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ABSTRACT 

We can think about our past and future by using our memory and imagination. 

These cognitive processes that allow us to travel in time are thought to be 

tightly connected. Our memories of the past and images of the future are not 

stable, and our experiences change them. Many scientists agree that same or 

similar processes underlie memory and imagination, but so far, there exist 

only a few studies that have explored long-term changes in natural 

environment. In this study, I investigate how much and what kind of changes 

we can find in memories of the past and images of the future when people are 

attending to an entrepreneurship course. My aim is to form a broader picture 

of how memory and imagination function in natural environment. I also 

review neurobiological and experimental memory studies and scientific 

theories and models about memory.  

This study was carried out in natural environment where participants had 

meaningful events to think about and meaningful goals to attend to. Ten 

women participated in the study, they all had academic education and they 

participated in the same entrepreneurship course. All participants were 

instructed to memorize the time when they figured out their business idea and 

imagine what it would be like to run their own business and be an 

entrepreneur. The study is a longitudinal qualitative case study, and all 

participants were interviewed four times. It took six months to collect the 

research material. I divided this study to two substudies. Substudy I focuses 

on the past memories. Substudy II focuses on imagining and planning the 

future. The results show that all participants used rather abstract language 

when they talked about the past and also when they talked about the future, 

but they used different concepts in different interviews. Their constructions 

about the past and about the future changed in similar ways, and they changed 

more than was expected according to forgetting or false memory studies. The 

results are in line with the the idea that the shared processes underlie 

constructing a memory from the past and constructing an image of the future. 

In the discussion, I propose a model regarding how changes may happen when 

people construct their memories and form their images about the future. This 

model is based on previous memory models and brain research results. I use 

it to explain my research results regarding long-term changes in memories and 

imagined future plans.  
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TIIVISTELMÄ 

Tapahtumien muisteleminen ja kuvitteleminen mahdollistavat paluun omaan 

menneisyyteemme ja tulevaisuutemme suunnittelun. Muistomme ja 

kuvitelmamme eivät ole pysyviä, vaan kokemuksemme muuttavat niitä. 

Yleisen käsityksen mukaan  muistelemisen ja kuvittelemisen taustalla on sama 

tai samankaltainen prosessi, mutta muutosten taustalla olevaa prosessia on 

tutkittu vasta vähän luonnollisissa olosuhteissa. Tässä tutkimuksessani pyrin 

selvittämään miten paljon ja minkälaisia muutoksia muistoissa ja 

kuvitelmissa tulee esiin useita kuukausia kestävän yrittäjäkurssin aikana. 

Voidakseni ymmärtää muistamista ja kuvittelemista laajasti ja 

kokonaisvaltaisesti, tarkastelen ensin sekä muistamisen neurobiologiaa että 

kokeellisia muistitutkimuksia mutta myös muistin ja kuvittelun 

mallintamista. Muistojen ja kuvitelmien muutoksien tutkimukseni toteutin 

luonnollisessa ympäristössä, missä tutkimukseen osallistujilla oli heille 

itselleen merkityksellisiä menneitä tapahtumia ja heidän omien tavoitteidensa 

kannalta merkityksellisiä tulevaisuuden kuvitelmia. Tutkimukseeni osallistui 

kymmenen yrittäjäkurssille ilmoittautunutta akateemisen koulutuksen 

saanutta naista. Osallistujat muistelivat liikeideansa havaitsemisen aikaisia 

tapahtumia ja kuvittelivat omaa tulevaa yrittäjyyttään neljän eri 

tarkastelupisteen aikana. Tutkimusstrategiana oli pitkittäinen 

tapaustutkimus. Aineiston keräsin noin kuuden kuukauden aikana 

monimenetelmällisesti, pääasiallisesti laadullisin menetelmin. Jaoin 

tutkimukseni kahteen osatutkimukseen. Kuvaan osatutkimuksessa I 

menneiden tapahtumien muistelun teoriataustaa, esittelen muistokoosteiden 

muutosten esiin saamiseksi tekemäni tutkimuksen ja saamani tulokset. 

Osatutkimuksessa II käyn läpi tulevien tapahtumien kuvittelun teoriataustaa, 

esittelen kuvitelmakoosteiden muutosten esiin saamiseksi tekemäni 

tutkimuksen ja saamani tulokset. Tulosten perusteella kaikki osallistujat 

käyttivät pääosin abstrakteja ilmauksia muistellessaan mennyttä ja 

kuvitellessaan tulevaa mutta eri muistelu- ja kuvittelukerroilla he käyttivät eri 

käsitteitä ja erilaisia ilmauksia. Sekä muisto- että kuvitelmakoosteet 

muuttuivat eri muistelu- ja kuvittelukerroilla enemmän kuin unohtamisen ja 

väärin muistamisen perusteella voisi ennakoida. Muisto- ja 

kuvitelmakoosteiden muutokset olivat tutkituilta osin hyvin samansuuntaisia. 

Tulosten perusteella ei tullut esiin mitään sellaista, minkä takia pidemmän 

aikavälin muisto- ja kuvitelmakoosteiden muutosten selittämiseen 

tarvittaisiin eri prosessit. Pohdintaosuudessa ehdotan tapahtumakoosteiden 

muutosmallia, jonka avulla voisi selittää ja ymmärtää muistojen ja 

kuvitelmien muutosprosessia. Muutosmalli pohjautuu erityisesti 

aivotutkimukseen muistin toiminnasta, ja sen avulla pyrin selittämään tässä 

tutkimuksessa esiin tulleita, pidemmän ajanjakson aikana 

tapahtuvia muutoksia muistoissa ja kuvitelmissa.  
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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen menneiden tapahtumien muistelua ja 

tulevan kuvittelua, erityisesti kuukausien aikana esiin tulevia muistojen ja 

kuvitelmien muutoksia, luonnollisessa ympäristössä. Perusterveen aikuisen 

ihmisen muisti toimii yleisesti ottaen hyvin, pystymme painamaan mieleen 

meille tapahtuvia asioita ja palauttamaan niitä mieleemme joko muistelemalla 

tapahtumaa tai jokin vihje voi palauttaa tapahtuman mieleemme. 

Menneisyytemme vaikuttaa pääosin jäsentyneeltä ja luotamme muistimme 

toimintaan, myös siihen, että pystymme oppimaan uutta ja pitämään tallessa 

tämänpäiväisetkin kokemukset. Useissa tilanteissa luottamuksemme ulottuu 

myös tulevaisuuteen esimerkiksi siihen, että muistamme seuraavien tuntien, 

päivien tai kuukausien aikana lähettää syntymäpäiväkutsut, palauttaa 

lainaamamme porakoneen tai aloittaa lääkkeen syömisen. Muistin toimintaa 

ja sen taustalla toimivia mekanismeja eli muistijärjestelmiä on tutkittu ja 

jaoteltu vuosien varrella useilla eri tavoilla. Yhtenä jaotteluna on käytetty 

menneiden asioiden muistamista, retrospektiivista muistia ja tulevien 

asioiden muistamista, prospektiivista muistia. Prospektiivisen muistin 

käsitteen otti käyttöön John Meacham 1970-luvulla. Hän määritteli sen 

muistitietona aikomuksesta toimia tulevaisuudessa ja hän erotteli sen 

retrospektiivisesta muistista, jolla hän tarkoitti menneen tiedon palauttamista 

mieleen (esim. Meacham & Singer, 1977; Meacham & Kushner, 1980; 

Meacham & Leiman, 1982). Viivästetystä aikomusten toteuttamisesta ovat 

puhuneet Mark McDaniel ja Gilles Einstein, jotka ovat tutkineet 

prospektiivista muistia 1990-luvulta lähtien. Prospektiivinen muisti on jaettu 

edelleen tapahtumaperustaiseen (engl. event-based) ja aikaperustaiseen 

(engl. time-based) muistiin (esim. McDaniel & Einstein, 2007; Kliegel, 

McDaniel & Einstein, 2012). Sellen, Louie, Harris ja Wilkins (1997) vertasivat 

tapahtumaperustaista ja aikaperustaista muistia keskenään.  Heidän 

mukaansa tapahtumaperustaiset ulkoiset vihjeet toimivat paremmin 

muistuttamassa aikomuksesta kuin sisäisesti käynnistettävät ja aktiivisesti 

mielessä pidettävät aikaperustaiset muistuttajat. McDaniel, Einstein, Graham 

ja Rall (2004) erottelivat tapahtumaperustaisen prospektiivisen muistin vielä 

erikseen välittömästi toteutettavien ja viivästetysti toteutettavien tehtävien 

suorittamiseen. Viivästysten ja keskeytysten he totesivat huonontavan 

aikomuksen toteuttamista mutta muistuttamisten ja vihjeiden käytön  

parantavan suoritusta. Kuten monissa muissakaan muistien jaotteluissa, 

myöskään retrospektiivisen ja prospektiivisen jaottelun rajaa ei pidetä 

selvänä. Joiltain osin tulevan muistamisessa, prospektiivisessa muistissa on 

kyse myös menneen muistamisesta, retrospektiivisesta muistista (esim. Zöllig,  

Martin, & Kliegel, 2010). Kun sinua pyydetään kertomaan asiakkaalta saatu 

viesti työkaverillesi, prospektiivisen muistin osuus on muistaa etsiä kyseinen 

työkaveri päivän aikana käsiisi tai kohdatessasi työkaverin käytävällä muistaa, 
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mitä kohtaamiseen liittyen pitikään muistaa. Varsinaisen viestin muistaminen 

ja mieleen palauttaminen, kertominen työkaverillesi, on taas retrospektiivisen 

muistin piiriin luokiteltua. Zöllig, Martin ja Kliegel (2010) esittivät arvion, että 

50–80 % arkipäivien muistinkäyttötilanteista on ainakin osittain 

prospektiivisen muistin toimintaan liittyvää. Menneiden asioiden 

muistaminen, retrospektiivinen muisti, on se mitä yleisesti tarkoitamme 

puhuessamme muistista. Viittamme sillä muistoihin tapahtumista, joita 

olemme menneisyydessä kokeneet, ihmisiin, joita olemme kohdanneet tai 

tietoihin ja sanoihin, joita olemme oppineet. Suurin osa muistitutkimuksista 

ja muistien jaotteluista liittyy juuri retrospektiiviseen muistiin.  

