokeilujen tulosten perusteella.” 
 
Tarkennettu malli (kuvio 33) kunnan menestymisen perustekijöistä kuvaa varsin kattavasti asioita, 
joilla kehitystä voidaan edistää harvaan asutun maaseudun kunnissa. Mallia on käsillä olevan tut-
kimuksen kuluessa rakennettu ja tarkasteltu monipuolisesti olemassa olevan kirjallisuuden pohjal-
ta ja harvaan asutun maaseudun kuntien kehittämisen näkökulmasta. Malli on toiminut hyvin, kun 
sen varaan rakennettiin käsillä olevan tutkimuksen tärkein osatutkimus. Malli on yksinkertainen, 
mutta sen eri osat sisältävät paljon erilaisia asioita. 
 
Kehitetyssä uudessa mallissa harvaan asutun maaseudun kuntien kehittymisen perustekijöitä ovat 
uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen, resurssit, osaaminen ja kansainvälisyys. Mallin hionta 
empiiristen tulosten pohjalta lopulliseen muotoonsa tehdään jäljempänä. 
 
Käsillä olevat tutkimuksen ensimmäinen alatavoite kuului: 
 
1. Hahmottaa kehitettyyn malliin soveltuva yksilöpohjainen menettelytapa harvaan asutun 

maaseudun kehittämiseksi. 
 
Tutkimuksessa kehitettiin kokonaan uusi menettelytapa harvaan asutun maaseudun kehittämisek-
si: elämänurasopimus kunnan ja yksittäisen henkilön kesken. Kohdassa 5 määritellään käsillä ole-
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van tutkimuksen tarkoittama elämänurasopimus ja hahmotellaan elämänurasopimuksen muotou-
tumista. Elämänkulkumme on kahden aktiivisen voiman, yhteiskunnan (objektiivinen tekijä), ja 
yksilön (persoonallinen, subjektiivinen tekijä) vuorovaikutuksen tulosta. Yksilöllä on aina persoo-
nallista ja yksilöllistä vaikutusta oman elämänsä kulkuun. Paikallisen yhteisön etu on, että yksilön 
mielenkiinto saadaan kohdistumaan asioihin, jotka edistävät uusien paikallisten toimeentulomah-
dollisuuksien syntymistä. 
 
Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksen lomakkeiston laadinnan yhteydessä tehtiin 
myös lomake, jota voidaan käyttää elämänurasopimusta solmittaessa. Lomake oli hyvin yksinker-
tainen käsittäen sopijaosapuolet, sopimuksen tavoitteet, kohdehenkilön osalta tehtävät toimenpi-
teet ja kunnan tuen kohdehenkilölle. Sopimus voidaan tehdä myös vapaamuotoisesti lähtien osa-
puolten kulloisistakin tarpeista. Sopimus voi olla jopa suullinen. Sopimusmahdollisuuksia selvite-
tään yksittäisen kuntalaisen mielenkiinnon pohjalta siten, että sekä kunta että yksilö hyötyvät. So-
pimuksen kesto on rajallinen, muutamasta kuukaudesta useaan vuoteen. Elämänurasopimusta 
tarkastellaan ja muutetaan aina, kun siihen on tarvetta. Ihannetapauksessa useat elämänurasopi-
mukset kunnan ja yksilön välillä muodostaisivat jopa vuosikymmeniä jatkuvan ketjun. Useiden 
elämänurasopimusten muodostama kokonaisuus muuttuisi aina tilanteen vaatimuksien mukaan. 
 
Toinen tutkimuksen alatavoite kuului seuraavasti: 
 
2 Tehdä empiirinen kokeilu kehittämisajattelun pohjana olevan mallin ja yksilöpohjaisen 

kehittämismallin eli kunnan ja kehittäjäyksilön välille solmittavan elämänurasopimuksen 
soveltumisesta kehittämistyöhön tutkimuksen kohdekunnassa. Empiirisessä kokeilussa 
erityisesti kehitetään paikallisten toimijayksilöiden löytämisprosessia ja paikallisen toimija-
avaruuden vahvistamisprosessia, joiden kautta saadaan lisää ihmisiä mukaan kehittämis-
työhön. Kokeilun avulla identifioidaan henkilötekijöitä, jotka voivat johtaa elämänuraso-
pimuksen solmimiseen yksittäisen henkilön ja kunnan kesken. 

 
Empiirinen kokeilun kunnaksi valittiin Soinin kunta ja kohdehenkilöitä etsittiin usean osatutki-
muksen avulla vuosina 1997-2001. Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimus pohjautui 
pääosiltaan kehitettyyn malliin kunnan menestymisen perustekijöistä. Tämä kehittämismalli siir-
rettiin osatutkimuksessa yksilötasolle. 
 
Hyvät viitteet elämänurasopimuksiin halukkaiden ihmisten etsimiselle saatiin elämänurasuunni-
telman tekeminen –osatutkimuksessa, kun kysyttiin haastateltujen kantaa elämänurasuunnitelman 
tekemisen lähtökohtiin. Tässä kohdassa elämänurasopimuksista kiinnostuneet erosivat tilastolli-
sesti merkitsevästi muista haastatelluista merkitsevyystasolla p<0,05. Elämänurasopimuksista 
kiinnostuneet haluavat tehdä tulevaisuutensa itse, he ovat kiintyneitä kotiseutuunsa, heillä on juu-
ret tiukasti kotiseudussa kiinni ja he haluavat tehdä jotain kotiseutunsa hyväksi. 
 
Elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimukseen osallistuneista henkilöistä 12 oli kiinnostu-
nut elämänurasopimuksen tekemisestä kunnan kanssa. Henkilöistä, jotka olivat kiinnostuneita 
elämänurasopimuksen tekemisestä, kahdeksan oli joko yrittäjiä tai yritysten avainhenkilöitä ja yksi 
henkilö oli sekä yrittäjä että toisen palveluksessa oleva. Vain kolme henkilöä kahdestatoista työs-
kenteli toisen palveluksessa työntekijätasolla. 
 
Marraskuun 2001 ja tammikuun 2002 välisenä aikana solmittiin yhteensä viisi kirjallista elämän-
urasopimusta yksittäisen henkilön ja kunnan välillä. Elämänurasopimuksissa eriteltiin myös konk-
reettisia lyhyen tähtäimen kehittämissuunnitelmia. Kehittämissuunnitelmista kolme liittyi yritysten 
taloustiedon parantamiseen, yksi tuotantotekniikan tuntemisen edistämiseen ja yksi tietyn alan yri-
tysten kilpailukyvyn lisäämiseen. Elämänurasopimukset sisälsivät toimenpiteitä, jotka kestivät 
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muutamasta päivästä jopa useaan vuoteen. Siten solmittuja sopimuksia voidaan pitää avauksina 
elämänuran suuntaamisessa siten, että kohdekunnan kehittäminen ja henkilökohtaiset kehittämis-
tavoitteet yhdistetään. Sopimuksista voitaisiin käyttää myös nimityksiä ”Minä ja kunta -sopimus” 
tai ”Oma kunta –sopimus”. Harvaan asutun maaseudun aseman korjaamiseen tarvitaan henkilöi-
tä, jotka omistavat elämänuransa kyseisten elinolosuhteiden parantamiseen. Edessä on sukupolvi-
en työ, koska harvaan asutun maaseudun asema on heikentynyt vuosikymmeniä. Siksi tarvitaan 
harvaan asutun maaseudun kuntien ja kehittäjien välille sopimusketjuja, jotka kestävät läpi elä-
mänuran ja joita voidaan kutsua elämänurasopimuksiksi. 
 
Käsillä olevan tutkimuksen kuluessa kehittämisen avainryhmiksi kohdekunnassa valikoituivat 
toimivat yrittäjät, yritystoimintaa kohdekuntaan suunnittelevat, yritysten avainhenkilöt ja kehittä-
mistoiminnoista vastaavat ihmiset sekä yleensäkin kaikki kuntalaiset, joita oman kunnan kehittä-
minen erityisesti kiinnostaa. 
 
Suoritetun erotteluanalyysin mukaan yksinomaan tahtotekijöiden perusteella pystyttiin 80 % alku-
peräisistä tapauksista luokittelemaan oikein elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneisiin ja 
muihin haastateltuihin. Kun yhdistettiin tunne- ja tahtotekijät, vastaava erotteluprosentti oli 78. 
Siten tunne- ja tahtotekijät ovat avainasemassa etsittäessä elämänurasopimuksiin halukkaita ihmi-
siä harvaan asutun maaseudun kunnissa. Tunne- ja tahtotekijöiden avulla elämänurasopimuksista 
kiinnostuneet sitoutuvat kehittämisprosesseihin. 
 
Henkilötekijöistä tehdyn faktorianalyysin tulokset tiivistettiin tunne-, tahto-, tieto- ja tilanneteki-
jöiden osioissa kukin kahteen faktoriin. Tunnetekijöissä löytyivät luontoihmisten ja sosiaalisten 
yrittäjien faktorit, tahtotekijöissä kotiseuturakkaan oppijan ja kehittäjän sekä muualta työnsä ha-
kevan faktorit, tietotekijöissä elinikäisen oppijan ja käytännön kautta oppijan faktorit ja tilannete-
kijöissä nykyisiä resursseja hyödyntävän verkostoitujan ja henkilökohtaisen verkostoitujan fakto-
rit. 
 
Faktoripisteiden avulla tarkasteltiin eroja eri vastaajaryhmien välillä. Elämänurasopimuksen teke-
misestä kiinnostuneet erosivat tilastollisesti merkitsevästi muista haastatelluista merkitsevyystasol-
la p<0,05 luontoa arvostavat –faktorin osalta, merkitsevyystasolla p<0,05 sosiaalista yrittäjyyttä 
arvostavat –faktorin osalta, merkitsevyystasolla p<0,001 kotiseuturakas oppija ja kehittäjä –
faktorin osalta ja merkitsevyystasolla p<0,01 elinikäinen oppija –faktorin osalta. Siten pienissä ja 
syrjäisissä maaseutukunnissa pitäisi elämänurasopimusten piiriin etsiä luontoihmisiä, sosiaalisia 
yrittäviä ihmisiä, kotiseuturakkaita oppijoita ja kehittäjiä sekä elinikäisiä oppijoita. 
 
Khiin neliö -testin mukaan elämänurasopimuksen tekemisestä kiinnostuneiden ja muiden haasta-
teltujen välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja merkitsevyystasolla p<0,05 siinä, että he haluavat 
muuttaa muualle opiskelemaan, mutta palata sitten takaisin. Käsillä olevan tutkimuksen mukaan 
nämä ihmiset ovat avainasemassa vahvistettaessa harvaan asutun maaseudun paikallisia toimija-
avaruuksia. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa yrittäjät erosivat tilastollisesti merkitsevästi muista haastatelluista 
merkitsevyystasolla p<0,05 nykyresursseja hyödyntävä verkostoituja –faktorin osalta ja merkitse-
vyystasolla p<0,01 henkilökohtainen verkostoituja –faktorin osalta. Vaikka empiirisen osan tilas-
tollinen osuus ei perustu satunnaisotokseen ja vaikka osassa analyysejä havaintojoukko on pieni, 
ovat tulokset johdonmukaisia ja selkeitä. Harvaan asutun maaseudun kuntien tulisi etsiä uusia ja 
uusiutuvia yrittäjiä, resurssien tuojia, osaajia ja kansainvälistäjiä edellä mainittujen ominaisuuksien 
pohjalta, kuvio 80. 



11. Johtopäätökset ja pohdinta 

195 

 
Kuvio 80. Tutkimuksessa kehitetty uusi malli uusien ja uusiutuvien yrittäjien, resurssien tuo-

jien, osaajien ja kansainvälistäjien hakemiseksi harvaan asutun maaseudun kuntien 
kehittämisessä. 

 

Uudet ja uusiutuvat
yrittäjät
kehittymiskykyisistä
ja –haluisista
kuntalaisista
●  Tunnetekijät

-   luontoihmiset
-   sosiaaliset yrittäjät

● Tahtotekijät
-   kotiseuturakkaat

oppijat/kehittäjät
-   muualta opin ja 

työkokemuksen hakevat
paluumuuttajat

● Tietotekijät 
-   elinikäiset oppijat
-   käytännön kautta oppijat

● Tilannetekijät
-   nykyisiä resursseja

hyödyntävät verkostoitujat
-   henkilökohtaiset

verkostoitujat

Resurssien tuojat
● luonnonvararesurssit
● fyysiset toimintaresurssit 
● työvoimaresurssit 
● rahoitusresurssit 
● toimintaympäristöresurssit

Osaajat
● talousosaaminen 
● markkinointiosaaminen 
● tuotanto-osaaminen 
● yhteistoimintaosaaminen

Kansainvälistäjät
● uudet markkinat 
● uudet tuotteet
● erikoistuminen
● mittakaavaedut 
● kulttuurien tuntemus
● uudet rahoituslähteet 
● uusi tieto markkinoinnista 
● uudet virikkeet liiketoiminnan 

kehittämiseen 

Kunnan kehittyminen

Elämänura-
sopimusten
solmiminen
ja elinkeino-
joukkueen
muodostu-
minen

Yritysten
laajentumisia.
Uusia työpaikkoja.
Uusia yrityksiä.

Työntekijöiden 
sisäistä yrittäjyyttä.
Yritysten avainhen-
kilöiden ja hankeve- 
täjien valmentamista.
Uskoa omiin mah-
dollisuuksiin. 
Kehittämisilmapiirin
paranemista. 
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Kuvion 80 mallissa on yhdistetty tutkimuksen aikana kertynyt teoreettinen ja empiirinen tietous. 
Vaikka tilastollinen käsittely ei perustu satunnaisotokseen ja osassa analyysejä havaintojoukon ko-
ko on pieni, antaa kuvio 80 vankan suuntaa antavan näkemyksen suomalaisen harvaan asutun 
maaseudun kehittämiseen. 
 
Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen -kokeiluhankkeen alkuaikoina syntyi vajaan kymmenen 
hengen tiivis ryhmä, jonka jäsenistä kolme perusti oman yrityksen. Syksyllä 2000 tämä ryhmä 
muodosti Soinin elinkeinojoukkueen alkion. Ryhmä on kuitenkin myöhemmin vetäjän vaihduttua 
ja kehittämishankkeen päätyttyä hajonnut. 
 
Uusi vetäjä kokosi hankkeen loppuvaiheessa muutamassa kuukaudessa Soinin palvelu- ja kaup-
piasyrittäjistä tiiviin uuden ryhmän, joka jatkoi hankkeen ajan yhteisten toimenpiteiden suunnitte-
lua ja toteuttamista. Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen -kokeiluhankkeen loppukuukausi-
na hankkeen vetäjä kehitti kymmenen iskulausetta, jotka viikko kerrallaan laitettiin näkyvästi esille 
palvelu- ja kauppiasyrittäjien tiloihin. Yrittäjien mukaan näistä iskulauseista saatiin myönteistä pa-
lautetta asiakkailta. Ihmiset olivat alkaneet ajatella asioita laajemmin ja alkaneet hyödyntää oman 
kuntansa palveluja aikaisempaa laajemmin. Uuden vetäjän mukaan yrittäjien innostaminen ja in-
nostuminen johti positiiviseen yhteisen tulevaisuuden visiointiin ja antoi yrittäjille uutta henkistä 
energiaa. 
 
Alkuperäinen ajatus elinkeinojoukkueesta oli, että siihen kuuluisi eri toimialoja edustavia yrittäjiä 
ja muita kehittämisen avainhenkilöitä. Kokeilu kuitenkin osoitti, että samalta toimialalta koottu 
elinkeinojoukkue voi olla jopa toimivampi kuin alkuperäisten suunnitelmien mukainen kattavasti 
kunnassa toimivien yritysten toimialoja edustava elinkeinojoukkue. Samalla toimialalla toimivien 
yrittäjien on helpompi löytää yhteisiä kehittämishankkeita, joista kaikki osallistujat tuntevat hyöty-
vänsä. Saman alan toimijat puhuvat keskenään paremmin ”samaa kieltä”. 
 
Saatujen kokemusten perusteella parhaalta vaihtoehdolta näyttäisi se, että kuntaan saadaan muo-
dostettua useita rinnakkaisia elinkeinojoukkueita, joissa kussakin erikseen jäsenet ovat samalta tai 
lähes samalta toimialalta. Tällöin saavutetaan sekä synergiaetuja samalla alalla toimivien yrittäjien 
yhteishankkeista että monipuolinen näkemys kunnan kehittämiseen, kun kunnan yritykset ovat 
kattavasti edustettuna kehittämistoiminnassa. 
 
Yrittäjät ovat toivoneet elinkeinojoukkuehankkeelle jatkoa. Elinkeinojoukkueen muodostaminen 
ja sen toiminta pienissä harvaan asutun maaseudun kunnissa on pitkäjänteistä toimintaa. Se vaatisi 
elinkeinojoukkueen jäsenten valmentamista työskentelyyn sekä tuekseen hankkeen vetäjän. Vetäjä 
kokoaa ryhmän ja toimii sen motivoijana. Vetäjän tehtävänä on myös toimia kokoonkutsujana ja 
hoitaa käytännön järjestelyjä. 
 
Määrätietoista toimintaa elämänurasopimusten solmimiseksi jatkettiin alkuvuoteen 2005. Yhtenä 
esimerkkinä aloitteellisuuden lisääntymisestä voidaan mainita, että eräs käsillä olevan tutkimuksen 
kohdeyritys jätti vuoden 2004 keväällä esityksen Soinin kunnalle yhden toimintansa lopettaneen 
yrityksen toiminnan jatkamisesta. Kyseessä oli kymmeniä työpaikkoja. 
 
Kolmas tutkimuksen alatavoite kuului seuraavasti: 
 
3. Analysoida tuloksia empiirisestä kokeilusta. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa hahmotettu elämänurasopimuksiin perustuva harvaan asutun maa-
seudun kuntien kehittämismenetelmä on hyvin vaativa ja pitkäjänteinen prosessi. Pelkkä sopivien 
henkilöiden etsintäprosessi kohdekunnassa käsitti kaikille 9-luokkalaisille suunnatun osatutkimuk-
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sen, lumipallo-otannalla suoritetun osatutkimuksen Soinin kunnan kehittämiseksi, osatutkimuksen 
soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutustarpeista, erillisen kokeiluhankkeen Soinin 
elinkeinojoukkueen valmentamiseksi ja elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksen. 
Monet asiat vaikuttavat nuorten ja työikäisten ihmisten elämään harvaan asutulla maaseudulla. 
Asukkaiden suunnitelmat muuttuvat jatkuvasti elämäntilanteiden muuttumisen vuoksi. Vaikeute-
na on saada nämä asiat sopimaan yhteen kunnan kehittämisen kanssa. Menetelmän laaja sovelta-
minen vaatii riittävät voimavarat ja on välttämätöntä saada asialle omistautuneet hankevetäjät. 
Haasteena on ihmisten mukaan saaminen. Yksittäisten henkilöiden ja kunnan tulee tunnistaa yh-
teiset etunsa. Tulokset syntyvät pienistä kunnan kehittämiseen vaikuttavien ihmisten toimenpiteis-
tä, joista syntyy ajan kuluessa suuri virta. Menetelmää vuosia sovellettaessa tuloksena voi olla op-
piva kunta, jossa kuntalaiset ottavat tavanomaista enemmän vastuuta omasta ja kunnan kehittämi-
sestä. 
 
Käytännössä käsillä olevassa tutkimuksessa kehitetyn mallin soveltaminen harvaan asutun maa-
seudun kuntiin voi edetä kuviossa 81 esitetyn mukaisesti. Mallissa on sovellettu myös yritysten, 
kuten Nokian, käyttämiä kehittämisprosesseja. 
 
Ensimmäiseksi on määriteltävä kunnan visio ja tehtävä strategiset valinnat. Jokaisen kunnan olisi 
määritettävä oma olosuhteisiinsa sopiva tulevaisuuden kuvansa. Tulevaisuuden kuvan on oltava 
realistinen ja toteutettavissa oleva. Strategisten valintojen avulla pyritään toteuttamaan valittu tu-
levaisuuden kuva. Vision muodostaminen ja strategiset valinnat tehdään normaalisti laadittaessa 
kunnan kehittämisohjelmaa. Jo tässä vaiheessa voidaan päättää, että elämänurasopimuksia käyte-
tään yhtenä kehittämisen välineenä. Elämänurasopimukset ovat tehokas apuväline pitkäjänteiseen 
ja tavoitehakuiseen harvaan asutun maaseudun kuntien kehittämistyöhön. 
 
Seuraavassa vaiheessa asetetaan elämänurasopimusten käyttämiselle tarkemmat tavoitteet, nivelle-
tään se muuhun kuntakehittämiseen, laaditaan aikataulu ja varataan hankkeelle tarvittavat raha- ja 
henkilöresurssit. Vetäjän valinta on syytä tehdä huolellisesti hankkeen onnistumisen ja jatkuvuu-
den varmistamiseksi. Saavutettuja tuloksia on sopivin väliajoin tarkasteltava ja suunnattava hanke 
tarvittaessa uudelleen. 
 
Yksilökeskeinen kehittämispolitiikka eroaa ohjelmakeskeisestä kehittämispolitiikasta etupäässä 
pitkäjänteisyyden ja suunnitelmallisuuden osalta. Ohjelmakeskeisessä kehittämispolitiikassa oh-
jelmakaudet tulevat ja menevät 6-7 vuoden välein. Ohjelmakauden alkaessa kuluu normaalisti 1-2 
vuotta ennen kuin kehittämisprojektit pääsevät käyntiin. Tämän 1-2 vuotta kestävän siirtymäajan 
kuluessa kehittämistoiminnassa ei tapahdu paljoakaan. Muutamia vuosia kestävät kehittämispro-
jektit eivät ratkaise vuosikymmenien aikana syntyneitä ongelmia harvaan asutulla maaseudulla. 
Yksilökeskeisessä kehittämispolitiikassa sovelletaan jopa ihmisen työuran mittaista kehittämisajat-
telua. Periksi antamattomat kehittämisen avainhenkilöt sitoutuvat yksilökeskeisessä kehittämispo-
litiikassa tunne- ja tahtotekijöiden kautta koko kapasiteetillaan helpottamaan harvaan asutun maa-
seudun ongelmia. Nämä kehittämisen avainhenkilöt näkevät parhaiten kunnassa olevat mahdolli-
suudet ja osaavat hankkia tarvittavat lisäresurssit alueen ulkopuolelta kehittämistoimenpiteiden 
tueksi. Yksilökeskeisen kehittämispolitiikan ydinajatuksia on kaikin käytettävissä olevin keinoin 
löytää tällaisia henkilöitä ja määrätietoisesti tukea heidän toimintaansa. 
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Kuvio 81. Elämänurasopimusmenetelmän soveltamisen prosessi harvaan asutun maaseudun 

kunnissa. 

Uusien ja uusiutuvien
yrittäjien löytäminen
kehittymiskykyisistä
ja –haluisista kuntalaisista
● Tunnetekijät

- luontoihmiset 
- sosiaaliset yrittäjät 

● Tahtotekijät
- kotiseuturakkaat 

oppijat/kehittäjät 
- muualta opin ja työkokemuksen 

hakevat paluumuuttajat 
● Tietotekijät

- elinikäiset oppijat 
- käytännön kautta oppijat 

● Tilannetekijät
- nykyisiä resursseja hyödyntävät 

verkostoitujat 
- henkilökohtaiset verkostoitujat 

Resurssien tuojat
● luonnonvararesurssit 
● fyysiset toimintaresurssit 
● työvoimaresurssit 
● rahoitusresurssit 
● toimintaympäristöresurssit 

Osaajat
● talousosaaminen
● markkinointiosaaminen 
● tuotanto-osaaminen 
● yhteistoimintaosaaminen

Kansainvälistäjät
● uudet markkinat 
● uudet tuotteet 
● erikoistuminen 
● mittakaavaedut 
● kulttuurien tuntemus 
● uudet rahoituslähteet 
● uusi markkinointitietämys 
● uudet virikkeet liiketoiminnan

kehittämiseen 

Kunnan kehittyminen

Elämänura- 
sopimusten
solmiminen 
ja elinkeino-
joukkueen
muodostu-
minen

Työntekijöiden 
sisäistä yrittäjyyttä.
Yritysten avainhen-
kilöiden ja hankeve-
täjien valmentamista.
Uskoa omiin mah- 
dollisuuksiin. 
Kehittämisilmapiirin
paranemista. 

Kunnan visio ja strategiset valinnat 
Päätös menetelmän soveltamisesta 

Hankkeen tavoitteiden
asettaminen
Hankkeen niveltäminen muuhun 
kuntakehittämiseen
Hankkeen aikatauluttaminen
Hankkeen resurssointi
Vetäjän/vetäjien valinta
Prosessin käynnistäminen

Tulosten tarkastelu 
Hankkeen uudelleen suuntaaminen 
tarvittaessa 

Yritysten laajen-
tumisia. 
Uusia työpaikkoja.
Uusia yrityksiä 

.
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Käsillä olevan tutkimuksen kohdehenkilöiden etsintäprosessi osoittaa, että kehittäjäyksilöiden löy-
täminen harvaan asutun maaseudun kunnissa on vaikea prosessi. Peruskoululaisia koskenut osa-
tutkimus osoitti, että nuorten mukaan saaminen järjestelmään vaatisi kotona ja koulussa tapahtu-
vaa asennekasvatusta. Elämänurasopimusten juurruttaminen harvaan asutun maaseudun kuntien 
kehittämistyöhön vaatii monia asioita ja paljon vuosikausia kestävää työtä. Suoran ja osallistuvan 
havainnoinnin perusteella huomiota on kiinnitettävä ainakin seuraaviin asioihin: 
 

1. Kuntalaisten ennakkoluulojen hälventäminen itse käsitettä ”elämänurasopimus” kohtaan. 
Koska elämänurasopimus oli käsitteenä kohdehenkilöille uusi, outo ja jopa pelottava, heil-
lä meni aikansa, ennen kuin he sisäistivät sen, mistä oli kysymys. Siksi oli tärkeää, että mu-
kana oli ulkopuolinen henkilö, joka avusti heitä asian avaamisessa. Avustavan henkilön tu-
lee korostaa sitä, että kyseessä ei ole mikään pelottava vaan iloinen asia, jossa molemmat, 
sekä kunta että kohdehenkilö, voittavat. Moni kysyy mielessään, sitoutuuko henkilö elä-
mänurasopimusta tehdessään koko elinajakseen johonkin, josta ei pääse irti. Luonnollista 
on, että kyseessä ei ole mikään juridinen sopimus, joka sisältää sanktioita. Vain niissä ta-
pauksissa, joissa kunnan panostus esimerkiksi rahallisesti on suuri, voi tilanne olla toinen. 
Jos sopimuksesta myöhemmin poiketaan, sopimusta voidaan sen alkuperäisen ajatuksen 
mukaisesti aina tarvittaessa muuttaa yhteisellä uudella sopimuksella. 

2. Perusteellinen syventyminen elämänurasopimusta tekevän henkilön tilanteeseen. Lähtö-
kohtana pitää olla eteneminen kohdehenkilön ehdoilla. Yksilön ja kunnan etujen yhtymä-
kohtien tunnistamiseksi ja hyödyntämiseksi tulee kunnan ja henkilön toistuvasti olla kes-
kusteluyhteydessä keskenään. Vain siten kuntalainen saadaan sitoutumaan kunnan kehit-
tämisprosessiin. 

3. Elämänurasopimuksen jatkuva sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin. Tehdyn sopi-
muksen toteutumista on sopivin väliajoin tarkasteltava ja sopimusta on muutettava, mikäli 
tilanne niin vaatii. Ihannetilanteessa kunta ja kunnan kehittämisen avainhenkilöt laajassa 
rintamassa suunnittelevat koko ajan yhteisiä kehittämistoimia. Siten menetelmän sovelta-
minen voisi tarjota harvaan asutun maaseudun ihmisille koko työuran kattavan elämän-
tehtävän kotiseudun kehittäjänä. 

4. Elämänurasopimusmenettely ja elinkeinojoukkueen muodostaminen vaativat jatkuvasti 
resurssien osoittamista menettelyä soveltaviin kuntiin. Jos näillä kunnilla ei itsellään ole 
riittäviä resursseja, muiden julkisen kehittämispolitiikan vastuuosapuolten, lähinnä valtion 
ja EU:n tulee osoittaa lisäresursseja toimintaan. 

 
Kun yksi ihminen, käsillä olevan tutkimuksen tekijä, oman työnsä osana omistautui elämänuraso-
pimusajatusta kehittämään ja kokeilemaan, niin 10 vuoden kuluessa syntyi 5 kirjallista elämänura-
sopimusta ja useita on edelleen työn alla. Työn alla olevat tapaukset voivat johtaa joko kirjalliseen 
sopimukseen, suulliseen sopimukseen tai sopimus voi jäädä syntymättä. Joillekin henkilöille kirjal-
linen sopimus käy, toisille ei. Monet niistä, jotka eivät halua tehdä kirjallista sopimusta, haluavat 
kuitenkin olla mukana kunnan kehittämistyössä. Asiasta käydyt keskustelut voivat panna alulle 
prosessin, joka johtaa asennemuutoksiin ja uuden oppimiseen. Kaikkiaan viiden kirjallisen elä-
mänurasopimuksen syntyminen on edellyttänyt 139 eri henkilön haastattelemista osatutkimukses-
sa Soinin kunnan kehittämiseksi ja elämänurasuunnitelman tekeminen –osatutkimuksessa. Siten 
kirjalliseen sopimukseen teki vain noin 3,6 prosenttia haastatelluista henkilöistä. Toisaalta voidaan 
arvioida, että yksikin syntynyt kirjallinen tai suullinen elämänurasopimus voi olla ratkaisevan tär-
keä jonkun harvaan asutun maaseutukunnan kannalta, mikäli se johtaa kymmenien tai jopa sato-
jen uusien työpaikkojen syntymiseen. Siten elämänurasopimusten solmimisella voi olla ja on mer-
kitystä harvaan asuttujen maaseutukuntien kehittämisessä. Käsillä olevan tutkimuksen tulokset an-
tavat selvät viitteet siitä, millaisia henkilöitä sopimusten piiriin kannattaa tavoitella. Onnistunut 
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menetelmän soveltaminen edellyttää elämänurasopimusmenettelyn sisäistävien henkilöiden löy-
tämistä. 
 