Atkinsonin ja Shiffrin (1968) kehittelemä ja yksi yleisimmistä käytössä 

olevista yksilön muistin jaottelutavoista perustuu muistin kestoon. Tähän 

perustuvan käsityksen mukaan lyhytkestoisina on pidetty aistimuistia, jossa 

tieto pysyy tallessa sekunnin murto-osia mutta myös työmuistia, jossa tietoa 

voidaan pitää tallessa sekunttien tai minuuttien ajan. Aistimuisti sisältää 

paljon tietoa mutta lähes kaikki siitä katoaa hyvin nopeasti ellemme saa 

siirrettyä sitä työmuistiin. Työmuistissa pysyy tallessa rajallinen, pieni määrä 

tietoa kerrallaan lyhyen ajan mutta voimme siirtää sieltä tietoa 

pitkäkestoiseen säilömuistiin. Pitkäkestoinen muisti voi sisältää valtavat 

määrät tietoa, joka saattaa kestää tallessa yksilön koko eliniän ajan (esim. 

Atkinson & Shiffrin, 1968; Baddeley & Hitch, 1974; Ylinen & Sirviö, 1997; 

Baddeley, 2000; 2012; Malmberg, Raaijmakers, & Shiffrin, 2019). Ihmisten 

muistitutkimuksen uranuurtajana pidetty psykologi Endel Tulving (1972) 

erotteli pitkäkestoisesta muistista erikseen episodisen muistin ja semanttisen 

muistin. Episodisen muistin Tulving (1972) määritteli alun perin muistina, 

johon talletetaan tapahtumien ja kokemusten paikka- ja aikatietoa. 

Semanttisen muistin hän kuvaili faktojen, sanallisen ja käsitteellisen tiedon 

muistina. Tulving (1983) kuvaili episodista muistia omaksi erilliseksi 

järjestelmäksi, lähinnä tietovarastoksi, jossa säilytetään kokemuksia 

menneistä tapahtumista. Perinteisen muistikäsityksen mukaan kyse on 

automaattisesta tai melko passiivisesti tapahtuvasta ympäristöstä tulevan 

tiedon varastoimisesta ja siitä on puhuttu tapahtumien tai tietojen 

tallentamisena muistiin, säilyttämisenä tässä melko pysyväksi tulkitussa 

muistissa ja palauttamisena siitä pysyvästä varastosta takaisin mieleen. 

Uudempien tutkimusten perusteella muistin toiminnasta on esitetty näkemys, 

joka perustuu aivojen aktiivisempaan toimintaan ja tapahtuman 

rakentamiseen (konstruktioon) mieleen palauttamisen hetkellä (esim. 

Schacter, 1996; Barsalou, Solomon, & Wu, 1999; Barsalou, 2003; Barsalou, 

2009; Barrett & Satpute, 2013; Balasubramanian, 2015; Hutchinson & 

Feldman Barrett, 2019; Barrett, 2017; Feldman Barrett, 2020). Palaan tähän 

tapahtuman rakentamiseen muistoksi tai kuvitelmaksi tarkemmin luvussa 1.5.  

Perinteisiä tarkkoja muistijaottelujakin on haastettu, esimerkiksi episodisen 

ja semanttisen muistin eroa ei pidetä aina selvärajaisena (esim. Renoult, 

Davidson, Palombo, Moscovitch, & Levine, 2012; Renoult, Irish, Moscovitch, 

& Rugg, 2019; Lifanov, Linde-Domingo, & Wimber, 2021). Tulving (1985; 
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2002) kuvaili myös sellaista tietoisuutta, jonka avulla yksilö voi orientoitua 

joko omaan menneisyyteensä tai omaan tulevaisuuteensa. Myöhemmin 

muistitutkijoiden painopiste muuttui aikaulottuvuutta painottavaksi ja 

esimerkiksi Suddendorf ja Corballis (1997) pitivät episodista muistia ihmisten 

kykynä matkustaa ajassa taaksepäin omaan henkilökohtaiseen menneisyyteen 

(myös Gilboa, 2004). Sittemmin on muodostunut käsitys, että mennyttä 

aikakäsitystä ei voi erottaa tulevaisuuteen suuntautuvasta aikakäsityksestä 

(Atance & O’Neill, 2001; Schacter & Addis, 2007; Suddendorf & Corballis, 

2007; Szpunar, 2010; Klein, 2013). 

Psykologien ja neurotieteilijöiden vallitseva näkemys on, että episodinen 

muisti ja tulevan kuvittelu ovat saman ajanhahmotuskyvyn kaksi eri puolta, 

niitä ei pidetä erillisinä kognitiivisina kykyinä vaan niillä katsotaan olevan 

yhteisiä toimintamekanismeja (esim. Hassabis & Maguire, 2007; Schacter & 

Addis, 2007; Addis, Wong, & Schacter, 2007; Suddendorf & Corballis, 2007; 

Mullally & Maguire, 2014). Onkin ehdotettu, että vastaava mekanismi, jonka 

avulla voimme mielensisäisesti kuvitella aikaa taaksepäin ja eteenpäin 

(aikamatkailu, engl. time travel) tekee myös mahdolliseksi sijoittaa itsemme 

osaksi mennyttä tapahtumaa (esim. Hasselmo, 2009) ja osaksi tulevaa 

kuviteltua tapahtumaa (Michaelian, 2016; Devitt, Addis, & Schacter, 2017; 

Dings & Newen, 2021). Tutkijoita, kuten esimerkiksi Devitt ja Addis (2016), 

jotka tukevat ajatusta samasta tai vastaavasta mekanismista menneen 

muistelussa ja tulevan kuvittelussa, on kutsuttu jatkuvuuden kannattajiksi 

(engl. continuists). Epäjatkuvuuden (engl. discontinuists) kannattajat, kuten 

Perrin (2016), pitävät episodista muistia ja tulevan kuvittelun 

aikamatkailukykyä eri kykyinä (esim. Suddendorf, 2010; 2013). Vahvaa 

näyttöä jatkuvuuskäsityksen puolesta on saatu tutkimalla miten menneet 

muistot vaikuttavat tulevan kuvitteluun ja miten tulevan kuvitelmat 

vaikuttavat menneiden muisteluun. Näistä tutkimuksista saadut tulokset 

tukevat näkemystä, jonka mukaan muistot ovat sekä menneen muistelun että 

tulevan kuvittelun käytössä (Devitt & Addis, 2016). Erilaisten muistojen 

katsotaan tarjoavan raakamateriaalia sekä menneen muistelemiselle että 

tulevan kuvittelemiselle (esim. Dalla Barba, Rosenthal & Visetti, 2002; Dalla 

Barba & Decaix, 2009). Pääsy aikaisemmin talletettuun tietoon tekee tämän 

käsityksen mukaan mahdolliseksi sekä menneen tapahtuman muistelemisen 

että tulevan tapahtuman kuvittelemisen ja kumpaankin voi liittyä sekä 

virheellisiä muistoja että tarkempia, täsmällisempiä muistoja (esim. Schacter 

& Addis, 2007; Hassabis & Maguire, 2007). 

Potilastutkimusten ja empiiristen muistitutkimusten perusteella Squire ja 

Zola-Morgan (1988) ehdottivat eri muistijärjestelmien jakamista 

deklaratiiviseen ja ei-deklaratiiviseen, koska tälle jaottelulle oli 

tunnistettavissa biologinen perustelu (myös esim. Zola-Morgan & Squire, 

1993). Deklaratiivinen muistijärjestelmä on tässä jaottelussa osa 

pitkäkestoista muistijärjestelmää, jonka avulla pidämme tallessa tapahtumia 

ja tietoja eli sen katsotaan kattavan sekä episodisen että semanttisen 

muistijärjestelmän. Squire (1984; 1986; 1989) tunnisti tietoisuuden 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR40
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR73
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR82
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR55
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keskeiseksi erottavaksi tekijäksi deklaratiivisen eli tietoisen ja ei-

deklaratiivisen eli ei-tietoisen muistijärjestelmän välillä ja ehdotti ei-

deklaratiivista muistia sateenvarjotermiksi kattamaan esimerkiksi tapoihin ja 

tottumuksiin liittyvät järjestelmät. Reberin ja työryhmän (1996) tutkimusten 

perusteella yhtenä erona deklaratiivisen ja ei-deklaratiivisen 

muistijärjestelmän välillä on lisäksi se, kuinka joustavasti tai jäykästi 

hyödynnettäväksi tieto on järjestetty muistijärjestelmiin. Vuosien varrella eri 

tavoin tekemiensä kokeiden perusteella Squire työryhmineen sai tukea 

ehdotukselleen, että deklaratiivinen muistijärjestelmä kuvastaa joustavaa, 

nopeaa ja tietoista tietoa ja se riippuu eri aivoalueiden toiminnasta kuin ei-

deklaratiivinen muistijärjestelmä (Smith & Squire, 2005; Smith & Squire, 

2008; Squire & Wixted, 2011; Smith & Squire, 2018; Urgolites, Smith, & 

Squire, 2018). 

Yhtenä muistitutkimusten haasteena voidaan pitää perinteisten 

tutkimusmenetelmien tapaa käsitellä muistijärjestelmiä tutkimuksen aikana 

erillisinä, toisistaan irrallisina järjestelminä. Esimerkiksi hahmopsykologisen 

tulkinnan mukaan kokonaisuus on erilainen kuin osiensa summa eli 

kokonaisuudella on ominaisuuksia, joita sen itsenäisillä osilla ei ole.  

Elementtien määrän lisääntyessä ja järjestelmien monimutkaistuessa saattaa 

syntyä uusia organisoitumisen tasoja (Anderson, 1972). Eri järjestelmiä on 

tärkeä tutkia osajärjestelmittäin mutta myös isompina kokonaisuuksina, 

koska on kyseenalaista, kuinka hyvin osien toiminnasta voi monimutkaisissa 

järjestelmissä päätellä kokonaisuuden toimintaa. Emergenssiksi tai 

kehkeytymiseksi kutsutaan ilmiötä, jossa järjestelmällä on ominaisuuksia, 

joita sen osilla ei ole. Aivoissa alemman tason osatekijöistä kuten 

hermosoluista kehkeytyy korkeamman tason ilmiöitä, kuten hermoverkkojen 

toimintaa, jota ei voi ennustaa yksittäisen hermosolun ominaisuuksista (esim. 

Yin, Li, Hung, Zhang ym., 2020). Professori Teuvo Kohonen selvitti jo 1970- 

ja 1980-luvuilla teoreettisin tarkasteluin ja tietokonesimulaatioiden avulla 

miten hermoverkko voi tuottaa emergenttejä ilmiöitä kuten 

itseorganisoitumista, assosiatiivista muistia ja hahmojen tunnistusta (esim. 

Kohonen, Oja, Simula, Visa, & Kangas, 1996). Hermoverkkojen 

itseorganisaatiossa ulkomaailman säännönmukaisuudet vaikuttavat 

sensoristen viestien kautta verkon järjestäytymiseen (Kohonen & Hari, 1999). 

Aivoissa hierarkian korkeammat tasot vaikuttavat alempien tasojen 

toimintaan esimerkiksi niin, että käyttäytyminen ja uuden taidon oppiminen 

muuttaa hermosolujen välisiä yhteyksiä. Aivojen kuorikerroksen on 

esimerkiksi todettu paksuuntuvan niillä alueilla, jotka ovat opitun taidon 

kannalta keskeisiä (esim. Scholz, Klein, Behrens, & Johansen-Berg, 2009).  

Mikrotasolta makrotasolle suuntautuvan emergenssin myötä kokonaisuus ei 

ole vain osiensa summa vaan joka tasolle muodostuvat omat lakinsa. Kohosen 

(1996)  mukaan aivojen ymmärtämiseksi tarvitaan sekä pienten että suurten 

osien tarkastelua samanaikaisesti mutta myös tietoa siitä, miten ne 

kytkeytyvät toisiinsa.  
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Yhtenä keskeisenä asiana huomioin luonnollisen ympäristön, jossa 

seuraan perusterveille henkilöille itselleen merkityksellisen menneen 

tapahtuma-ajanjakson muistamista ja tulevan tapahtuma-ajanjakson 

kuvittelua. Viime aikoina on tunnistettu tarve tutkia myös luonnollisissa 

oloissa tapahtuvaa muistin käyttöä sen lisäksi, että muistia on tutkittu 

potilailla ja laboratorioissa (esim. Wank, Mehl, Andrews-Hanna, Polsinelli, 

Moseley, Glisky, & Grilli, 2020). Episodisen muistin piiriin kuuluvia 

tapahtumia ja tilanteita, kuten muutakin muistitutkimusta, on tehty pääosin 

laboratorio oloissa ja tutkijoiden suunnittelemien tilanteiden tai tapahtumien 

avulla (esim. Tulving, 1985; 2002; Squire, Stark, & Clark, 2004; Furman, 

Dorfman, Hasson, Davachi, & Dudai, 2007; Hasson, Yang, Vallines, Heereg, & 

Rubin, 2008; Dudai, 2012). Koehenkilöitä on pyydetty laboratorio oloissa 

esimerkiksi palauttamaan sana tai sanalista mieleen vihjesanan perusteella tai 

muistelemaan tiettyä tutkijan tarkoin rajaamaa tapahtumaa. Näin on saatu 

perustietoa ihmisen muistin toiminnasta ja päästy tutkimaan, mittaamaan ja 

selvittämään minkä alueiden aktivoitumista aivoissa tapahtuu 

muistijärjestelmien käyttötilanteissa. Laboratorioissa tehdyt 

muistitutkimukset voidaan usein tulkita pysäytyskuviksi jostain hetkeä 

aikaisemmin koetusta tilanteesta (esim. Wank ym., 2020). Tutkijan käsitys 

siitä, että tutkittavana on esimerkiksi episodisen muistijärjestelmän tai 

semanttisen muistijärjestelmän toiminta, ohjaa sekä tutkimuskysymyksiä että 

tutkimusasetelman suunnittelua mutta myös tuloksien tulkintaa. Laboratorio-

olosuhteissa tutkija on suurimmaksi osaksi päättänyt aiheet, asiat tai jaksot 

mitä koehenkilöt painavat mieleensä ja palauttavat mieleen. Ihminen toimii 

luonnollisissa oloissa kuitenkin eri tavalla kuin keinotekoisissa ja rajatuissa 

oloissa, joissa ei välttämättä ole yksilön oman kiinnostuksen mukaisia 

ärsykkeitä (esim. Dudai & Everts, 2014; Wank ym., 2020). Kun ihmiset 

toteuttavat tavoitteitaan, he eivät ole passiivisia tarkkailijoita vaan 

kiinnostuksensa mukaan aktiivisia osallistujia ja vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa (Hari, Henriksson, Malinen, & Parkkonen, 2015). Sutin työryhmineen 

(2021) tulkitsi, että omaelämänkerralliset muistot voivat olla yksi ikkuna, 

jonka avulla olisi mahdollista selvittää kuinka yksilöt, joilla on 

merkityksellinen elämä ja tavoitteita, prosessoivat kokemuksiaan (Sutin, 

Luchetti, Stephan, Strichouser, & Terracciano, 2021). Halusin toteuttaa 

käyttäytymistieteellisen laadullisen tutkimuksen mahdollisimman 

luonnollisessa ympäristössä, missä tutkimukseen osallistujilla on heille 

itselleen merkityksellinen elämäntilanne, kiinnostavia sosiaalisia kontakteja 

ja heille tärkeitä tavoitteita. Tämän tutkimuksen yhteydessä kiinnostukseni 

kohdistuu osallistujille itselleen merkityksellisten muistojen ja kuvitelmien 

muutoksiin. 

Luonnollista ympäristöä ja suuremman, monimutkaisemman 

kokonaisuuden tutkimista voidaan pitää tärkeänä mahdollisuutena lisätä 

ymmärrystä ylemmän tason järjestelmästä sen omista lähtökohdista käsin. 

Pidän toisaalta haasteellisena myös sitä, jos korkeamman tason 

monimutkaisia toimintoja pyritään selittämään malleilla, joille ei tunnu 
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löytyvän biologista tai neurotieteellistä pohjaa. Tässä tutkimuksessani pyrin 

yhdistämään nämä kaksi lähestymistapaa niin, että koostan katsauksen 

neurobiologisista käsityksistä muistojen pitämiseksi tallessa pidempiä aikoja 

ja esittelen malleja, jotka perustuvat neurobiologisiin  käsityksiin. Toisaalta 

esittelen itse tekemäni käyttäytymistieteellisen tutkimuksen, joka perustuu 

luonnollisissa oloissa koottuun aineistoon. Jaan tutkimukseni vielä kahteen 

osatutkimukseen selkeyttääkseni tulosten esittelyä ja raportointia eli kuvaan 

osatutkimuksessa I menneiden tapahtumien muistelun teoriataustaa, 

tekemääni tutkimusta ja saamiani tuloksia ja osastutkimuksessa II tulevien 

tapahtumien kuvittelun teoriataustaa, tekemääni tutkimusta ja saamiani 

tuloksia. Sen jälkeen vertaan menneiden tapahtumien muistelemisessa ja 

tulevien tapahtumien kuvittelemisessa esiin nousseita muutoksia keskenään 

saadakseni kuvan siitä, tarvitaanko muutosten taustalla olevan prosessin 

kuvaamiseen kaksi erilaista selitystä. Maguire (2022) ennustaa, että tulevina 

vuosina on tarpeen korostaa muistijärjestelmien integroitumista  muihin 

kognition malleihin ja aivojen toimintoihin. Pohdinnassa yhdistän 

neurobiologiset ja käyttäytymistieteelliset näkökulmat ehdottamalla 

muutosmallia, jossa huomioidaan sekä aikaisempia malleja ja neurobiologista 

tutkimustietoa että nyt saamiani käyttäytymistieteellisiä tuloksia.  

1.1 ENNAKOIVA KOODAUS 

Ennakointia tai simulointia (engl. simulations) on pidetty aivojen tapana 

arvata mitä ulkomaailmassa tapahtuu (Barsalou ym., 1999; Barrett, 2017; 

Feldman Barrett, 2020). Tapahtuma tulkitaan tässä niin, että 

aistijärjestelmiemme kautta saamme tietoa ulkomaailmasta ja pidämme osan 

tiedoista tallessa kokemuksinamme. Näiden menneiden kokemusten avulla 

rakennamme oletuksen, ennakoimme tapahtumia ja vertaamme oletustamme 

aistien välittämiin signaaleihin. Näin aivot voisivat tuottaa merkityksiä, valita 

mikä on oleellista ja minkä voi jättää huomioimatta. Tämä simulaatio 

havaittiin 1990-luvun loppupuolella ja se avasi uuden aikakauden 

psykologiassa ja neurotieteissä (esim. Barsalou ym., 1999; Barsalou, 2003; 

2009; Barrett & Satpute, 2013; Barrett, 2017; Feldman Barrett, 2020). Tämän 

käsityksen mukaan aivoissamme on useita representaatioita, muistijälkiä 

(joita laajasti tulkittuna on kutsuttu esimerkiksi ennusteiksi, simulaatioiksi, 

kartoiksi tai skeemoiksi) ja näistä se, mikä tarkentuu ympäristön vihjeiden 

perusteella vaikuttaa tulkitaamme ja ohjaa reaktioitamme (Gallivan, Logan, 

Wolpert, & Flanagan, 2016; Barrett, 2017). Ennakoiva koodaus (engl. 

predictive coding, PC) pyrkii tarjoamaan yleisen ja yhtenäisen teorian ja 

neurobiologisesti mahdollisen selityksen aivojen toiminnoista esittämällä 

edellä kuvatun käsityksen kanssa yhtenevän tulkinnan siitä, että aivoihin 

tuotetaan representaatioita maailmasta. Ennakoivan koodauksen tulkinnassa 

aivojen ydintehtävä on minimoida eroja representaatioiden ja koetun 

maailman välillä (Auksztulewicz & Friston, 2016; Heilbron & Chait, 2018; 
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Millidge, Tschantz,  Seth, & Buckley, 2021). Tämän ajattelun taustalla on 

esimerkiksi Helmholtzin huomio havainnon ei-tietoisesta päättelystä ja 

Kantin tulkinta a priori rakenteista, joiden avulla voi saada merkityksen 

sensoriselle tiedolle (Hohwy, Roepstorff, & Friston, 2008; Seth, 2020). 