Kirjallisen elämänurasopimuksen tehneiden mielestä elämänurasopimukset olivat vaikuttaneet so-
pimuksen tehneiden omaan rooliin itsensä kehittämisessä, niillä oli vaikutusta kouluttautumiseen 
ja sopimuksiin oli sitouduttu. Tiivistäen voidaan sanoa, että elämänurasopimuksen tehneet koki-
vat sopimukset myönteisinä ja tärkeinä asioina. Siten elämänurasopimuksilla voidaan vahvistaa 
paikallista toimija-avaruutta. 
 
Elämänurasopimuksista kiinnostuneet yrittäjät olivat lisänneet yritystensä työpaikkoja vuosien 
2000 ja 2006 välisenä aikana. Samana aikana työpaikat vertailuryhmään kuuluvien yrittäjien yrityk-
sissä olivat pysyneet ennallaan. Edellä mainitut asiat viittaavat siihen, että elämänurasopimusme-
nettelyllä on positiivinen yhteys sekä osaamisen kehittämiseen että työpaikkojen syntymiseen ja 
pysymiseen. 
 
Neljäs tutkimuksen alatavoite kuului seuraavasti: 
 
4 Verrata käsillä olevan tutkimuksen kehittämismalleja muihin kehittämismalleihin. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa esitetty harvaan asutun maaseudun kuntien kehittämismalli (Uusi-
en ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen, resurssit, osaaminen ja kansanvälisyys) on rakennettu kir-
jallisuudessa esitettyjen muualla hyviksi havaittujen periaatteiden ja käytännön toiminnan kautta 
omaksutun hiljaisen tiedon perusteella. Sitä kautta käsillä olevan tutkimuksen kehittämismallia on 
jo verrattu muihin kehittämismalleihin. Malli hiottiin lopulliseen muotoonsa useiden osatutkimus-
ten tulosten sekä tutkimus- ja kehittämistyön aikaisen loogisen päättelyn avulla. Esitetty kehittä-
mismalli soveltuu parhaiten pitkäjänteiseen kehittämistyöhön. Tuloksia voi odottaa myös muuta-
man vuoden aikajänteellä, mikäli muualta opin ja työkokemuksen hakenut paluumuuttaja perustaa 
nopeasti kasvavan yrityksen synnyinseudulleen. 
 
Harvaan asutun maaseudun kehittämiseen soveltuvia kehittämismalleja on hyvin niukasti esitetty 
kirjallisuudessa. Lähinnä tähän tarkoitukseen soveltuvia ovat Blakelyn (1989, 60) yhtälö paikalli-
sesta ja alueellisesta kehittämisestä sekä Marsdenin (2003, 108) malli maaseudun kehittämisen so-
siaalisen ja poliittisen talouden ulottuvuuksista. Näitä malleja on selostettu tarkemmin aikaisem-
min käsillä olevan tutkimuksen johdannossa ja kirjallisuuskatsauksessa. Blakelyn yhtälön puuttee-
na on mallin monimutkaisuus ja teoreettisuus. Marsdenin malli on kehitetty erityisesti Englannin 
olosuhteisiin ja perustuu monilta osin maatalouteen maaseudun kehittämisen välineenä. Maata-
louden merkitys suomalaisen harvaan asutun maaseudun kehittämisessä on vähentynyt huomatta-
vasti viime vuosikymmeninä. Marsdenin (2003, 235-254) mukaan seuraava maaseudun kehittä-
mismalli, kestävä ekologisen nykyaikaistamisen malli, on vasta hahmottumassa. Käsillä olevassa 
tutkimuksessa kehitetyn suomalaisen harvaan asutun maaseudun kehittämismallin peruslähtökoh-
tana ovat olleet harvaan asutun maaseudun käytännön kehittämistyössä ilmenneet ongelmat. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa esitetty kehittämismalli täyttää Terluinin (2003, 336-343) vertailun 
kriteerit hyvästä maaseudun kehittämismallista. Terluinin mukaan yhdistettyä sisäsyntyistä (endo-
geeninen kasvu) ja ulkosyntyistä kasvua (eksogeeninen kasvu) koskeva sekä pelkästään sisäsyntyis-
tä kasvua koskevat teoriat selittivät parhaiten maaseutualueiden taloudellista kasvua. Käsillä ole-
van tutkimuksen tuloksena syntyneen mallin tärkeä osa on uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytä-
minen. Uusia ja uusiutuvia yrittäjiä löydetään etupäässä paikallisesti. Malli korostaa myös ulkosyn-
tyistä kasvua kansainvälisyyden ja verkostoitumisen kautta. Terluin teki kehittämismallien vertai-
lun yhdeksässä EU:n jäsenmaassa. Koska käsillä olevassa tutkimuksessa kehitetty malli täyttää 
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Terluin hyvän maaseudun kehittämismallin kriteerit, voitaneen kehitettyä mallia soveltaa maaseu-
dun kehittämiseen EU:n alueella. 
 
Viides tutkimuksen alatavoite kuului seuraavasti: 
 
5. Esittää ehdotuksia elämänurasopimusmallin edelleen kehittämiseksi. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa esitetty malli elämänurasopimusten käyttämisestä harvaan asutun 
maaseudun kehittämistyössä on vielä varsin alustava. Harvaan asuttu maaseutu tarvitsee aktiivisia 
kehittäjiä, mikäli harvaan asutun maaseudun kielteistä kehitystä halutaan hillitä tai jopa pysäyttää 
vahingollinen kehitys. On löydettävä ihmisiä, joiden varaan kehittäminen voidaan rakentaa. Har-
vaan asutun maaseudun kohtalo ratkaistaan pääasiassa paikallisten toimijoiden mielissä. On pääs-
tävä eroon lyhytjänteisestä projektityöskentelystä. Tilalle on luotava pitkäjänteinen harvaan asutun 
maaseudun kehittämisstrategia, jonka yhtenä elementtinä on elämänurasopimusten käyttö. Har-
vaan asutun maaseudun kunnan kannalta välttämätöntä on luoda vahva paikallinen toimija-
avaruus kehittämistä edistämään. 
 
Jos ihmiset tuntisivat elämänurasopimuksen tekemisen liian sitovana tai pelottavana, olisi koko 
ajatus elämänurasopimuksista haudattava, koska se ei menisi eteenpäin. Käsillä olevassa tutkimuk-
sessa elämänurasopimuksen solmimisasiassa ollaan vielä alkuvaiheessa. Elämänurasopimuksiin 
sopivien henkilöiden etsiminen käsillä olevassa tutkimuksessa tehtiin monien haastattelujen ja lu-
kuisia kysymyksiä sisältävien haastattelulomakkeiden avulla. Jatkossa olisi selvitettävä, mitkä ky-
symykset ovat tärkeitä asian edistämiseksi kohdehenkilöitä etsittäessä. Muutoinkin menettelyä oli-
si kehitettävä monipuolisesti eteenpäin ja sopimusmenettelystä olisi tehtävä mahdollisimman yk-
sinkertainen. 
 
Myöhemmin, kun elämänurasopimukset ovat rutiinia, avustavan henkilön osuus tulee olemaan 
luonnollisesti vähäisempi. Kaikissa vaiheissa tarvitaan kuitenkin aina väylä, jonka kautta elämän-
urasopimukset syntyvät. Ne tuskin syntyvät itsestään. 
 
Elämänurasopimuksista keskusteltaessa on tärkeää, että kyseisen henkilön taustoja hahmotetaan 
laaja-alaisesti. Elämänurasopimusten piiriin ei kannata ottaa henkilöitä, joilta puuttuu perusedelly-
tykset. Näitä perusedellytyksiä olivat muun muassa vankat siteet kotiseutuun ja halu tehdä jotain 
kotiseutunsa hyväksi. Hyvin tärkeä asia käsillä olevan tutkimuksen kannalta on ollut se, että elä-
mänurasopimuksesta kiinnostuneita henkilöitä on löytynyt ja että he ovat suhtautuneet asiaan 
myönteisesti. Vaikka sopimuksesta kiinnostunut henkilö ei olisikaan tehnyt itse sopimusta, on asia 
haastateltujen henkilöiden mukaan jäänyt heille positiivisena ajatuksena mieleen. Ajatus toimimi-
sesta oman kunnan kehittämiseksi yhteistyössä kunnan kanssa on vaikuttanut taustalla henkilöi-
den ponnistellessa yrittäjänä tai työntekijänä toisen palveluksessa kotikuntansa parhaaksi. 
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa elämänurasopimuksista keskusteltiin kunkin potentiaalisen henki-
lön kanssa erikseen. Tulevaisuudessa elämänurasopimuksista voitaisiin ehkä keskustella myös 
useiden henkilöiden kanssa samalla kerralla. Tällaisten pienien ryhmien syntyminen olisi mahdol-
lista esimerkiksi aktiivisissa kylissä, joiden asukkaat haluaisivat ja voisivat edetä kylän kehittämi-
sessä normaalia pidemmälle. Sellaisista ryhmistä voisi syntyä harvaan asutun maaseudun kehitys-
pesäkkeitä. Tällaisilla voisi olla hyvinkin merkittävä vaikutus oman kylänsä kehittämisessä. 
 
Tehokkaiden paikallisten tukiryhmien muodostaminen lisäisi elämänurasopimusten solmimista. 
Tukiryhmissä pitäisi olla mukana ainakin kunnallisen päätöksenteon avainhenkilöitä ja opetusalan 
ammattilaisia. Tukiryhmien tehtävänä voisi olla myös kehittämismallin kehittäminen edelleen. 
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11.2. Ohjelmakeskeisestä kehittämispolitiikasta yksilökeskei-
seen kehittämispolitiikkaan harvaan asutulla maaseudul-
la 

Ohjelmaperusteista kehittämispolitiikkaa on Suomessa noudatettu erityisesti vuodesta 1994 lähti-
en. Käsillä olevassa tutkimuksessa esitettyjen suurien rakenneongelmien, kuten työttömyyden, vä-
estökadon, nuorten poismuuton ja suoranaisen autioitumisen lisäksi on käytännön kehittämis-
työssä harvaan asutun maaseudun kunnissa ilmennyt monia muita ongelmia. Näitä ongelmia ja 
puutteita ovat muun muassa: 
 

- maamme jakaminen 85 seutukuntaan eli seutuistaminen on piilottanut pienten ja harvaan 
asuttujen maaseutukuntien ongelmia 

- rahoitusresurssien jakamisessa, kuten kotimaisissa kehitysalue-eduissa, seutuistaminen on 
oleellisesti haitannut kehittämistyössä tarvittavan hienojakoisen toiminnan toteuttamista 

- ohjelmaperusteiseen aluepolitiikkaan tarvittavien hankkeiden suunnittelijoista ja toteutta-
jista on pulaa harvaan asutun maaseudun kunnissa 

- harvaan asutun maaseudun kunnissa kehitetyt hankkeet eivät usein pärjää kasvukeskuksis-
sa kehitetyille hankkeille, koska kasvukeskuksista usein löytyy ammattitaitoisimpia hank-
keiden kehittäjiä. Siten hankkeiden kilpailuttaminen lisää entisestään eriarvoisuutta alue-
kehittämisessä harvaan asutun maaseudun ja kasvukeskusten välillä 

- eri kehittämisohjelmiin ja toimintalinjoihin kuuluvia kehittämishankkeita on niin paljon, 
että eri projektien kohderyhmillä on vaikeuksia valita niistä parhaiten itselleen sopivat. Li-
säksi monet kehittämishankkeet kohdistuvat niin laajalle maantieteelliselle alueelle, että 
hankkeiden vetäjät voivat käydä alueen reuna-alueilla vain hyvin rajoitetusti 

- rahoituksesta päättäville ja hankkeiden toteuttajille on helpompaa saada hyviä hanketulok-
sia kasvukeskuksissa, jossa saadaan enemmän ihmisiä ja yrityksiä hankkeiden piiriin 

 
Monissa harvaan asutun maaseudun kunnissa yksi tärkeä kehitystä estävä tekijä on erilaisten toi-
mijoiden puute eli resursseiltaan rajoitettu paikallinen toimija-avaruus. Näitä toimijoita ovat käsillä 
olevan tutkimuksen aikana identifioidut avainhenkilöt, kuten yrittäjät, yrittäjiksi aikovat, yritysten 
avainhenkilöt, kehittämistoimista vastaavat ja kaikki kehittämistyöhön mukaan haluavat. Ohjel-
maperusteinen alue- ja kehittämispolitiikka ei ole tuonut tarvittavaa helpotusta tilanteeseen. Käsil-
lä olevan tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että yksilöihin suunnattu kehittämistyö on soveli-
as kehittämistapa harvaan asutun maaseudun kunnissa harvan paikallisen toimija-avaruuden takia. 
Työtä tekemällä ja resursseja suuntaamalla ihmisiä saadaan mukaan kehittämistyöhön alueilla, 
joissa ei ole luontaista ja vahvaa toimijajoukkoa. 
 
Ilman paikallisia toimijoita kehittämistyötä ei voida tehdä. Paikallisten toimijoiden osaaminen on 
keskeistä tulosten saavuttamisen kannalta. Myös toimijoiden tunne- ja tahtotekijöillä on suuri 
merkitys. Yksilökeskeinen alue- ja kehittämispolitiikka tarjoaa yhden käyttökelpoisen keinon tar-
vittavaan paikallisten toimija-avaruuksien vahvistamiseen, kuvio 82. Ohjelmakeskeinen alue- ja 
kehittämispolitiikka ei yksin riitä. 
 

 
Kuvio 82. Tarvittava muutos ohjelmaperusteisesta alue- ja kehittämispolitiikasta yksilökeskei-

sen alue- ja kehittämispolitiikan suuntaan harvaan asutun maaseudun kunnissa. 

 

Ohjelmaperusteinen
alue- ja
kehittämispolitiikka

Yksilökeskeinen 
alue- ja
kehittämispolitiikka
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Yksilökeskeinen alue- ja kehittämispolitiikka tarkoittaa systemaattista uusien ja uusiutuvien yrittä-
jien, resurssien tuojien, osaajien ja kansainvälistäjien etsimistä ja valmentamista kehittämisen koh-
teena olevassa kunnassa. Käsillä olevassa tutkimuksessa osoitetaan, että pitkäjänteisellä etsintä-
prosessilla voidaan löytää valmennettavia eri tehtäviin, joita kehitetyn mallin toteuttaminen vaatii. 
Osa kohdehenkilöistä voidaan sitouttaa itsensä ja kunnan kehittämiseen elämänurasopimuksia 
solmimalla; osa henkilöistä voi toimia kehittämistyössä muissa rooleissa. Yksilökeskeistä alue- ja 
kehittämispolitiikkaa harvaan asutun maaseudun kunnille voidaan ryhtyä kehittämään nykyisen 
alueiden kehittämislain 602/2002 puitteissa. Lain 14 pykälässä puhutaan erityisohjelmista, joita 
voidaan laatia valtakunnallisten alueiden kehittämisen tavoitteiden toteuttamiseksi. Lain 9 pykälän 
mukaan valtioneuvosto laatisi kehittämisen tavoitteet harvaan asutulle maaseudulle ja päättäisi 
laadittavaksi erityisohjelman näille seuduille. Erityisohjelmia koskevia esityksiä voivat lain mukaan 
tehdä kunnat tai muut julkisoikeudelliset yhteisöt, julkisoikeudelliset säätiöt taikka yksityisoikeu-
delliset yhteisöt tai säätiöt. 
 
Yksilökeskeistä alue- ja kehittämispolitiikkaa harvaan asutun maaseudun kunnissa voidaan ryhtyä 
edistämään käsillä olevassa tutkimuksessa kehitetyllä mallilla. Kyseisessä mallissa kehittämisen pe-
rustekijöinä ovat uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytäminen, resurssit, osaaminen ja kansainväli-
syys. Kukin kunta voi omien vahvuuksiensa mukaisesti painottaa eri osioita mallin perusteella teh-
tävässä kehittämistyössä. Mikäli riittävää toimija-avaruutta ei alueelta löydy, se joudutaan erikseen 
synnyttämään. Valmennettaviksi pyritään löytämään erityisesti sellaisia henkilöitä, joiden tunne-, 
tahto-, tieto- ja tilannetekijät ovat käsillä olevan tutkimuksen tulosten mukaan edulliset. Tärkeim-
piä tekijöitä tutkimuksen perusteella ovat tunne- ja tahtotekijät. Tunnetekijöistä arvot ja asenteet 
ovat perusta, jolle erilaisia kehittämistoimintoja voidaan lähteä rakentamaan. Kun jonkun henki-
lön harvaan asutun maaseudun kehittämiselle myönteisiin arvoihin ja asenteisiin liittyy kova tahto 
viedä asioita eteenpäin, voidaan tuloksia saavuttaa. Tieto- ja tilannetekijöitä voidaan aina kehittää 
tunne- ja tahtotekijöiden pohjalta. 
 
Käsillä olevan tutkimustyön aikana on kehitetty harvaan asutun maaseudun kunnille soveltuva 
kehittämismalli, joka perustuu elämänurasopimuksiin. Elämänurasopimukset lisäävät yrittäjyyttä ja 
edistävät yksilön omatoimista kehittämistä kuviossa 83 esitetyllä tavalla. Yrittäjyyden ja kuntalais-
ten omatoimisen kehittämisen edistäminen puolestaan auttavat kuntaa kehittymään. 
 

 
Kuvio 83. Yrittäjyyden, elämänurasopimusten, yksilön omatoimisen kehittämisen, kuntake-

hittämisen ja käsillä olevan tutkimuksen kehittämismallin väliset yhteydet (vertaa 
Niittykangas ym. 1999a, 139). 

 
Käsillä olevan tutkimuksen kehittämismalleilla voitaisiin synnyttää työpaikkakeskittymiä harvaan 
asutulle maaseudulle. Nämä työpaikkakeskittymät voisivat vaikuttaa hyvinvointia edistävästi 

YRITTÄJYYS OMATOIMINEN YKSILÖN 
KEHITTÄMINEN 

HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN
KUNTIEN KEHITTÄMINEN

KÄSILLÄ OLEVAN TUTKIMUKSEN
TARKENNETTU MALLI
KUNNAN KEHITTÄMISEKSI 
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kymmenien kilometrien etäisyydelle työssäkäynnin johdosta. Siten periaatteessa olisi mahdollista, 
että syntyvät uudet työssäkäyntialueet yhdessä kattaisivat suuren osan harvaan asuttua maaseutua. 
Nämä uudet työssäkäyntialueet eli kehityspesäkkeet toimisivat harvaan asutun maaseudun kehit-
tämisen moottoreina. Harvaan asutulla maaseudulla tarvitaan 2000-luvun alkuaikoina nykyaikai-
sen yritystoiminnan raivaajia, samaan tapaan kuin pellonraivaajia tarvittiin toisen maailmansodan 
jälkeisinä vuosikymmeninä. 

11.3. Tulosten sovellettavuus 
Tulosten sovellettavuuden selvittämiseksi suoritettiin vertailuja käsillä olevan tutkimuksen kokei-
lukunnan Soinin ja muiden Suomen kuntien välillä. Soinin kunta on pieni ja monista eri ongelmis-
ta kärsivä harvaan asutun maaseudun kunta. Käsillä olevan tutkimuksen aikana Soinin kunnasta 
on havaittu seuraavia asioita: 
 

- soinilaiset nuoret ajattelevat maaseudun ja kotiseutunsa kehittämisestä hyvin pitkälle sa-
malla tavalla kuin nuoret muualla Suomessa 

- asenteiden myönteisyys yrittäjyyttä kohtaan on hyvää keskitasoa 
- mitattujen yrittäjäominaisuuksien osalta Soinin kunta jää keskitason alapuolelle verrattaes-

sa Pohjanmaan eri seutukuntiin 
- yritysten uusperustanta Soinissa oli vuosina 1992-1996 koko maan keskimääräisellä tasolla 
- elinkeinoelämä on rakenteeltaan yksipuolinen painottuen jalostuselinkeinoissa puunjalos-

tukseen ja alkutuotannossa karjatalouteen 
 
Edellä esitetyn perusteella Soinin kuntaa voidaan pitää varsin tyypillisenä harvaan asutun maaseu-
dun kuntana. Vertailussa ei tullut esille mitään sellaista, mikä erottaisi Soinin kunnan selvästi 
muista Suomen harvaan asutun maaseudun kunnista. Erikseen voidaan todeta, että soinilaiset ih-
miset ovat monen heimon, savolaisten, pohjalaisten ja hämäläisten, risteytyksenä syntyneitä ihmi-
siä. Käsillä olevassa tutkimuksessa tutkijalla oli hyvä tuntemus tutkittavasta alueesta, sen ihmisistä 
ja tutkittavista asioista hänen pyrkiessään lisäämään ymmärtämystä tutkittavasta ilmiöstä. Esimer-
kiksi tapaustutkimuksen kehittäjän Yinin (1984) mukaan on tärkeää, että tutkija laajalti tuntee tut-
kimansa ilmiön ja sen taustan. Eri osatutkimuksia tehdessään tutkija omaksui neutraalin asenteen 
haastatteluja tehdessään. Tutkimuksen eri vaiheissa on ollut mukana myös muita ihmisiä, jotka 
ovat tuoneet oman näkemyksensä tutkimuksen kulkuun ja toteuttamiseen. Esimerkiksi osatutki-
muksessa Soinin kehittämiseksi suurin osa haastatelluista löytyi toisten haastateltujen avulla ja 
Soinin elinkeinojoukkueen valmentaminen –hankkeella oli kaksikin vetäjää. Kaiken kaikkiaan Soi-
nin kunnassa kokeiltuja kehittämismenetelmiä voidaan todennäköisesti soveltaa myös muualla 
Suomessa. 

11.4. Jatkotutkimuksen suuntaaminen 
Käsillä olevan tutkimuksen aikana kehitettiin malli harvaan asutun maaseudun kuntien kehittämi-
sen perustekijöistä. Tutkimus keskittyi pääosiltaan mallin yhteen ja tärkeimpään osaan, uusien ja 
uusiutuvien yrittäjien löytämiseen elämänurasopimusten avulla. Varsinainen kehittämistyö alkaa 
vasta kehittäjäyksilöiden löytämisen jälkeen. Kohdekuntana oli Soini. Vaikka Soinin kuntaa voi-
daan pitää varsin tyypillisenä harvaan asutun maaseudun kuntana, pitäisi mallia kokeilla muissakin 
vastaavissa kunnissa. Kehittämismalli soveltunee myös ydinmaaseudun syrjäisten osien kuntien 
kehittämiseen, koska olosuhteet näissä kunnissa vastaavat monin osin harvaan asutun maaseudun 
kuntien olosuhteita. 
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Kuviossa 84 esitetään jatkotutkimuksen aiheita. Uusien ja uusiutuvien yrittäjien löytämiseksi pitäi-
si kehittää uusia testausmenetelmiä. Olisi tutkittava nykyisin käytössä olevia psykologisia testaus-
menetelmiä ja arvioitava mahdollisuuksia kehittää niitä edelleen harvaan asutun maaseudun kehit-
täjäyksilöiden etsimisessä. Elämänurasopimusmenettelyä tulee vielä monin tavoin hioa ja paran-
taa. Esimerkiksi voitaisiin tarkemmin selvittää henkilökohtaisten projektien menetelmän soveltu-
vuutta elämänurasopimusmenettelyyn. Henkilökohtaisella projektilla voi olla jopa koko työuran 
kestävä päämäärä, kuten ammatillinen kehittyminen. Henkilökohtaiset projektit etenevät tyypilli-
sesti aloittamisesta suunnitteluun, toimintaan ja päättämiseen. Henkilökohtaisten projektien me-
netelmä voisi auttaa maaseudun kehittäjiä organisoimaan hankkeita, jotka merkittävästi edistäisi-
vät yksittäisten kehityspesäkkeiden ja elinkeinojoukkueiden syntyedellytyksiä. Yleisenä periaattee-
na elämänurasopimusmenettelyä kehitettäessä voisi olla, että mitä enemmän yksilö sitoutuu ja ke-
hittää harvaan asuttua maaseudun kuntaa, sitä enemmän häntä tuetaan julkisista resursseista. 
 
 

 
Kuvio 84. Jatkotutkimuksen suuntaaminen käsillä olevan tutkimuksen kehittämismallin osa-

alueilla. 

 

Uusien ja uusiutuvien
yrittäjien löytäminen
Elämänurasopimukset: 
-  testausmenetelmät henkilöiden 

etsimiseksi
-  henkilökohtaisten projektien 

menetelmän soveltaminen 
elämänurasopimuksiin 

-  elinkeinojoukkueiden
syntyedellytykset harvaan asutulle 
maaseudulle

Resurssit
-  tutkimukset ja selvitykset

rahoitusresurssien uudelleen
suuntaamiseksi yksilöpohjaiseen
kehittämispolitiikkaan harvaan
asutulle maaseudulle

-  harvaan asutun maaseudun
resurssikeskusten
syntyedellytysten selvittäminen

Osaaminen
-  oma etä- ja virtuaalijärjestelmä 

osaamisen tason nostamiseksi 
harvaan asutulle maaseudulle 

-  tietoverkkojen
kehittämishankkeet 

-  tietoverkkojen käytön 
edistäminen

Kansainvälisyys
-  oma tehokas järjestelmä harvaan 

asutun maaseudun yrittäjien 
kansainvälistymiseen

Harvaan asutun 
maaseudun kunnan
kehittäminen
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Kehittämismallin muissa osissa, resurssien keräämisessä, osaamisessa ja kansainvälisyyden edistä-
misessä olisi paljon selvittämistä ja tutkimista huomioiden harvaan asutun maaseutukuntien olo-
suhteet. Ilman kansainväliseen toimintaan kykeneviä yritysjohtajia harvaan asutut maaseutualueet 
eivät kehity. Henkistä ja sosiaalista pääomaa sekä osaamista ei harvaan asutulle maaseudulle kerry, 
mikäli nuoria kiinnostavia ja haastavia uramahdollisuuksia ei näihin kuntiin synny. 
 
Koulutusmahdollisuuksien puute oli yksi neljästä suurimmasta syystä muutolle suuriin kaupun-
keihin EVA:n tutkimuksen mukaan. Siten koulutusmahdollisuuksien parantaminen harvaan asu-
tun maaseudun kunnissa on yksi tärkeimmistä asioista tulevaisuudessa. Etä- ja virtuaaliopetukses-
sa olisi päästävä tilanteeseen, jossa muun muassa korkeakoulututkinnon suorittaminen työn ohes-
sa olisi mahdollisimman joustavaa missä päin maata tahansa asuen. Tämä toisi mahdollisuuden 
harvaan asutun maaseudun asukkaille hyödyntää uusinta tietoa ja nostaa näiden seutujen osaamis-
ta. Laajakaistaverkon kehittäminen, toteuttaminen ja hyödyntäminen mahdollistaisi etäopetuksen 
tehokkaan soveltamisen myös harvaan asutun maaseudun kehittämisessä. Kuusiokunnissa ja Soi-
nissa laajakaistaverkko on jo monessa kylässä valmiina odottamassa uusia käyttömahdollisuuksia. 
 
Yksilökeskeinen kehittämispolitiikka harvaan asutulla maaseudulla tarvitsee riittävät rahoitus-
resurssit. Rahoitusresurssien uudelleen suuntaaminen vaatii paljon selvittämistyötä. Ilman riittäviä 
henkilö- ja rahoitusresursseja ei kehityspesäkkeitä tai resurssikeskuksia harvaan asutulle maaseu-
dulle synny. 
 
Harvaan asutun maaseudun oman etä- ja virtuaalijärjestelmän luomisessa voitaisiin hyödyntää 
Nokian kehittämiä menetelmiä. Osaamista voidaan tehokkaasti edistää nykyaikaisten tietoliiken-
neratkaisujen avulla. Myös Nokian menetelmiä liiketoimintatavoitteiden ja henkilöstöresurssien 
yhteensovittamisessa voitaisiin hyödyntää harvaan asutun maaseudun kehittämisessä. 
 
Myös harvaan asutun maaseudun kansainvälistymisen edistämiseen voidaan soveltaa Nokian ko-
kemuksia, koska Nokia toimii globaalisti. Oma tehokas järjestelmä kansainvälisyyden edistämi-
seen harvaan asutulle maaseudulle voidaan ja kannattaa kehittää osaamisen oman etä- ja virtuaali-
järjestelmän yhteydessä. Esitetyt tutkimusaiheet ovat laaja kokonaisuus, jossa riittäisi työtä usealle 
tutkijalle vuosikausiksi. 
 
Tutkimuksen selvitettiin myös keinoja elinkeinojoukkueiden muodostumiseksi harvaan asutuissa 
maaseutukunnissa. Tämän asia vaatii vielä paljon lisätutkimuksia ja käytännön työtä. Miten parhai-
ten löydetään valmennettavat elinkeinojoukkueisiin? Miten heitä parhaiten valmennetaan? Mikä 
on kriittinen massa elinkeinojoukkueiden muodostumiselle? Miten elinkeinojoukkueiden jatkuva 
toiminta turvataan? 
 
Kaiken kaikkiaan harvaan asuttu maaseutu tarvitsee kokonaisvaltaisen uuden strategian kehittyäk-
seen. Elämänurasopimusmenettelyä käytettäessä harvaan asutun maaseudun kehittämisessä on 
pohjimmiltaan kysymys ajattelutavasta, jonka sisäistämistä voidaan auttaa kirjallisin ja suullisin so-
pimuksin. Tärkeintä on sitoutuminen tunne- ja tahtotekijöiden kautta kehittämisprosesseihin. 
Suomen harvaan asutun maaseudun kohtalo ratkaistaan ihmismielissä. 
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Liite 1: Tarkemmat tiedot osatutkimuksesta Soinin kunnan kehittämiseksi 
 
Liitteessä 1 esitetään tärkeimmät tulostaulukot osatutkimuksesta Soinin kunnan kehittämiseksi. 