Teoreettisen näkökulman pohdinnan lisäksi on viimeisten vuosikymmenten 

aikana tehty empiiristä testausta ja ennakoivan koodauksen teoria on noussut 

merkittävään rooliin filosofisen keskustelun lisäksi myös neurotieteissä (Cao, 

2020; Clark, 2013, 2015; Hohwy ym., 2008; Seth, 2014; Williams, 2018; 

2020). Ennakoiva koodaus tarjoaa toiminnallisen selityksen erilaisille 

hermostollisille vasteille ja huomioi myös aivojen organisoitumisen (Huang & 

Rao, 2011). Teoriaa ennakoivasta koodauksesta pidetään  mahdollisesti 

selkeinpänä yleisten hermostollisten prosessien teoriana, joka pystyy 

huomioimaan aivojen toiminnallisuuden mutta vielä on avoimia kysymyksiä 

ratkottavaksi, lisää tutkimusta tarvitaan (Boerlin, Machens, & Denève, 2013; 

Brendel, Bourdoukan, Vertechi, Machens, & Denéve, 2020; Ororbia & Mali, 

2019).  Ennakoivan koodauksen viitekehyksen avulla on selitetty lyhyen 

aikavälin ilmiöitä mutta sen avulla on vaikea ymmärtää ja mallintaa 

esimerkiksi pitkäkestoisen muistin toimintaa, erityisesti hippokampuksen-

entorinaalisen (engl. entorhinal) aivokuoren alueen järjestelmän ja 

etuaivokuoren välittämien muistitoimintojen osuutta (Remondes & Schuman, 

2004; Fountas, Sajid, Mediano, & Friston, 2020; Fountas, Sylaidi, Nikiforou, 

Seth ym., 2022). Myöskään pitkän aikavälin suunnitelmat ja tulevien 

palkintojen maksimointi eivät oikein sovi ennakoivan koodauksen teorian 

pohjalta kehitettyyn malliin (Sutton & Barto, 2018). On mahdollista, että 

kaikkein abstrakteimman tason aivotoiminnot eivät noudata näin yleisen 

mallin kuvaamaa toimintatapaa vaan niitä varten tarvitaan erillinen oma malli 

(Spratling, 2017).  

Vaikka viimeisten vuosien aikana on tapahtunut edistystä biologisesti 

mahdollisten mallien kehittämisessä, niin esimerkiksi sellainen 

mallintaminen, joka huomioisi ajallisen sekvenssin, on vielä osoittautunut 

haasteelliseksi (Bellec, Scherr, Subramoney, Hajek ym., 2020; Zenke & 

Ganguli, 2018). Haasteellisena pidetään jatkuvasti saapuvien sensoristen 

havaintojen yhdistämistä aikaisempaan tietoon vastaavasta tilanteesta, kun 

ajatellaan, että vasta tämän yhdistelmän avulla muodostetaan sensorinen 

havainto (Jazwinski, 2007; Stengel, 1986). Psykologisella tasolla on osoitettu, 

että odotukset, muistot, assosiaatiot, uskomukset, stereotypiat, skeemat ja 

keholliset vasteet vaikuttavat siihen miten näemme tai tulkitsemme 

havaintojamme, erityisesti kun havaintotieto on tulkinnanvaraista, sitä 

puuttuu tai se on vajavaista (de Lange, Heilbron, & Kok, 2018; Yuille & 

Kersten, 2006; Freeman & Johnson, 2016; Kunda & Sherman-Williams, 1993; 

Hugenberg & Bodenhausen, 2003; Caruso, Mead, & Balcetis, 2009). Modernit 

mallit näköjärjestelmän toiminnasta olettavatkin, että odotukset voivat 

vaikuttaa havaintoon jo aikaisessa vaiheessa näköjärjestelmää (de Lange ym., 

2018; Yuille & Kersten, 2006; Rao & Ballard, 1999; Freeman & Johnson, 2016; 

Yeshurun, Nguyen, & Hasson, 2021).  
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Pitkäkestoisen muistin toimintaa tai pitkän aikavälin suunnitelmia 

huomioivaa myös neurobiologisesti mahdollista mallia ei ole tiedossani. 

Tällaisen mallin tulisi olla riittävän joustava kattaakseen oppimisen ja 

muutokset jatkuvasti muuttuvan aisitiedon käsittelyssä. Lisäksi mallin pitäisi 

pystyä kuvaamaan kuinka voidaan tuottaa abstrakteja ennakoivia 

representaatioita sekä melko pysyviin tietoihin että jatkuvasti muuttuvien 

tietovirtojen mallinnukseen. Yleisen mallin, kuten ennakoivan koodauksen 

avulla on helpoin selittää lyhyen aikavälin dynaamista mallinnusta mutta sitä 

ei pidetä niinkään sopivana mallintamaan abstraktimpia muutoksia ajan 

suhteen. Tällaisen mallin tulee huomioida muistitoimintojen neurobiologiaa 

mutta sen avulla pitäisi pystyä selittämään myös esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa saamiani tuloksia kuukausien aikana muistoissa ja 

kuvitelmissa tapahtuvista muutoksista. 

1.2 DEKLARATIIVINEN MUISTIJÄRJESTELMÄ 

Deklaratiivisella muistijärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, jonka avulla 

tallennetaan ja pidetään tallessa tietoja, tapahtumia ja ajanjaksoja, jotka 

voidaan tietoisesti tavoittaa, joista voidaan puhua tai joista voidaan tietoisesti 

kertoa muillekin (Squire & Zola-Morgan, 1988). Deklaratiivinen muisti on 

perinteisesti jaettu Tulvingin (1989; 2001) ehdotuksen mukaisesti episodiseen 

ja semanttiseen muistiin. Koska aikaisemmat tutkimukset ovat perustuneet 

tähän jaotteluun, erottelua on tarpeen pitää ajoittain esillä myös tämän 

tutkimuksen teoriaosuuksien aikana. 

Episodinen muisti on yhdistetty yksilöiden omiin elämänaikaisiin 

tapahtumiin, henkilön omaan näkökulmaan siitä milloin ja missä jotain 

tapahtui (esim. Larsen, 1992). Tulvingin (1989; 2001) tulkinnan mukaan 

episodisen muistin avulla voimme olla tietoisia itsestämme, omasta 

menneisyydestämme ja tulevaisuudestamme. Episodista muistia pidetään 

kontekstisidonnaisena, se kattaa henkilökohtaisten tapahtumien muistot sekä 

tapahtumat vuosien takaa, kuten muutto pois lapsuudenkodista että päivien, 

viikkojen tai kuukausien takaiset tapahtumat, kuten mitä söimme 

viikonloppuna aamiaiseksi. Episodisella muistilla tarkoitetaan, melko 

vakiintuneen käsityksen mukaan, persoonallisten kokemusten muistamista ja 

sen taustalla katsotaan olevan mahdollisuus nopeasti muodostaa satunnaisia 

assosiaatioita, tallettaa ja myöhemmin palauttaa mieleen yksittäisiä 

kokemuksia. On ajateltu, että episodisen muistin avulla voi palauttaa mieleen 

ja kokea uudelleen samat menneet tapahtumat, kokea matkustavansa ajassa 

taaksepäin mutta myös kuvitella tulevia tapahtumia (esim. McRae & Jones, 

2013; Renoult ym., 2012). Omien kokemusten tallessa pitämisen ja mieleen 

palauttamisen kannalta Conway (2001) määrittelee episodisen muistin 

muistijärjestelmänä, joka sisältää yksityiskohtaista aistihavaintotietoa 

viimeaikaisista kokemuksista, jotka kestivät minuuteista tunteihin. Conway 

(2001) pitää kokemustiedon muistamisessa tärkeänä omaelämänkerrallista, 
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autobiografista muistia, jolla hän tarkoittaa tietoa, jossa kokija on itse 

kokemassa asiaa. Näissä tilanteissa ajanjakso voi olla viikoista koko 

elämänmittaisiin tapahtumiin. Conwayn (2001) mukaan vasta, kun 

episodinen tieto yhdistetään omaelämänkerralliseen, autobiografisen muistin 

tietoon, menneet tapahtumat voidaan myös palauttaa mieleen omina 

kokemuksina. Episodisen muistin määritelmää on laajennettu viittaamaan 

henkilökohtaisiin tapahtumiin siitä, missä ja milloin jotain tapahtui (Lisman, 

Buzsáki, Eichenbaum, Nadel, Rangananth, & Redish, 2017) ja sillä viitataan 

muistijärjestelmään, jonka avulla pidetään tallessa myös tietoja siitä, mitä 

minulle tapahtui ja miten (Buzsáki, 2017). 

Semanttinen muisti on yhdistetty tietoihin, kuvioihin ja käsitteisiin eli  

siihen miten ymmärrämme ja kuvailemme maailmaa sanojen avulla. 