Taulukko 40.  Vastaukset kysymyksiin, jotka koskivat haastatellun sitoutumista kotiseutuunsa. 
N=106 

 
Kysymys Ei ol-

len-
kaan/% 

Jonkin 
ver-
ran/% 

Pal- 
jon/% 

En osaa 
sanoa/% 

12. Kuinka paljon pidät kotiseudustasi? 0,0 34,9 64,2 0,9 
13. Kuinka hyvin tunnet kotiseutusi luontoa? 2,8 64,2 33,0 0,0 
14. Hyödynnätkö luonnontuotteita kuten marjat, sienet 
yms.? 

 
7,5 

 
78,3 

 
14,2 

 
0,0 

15. Vaellatko luonnossa? 17,0 54,7 27,4 0,9 
16. Ovatko ihmiset Soinissa miellyttäviä? 0,0 34,0 64,1 1,9 
17. Arvostatko maaseudun asuinympäristöä? 0,0 15,1 84,9 0,0 
18. Ihailetko jotain luonnossa esim. auringon laskua? 3,8 27,3 65,1 3,8 
19. Onko vuodenaikojen vaihtelu sinulle tärkeää? 3,8 29,2 67,0 0,0 
20. Mitenkä tärkeitä juuresi ovat sinulle? 1,9 35,8 60,4 1,9 
21. Oletko ylpeä kotiseudustasi? 2,8 44,4 50,0 2,8 
22. Pitäisikö kotikuntaasi kehittää? 0,0 20,8 79,2 0,0 
23. Pitäisikö yhteiskunnan tukea sitä, että opiskelijat voi-
sivat sijoittua valmistuttuaan kotipaikkakunnalleen? 

 
2,8 

 
43,4 

 
51,0 

 
2,8 

24. Pitäisikö ihmisten olla enemmän kiinnostuneita syn-
tymäseutunsa kulttuurista ja historiasta? 

 
9,4 

 
46,2 

 
35,9 

 
8,5 

 

Taulukko 41.  Tekijät, jotka kannustaisivat haastateltua kehittämään Soinia. N=106 

Tekijät Mainintojen lukumäärä % 
Työpaikkaan ja toimeentuloon liittyvät 62 57,9 
Yhteishenkeen ja haluun vaikuttaa liittyvät 35 32,7 
Sukulaissuhteisiin liittyvät 7 6,5 
Kotikunnassa asumiseen liittyvät 3 2,8 

Yhteensä 107 100,0 
 

Taulukko 42.  Tekijät, jotka sitoivat haastatellut Soiniin. N=106 

Tekijä Mainintojen lukumäärä % 
Perhe ja suku 67 40,1 
Koti, mökki tai maatila 34 20,3 
Ystävät 15 9,0 
Juuret ja kotiseutu 15 9,0 
Luonto 13 7,8 
Työ ja yritystoiminta 12 7,2 
Harrastukset 5 3,0 
Turvallisuus 2 1,2 
Lasten koulunkäynti 2 1,2 
Rauhallinen elämänrytmi 2 1,2 

Mainintoja yhteensä 167 100,0 
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Taulukko 43.  Yrittäjäominaisuuksia koskevien kysymysten yhteenveto. N=106 

 

Kysymys 
Ei ollen-
kaan/% 

Jonkin ver-
ran/% 

Hyvin/pal- 
jon/% 

En osaa 
sanoa/% 

30. Haluatko oppia koko ajan uutta asiaa? 0,0 22,6 77,4 0,0 
31. Pystytkö sietämään epävarmuutta? 4,7 57,6 36,8 0,9 
32. Haluatko suunnitella elämääsi pitemmällä 
tähtäimellä? 

 
3,8 

 
50,0 

 
45,3 

 
0,9 

33. Onko riippumattomuus sinulle tärkeää? 9,4 50,9 35,9 3,8 
34. Onko omaisuus ja raha sinulle tärkeää? 4,7 80,2 13,2 1,9 
35. Haluatko toteuttaa itseäsi? 0,0 28,3 71,7 0,0 
36. Oletko tärkeinä pitämissäsi asioissa hellittä-
mätön? 

 
0,9 

 
29,3 

 
69,8 

 
0,0 

37. Haluatko ottaa riskejä? 2,8 72,6 22,7 1,9 
38. Pystytkö toimimaan päättäväisesti? 0,0 35,8 62,3 1,9 
39. Oletko pitkäjännitteinen? 3,8 43,4 51,9 0,9 
40. Haluatko onnistua erilaisissa haasteissa? 0,0 14,1 85,9 0,0 
41. Oletko mielestäsi luova? 4,7 55,7 33,0 6,6 
42. Pystytkö tarkastelemaan asioita eri näkö-
kulmista? 

 
0,9 

 
47,2 

 
51,0 

 
0,9 

43. Pystytkö ratkaisemaan asioita eri tavoin kuin 
ihmiset useimmiten tekevät? 

 
0,9 

 
60,4 

 
34,9 

 
3,8 

44. Rakennatko tulevaisuuttasi tavoitteellisesti? 3,8 51,9 41,5 2,8 
45. Toimitko aktiivisesti tietojen hankkimiseksi 
ja uusien asioiden selvittämiseksi? 

 
2,8 

 
47,2 

 
50,0 

 
0,0 

46. Tuntuuko sinusta siltä, että jotain olisi teh-
tävä asioiden kehittämiseksi? 

 
0,0 

 
32,1 

 
67,9 

 
0,0 

47. Pystytkö tekemään itsenäisiä päätöksiä? 0,0 26,4 73,6 0,0 
48. Pystytkö ratkaisemaan ongelmia? 0,0 34,0 66,0 0,0 
49. Tutustutko helposti uusiin ihmisiin? 1,9 39,6 55,7 2,8 
50. Oletko kasvanut yrittäjähenkiseksi? 11,3 48,1 31,1 9,5 
51. Oletko mielestäsi aloitekykyinen? 1,9 57,5 38,7 1,9 
52. Oletko valmis ottamaan vastuuta? 0,9 39,6 59,5 0,0 

53. Onko sinulla mielestäsi organisointikykyä? 
 

5,7 
 

46,2 
 

45,3 
 

2,8 
54. Onko sinulla mielestäsi hyvä itsetunto? 2,8 34,0 62,3 0,9 
55. Pystytkö käsittelemään asioita harkiten? 0,0 33,0 67,0 0,0 
56. Oletko mielestäsi persoonallinen? 5,7 52,8 39,6 1,9 
57. Oletko mielestäsi henkisesti pirteä? 0,9 41,5 57,6 0 

58. Onko sinulla energiaa vaikka toisille jakaa? 
 

5,7 
 

62,2 
 

27,4 
 

4,7 
59. Pystytkö johtamaan itseäsi? 0,9 35,9 63,2 0,0 
60. Uskotko, että pystyt itse vaikuttamaan asioi-
hin? 

 
1,9 

 
45,3 

 
51,9 

 
0,9 
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Taulukko 44.  Kiinnostus yritystoimintaan. N=106 

Kysymys Ei ollen-
kaan/% 

Jonkin 
verran/% 

Hyvin/pal-
jon/% 

En osaa 
sanoa/% 

61. Oletko kiinnostunut oman yritystoiminnan 
aloittamisesta? 

 
11,3 

 
52,8 

 
30,2 

 
5,7 

62. Onko sinulla jo liikeidea valmiina? 33,0 34,0 26,4 6,6 
63. Kuinka hyvän ammattitaidon omaat lii-
keideasi alueelta? 

 
7,5 

 
33,0 

 
29,3 

 
30,2 

64. Oletko puhunut yritysideastasi läheisiesi 
kanssa? 

 
40,6 

 
28,3 

 
29,2 

 
1,9 

65. Onko sinulla perheessä tai lähipiirissäsi jo-
ku, joka voi toimia esimerkkinä yrittäjästä? 

 
11,3 

 
31,2 

 
56,6 

 
0,9 

66. Oletko tutkinut liikeideasi markkinatilan-
teen? 

 
24,5 

 
34,9 

 
19,8 

 
20,8 

 
 

Taulukko 45.  Haastateltuja kiinnostaneet toimialat Tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti. 
N=106 

Toimiala Mainintojen 
lukumäärä 

% 

K. Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palve-
lut 

 
80 

 
35,5 

I. Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 31 13,8 
DD. Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 24 10,7 
DL. Sähköteknisten tuotteiden ja optisten laitteiden valmistus 24 10,7 
DE. Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus; kustantami-
nen ja painaminen 

 
11 

 
4,9 

A. Maatalous, riistatalous ja metsätalous 7 3,1 
F. Rakentaminen 7 3,1 
G. Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henki-
lökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjaus 

 
7 

 
3,1 

O. Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 6 2,7 
DB. Tekstiilien ja vaatteiden valmistus 5 2,2 
N. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 5 2,2 
DK. Koneiden ja laitteiden valmistus 5 2,2 
Muut toimialat 13 5,8 
Yhteensä 225 100,0 
 
 

Taulukko 46.  Haastateltujen valmius aloittaa yritystoiminta. N=106 

Kysymys 
Ei ollen-
kaan/% 

Jonkin 
verran/% 

Hyvin/pal- 
jon/% 

En osaa 
sanoa/% 

69. Onko sinulla taloudellisia voimavaroja? 30,2 55,7 2,8 11,3 
70. Oletko halukas verkostoitumaan yritys-
ideasi kanssa? 

 
3,8 

 
42,5 

 
46,2 

 
7,5 

71. Oletko kiinnostunut toimimaan yritysidea-
si kanssa kansainvälisesti? 

 
21,7 

 
36,8 

 
33,0 

 
8,5 
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72. Oletko halukas jatkuvasti kehittämään yri-
tysideaasi? 

 
3,8 

 
28,3 

 
63,2 

 
4,7 

73. Oletko halukas ryhmäyrittäjyyteen? 12,2 38,7 45,3 3,8 
74. Kiinnostaako sinua tuotekehitystyö? 6,6 35,9 55,6 1,9 

75. Hallitsetko mielestäsi taloudelliset asiat? 
 

7,5 
 

58,5 
 

32,1 
 

1,9 
76. Onko yrittäjän ammatti mielestäsi kutsu-
musammatti? 

 
7,5 

 
38,7 

 
45,3 

 
8,5 

77. Ovatko moraaliset asiat mielestäsi tärkeitä? 0,0 16,0 84,0 0,0 
 
 

Taulukko 47.  Haastateltujen tavoitteet. N=106 

Kysymys 81: Mikä on tärkein tavoitteesi? Mitä haluat saada 
aikaan? 

Mainintojen 
lukumäärä 

% 

Työ ja toimeentulo 51 28,8 
Yritys ja sen kehittäminen 31 17,5 
Ammatin hankkiminen, opiskelu 27 15,3 
Ammattitaidon kehittäminen 15 8,5 
Perhe 15 8,5 
Henkinen hyvinvointi 13 7,3 
Oma talo tai koti 9 5,1 
Muut yksittäiset vastaukset 16 9,0 
Mainintoja yhteensä 177 100,0 

 
 

Taulukko 48.  Tärkeät asiat elämässä. N=106 

Kysymys 82: Mikä on sinulle tärkeää? Mainintojen lukumäärä % 
Perhe 87 28,2 
Työ, ammatti ja toimeentulo 75 24,3 
Ihmissuhteet 39 12,6 
Terveys 36 11,7 
Henkiset arvot 28 9,1 
Harrastukset 19 6,1 
Luonto 12 3,9 
Opiskelu 6 1,9 
Asuminen 4 1,3 
Kotiseutu ja isänmaa 3 1,0 
Mainintoja yhteensä 309 100,0 

 
 

Taulukko 49.  Alueet, joissa haastatellut halusivat parantaa taitojaan. N=106 

Alueet, joissa taitojen parannustarvetta Mainintojen luku-
määrä 

% 

Automaattinen tietojen käsittely (ATK) 35 24,1 
Ammattitaito 32 22,1 
Kielitaito 29 20,0 
Kaikilla alueilla 15 10,3 
Taiteelliset lahjat 8 5,5 
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Sosiaaliset taidot 7 4,8 
Taloudelliset taidot 6 4,1 
Käden taidot 4 2,8 
Urheilu 3 2,1 
Luonteenpiirteet 3 2,1 
Matemaattiset taidot 2 1,4 
Historia 1 0,7 
Mainintoja yhteensä 145 100,0 

 
 

Taulukko 50.  Haastateltujen halukkuus aloittaa elämänuransa suunnittelu yhdessä kunnan 
kanssa ja tulla mukaan elinkeinojoukkueeseen. N=106 

Kysymys Kyllä Ehkä En Yhteensä 
haastateltuja 

87. Oletko halukas aloittamaan elämänurasi suunnitte-
lun yhdessä kunnan kanssa? 

25 65 16 106 

90. Jos Soiniin muodostetaan erityinen elinkeinojouk-
kue, niin oletko halukas tulemaan mukaan? 

28 65 13 106 

 
 

Taulukko 51.  Alueet, joihin ihmisen tulisi haastateltujen mukaan tuntea kuuluvansa. N=106 

Alue, johon haastateltu halusi kuulua 
Mainintojen  
lukumäärä 

% 

Kotiseutu 34 36,2 

Asuinpaikka 16 17,0 

Syntymäseutu 14 14,9 

Työskentelypaikkakunta 10 10,6 

Soini 9 9,6 

Muut alueet 11 11,7 

Mainintoja yhteensä 94 100,0 
 
 

Taulukko 52.  Alueet, joihin haastateltujen elämän menestystarinat liittyivät. N=106 

 
Kysymys 92. Mikä on oman elämäsi menestystarina? 

Mainintojen  
lukumäärä 

% 

Yritys 34 32,7 

Työ 30 28,8 

Opiskelu 11 10,6 

Onnellisuus 8 7,7 

Perhe 7 6,7 

Harrastukset 3 2,9 

Koti 3 2,9 

Omaisuus 3 2,9 

Virikkeellisyys ja haasteellisuus 3 2,9 
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Oman kylän ja maaseudun elinolojen arvostuksen 
nostaminen 

1 1,0 

Terveys 1 1,0 

Mainintoja yhteensä 104 100,0 
 
Kysymyksessä 93 pyydettiin muita mahdollisia kommentteja asiaan liittyen. Haastattelun lo-
puksi kysymystä tarkennettiin vielä esittämällä se suullisesti jokaiselle seuraavassa muodossa: 
”Kun minä nyt olen kysynyt sinulta lähes 100 kysymystä, niin mitä ajatuksia ja tuntoja tämä 
haastattelu on sinussa herättänyt?”.  
 
Palaute tähän suulliseen kysymykseen oli hyvin myönteinen. Lähes kaikki näkivät haastattelun 
myönteisenä ja tarpeellisena asiana sekä pitivät osatutkimusta hyvänä ideana. Muutama henkilö 
piti kysymyksiä vaikeina. Yksi henkilö ei kommentoinut osatutkimusta ollenkaan. Monet haas-
tatellut toivoivat, että osatutkimuksesta on konkreettista hyötyä Soinin kehittämiseksi. 
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Liite 2: Osatutkimus soinilaisten teollisuusyritysten kehittämis- ja koulutus-
tarpeista 
 
Liitteessä 2 esitetään tärkeimmät tulostaulukot koskien osatutkimusta soinilaisten teollisuusyritys-
ten kehittämis- ja koulutustarpeita. 
 

Taulukko 53.  Soinilaisten teollisuusyritysten osaaminen yritystoiminnan eri alueilla yritysten itse 
arvioinnin mukaan. 

Kysymys: Mikä on arvion-
ne yrityksen osaamisesta 
tällä hetkellä seuraavilla yri-
tystoiminnan osa-alueilla? 

Huo
no 

Välttävä Kohta-
lainen 

Hyvä Erino-
mainen 

Ei vas- 
tausta 

Vastaa- 
jia yh- 
teensä 

Johtaminen 0 2 15 9 0  26 
Henkilöstön motivointi 0 2 6 14 4  26 
Markkinointi  1 10 7 7 1  26 
Vienti/kansainvälistyminen 5 3 5 2 1 10 26 
Tuotanto 0 0 9 17 0  26 
Tuotekehitystyö  0 4 13 8 1  26 
Laskentatoimi 0 3 13 9 1  26 
Tietojenkäsittely 3 6 12 3 2  26 
Tietohallinto 0 2 16 6 1 1 26 
Henkisen pääoman lisää-
minen 

0 3 8 14 1  26 

Henkilöstöhallinto 0 2 8 8 2 6 26 
Yhteensä 9 37 112 97 14 17  

 
 

Taulukko 54.  Soinilaisten teollisuusyritysten kasvua rajoittavat tekijät. 

Kysymys: Mitkä tekijät ovat rajoit-
tamassa yrityksesi kasvua? 

Ei lain-
kaan 

Jonkin 
verran 

Kohta-
laisesti 

Paljon Erittäin 
paljon 

Ei vas- 
tausta 

Vastaa- 
jia yht- 
teensä 

Kireä kilpailu markkinoilla 3 8 11 3 1  26 
Päätuotteen kilpailukykyisyys 10 11 2 1 2  26 
Uusien tuotteiden puute 7 6 7 3 3  26 
Kasvun vaatimien investointien 
suuruus 

0 3 6 12 5  26 

Oman pääoman riittämättömyys 2 8 9 4 3  26 
Kasvun vaatima käyttöpääoman 
tarve 

6 7 10 2 1  26 

Rahalaitosten kielteinen suhtau-
tuminen lisärahoitukseen 

20 4 2 0 0  26 

Rahan hinta (korko ym.) 14 7 1 4 0  26 
Vakuuksien puute 16 8 0 1 1  26 
Palkkakustannukset 10 3 4 7 2  26 
Yritysjohdon haluttomuus voi-
makkaaseen kasvuun 

8 6 3 5 3 1 26 

Omistajien haluttomuus lisäriskiin 5 6 8 6 1  26 
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Haluttomuus omistuspohjan laa-
jentamiseen 

15 4 2 3 2  26 

Uuden teknologian soveltamisen 
vaikeudet 

8 12 2 4 0  26 

Ammattitaitoisen henkilöstön saa-
tavuus 

11 4 4 5 2  26 

Työtekijäjärjestöjen toimet (lakot 
ynnä muut) 

23 2 0 1 0  26 

Kuljetuskustannukset 11 3 4 5 3  26 
Aluepoliittisen tuen puute 12 5 4 3 2  26 
Kansainvälistymisen kustannukset 15 2 2 2 2  26 
Muu, mikä 0 1 2 0 1 22 26 

Yhteensä 196 110 83 71 34 26  
 

Taulukko 55.  Yrityskulttuuria koskevien kysymysten yhteenveto. 

Kysymys: Mitenkä seuraavat väit-
teet pitävät paikkansa yrityksessän-
ne? 

Ei 
lain-
kaan 

Jonkin 
verran 

Koh-
talai-
sesti 

Lähes 
täysin 

Täy-
sin 

Ei 
vas- 
tausta 

Vastaa- 
jia yh- 
teensä 

Muutoksia vastustetaan ja pelätään 13 5 6 2 0  26 
Kehitysprojekteihin ei haluta mu-
kaan 

15 7 0 3 1  26 

Aloitteita tehdään vähän 13 4 3 6 0  26 
Palkankorotuspyyntöjä on paljon 17 5 2 1 0 1 26 
Samat virheet toistuvat jatkuvasti 12 8 6 0 0  26 
Virheille ei löydy selviä syitä 15 6 4 1 0  26 
Poissaoloja esiintyy paljon 20 4 1 0 1  26 
Työtä pidetään stressaavana 6 5 10 4 1  26 
Työkurissa on huomauttamista 17 8 1 0 0  26 
Työskentelyolosuhteita pidetään 
heikkoina 

11 6 5 4 0  26 

Esimiesten ja alaisten välit ovat ki-
reät 

19 3 0 0 0  26 

Työntekijöiden välit ovat kireät 17 3 3 0 0  26 
Työtekijöiden mahdollisuudet vai-
kuttaa oman työnsä sisältöön ovat 
hyvät 

0 1 2 10 13  26 

Työssä kehittymismahdollisuudet 
ovat hyvät 

0 1 7 10 8  26 

Työtehtävät ovat yleensä vaihtele-
via 

0 3 6 4 13  26 

Työtehtävät ovat yleensä vaativia 0 2 5 8 11  26 
Johto luottaa henkilöstön kykyihin 0 0 0 7 19  26 
Mahdollisuudet koulutukseen ovat 
hyvät 

0 9 8 3 6  26 

Työtehtävien delegointia on run-
saasti yrityksessä 

10 4 2 3 6  26 

Yhtensä 185 83 71 66 79 10  
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Taulukko 56.  Yritysjohdon näkemys kehittämistarpeista. 

 
Kysymys: Miten yritysjohto haluai-
si kehittää yritystään? 

Ei 
lain-
kaan 

Jonkin 
verran 

Koh-
tuul-
lisesti 

Paljon Erit-
täin 

paljon 

Ei 
vas- 
tausta 

Vas-
taa- 
jia yh- 
teensä 

Liiketoimintaosaamista kehittämäl-
lä 

0 4 4 14 4  26 

Verkostoitumalla 3 4 3 13 3  26 

Ryhmätyöskentelyä kehittämällä 6 2 4 14 0  26 

Uusien markkinoiden löytäminen 
vanhoille tuotteille 

7 2 4 4 9  26 

Vientitoimintaa kehittämällä 13 3 1 7 1 1 26 

Uusia tuotteita kehittämällä 1 3 2 10 10  26 

Uutta teknologiaa hankkimalla 3 3 4 6 10  26 

Henkilöstöä kehittämällä 1 2 3 17 3  26 

Laskentatoimea kehittämällä 2 4 7 10 3  26 

Tietojenkäsittelyä kehittämällä 0 2 6 15 3  26 

Tietohallintoa kehittämällä 0 4 7 12 3  26 

Muuta, mitä 0 0 0 1 2 23 26 

Yhteensä 36 33 45 123 51 24 26 
 
 

Taulukko 57.  Tilanne yritysten avainhenkilöiden valmentamisessa ja kehittämisessä. 

Kysymys: Mitenkä seuraavat väitteet 
pitävät paikkansa? 

Ei lain-
kaan 

Jonkin 
verran 

Kohtuul-
lisesti 

Lähes 
täysin 

Täy
sin 

Haasta-
teltuja 

yhteensä 
Yrityksessä on ajateltu avainhenkilöi-
den kehittämistä ja valmentamista 

1 2 9 5 9 26 

Yrityksessä on keskusteltu avainhenki-
löiden kehittämisestä ja valmentami-
sesta 

4 1 5 2 14 26 

Yrityksessä halutaan aloittaa avain-
henkilöiden valmentaminen ja koulut-
taminen 

1 5 3 6 11 26 

Yrityksessä on etsitty sopivia avain-
henkilöitä valmennukseen ja koulu-
tukseen 

8 3 2 3 10 26 

Yrityksestä löytyy sopivia avainhenki-
löitä valmentamiseen ja koulutukseen 

0 1 2 9 14 26 

Yrityksessä on laadittu suunnitelmat 
avainhenkilöiden valmentamiseen ja 
kouluttamiseen 

16 3 1 2 3 26 

Yrityksessä on aloitettu avainhenkilöi-
den valmentaminen ja kouluttaminen 

13 1 3 1 8 26 

Yrityksessä on valmennettu ja koulu-
tettu avainhenkilöitä jo vuosia 

14 2 3 2 5 26 

Yhteensä 57 18 28 30 74  
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Taulukko 58.  Soinilaisia yritysjohtajia ja yritysten avainhenkilöitä kiinnostaneet koulutusaiheet. 
N=37. 

Koulutusaihe Mainintojen määrä % 

Automaattinen tietojen käsittely 28 8,7 

Markkinointi 28 8,7 

Myyntitaito 27 8,4 

Tuotekehitystyö 26 8,1 

Laskentatoimi 25 7,8 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 24 7,5 

Teknologia 24 7,5 

Tietohallinto 24 7,5 

Taloushallinto 23 7,2 

Esiintymiskyky 19 5,9 

Kielitaito 19 5,9 

Motivointi 18 5,6 

Kansainvälistyminen 15 4,7 

Vienti 15 4,7 

Muu 6 1,9 

Yhteensä 321 100,0 
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Liite 3. Yhteenveto elämänurasuunnitelman tekeminen -osatutkimuksessa annetuista 

vastauksista kaikkien haastateltujen (55) ja kaikkien kysymysten (126) osalta

vastaukselle annettu lukuarvo 
     - täysin eri mieltä                              1

     - jokseenkin eri mieltä          2
     - ei samaa, eikä eri mieltä    3
     - jokseenkin samaa mieltä    4
     - täysin samaa mieltä           5
Viiden ensimmäisen sarakkeen numerot tarkoittavat kunkin vastausvaihtoehdon saamien vastausten lukumäärää ja 

viimeisen sarakkeen numero tarkoittaa kuhunkin kysymykseen saatujen vastausten lukuarvojen keskiarvoa. 
B.    Urasuunnittelun lähtökohdat 1 2 3 4 5 Keskiarvo
11.   Mielestäni paras tapa ennustaa tulevaisuutta on tehdä se 0 1 4 37 13 4,13
12.   Olen kiintynyt kotiseutuuni/Soiniin 0 1 2 16 36 4,58
13.   Minulla on juuret tiukasti kotiseudussa/Soinissa kiinni 2 1 5 12 35 4,40

14.   Haluan tehdä jotain kotiseutuni/Soinin hyväksi 0 0 2 21 32 4,55
                                                                                         Yhteensä 2 3 13 86 116 4,41

C. Henkilötekijät

C.1. Tunnetekijät 1 2 3 4 5 Keskiarvo
15.   Arvostan aikaisempien sukupolvien työtä 0 0 0 7 48 4,87

16.   Soinin/kotiseutuni perinnearvot ovat tärkeitä minulle 0 1 8 23 23 4,24
17.   Minulle Soinin/kotiseutuni luonto on hyvin tärkeä 0 0 5 15 35 4,55

18.   Saan voimaa Soinin/kotiseutuni luonnosta 0 3 4 23 25 4,27
19.   Vietän Soinin/kotiseutuni luonnossa hyvin paljon ajastani 3 11 6 24 11 3,53
20.  Arvostan maaseutua elinympäristönä 0 0 0 14 41 4,75

21.  Maaseutu  sosiaalisena ympäristönä on minulle tärkeä 0 0 3 28 24 4,38
22.  Maaseudun ihmisellä tulisi olla mahdollisuus samaan 0 1 8 11 35 4,45
       elintasoon kuin kaupunkilaisella

23.  Tunnen mielihyvää, kun pystyn vaikuttamaan kotiseutuni elinoloihin    0 0 2 26 27 4,45
24.  Soinin/kotiseutuni ihmisten arvomaailmassa on paljon hyviä piirteitä   0 1 11 28 15 4,04

25.  En ole tyytyväinen nykyiseen toimeentulooni 14 19 8 8 6 2,51
26.  Arvostan sitä, että työni tulokset huomioidaan 0 0 3 20 32 4,53
27.  Arvot ja asenteet ratkaisevat menestymisen elämässä 0 1 4 22 28 4,40

28.  Omat arvoni ja asenteeni tukevat yrittäjyyttä ja eteenpäinmenoa 0 0 4 22 29 4,45
29.  Tulen hyvin toimeen toisten ihmisten kanssa 0 0 1 24 30 4,53
30.  Pystyn sietämään epävarmuutta 0 3 6 30 16 4,07
31.  Olen mielestäni luova yksilö 0 4 14 28 9 3,76
32.  Pidän toiminnasta ja tapahtumisesta 0 1 2 20 32 4,51

                                                                                                  Yhteensä 17 45 89 373 466 4,24

C.2. Tahtotekijät 1 2 3 4 5 Keskiarvo
33.  Haluan suunnitella ja kehittää omaa uraani 0 0 7 17 31 4,44
34.  Haluan asua kotiseudullani ja kehittää elinolojani täällä 0 1 8 16 30 4,36
35.  Olen kiinnostunut hankkimaan uusia tietoja ja taitoja 0 0 1 17 37 4,65

36.  Haluan tarttua mahdollisuuksiin, joita kotiseudullani ilmaantuu 0 0 2 29 24 4,40
37.  Uskon, että tulen suoriutumaan erilaisista tehtävistä 0 0 0 24 31 4,56

38.  Haluan tehdä työtä kehittääkseni itseäni 0 0 0 20 35 4,64
39.  Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun 0 1 3 27 24 4,35
40.  Haluan ottaa toiminnassani hallitun riskin 0 0 4 25 26 4,40

41.  Kaikki toiminta lähtee omasta itsestä 0 8 10 22 15 3,80
42.  Olen halukas muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle 16 17 11 7 4 2,38
43.  Haluan muuttaa muualle opiskelemaan, mutta sitten palata takaisin 18 16 7 9 5 2,40

44.  Haluan toimia itsenäisesti ja oma-aloitteisesti 0 0 6 21 28 4,40
45.  Haluan tavoitella kotipaikkakuntani menestystä, ”yhteistä hyvää” 0 0 1 29 25 4,44

46.  Haluan saattaa asiat loppuun hyvin tuloksin 0 0 1 9 45 4,80
47.  Pystyn vaikuttamaan toisiin 0 2 9 40 4 3,84
48.  Haluan asettaa itselleni aktiivisesti eri tavoitteita 0 1 4 33 17 4,20

                                                                                                 Yhteensä 34 46 74 345 381 4,13
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Viiden ensimmäisen sarakkeen numerot tarkoittavat kunkin vastausvaihtoehdon saamien vastausten lukumäärää ja 

viimeisen sarakkeen numero tarkoittaa kuhunkin kysymykseen saatujen vastausten lukuarvojen keskiarvoa. 
C.3. Tietotekijät 1 2 3 4 5 Keskiarvo
49.  On tärkeää, että ympäristö tukee oppimista 0 1 1 21 32 4,53 