Semanttisen muistin tietoja ei liitetä tiettyyn kontekstiin, tiettyyn aikaan tai 

paikkaan, vaan yleiseen tietoon maailmasta (Tulving, 1985; 2001). Kun 

muistelemme mikä on Norjan pääkaupunki, meidän ei tarvitse miettiä tiettyä 

hetkeä elämässämme tai sitä missä opimme asian. Kyseessä on kulttuurisesti 

jaettu yleistynyt tieto, joka on tallessa muistissamme, eikä siihen liitetä 

aikamatkailua menneiden muistelemisen ja tulevan kuvittelun avulla (Renoult 

ym., 2012). Semanttisella muistilla tarkoitetaan faktojen ja yleisen tiedon 

muistia, jonka ajatellaan perustuvan hierarkisesti järjestäytyneisiin 

assosiaatioihin. Sen avulla tiedämme, että Oslo on Norjan pääkaupunki ja 

Norja on osa Eurooppaa. Viime aikoina on tunnistettu episodisen ja 

semanttisen muistin riippuvuus toisistaan ja yhteisvaikutus muistijälkien 

tallettamiseen ja mieleen palauttamiseen (McRae & Jones, 2013). Renoult 

työryhmineen (2012) kuvasi myös henkilökohtaisen semanttisen muistin 

(engl. personal semantic, PS) erillisenä muistina. Potilaskertomusten 

perusteella on tunnistettu tilanteita, missä henkilöllä on tietoa omasta 

menneisyydestään mutta ei tunneyhteyttä muistoihinsa, eivätkä muistot 

kiinnittyneet kontekstiin (Cermak & O’Connor, 1983). Tätä on pidetty 

henkilökohtaisen tiedon yleistymisenä, autobiografisen muistin luurankona 

(engl. skeleton autobiography) (Warrington & McCarthy, 1988). Irish (2016) 

esitteli semanttisen rakenteen (engl. scaffolding) hypoteesin, jonka mukaan 

semanttinen tieto tarjoaa raamit, jonka avulla voimme simuloida sekä 

menneitä että tulevia tapahtumia. Semanttisen ja episodisen muistin 

tutkimuksessa, jossa koehenkilöinä oli dementiapotilaiden ryhmä ja 

kontrolliryhmä, tietoja kerättiin sekä kyselyjen että  aivokuvantamisten avulla 

ja saadut tulokset tukevat myös semanttisen järjestelmän merkitystä 

tulevaisuuden kuvittelulle (Irish, Eyre, Dermody, O'Callaghan, Hodges, 

Hornberger, & Piguet, 2016). Lisäksi Klein (2013) sekä Iris ja Piguet (2013) 

ovat raportoineet semanttisen muistin ja episodisen muistin 

yhteisvaikutuksista tulevan kuvittelussa. Osa tutkijoista ei pidä episodisen ja 

semanttisen muistin eroa aina selvärajaisena (esim. Renoult ym., 2012; 2019; 

Quian Quiroga, 2020). Dudai (2012) on tutkimustensa perusteella 

vakuuttunut siitä, että episodinen jakso muutetaan viikkojen ja kuukausien 

aikana semanttiseen muotoon.  
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Edellä kuvatun perusteella oletan, että deklaratiivinen muistijärjestelmä 

(sekä episodinen että semanttinen) on tutkimukseni aikana todennäköisesti 

vaikuttamassa sekä menneen muistelemiseen että tulevan kuvitteluun. Käyn 

seuraavaksi läpi minkälainen neurobiologinen pohja muistojen tallessa 

pitämiselle on tutkimuksissa löydetty. 

1.3 PITKÄKESTOISTEN MUISTOJEN NEUROBIOLOGIA 

Kun selitetään kokemusten vaikutusta käyttäytymiseen, käytetään usein 

teoreettisia käsitteitä oppiminen ja muisti. Käytän tässä käsitteitä oppiminen 

ja muistaminen kuten Squire (1986) ne määritteli eli oppiminen on prosessi, 

jonka avulla hankitaan uutta tietoa ja muistamisella viitataan opitun 

pysyvyyteen niin, että se voidaan palauttaa mieleen myöhemmin. 

Neurobiologit ovat kuitenkin vakuuttuneita, että teoreettisilla käsitteillä 

oppiminen ja muisti, on fysikaalinen perusta aivoissa (esim. Rudy, 2021). Jos 

psykologian ja käyttäytymisen tutkimisen keinoin pystytään kuvaamaan 

ilmiötä ja käyttäytymistä, niin neurobiologian keinoin voi selvittää niiden 

taustalla toimivia aivojen ja solutason mekanismeja. Yhdessä näiden 

kummankin tutkimustavan avulla voidaan siis saada kokonaisvaltaisempaa, 

tarkempaa ja syvempää tietoa meistä ihmisistä. Muistijärjestelmien 

ymmärtämiseksi  katson tarpeelliseksi käydä läpi muutamia perustietoja 

aivoistamme, joita pidetään erittäin monimutkaisena hermoverkostona. 

Samalla tuon näkyväksi neurotieteellisen käsityksen, jonka varaan rakennan 

myös pohdinta osuudessa esittelemäni ehdotuksen muistojen ja kuvitelmien 

muutoksia selittävästä tapahtumakoosteen muutosmallista. 

1.3.1 SYNAPTINEN PLASTISITEETTI JA ENGRAMMISOLUT 

Neurotieteellisillä tutkimuksilla on haettu vastausta esimerkiksi siihen, 

kuinka kokemukset muutetaan pitkäkestoisiksi muistoiksi. Neuropsykologian 

isäksi kutsuttu Donald Hebb (1904-1985) esitti vuonna 1949 teorian 

oppimisen ja muistamisen taustalla olevasta hermosolutoiminnasta. Hebbin 

teorian mukaan, jos yksi hermosolu toistuvasti aktivoi toista hermosolua, 

näiden kahden hermosolun välinen kytkentä vahvistuu. Myöhemmin on 

tarkennettu, että jos hermosolu A aktivoituu juuri ennen hermosolua B, niiden 

välinen yhteys vahvistuu (esim. Kandel, Barres, & Hudspeth, 2013). Tämä 

hermosolujen toimintamekanismi tunnetaan nykyisin jo melko hyvin ja sitä 

kutsutaan nimellä kestokorostuminen (engl. long-term potentiation, LTP) 

(esim. Lømo, 1966 ; Bliss & Lømo, 1973; Bliss & Collingridge, 1993; Bi & Poo, 

1998; Abraham, Logan, Greenwood, & Dragunow, 2002; Mukamel & Fried, 

2012). Hermosolujen välinen yhteys voi myös heikentyä. Jos hermosolu A 

aktivoituu heti B:n jälkeen, niiden välinen yhteys heikkenee ja tästä puhutaan 

kestovaimentumana (engl. long-term depression, LTD) (esim. Bliss & 
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Collingridge, 1993). Sekä LTP:n että LTD:n ajatellaan olevan hermosolujen 

yleinen  toimintaperiaate (esim. Tsumoto, 1990; Grasselli & Hansel, 2014). 

Tutkijoiden kesken alkaa olla vakiintunut käsitys siitä, että muiston tallessa 

pysymiseen tarvitaan synaptista plastisiteettiä, vaiheittain tapahtuvia 

muutoksia, joiden avulla muisto saadaan pysymään tallessa (esim. McGaugh, 

2000; Rao-Ruiz, Visser, Mitrić, Smit, & Van den Oever, 2021). Muistojen 

neurobiologinen perusta ajatellaan hermosolujen välisten synapsien ja post-

synaptisen tuojahaarakkeen eli dendriitin tallessa pitämäksi (esim. Nicoll, 

2017; Vincent-Lamarre, Lynn, & Béique, 2018; Runge, Cardoso,  & De 

Chevigny, 2020). Muiston syntyminen on nopeaa ja esimerkiksi post-

synaptisen solun paikallisesti syntyneet muutokset voivat säilyä muutamia 

tunteja. Nykyisin on tunnistettu lyhytkestoinen LTP1, joka voi johtaa 

LTP2:seen. Näiden ensimmäisten vaiheiden aikana mm. tuojahaarakkeen 

okasen (engl. spine) koko alkaa kasvaa mutta oleellisena pidetään siirtymistä 

paikalliseen proteiinisynteesiin ja proteiinien uudelleenjärjestelyyn (esim. 

Raymond & Redman, 2002). Näistä puhutaan myös ensimmäisen aallon 

muutoksina, jotka kuitenkin palautuvat  herkästi takaisin perustilanteeseen. 

Muisto voi muuttua pysyvämpään muotoon mutta silloin tarvitaan muita 

prosesseja, jotka jatkuvat pitkään varsinaisen kokemuksen jälkeen. 