50.  Asiantuntemus syntyy vuosien opiskelun ja kokemuksen kautta 0 0 0 12 43 4,78 
51.  Yrityksen menestyminen riippuu perustajan inhimillisestä pääomasta   0 2 5 28 20 4,20 

52.  Yrityksen menestyminen riippuu työntekijöiden inhimillis. pääomasta  0 2 7 27 19 4,15 
53.  Muuntumistaidot ovat tärkeä osa oppimisprosessia 0 0 3 17 35 4,58 
54.  Ilman erikoistaitoja nykyisessä työelämässä ei pärjää 0 9 13 24 9 3,60 

55.  Työelämässä on opittava uusia taitoja koko työuran ajan 0 1 3 16 35 4,55 
56.  Monenlaiset tiedot ja taidot ovat tarpeen nykyisessä työelämässä 0 0 0 17 38 4,69 
57.  Jatkuva kasvaminen eri tehtäviin on avainasia nykyisessä työelämässä 0 0 5 20 30 4,45 

58.  Tietoja ja taitoja kertyy askel kerrallaan 0 0 2 19 34 4,58 
59.  Paras tapa oppia on tehdä erilaisia asioita 0 1 0 15 39 4,67 

60.  Oppimista tapahtuu, kun ratkaisee erilaisia ongelmia 0 1 0 9 45 4,78 
61.  Tilaisuuteen tarttuminen auttaa oppimisessa 0 0 0 23 32 4,58 
62.  Asiantuntijan käyttö auttaa ratkaisevasti ongelmien ratkaisemisessa 0 4 10 28 13 3,91 

63.  Pystyn ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia 0 2 10 31 12 3,96 
64.  Paras tapa edetä elämässä on suunnitella asiat hyvin etukäteen 0 6 12 28 9 3,73 
                                                                                                       Yhteensä 0 29 71 335 445 4,36 

C.4. Tilannetekijät 1 2 3 4 5 Keskiarvo

65.  Etsin jatkuvasti uusia yrittämismahdollisuuksia 1 3 17 18 16 3,82 
66.  Nykyinen ympäristöni tarjoaa minulle yrittämismahdollisuuksia  0 4 7 22 22 4,13 
67.  Minulla on yritysidea jo valmiina 4 1 8 15 27 4,09 

68.  Yritysmahdollisuudet löytyvät sieltä, missä markkinat ovat 4 14 11 19 7 3,20 
69.  Ihmisten pitäisi ottaa kehittämisaloite omiin käsiinsä 0 1 4 24 26 4,36 
70.  Yhteiskunnan pitäisi huolehtia tasapuolisesta kehittämisestä 0 2 4 19 30 4,40 

71.  Mielestäni kotiseutuni/Soinin kulttuuri tukee yrittäjyyttä 0 3 12 30 10 3,85 
72.  Olen jonkun yrittäjyyttä tukevan verkoston jäsen 9 9 8 13 16 3,33 

73.  Epämuodollinen henkilökohtainen verkottuminen on parempi vaihto- 3 6 15 20 11 3,55 
       ehto kuin sopimuksiin perustuva muodollinen verkottuminen         
74.  Pitkäaikainen, etua tuottava verkottuminen on hyvä asia 0 1 4 25 25 4,35 

75.  Luottamus on verkottumisen perusedellytys 0 0 0 14 41 4,75 
76.  Henkilökohtainen verkosto on yrityksen perustamisvaiheen tärkein 1 6 5 26 17 3,95 

       voimavara
77.  Verkostot ja sen siteet ovat enemmän henkilökohtaisia kuin sosiaalisia 1 5 20 24 5 3,49 
78.  Olen valmis liittymään kotiseutuni/Soinin verkostoihin 0 0 8 30 17 4,16 

79.  Löydän nykyisestä työstäni liiketoimintamahdollisuuksia 1 3 5 18 28 4,25 
80.  Minulla on harrastusten kautta liiketoimintamahdollisuuksia 7 10 12 15 11 3,24 
81.  Tunnen Kuninkaanjoen yrityslaakson liiketoimintamahdollisuudet 6 13 11 18 7 3,13 

82.  Pystyn vastaamaan joustavasti haasteisiin 0 0 7 33 15 4,15 
                                                                                                Yhteensä 37 81 158 383 331 3,90 

D.   Resurssit 1 2 3 4 5 Keskiarvo
83.  Omistan luonnonresursseja kuten metsää, soraa, ranta-alueita jne. 23 3 1 16 12 2,84 

84.  Omistan fyysisiä toimintaresursseja kuten toimisto- tai teollisuustiloja  22 4 2 14 13 2,85 
85.  Minulla on tiedossa hyviä kumppaneita tai työntekijöitä 4 5 7 17 22 3,87 
86.  Minulla on tarpeeksi rahoitusresursseja yritystoiminnan aloittamiseen 11 9 13 16 6 2,95 

        tai laajentamiseen 
87.  Tunnen ihmisiä, jotka voisivat lähteä rahoittamaan yritystoimintaani 8 10 9 19 9 3,20 

88.  Saan helposti kokoon yritystoiminnan perustamisen/laajentamisen 7 7 14 19 8 3,25 
       edellyttämän rahoituksen 
89.  Minulla on sopivia yrittäjäesikuvia lähipiirissäni 2 2 6 22 23 4,13 

90.  Soinin talouselämä tarjoaa monia yrittämismahdollisuuksia 0 7 18 25 5 3,51 
91.  Soinin osaamisrakenteet ovat riittäviä yritystoiminnan kehittämiseen 1 5 16 30 3 3,53 
92.  Soinissa on runsaasti pien- ja perheyrityksiä 0 6 10 24 15 3,87 

93.  Soinin kunnan kannusteet ovat riittäviä yritystoiminnan kehittämiseen 1 6 12 29 7 3,64 
94.  Soinista löytyy runsaasti erilaisia yritystoiminnan tietolähteitä 1 7 21 18 8 3,45 

95.  Soinin elinkeinoelämä on monipuolinen 3 15 12 21 4 3,15 
                                                                                                   Yhteensä 83 86 141 270 135 3,40 
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Viiden ensimmäisen sarakkeen numerot tarkoittavat kunkin vastausvaihtoehdon saamien vastausten lukumäärää ja 

viimeisen sarakkeen numero tarkoittaa kuhunkin kysymykseen saatujen vastausten lukuarvojen keskiarvoa. 
E.   Osaaminen 1 2 3 4 5 Keskiarvo
96.  Osaan hoitaa raha-asioita hyvin 0 1 7 26 21 4,22 

97. Tunnen yrityksen tuloslaskelman ja taseen rakenteen hyvin 2 7 10 22 14 3,71 
98.  Osaan tulkita tuloslaskelmaa ja tasetta 2 5 7 28 13 3,82 

99.  Olen markkinoinut jotain tuotetta tai palvelua jo vuosia 12 8 6 11 18 3,27 
100. Markkinointi on mukavaa ja teen sitä mielelläni 3 7 15 23 7 3,44 
101. Pystyn/pystyisin löytämään tuotteilleni tai palveluilleni markkinoita  0 3 10 28 14 3,96 

102. Minulla on jo muutamia avainasiakkaita 11 8 4 13 19 3,38 
103. Mielestäni markkinoiden tarpeet ovat tuotekehityksen lähtökohta 0 3 2 22 28 4,36 
104. Tuotekehitys on minulle tuttu asia 3 3 7 26 16 3,89 

105. Olen tehnyt tuotekehitystyötä pidemmän aikaa 9 4 10 23 9 3,35 
106. Olen valmistanut jotain tuotetta pidemmän ajan 12 3 5 18 17 3,45 

107. Hallitsen tuotantoprosessin suunnittelun 6 4 13 20 12 3,51 
108. Tuotanto-osaamiseni taso on hyvä 4 4 7 30 10 3,69 
109. Yhteistoiminta yritystoiminnan pyörittämisessä on välttämätöntä 0 2 2 13 38 4,58 

110. Minulla on valmiina yritystoimintaa tukeva yhteistoimintaverkosto 10 7 8 21 9 3,22 
                                                                                        Yhteensä 74 69 113 324 245 3,72 

F.    Kansainvälisyys 1 2 3 4 5 Keskiarvo
111. Viennin osuus markkinahintaisesta bruttokansantuotteesta on n. 40 % 1 8 24 18 4 3,29 

112. Mielestäni nykyinen elintasoni on viennin ansiota 5 16 7 17 10 3,20 
113. Olen löytänyt viennin avulla suomalaisille tuotteille uusia markkinoita 41 4 4 3 3 1,60 
114. Olen löytänyt ulkomailta uusia tuotteita suomalaisten yritysten valmis- 41 5 1 4 4 1,64 

        tettavaksi
115. Olen saanut viennin kautta mahdollisuuden erikoistua tietyn tuotteen 42 0 3 5 5 1,75 
        valmistukseen

116. Olen saanut viennin avulla tuotantoon mittakaavaetuja 44 1 3 3 4 1,58 
117. Olen tutustunut eri maiden kulttuureihin 12 7 3 22 11 3,24 

118. Pystyn keskustelemaan eri kielillä 11 5 8 23 8 3,22 
119. Olen löytänyt ulkomailta uusia rahoitusmahdollisuuksia 48 0 6 1 0 1,27 
120. Olen saanut viennistä uutta markkinointitietämystä 39 4 3 6 3 1,73 

121. Olen löytänyt viennistä uusia virikkeitä toimintani kehittämiseen 39 4 2 7 3 1,75 
                                                                                        Yhteensä 323 54 64 109 55 2,20 

G.   Ryhdyn parantamaan tietojani ja taitojani seuraavissa aiheissa 1 2 3 4 5 Keskiarvo
122. Henkilökohtaiset ominaisuudet 3 6 11 24 11 3,62 

123. Motivointi 6 7 16 21 5 3,22 
124. Esiintymiskyky 3 7 13 21 11 3,55 
125. Markkinointi 1 5 12 21 16 3,84 

126. Myyntitaito 2 3 11 25 14 3,84 
127. Vienti 15 8 15 14 3 2,67 

128. Kansainvälistyminen 13 10 14 14 4 2,75 
129. Kielitaito 4 3 9 20 19 3,85 
130. Taloushallinto 3 4 17 19 12 3,60 

131. Laskentatoimi 3 3 19 18 12 3,60 
132. ATK 0 2 11 29 13 3,96 
133. Tietohallinto 0 1 19 28 7 3,75 

134. Teknologia 2 8 13 24 8 3,51 
135. Tuotekehittely 1 3 9 23 19 4,02 

137. Olen valmis tekemään elämänurasopimuksen kohentaakseni taitojani 7 10 14 18 6 3,11 
                                                                                     Yhteensä 63 80 203 319 160 3,52 

Yhteensä kaikkien kysymysten osalta 633 493 926 2544 2334 3,79 
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            välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä vähintään merkitsevyystasolla p<0,05.   

            Sopimuksesta kiinnostuneet n=26, muut haastatellut n=29; yrittäjät n=26, muut haastatellut n=29; 34-vuotiaat ja nuo- 

            remmat n=30, 35-vuotiaat ja vanhemmat n=25; miehet n=34, naiset n=25. 

Sopimuksesta  
kiinnostuneet/ 

Yrittäjät/ Alle 34-v./ Miehet/ 

muut haastatellut
muut  
haastatellut

yli 35-v. naiset
Väittämälle  
myönteisempi 
ryhmä B.    Urasuunnittelun lähtökohdat 

11.   Mielestäni paras tapa ennustaa

        tulevaisuutta on tehdä se 0,16 0,66 0,51 0,37 

12.   Olen kiintynyt kotiseutuuni/Soiniin 0,23 0,27 0,39 0,02 Naiset

13.   Minulla on juuret tiukasti

        kotiseudussa/Soinissa kiinni 0,30 0,35 0,50 0,10 

14.   Haluan tehdä jotain kotiseutuni/ 

        Soinin hyväksi 0,17 1,00 0,04 0,23 Yli 35-vuotiaat

C.1. Tunnetekijät

15.  Arvostan aikaisempien suku- 

        polvien työtä 0,80 0,29 0,88 0,16 

16.  Soinin/kotiseutuni perinnearvot 

       ovat tärkeitä minulle 0,23 0,70 0,17 0,18 

17.  Minulle Soinin/kotiseutuni luonto 

       on hyvin tärkeä 0,01 0,36 0,97 0,06 Sopimuksista 
kiinnostuneet 

18.  Saan voimaa Soinin/kotiseutuni

        luonnosta 0,21 0,36 0,59 0,07 

19.  Vietän Soinin/kotiseutuni luonnos- 

        sa hyvin paljon ajastani 0,02 0,65 0,71 0,08 Sopimuksista 
kiinnostuneet 20.  Arvostan maaseutua elinympäris- 

        tönä 0,32 0,39 0,31 0,03 Naiset

21.  Maaseutu sosiaalisena ympäris-

       tönä on minulle tärkeä 0,79 0,21 0,73 0,28 

22.  Maaseudun ihmisellä tulisi olla 

       mahdollisuus samaan elintasoon

       kuin kaupunkilaisella 0,64 0,27 0,33 0,38 

23.  Tunnen mielihyvää, kun pystyn vai-

        kuttamaan kotiseutuni elinoloihin 0,36 0,18 0,61 0,09 

24.  Soinin/kotiseutuni ihmisten arvo-

       maailmassa on paljon hyviä piirteitä 0,63 0,49 0,73 0,44 

25.  En ole tyytyväinen nykyiseen

       toimeentulooni 0,29 0,39 0,17 0,85 

26.  Arvostan sitä, että työni tulokset 

       huomioidaan 0,86 0,08 0,14 0,43 

27.  Arvot ja asenteet ratkaisevat 

       menestymisen elämässä 0,13 0,80 0,61 0,58 

28.  Omat arvoni ja asenteeni tukevat 

        yrittäjyyttä ja eteenpäinmenoa 0,39 0,13 0,98 0,39 

29.  Tulen hyvin toimeen toisten 

        ihmisten kanssa 0,13 0,62 0,58 0,25 

30.  Pystyn sietämään epävarmuutta 0,02 0,75 0,55 0,26 
Sopimuksista 
kiinnostuneet

31.  Olen mielestäni luova yksilö 0,01 0,12 0,15 0,48 Sopimuksista 
kiinnostuneet 32.  Pidän toiminnasta ja tapahtumisesta 0,62 0,42 0,44 0,61 

            kiinnostuneiden/muiden haastateltujen, yrittäjien/muiden haastateltujen, 34-vuotiaiden ja nuo- 

    
        rempien/35 vuotiaiden ja vanhempien sekä miesten/naisten välillä. Rasteroiduissa kohdin ryhmien

Liite 4. Ristiintaulukoinnin merkitsevyystasot kysymyksittäin elämänurasopimuksesta 

Ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys khiin neliö -testin mukaan (2-suuntainen) 
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Ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys khiin neliö -testin mukaan (2-suuntainen)