Tutkijoiden keskuudessa on nostettu esiin useita mahdollisia mekanismeja, 

joiden avulla synaptiset yhteydet hermosolujen verkostossa voidaan säilyttää 

viikkojen tai kuukausien ajan (tarkemmin esim. Smolen, Baxter, & Byrne, 

2019). Yksi tällainen on pitkäkestoinen LTP3, johon tarvitaan uusien 

proteiinien tuottamista (esim. Raymond & Redman, 2002). Oppimisen tai 

tapahtuman kokemisen ajatellaan käynnistävän proteiinien muodostamista, 

jonka avulla muisto vakautetaan (esim. Giri, Miyawaki, Mizuseki, Cheng, & 

Diba, 2019). Muistojen vahvistumisen on yli 50 vuoden ajan oletettu 

perustuvan uusien proteiinien syntymiseen mutta nyt tiedetään, että 

synapsien plastisuudelle yhtä tärkeää on hajoittaa olemassa olevia proteiineja 

ja myös tämä proteiinien hajoittaminen säätelee LTP:n eri vaiheita (Bingol, 

Wang, Arnott, Cheng, Peng, & Sheng, 2010; Cajigas, Will, & Schuman, 2010; 

Fonseca, Vabulas, Hartl, Bonhoeffer, & Nagerl, 2006). Kokemus voi muuttaa 

proteiinien muodostumista (Heo, Diering, Na, Nirujogi ym., 2018) mutta 

suurin osa tunnetuista proteiineista hajoaa tai ne ovat korvattavissa tunneissa 

tai päivissä (Dörrbaum, Kochen, Langer, & Schuman, 2018). Pitkäkestoisten 

muistojen muodostumisen ajatellaan etenevän vaiheittain ja kestävän tunteja, 

jopa 24 tuntia, kunnes uusia proteiineja on valmistettu ja saatu kuljetettua 

kokemuksen aktivoimiin tuojahaarakkeisiin korvaamaan herkästi muuttuvia 

proteiineja. Tämän toisen aallon prosessien jälkeen muisto on pysyvämmässä 

muodossa ja se on laboratorio olosuhteissa voitu palauttaa vielä viikkoja 

tapahtuman jälkeen  (tarkemmin esim. Bambah-Mukku, Travaglia, Chen, 

Pollonini, & Alberini, 2014). Kokemuksen katsotaan aktivoivan myös 

hormonaalisia ja muitakin hermostollisia prosesseja, joita kutsutaan muistin 

modulaattoreiksi ja ne voivat vaikuttaa synapseihin, jotka säilyttävät muiston 

(esim. McGaugh, 2002; 2004; McIntyre, McGaugh, & Williams, 2012 ; Lee,  



                                                                                                        Muistojen ja kuvitelmien muutokset 

23 

Jun, Soma, Nakazono ym., 2021). Niiden katsotaan kuitenkin vaikuttavan vain 

tuoreisiin, juuri tapahtuneisiin muistoihin. Näitä ei ilmeisesti tarvita kun 

muistoa haetaan ja palautetaan mieleen (esim. McGaugh, 2000). 

Hermosolut ovat niin joustavasti kytkeytyneitä toisiinsa, että niillä 

ajatellaan olevan useita tehtäviä (Fusi, Miller, & Rigotti, 2016; Rigotti, Barak, 

Warden, Wang, Daw, Miller, & Fusi, 2013; Brincat, Siegel, von Nicolai, & 

Miller, 2018; Siegel, Buschman, & Miller, 2015). Aikaisemmin ajateltiin, että 

aivokuoren rakenteissa on hermosoluja, jotka erikoistuvat koodaamaan tietoa  

esimerkiksi vain kasvoista, esineistä tai sanoista (Grill-Spector & Weiner, 

2014). Nykyisin vallitseva käsitys on, että yksittäinen hermosolu osallistuu 

useiden ilmiöiden käsittelyyn niin, että se voi ensin koodata vaikka kehon 

liikkeisiin liittyvää tietoa ja vaihtaa sitten kielellisen käsitteen tai 

päätöksenteon tietojen koodaamiseen (Barrett & Satpute, 2013; Pulvermüller, 

2013; Cisek & Kalaska, 2010; Bertolero, Yeo, & D'Esposito, 2015). Tällaisessa 

monikäyttö (engl. multi-use) ajatuksessa, hermosolujen ajatellaan olevan 

mukana useammassa kuin yhdessä tehtävässä (esim. McIntosh, 2004; Fusi 

ym., 2016). 

Hermosoluihin, jotka pystyvät pitämään tallessa esimerkiksi tapahtumaan 

tai kokemukseen liittyvää muistoa, on viitattu engrammi soluina (esim. 

Ramirez, 2018; Ryan, Roy, Pignatelli, Arons, & Tonegawa, 2015). Käsitteen 

engrammi otti käyttöön Richard Semon 1800-luvulla tarkoittamaan 

muutoksia, joiden avulla tietoa säilytetään muistissa. Termi engrammi on 

vakiintunut tarkoittamaan muiston tallennukseen käytettyjä hermosoluja ja 

niiden välisiä yhteyksiä. Ihmisen aivoista on löydetty myös sellaisia 

engrammisoluja, jotka pitävät tallessa tiettyjä erityisiä käsitteitä, joita voivat 

olla esimerkiksi tuttujen henkilöiden nimet, joihin yhdistämme heidän 

kuvansa, äänensä ja muita tietoja heistä (esim. Quian Quiroga, 2020). Nämä 

engrammisolut voidaan aktivoida esimerkiksi niillä vihjeillä, joita asian tai 

tapahtuman opettelutilanteessa oli läsnä (esim. Ramirez, 2018 ; Ryan ym., 

2015) tai stimuloimalla näitä engrammisoluja suoraan aivoista, jolloin 

saadaan muistiin talletettu käsite palautettua mieleen (esim. Ryan ym., 2015;  

Tonegawa, Pignatelli, Roy, & Ryan, 2015). 

1.3.2 KONSOLIDAATIO 

Muistijälkien lujittumisella eli konsolidaatiolla (engl. consolidation) 

tarkoitetaan prosesseja, joilla vakiinnutetaan opittu informaatio pysyvämpään 

muotoon sen hankkimisen jälkeen (esim. Dudai, 1996; Nader, Schafe, & 

LeDoux, 2000; Haist, Bowden Gore, & Mao, 2001; Lisman ym., 2017).  Toisen 

aallon proteiinisynteesien ajatellaan toimivan uni-valve rytmin mukaan niin, 

että unenaikaiset tapahtumat vaikuttavat muistojen konsolidaatioon (esim. 

Rasch & Born, 2013; Abel, Havekes, Saletin, & Walker, 2013; Havekes & Abel, 

2017). Aikaisemmin ajateltiin, että uudet tapahtumat häiritsevät aikaisempien 

muistojen konsolidaatiota ja siksi unen aikana tapahtuisi passiivista muistojen 

suojaamista, mikä auttaisi muistojen säilymisessä (esim. Ellenbogen, Payne, 
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& Stickgold, 2006). Nykyisin ajatellaan, että unen aikana aktiiviset 

sisäsyntyiset hermosolliset prosessit osallistuvat muistojen konsolidaatioon 

(esim. Rasch & Born, 2013 ; Cowan, Liu, Henin, Kothare ym., 2020). 

Ajatellaan, että unen aikana uudelleen aktivoidaan alun perin kokemuksessa 

mukana olleita hermosoluryhmiä (esim. Buzsáki, 2015; Giri ym., 2019; Rasch 

& Born, 2013; Wilson & McNaughton, 1994). Uudelleen aktivoinnin aikana 

voitaisiin siis toistaa ja vahvistaa alkuperäisessä kokemuksessa mukana 

olleiden hermosolujen tuojahaarakkeiden  proteiinisynteesejä, tukea 

konsolidaation toista aaltoa ja näin vahvistaa muistoa pysyvämpään muotoon. 

Teräväaaltopurskeiksi (engl. sharp-wave ripples eli SPW-R) tai purskeiksi 

sanotaan tahdistuneita lyhytkestoisia useiden hermosolujen aktivoitumisia, 

jotka mittauksissa tulevat esiin korkeataajuisina aaltoina, oskillaatioina. 

Purskeita on mitattu eläimiltä erityisesti NREM (engl. non-rapid eye 

movement) unen aikana ja niiden tulkitaan kuvaavan unta edeltävän 

valveillaolon aikaisten tapahtumien läpikäyntiä ja olevan tärkeä tekijä 

konsolidoimassa muistoja aivokuorelle (Wilson & McNaughton, 1994; 

Buzsáki, 2015; Maingret, Girardeau, Todorova, Goutierre ym., 2016; Ego-

Stengel & Wilson, 2010). Aivokuoren purskeita on mitattu myös ihmisiltä sekä 

NREM unen aikana (esim. Jiang, Gonzalez-Martinez, & Halgren, 2019) että 

valveilla olevilta ihmisiltä (Dickey, Verzhbinsky, Jiang, Rosen ym., 2022). 

Näissäkin tilanteissa purskeiden ajatellaan  aktivoivan uudestaan niitä 

aivokuoren hermosoluja, jotka olivat koodaamassa muistoa (Vaz, Wittig, Inati, 

& Zaghloul, 2020). Hippokampuksen purskeet on yhdistetty myös episodisten 

muistojen mieleenpalauttamiseen (Norman, Yeagle, Khuvis, Harel ym., 2019). 

Ihmisiä tutkittaessa hidasaaltounen aikaiset unisukkulat (engl. sleep spindes) 

on liitetty muistojen uudelleen aktivoimiseen ja niiden ajatellaan tukevan 

unesta riippuvaa muistin konsolidaatiota (esim.  Antony, Schönauer, 

Staresina, & Cairney, 2019; Fernández, Alfaro, & González-López, 2020; 

Antony, Piloto, Wang, Pacheco ym., 2018; Ong, Lau, Lee, van Rijn ym., 2020; 

Farhadian, Khazaie, Nami, & Khazaie, 2021). Hitaiden aivoaaltojen on ajateltu 

hetkellisesti ryhmittävän hermosolujen aktiviteettia. Tällaisen ryhmittymisen 

ajatellaan vaikuttavan sekä aivokuoren rakenteisiin että muihin 

konsolidaation kannalta oleellisiin rakenteisiin. Näiden ryhmittyneiden 

aivoaaltojen on todettu esiintyvän yhdessä uusien muistojen uudelleen 

aktivoitumisen kanssa ja tukevan niiden integroitumista aikaisempiin 

muistoihin (esim. Tamminen, Payne, Stickgold, Wamsley, & & Gaskell, 2010; 

Mölle & Born, 2011; Hennies ym., 2016). Osittain päällekkäisten muistijälkien 

uudelleen aktivoituminen unen aikana on yhdistetty skeemojen 

muodostumiseen (Lewis & Herndon, 2011) mutta unen aikaisten aivoaaltojen  

ajatellaan liittyvän myös tietorakenteen abstraktiotason nostamiseen 

(Batterink & Paller, 2017). 

Konsolidaatiota pidetään hitaana, päiviä ja ehkä kuukausia kestävänä 

prosessina (Squire, Genzel, Wixted, & Morris, 2015). Tapahtuman jälkeen 

konsolidaation avulla vahvistetaan synaptisia yhteyksiä engrammisolujen 

verkostossa. On ehdotettu, että yhteyksiä ylläpidetään joko vakailla ja 
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pysyvillä engrammisolujen yhteyksillä tai dynaamisilla synapsien yhteyksillä. 

Toistaiseksi on vasta vähän kokeellisia tuloksia siitä, minkälaisilla 

mekanismeilla synapsien plastisiteetti toimii, tukeeko se pysyvämpää vai 

dynaamisempaa synapsien yhteyksien muodostumista eli engrammisolujen 

verkostoa (Kyrke-Smith & Williams, 2018; Rao-Ruiz, Couey, Marcelo, 

Bouwkamp ym., 2019; Rao-Ruiz ym., 2021). 

1.3.3 SIGNAALIEN KULKU AIVOISSA 

Hermosolut lähettävät ja vastaanottavat signaaleja ja tämä hermosolujen 

aktiivinen toiminta synnyttävät jännitemuutoksia, jotka voidaan mitata joko 

suoraan hermosolusta tai useamman hermosolun yhtäaikaisesti aktivoituessa 

niistä syntyviä voimakkaampia jännitemuutoksia voidaan mitata myös 

hieman kauempaa kuten kallon pinnalta. Näin on voitu tutkia sekä eläinten 

että ihmisten hermosolujen aktiivisuutta. Hermosolujen katsotaan olevan 

sisäsyntyisesti aktiivisia (engl. intrinsic activity) eli ne eivät tarvitse ulkoista 

ärsykettä aktivoituakseen (esim. Raichle, 2010; 2015). Muistin ja oppimisen 

on todettu muovaavan aivorakenteita. Aivojen kuorikerroksen on todettu 

paksuuntuvan alueilla, jotka ovat keskeisiä opitun taidon kannalta ja 

ohenevan ellei taitoa ylläpidetä  (esim. Scholz ym., 2009). Harjoittelun aikana 

hermosolut ainakin haaroittuvat ja synaptisia yhteyksiä tulee lisää. Tuoja- ja 

viejähaarakkeiden ympärillä olevan myeliinin määrä voi myös lisääntyä eli 

aktiivinen solujen välinen signaalien vaihto voi lisätä myeliinin määrää ja siis 

nopeuttaa signaalin kulkua. Harjoittelun ja oppimisen aiheuttamat muutokset 

aivojen rakenteissa eivät kuitenkaan ole pysyviä, jos harjoittelu päättyy, 

synapsien ja myeliinien määrää karsitaan. Neurotieteilijät käyttävät tästä 

käsitettä hermosolujen neuraalinen konteksti (engl. neural context) (esim. 

McIntosh, 2004; Anderson, 2014; Brincat ym., 2018). Neuraalisella 

kontekstilla tutkijat viittaavat siihen, että lähes jokainen hermosolu on 

yhteydessä useisiin muihin hermosoluihin ja nämä hermosolut myös vaihtavat 

jatkuvasti sitä, mihin muihin hermosoluihin ne ovat yhteydessä. Aivojen 

verkostoja on tulkittu hermosolujen löyhinä yhteenliittyminä, joiden 

toimiessa niihin jatkuvasti liittyy uusia hermosoluja tai niistä irtautuu 

hermosoluja (Sporns, 2011; Marder & Taylor, 2011). Vaikka yksittäinen 

hermosolu voi toiminnallaan osallistua tiedon ylläpitämiseen, niin 

muistitietojen ei ajatella olevan yksittäisten hermosolujen toiminnan varassa, 

vaan useiden hermosolujen muodostamien hermoverkkojen toiminnan 

varassa (esim. Masse, Rosen, & Freedman, 2020; Roy, Kitamura, Okuyama, 

Ogawa ym., 2017; Yuste, 2015). 

Ihmisen aivojen perusrakenne on geenien ohjaamana sama suurimmalle 

osalle ihmisistä. Eri ihmisten tarkemman tason hermoyhteydet eroavat 

ihmisestä toiseen ja elämän aikana kokemusten myötä myös saman ihmisen 

aivoissa yhteydet muuttuvat (esim. Striedter & Northcutt, 2020). Mikäli 

geeniohjaus sujuu aivojen kehittyessä ilman ongelmia, ihmisille yhteisen 

perusrakenteen mukaisesti muodostuu kaksi aivopuoliskoa ja kummassakin 
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aivopuoliskossa erotetaan neljä lohkoa, jotka on nimetty sijaintinsa mukaan 

otsa-, ohimo-, päälaki- ja takaraivolohkoksi. Kaikissa lohkoissa on primaarisia 

aivokuoren rakenteita, jotka vastaavat aistimiseen ja motoriikkaan liittyvistä 

toiminnoista. Aistien välityksellä saatua tietoa kootaan yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi ja tätä kutsutaan aistitietojen yhdistämiseksi, sensoriseksi 

integraatioksi (engl. sensory integration) (esim. Sours, Raghavan, Foxworthy, 

Meredith ym., 2017; Werchan, Baumgartner, Lewkowicz, & Amso, 2018; 

Murray, Lewkowicz, Amedi, & Wallace, 2016). Signaalien siirtyessä 

primaarisistä aivokuoren rakenteista muihin aivorakenteisiin, 

signaalikäsittely monimutkaistuu. Eri aistipiirien kautta saapuvia signaaleja 

yhdistetään ja tietoa käsitellään abstraktimmalla tasolla esimerkiksi 

päälakilohkojen rakenteissa, josta signaaleja välitetään myös otsalohkoihin 

(esim. Colom, Karama, Jung, & Haier, 2010; Paavilainen, 2020, 254). Suurin 

osa ihmisen aivokuoresta kuuluu assosiatiiviseksi kutsuttuihin rakenteisiin, 

jotka vastaavat monimutkaisemmasta tiedon käsittelystä kuten 

tarkkaavaisuudesta, muistista, oppimisesta ja kielellisistä toiminnoista.  

Hierarkisen tiedonkäsittelyn on ajateltu olevan aivojen toiminnalle ominaista 

ja lähes kaikki aivorakenteiden väliset yhteydet ovat kaksisuuntaisia eli 

informaatiota välitetään molempiin suuntiin (esim. Fuster, 1980; 1995; 1997; 

2009), jolloin alemmalla hierarkisella tasolla olevaa toimintaa voidaan 

säädellä hierarkiassa ylempänä olevien aivorakenteiden takaisinkytkentöjen 

kautta. Assosiatiivisten aivokuoren rakenteiden hierarkisesti ylemmillä 

tasoilla olevat hermosolut vastaanottavat pitkälle prosessoitua tietoa ja saavat 

jatkuvasti päivittyvää uutta tietoa käsiteltäväkseen. Aivorakenteita pidetään 

monikäyttöisinä, jolloin katsotaan, että yhdellä aivorakenteella voi olla useita 

tehtäviä (esim. Liang, Mouraux, Hu, & Iannetti, 2013; Barrett & Satpute, 2013; 

Fusi ym., 2016; Rigotti ym., 2013; Siegel ym., 2015; Brincat ym., 2018). 

Nykyisin on jo melko runsaasti tietoa eri aivorakenteiden keskinäisestä 

viestinnästä (esim. Suarez, Markello, Betzel, & Misic, 2020). Kaksi 

aivorakennetta voi kommunikoida keskenään joko suoraan 

hermoratayhteyksien kautta tai epäsuoremmin useiden synapsien välityksellä.  

Psykologista ja neurotieteellistä tutkimusta työryhmänsä kanssa tekevä 

Lisa Feldman Barrett (2020) pitää aivojen hermoverkostoa osista koottuna 

verkostona, joka muodostaa toiminnallisen kokonaisuuden. Aivojen 

kuvantamistutkimuksissa onkin havaittu lukuisia toiminnallisia verkostoja 

myös levossa olevissa aivoissa (esim. Raichle, 2015; Buckner, 2012). Tästä 

levossa aktiivisesta verkostosta alettiin käyttää englanninkielistä nimitystä 

default mode network, DMN, ja suomeksi sitä on kutsuttu ainakin 

lepoverkostoksi, joutokäyntiverkostoksi ja oletusverkostoksi (tarkemmin 

DMN:n löytämisestä esim. Buckner, 2012). DMN:n on tulkittu kuuluvan 

sisäsyntyisesti aktiivisiin verkostoihin (engl. intrinsic network), koska se on 

spontaanisti aktiivinen silloin, kun aivoja ei käytetä tieteellisessä kokeessa 

(Barrett, 2009; Bar, 2007; Kober, Barrett, Joseph, Bliss-Moreau ym., 2008; 

Spunt, Falk, & Lieberman, 2010; Barrett, 2017). DMN:n toiminta on aktiivista, 

kun muistelemme, kuvittelemme tulevaa tai teemme sosiaalisten suhteiden 
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päätelmiä (esim. Andrews-Hanna, Reidler, Sepulcre, Poulin, & Buckner, 2010; 

Buckner & Carroll, 2007; Andrews-Hanna, Saxe, & Yarkoni, 2014; Buckner & 

DiNicola, 2019). Buckner ja DiNicola (2019) päätyvät tekemiensä 

ihmiskokeiden perusteella siihen, että DMN ei ole yksi yhtenäinen verkosto 

vaan kyseessä on useita toisiinsa kytkeytyneitä verkostoja, joiden prosessointi 

todennäköisesti riippuu enemmän sisäisesti rakentuneista muistijäljistä, 

representaatioista, kuin ulkoa tulevista ärsykkeistä ja näiden verkostojen 

välillä on vuorottelu tai kilpailutilanne. Laajempien katsausten perusteella 

näyttää siltä, että DMN on mukana monessa eri prosessissa, joissa mielen 

sisältö on riippuvainen sisäisistä muistijäljistä (Buckner & DiNicola, 2019; 

Christoff, Irving, Fox, Spreng, & Andrews-Hanna, 2016). Tällaisina mielen 

sisäisinä muistijälkinä pidetään omaelämänkerrallista eli autobiografista 

muistia, omaan itseensä liittyvää ajattelua, maisemien tai paikkojen 

konstruktiota ja maailman katsomista toisen silmin eli theory of mind (ToM) 

ajattelua (Buckner & Carroll, 2007; Qin & Northoff, 2011; Spreng, Mar, & Kim, 

2009). Chen työryhmineen (2020) pitää perusteltuna olettaa, että DMN 

jakautuu kolmeen alajärjestämään, joista DMN:n ydin on yhdistetty itseen 

liittyviin mielen prosesseihin ja sitä pidetään keskeisenä solmukohtana 

kaikille kolmelle alajärjestelmälle (Chen, Chen, Shen, Li ym., 2020). 