Sopimuksista  
kiinnostuneet/ 

Yrittäjät/ Alle 34-v./ Miehet/

muut haastatellut
muut  
haastatellut

yli 35-v. naiset
Väittämälle  
myönteisempi ryhmä

C.2. Tahtotekijät

33.  Haluan suunnitella ja kehittää Sopimuksista 
kiinnostuneet       omaa uraani 0,04 0,05 0,27 0,67
ja yrittäjät34.  Haluan asua kotiseudullani ja 

       kehittää elinolojani täällä 0,66 0,22 0,13 0,25

35.  Olen kiinnostunut hankkimaan 

       uusia tietoja ja taitoja 0,11 0,50 0,12 0,07

36.  Haluan tarttua mahdollisuuksiin, 

       joita kotiseudullani ilmaantuu 0,13 0,33 0,88 0,07

37.  Uskon, että tulen suoriutumaan 

       erilaisista tehtävistä 0,02 0,46 0,30 0,52 Sopimuksista 
kiinnostuneet38.  Haluan tehdä työtä kehittääkseni
Sopimuksista 
kiinnostuneet

       itseäni 0,01 0,41 0,54 0,01

ja naiset39.  Pystyn vaikuttamaan oman 

       elämäni kulkuun 0,21 0,55 0,60 0,40

40.  Haluan ottaa toiminnassani

       hallitun riskin 0,01 0,09 0,13 0,26 Sopimuksista 
kiinnostuneet 41.  Kaikki toiminta lähtee omasta 

       itsestä 0,42 0,28 0,20 0,71

42.  Olen halukas muuttamaan työn 

       perässä toiselle paikkakunnalle 0,37 0,18 0,38 0,07

43.  Haluan muuttaa muualle opiskele- Sopimuksista 
kiinnostuneet       maan, mutta sitten palata takaisin 0,01 0,14 0,43 0,03
ja naiset

44.  Haluan toimia itsenäisesti ja oma-

       aloitteisesti 0,25 0,56 0,64 0,50

45.  Haluan tavoitella kotipaikkakuntani Sopimuksista 
kiinnostuneet       menestystä, ”yhteistä hyvää” 0,00 0,10 0,27 0,00
ja naiset

46.  Haluan saattaa asiat loppuun hyvin 

       tuloksin 0,39 0,56 0,42 0,02 Naiset

47.  Pystyn vaikuttamaan toisiin 0,40 0,15 0,43 0,44

48.  Haluan asettaa itselleni aktiivisesti 

       eri tavoitteita 0,55 0,49 0,29 0,33

C.3. Tietotekijät

49.  On tärkeää, että ympäristö tukee 

       oppimista 0,15 0,52 0,43 0,17

50.  Asiantuntemus syntyy vuosien

       opiskelun ja kokemuksen kautta 0,66 0,13 0,77 0,29

51.  Yrityksen menestyminen riippuu

       perustajan inhimillisestä pääomasta   0,39 0,98 0,59 0,26

52.  Yrityksen menestyminen riippuu  työn-  

        tekijöiden inhimillisestä pääomasta 0,59 0,40 0,37 0,35

53.  Muuntumistaidot ovat tärkeä osa 

       oppimisprosessia 0,03 0,69 0,24 0,95 Sopimuksista 
kiinnostuneet54.  Ilman erikoistaitoja nykyisessä 

       työelämässä ei pärjää 0,10 0,39 0,40 0,69

55.  Työelämässä on opittava uusia 

        taitoja koko työuran ajan 0,49 0,25 0,33 0,45

56.  Monenlaiset tiedot ja taidot ovat Sopimuksista 
kiinnostuneet       tarpeen nykyisessä työelämässä 0,02 0,98 0,67 0,04
ja naiset

57.  Jatkuva kasvaminen eri tehtäviin on  

       avainasia nykyisessä työelämässä 0,03 0,23 0,16 0,34 Sopimushalukkaat
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Ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys khiin neliö -testin mukaan (2-suuntainen) 

Sopimuksista  
kiinnostuneet/

Yrittäjät/ Alle 34-v./ Miehet/

muut haastatellut
muut  
haastatellut

yli 35-v. naiset
Väittämälle  
myönteisempi ryhmä

58.  Tietoja ja taitoja kertyy askel 

        kerrallaan 0,06 0,30 0,12 0,74

59.  Paras tapa oppia on tehdä erilaisia 

       asioita 0,03 0,46 0,53 0,56 Sopimuksista
kiinnostuneet60.  Oppimista tapahtuu, kun ratkaisee

       erilaisia ongelmia 0,01 0,47 0,42 0,68 Sopimuksista 
kiinnostuneet 61.  Tilaisuuteen tarttuminen auttaa 

       oppimisessa 0,31 0,63 0,43 0,66

62.  Asiantuntijan käyttö auttaa ratkai- 

       sevasti ongelmien ratkaisemisessa 0,07 0,61 0,89 0,45

63.  Pystyn ratkaisemaan monimutkaisia 

       ongelmia 0,04 0,98 0,62 0,05 Sopimuksista 
kiinnostuneet64.  Paras tapa edetä elämässä on suun-

       nitella asiat hyvin etukäteen 0,96 0,13 0,11 0,97

C.4. Tilannetekijät

65.  Etsin jatkuvasti uusia yrittämis-

       mahdollisuuksia 0,42 0,03 0,80 0,27 Yrittäjät

66.  Nykyinen ympäristöni tarjoaa

       minulle yrittämismahdollisuuksia  0,98 0,12 0,14 0,23

67.  Minulla on yritysidea jo valmiina 0,14 0,00 0,27 0,07 Yrittäjät

68.  Yritysmahdollisuudet löytyvät sieltä,

       missä markkinat ovat 0,21 0,14 0,81 0,10

69.  Ihmisten pitäisi ottaa kehittämis- 

       aloite omiin käsiinsä 0,17 0,02 0,28 0,35 Yrittäjät

70.  Yhteiskunnan pitäisi huolehtia 

        tasapuolisesta kehittämisestä 0,13 0,94 0,85 0,78

71.  Mielestäni kotiseutuni/Soinin 

       kulttuuri tukee yrittäjyyttä 0,09 0,08 0,29 0,32

72.  Olen jonkun yrittäjyyttä tukevan 

        verkoston jäsen 0,24 0,03 0,24 0,14 Yrittäjät

73.  Epämuodollinen henkilökohtainen 

       verkottuminen on parempi vaihto-

       ehto kuin sopimuksiin perustuva

       muodollinen verkottuminen 0,87 0,29 0,14 0,37

74.  Pitkäaikainen, etua tuottava 

       verkottuminen on hyvä asia 0,46 0,17 0,19 0,51

75.  Luottamus on verkottumisen 

       perusedellytys 0,70 0,32 0,04 0,39 Yli 35 vuotiaat

76.  Henkilökohtainen verkosto on 

       yrityksen perustamisvaiheen tärkein 

       voimavara 0,14 0,58 0,33 0,36

77.  Verkostot ja sen siteet ovat enem-

       män henkilökohtaisia kuin sosiaalisia 0,28 0,52 0,06 0,31

78.  Olen valmis liittymään kotiseutuni/

       Soinin verkostoihin 0,05 0,29 0,00 0,09 Yli 35 vuotiaat

79.  Löydän nykyisestä työstäni liike-

       toimintamahdollisuuksia 0,50 0,18 0,31 0,05 Miehet

80.  Minulla on harrastusten kautta 

       liiketoimintamahdollisuuksia 0,12 0,81 0,84 0,19

81.  Tunnen Kuninkaanjoen yrityslaakson 

       liiketoimintamahdollisuudet 0,15 0,70 0,64 0,29
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Ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys khiin neliö -testin mukaan (2-suuntainen) 

Sopimuksista  
kiinnostuneet/

Yrittäjät/ Alle 34-v.t/ Miehet/

muut haastatellut
muut  
haastatellut

yli 35-v. naiset
Väittämälle  
myönteisempi ryhmä

82.  Pystyn vastaamaan joustavasti

       haasteisiin 0,51 0,26 0,30 0,07 

D.   Resurssit

83.  Omistan luonnonresursseja kuten 

       metsää, soraa, ranta-alueita jne. 0,18 0,07 0,05 0,05 Yli 35 vuotiaat

84.  Omistan fyysisiä toimintaresursseja Sopimuksista kiinnostuneet 

       kuten toimisto- tai teollisuustiloja  0,02 0,00 0,87 0,97 ja yrittäjät

85.  Minulla on tiedossa hyviä kumppa- Yrittäjät

       neita tai työntekijöitä 0,33 0,01 0,81 0,04 ja miehet

86.  Minulla on tarpeeksi rahoitus- 

       resursseja yritystoiminnan aloitta-

       miseen tai laajentamiseen 0,59 0,00 0,20 0,40 Yrittäjät

87.  Tunnen ihmisiä, jotka voisivat lähteä

       rahoittamaan yritystoimintaani 0,79 0,18 0,03 0,66 Yli 35 vuotiaat

88.  Saan helposti kokoon yritystoiminnan 

       perustamisen/laajentamisen Yrittäjät

       edellyttämän rahoituksen 0,84 0,01 0,03 0,21 ja yli 35 vuotiaat

89.  Minulla on sopivia yrittäjäesikuvia

       lähipiirissäni 0,60 0,04 0,35 0,43 Yrittäjät

90.  Soinin talouselämä tarjoaa monia 

       yrittämismahdollisuuksia 0,46 0,15 0,49 0,73 

91.  Soinin osaamisrakenteet ovat riittä-

       viä yritystoiminnan kehittämiseen 0,04 0,31 0,16 0,68 Sopimuksista 
kiinnostuneet 92.  Soinissa on runsaasti pien- ja 

       perheyrityksiä 0,81 0,77 0,88 0,92 

93.  Soinin kunnan kannusteet ovat riittä-

       viä yritystoiminnan kehittämiseen 0,20 0,51 0,40 0,67 

94.  Soinista löytyy runsaasti erilaisia 

       yritystoiminnan tietolähteitä 0,55 0,03 0,15 0,25 Yrittäjät

95.  Soinin elinkeinoelämä on monipuolinen 0,13 0,70 0,55 0,39 

E.   Osaaminen

96.  Osaan hoitaa raha-asioita hyvin 0,51 0,51 0,22 0,35 

97.  Tunnen yrityksen tuloslaskelman ja 

        taseen rakenteen hyvin 0,82 0,17 0,17 0,13 

98.  Osaan tulkita tuloslaskelmaa ja tasetta 0,63 0,14 0,20 0,31 

99.  Olen markkinoinut jotain tuotetta tai

        palvelua jo vuosia 0,82 0,00 0,16 0,56 Yrittäjät

100. Markkinointi on mukavaa ja teen Sopimuksista 
kiinnostuneet        sitä mielelläni 0,04 0,05 0,76 0,43 

ja yrittäjät101. Pystyn/pystyisin löytämään tuotteil-  

        leni tai palveluilleni markkinoita 0,84 0,13 0,84 0,93 

102. Minulla on jo muutamia avainasiak-

        kaita 0,81 0,00 0,34 0,57 Yrittäjät

103. Mielestäni markkinoiden tarpeet 

        ovat tuotekehityksen lähtökohta 0,12 0,16 0,86 0,37 

104. Tuotekehitys on minulle tuttu asia 0,94 0,49 0,14 0,04 Yli 35 vuotiaat

105. Olen tehnyt tuotekehitystyötä 

         pidemmän aikaa 0,74 0,66 0,16 0,07 

106. Olen valmistanut jotain tuotetta

         pidemmän ajan 0,69 0,83 0,23 0,34 
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Ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys khiin neliö -testin mukaan (2-suuntainen) 

Sopimuksista  
kiinnostuneet/

Yrittäjät/ Alle 34-v./ Miehet/

muut haastatellut
muut haastatellut yli 35-v. naiset

Väittämälle  
myönteisempi ryhmä

107. Hallitsen tuotantoprosessin 

        suunnittelun 0,30 0,08 0,35 0,04

108. Tuotanto-osaamiseni taso on hyvä 0,04 0,82 0,26 0,37 Muut  
haastatellut

109. Yhteistoiminta yritystoiminnan  

         pyörittämisessä on välttämätöntä 0,57 0,05 0,69 0,20 Yrittäjät

110. Minulla on valmiina yritystoimintaa 

        tukeva yhteistoimintaverkosto 0,15 0,00 0,19 0,30 Yrittäjät

F.    Kansainvälisyys

111. Viennin osuus markkinahintaisesta 

         bruttokansantuotteesta on n. 40 % 0,82 0,49 0,33 0,50

112. Mielestäni nykyinen elintasoni on 

        viennin ansiota 0,72 0,77 0,82 0,13

113. Olen löytänyt viennin avulla suoma-

         laisille tuotteille uusia markkinoita 0,71 0,71 0,14 0,31

114. Olen löytänyt ulkomailta uusia tuot-

         teita suomalaisten yritysten valmis-

         tettavaksi 0,45 0,69 0,41 0,41

115. Olen saanut viennin kautta mahdol-

        lisuuden erikoistua tietyn tuotteen

        valmistukseen 0,81 0,88 0,33 0,07

116. Olen saanut viennin avulla tuotan-

         toon mittakaavaetuja 0,58 0,76 0,13 0,20

117. Olen tutustunut eri maiden kulttuureihin 0,22 0,17 0,22 0,80

118. Pystyn keskustelemaan eri kielillä 0,24 0,49 0,10 0,11

119. Olen löytänyt ulkomailta uusia 

         rahoitusmahdollisuuksia 0,32 0,56 0,28 0,36

120. Olen saanut viennistä uutta 

         markkinointitietämystä 0,71 0,25 0,29 0,09

121. Olen löytänyt viennistä uusia virik-

        keitä toimintani kehittämiseen 0,72 0,45 0,04 0,14 Yli 35 vuotiaat
G.   Ryhdyn parantamaan tietojani ja taitojani seuraavissa aiheissa

122. Henkilökohtaiset ominaisuudet 0,05 0,34 0,92 0,45 Sopimuksista 
kiinnostuneet123. Motivointi 0,07 0,89 0,15 0,66

124. Esiintymiskyky 0,33 0,26 0,52 0,43

125. Markkinointi 0,15 0,32 0,88 0,23

126. Myyntitaito 0,20 0,29 0,22 0,10

127. Vienti 0,52 0,71 0,33 0,02 Miehet

128. Kansainvälistyminen 0,23 0,32 0,77 0,05 Miehet

129. Kielitaito 0,45 0,21 0,64 0,05 Miehet

130. Taloushallinto 0,15 0,48 1,00 0,06

131. Laskentatoimi 0,10 0,22 0,77 0,27

132. ATK 0,04 0,51 0,34 0,55 Sopimuksista 
kiinnostuneet 133. Tietohallinto 0,25 0,20 0,56 0,56

134. Teknologia 0,12 0,97 0,32 0,04 Miehet

135. Tuotekehittely 0,01 0,79 0,39 0,09 Sopimuksista 
kiinnostuneet 137. Olen valmis tekemään elämän- 

         urasopimuksen kohentaakseni 

         taitojani 0,00 0,21 0,38 0,25 Sopimuksista 
kiinnostuneet 
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Liite 5: Henkilötekijöiden (tunne-, tahto-, tieto- ja tilannetekijöiden) faktori-
analyysin pääkomponenttiratkaisujen faktoreiden ominaisarvot. N=55 
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Tietotekijöiden pääkomponenttiajon faktoreiden ominaisarvot
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Tilannetekijöiden pääkomponenttiajon faktoreiden ominaisarvot
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