Otsalohkon etuosat kattavaa alajärjestelmää Chen työryhmineen (2020) pitää 

osallisena mielen mahdollisuuteen luoda simulaatioita, kuten tulevan 

kuvittelua ja theory of mind (ToM) ajattelua eli kykyämme katsoa maailmaa 

toisen silmin. Ohimolohkon kattavalla alajärjestelmällä olisi heidän mukaansa 

keskeinen rooli omaelämänkerrallisen muistin prosesseissa ja uusien 

ajatusmallien tuottamisessa (esim. Chen ym., 2020; Andrews-Hanna, 2012; 

Andrews-Hanna ym., 2010; Andrews-Hanna, Smallwood, & Spreng, 2014). 

DMN:n aivoalueiden oletetaan työskentelevän yhdessä ja adaptiivisesti 

fasilitoivan erilaisia itse tuotettuja ajatuksia (Buckner & Carroll, 2007; 

Buckner & DiNicola, 2019). Tässä tutkimuksessani tarkkuudeksi riittää se, että 

hermoverkostoilla on keskeinen rooli muistijärjestelmiemme toiminnassa ja 

hierarkisesti toimivien aivojemme kahdensuuntaisessa viestinnässä. 

Oletuksenani on, että ihmisten muistellessa omaa menneisyyttään tai 

kuvitellessaan omaa tulevaisuuttaan DMN on todennäköisesti aktiivinen 

(esim. Buckner, Andrews-Hanna, & Schacter, 2008; Raichle, MacLeod, 

Snyder, Powers ym., 2001; Addis ym., 2007; Okuda, Fujii, Ohtake, Tsukiura 

ym., 2003; Szpunar, Watson, & McDermott, 2007; Benoit & Schacter, 2015; 

Østby, Walhovd, Tamnes, Grydeland ym., 2012) ja omaelämänkerrallisten 

muistojen tuottamisessa saattaa olla kyseessä eri alaverkosto kuin toisen 

henkilön silmin asioita tarkastellessamme tai tulevaisuutta kuvitellessamme 

(esim. Chen ym., 2020; Andrews-Hanna, 2012; Andrews-Hanna ym., 2010; 

2014).  

Aivoaaltojen katsotaan säätelevän hermoverkkojen välistä viestintää 

rytmittämällä hermosolujen toimintaa ja synkronoimalla, tahdistamalla eri 

aivorakenteiden toimintaa (esim. Fries, 2005; Arnulfo, Wang, Myrov, Toselli 

ym., 2020). Eri aivorakenteiden  toiminnan tahdistumisen katsotaan 
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mahdollistavan niiden välisen kommunikaation. Tuoreessa tutkimuksessaan 

Arnulfo työryhmineen (2020) havaitsi aivojen eri rakenteissa 

korkeataajuuksisten aivoaaltojen tahdistumista. Tätä he pitävät osoituksena 

viestien lähettämisestä ja vastaanottamisesta laajemminkin aivorakenteiden 

välillä. Rakenteellisten ja toiminnallisten kytkentöjen vastaavuutta on pidetty 

suurena esimerkiksi primaarisissa aivokuoren rakenteissa mutta vähäisenä  

hierarkian korkeamman tason assosiatiivisissa aivokuoren rakenteissa 

(Suarez ym., 2020). Kunkin aivorakenteen toiminnallinen rooli riippuu 

esimerkiksi Lankisen (2018) mukaan siitä, minkä muiden aivorakenteiden 

kanssa se on vuorovaikutuksessa, mistä se vastaanottaa signaaleja ja mihin se 

lähettää signaaleja. Kunkin aivorakenteen katsotaan myös osallistuvan 

useampaan tehtävään (esim. Lankinen, Saari, Hlushchuk, Tikka, Parkkonen, 

Hari, & Koskinen, 2018). 

Kokemuksien muistamiselle ja mieleen palauttamiselle, episodiselle 

muistille keskeisiä aivorakenteita ovat ohimolohkon medial temporal lobe 

(MTL) alueet, joiden katsotaan kattavan ainakin ohimolohkon aivokuoren 

rakenteita, kuten parahippokampal-, perirhinal- ja entorhinal 

aivokuorialueet, hippokampuksen ja amygdalan sekä subiculumin (esim. 

Scoville & Milner, 1957; Milner, 1970). Jo vuosikymmenien ajan on tiedetty, 

esimerkiksi Scovillen ja Milnerin (1957) sekä Squiren (1986) kuvaamien 

ohimolohkopotilaskertomusten perusteella, että muistijäljen 

muodostumiseen tarvitaan hippokampuksen ja sen lähialueiden 

toiminnallisuutta. Potilailla, joiden hippokampus on vaurioitunut, on 

raportoitu vakavia vaikeuksia episodisen muistin toiminnassa (esim. Zola-

Morgan, Squire, & Amaral, 1986; Cipolotti, Shallice, Chan, Fox. ym.,  2001). 

Myös Buzsákin (2017) mukaan kokemus siitä mitä minulle tapahtui, missä ja 

miten tuotetaan aivojen syvissä sisäosissa, kummassakin aivopuoliskossa 

olevien kahden hippokampuksen avulla. Hippokampuksen sijainti ja yhteydet 

muihin aivorakenteisiin tukee käsitystä sen merkityksestä episodisen muistin 

toiminnalle (Amaral, Scharfman, & Lavenex, 2007; Lavenex & Amaral, 2000; 

Van Hoesen & Pandya, 1975). Toiminnallisen aivokuvantamisen avulla on 

havaittu, että hippokampuksen aktiivisuus muistelun aikana väheni päivän 

jälkeen, kun kyse oli hippokampuksen takaosista mutta säilyi melko 

samanlaisena hippokampuksen etuosissa ja aivokuoren alueilla (Ritchey, 

Montchal, Yonelinas, & Ranganath, 2015). Yhteyksien, integraation, määrän 

katsotaan kasvavan, kun informaatio kulkee aivokuoren muista rakenteista 

entorhinal aivokuorelle ja sieltä hippokampuksiin. Täältä informaatio kulkee 

takaisin hierarkiassa alempana olleisiin rakenteisiin (Lavenex & Amaral, 

2000). Informaatiota, joka ei ole vielä kovin integroitunutta saapuu MTL 

alueelle sensorisista aivorakenteista assosiatiivisiin aivorakenteisiin. Tätä 

ensimmäisen tason integroitunutta informaatiota ohjataan toiselle 

integraatiotasolle entorhinal aivokuorelle, josta on yhteydet korkeimmalle 

kolmannelle tasolle hippokampukseen (Lavenex & Amaral, 2000). Jokaisella 

tasolla tietoa tiivistetaan, muutetaan abstraktimpaan muotoon ja palautetaan 

aivokuoren rakenteille (Eichenbaum, 2001). Keskeisenä tässä prosessissa 
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pidetään MTL rakennetta ja kun korostetaan hippokampuksen merkitystä, 

viitataan medial temporal hippocampal (MTH) järjestelmään. 

Hippokampukseen saapuu tietoa laajalta alueelta aivoista ja sinne saapunutta 

tietoa pidettään amodaalisena, eli tieto siitä, mistä sensorisesta järjestelmästä 

informaatio on peräisin ei välttämättä ole enää mukana (Lavenex & Amaral, 

2000). 

Tapahtumasta muodostettavaan muistijälkeen on tarpeen kytkeä erilaisia 

asiaan liittyviä piirteitä kuten konteksti, missä jotain tapahtui, missä 

tapahtuman tarkkailija tai tapahtumaan osallistuja oli (esim. O’Reilly & Rudy, 

2001; Wood, Dudchenko & Eichenbaum, 1999) mutta myös mitä tapahtui ja 

koska. Näiden eri piirteiden yhdistely tapahtuu todennäköisesti 

hippokampuksen rakenteissa (Eichenbaum, 2017). Sekä jyrsijöiltä että 

kädellisiltä, myös ihmisiltä, saatujen anatomisten ja toiminnallisten 

tutkimustulosten perusteella on ehdotettu, että mitä tapahtui ja koska 

tapahtui tietojen representaatiot voisivat sijaita entorhinal aivokuorella 

(entorhinal cortex) josta on vahvoja yhteyksiä hippokampukseen (esim. 

Ritchey, Libby, & Ranganath, 2015; O’Reilly & Norman, 2002; Witter, Naber, 

van Haeften, Machielsen ym., 2000;  Montchal, Reagh, & Yassa, 2019; Tsao, 

Sugar, Lu, Wang ym., 2018; Witter, Groenewegen, Da Silva, & Lohman, 1989).  

Vaikuttaa siltä, että pidämme tallessa sekä tietoja tästä isommasta 

tapahtumakokonaisuudesta että tietoja niistä osia, joista kokonaisuus 

muodostuu. Muistoa mieleen palauttaessamme voimme palauttaa isomman 

kokonaisuuden mieleemme myös siihen liittyvien osatietojen perusteella. 

Ihmisen hippokampuksen hermosolujen on todettu voivan olla keskeisessä 

roolissa järjestämässä ajalliseen järjestykseen episodisen muistitoiminnan 

kokemuksen erillisiä hetkiä (esim. Reddy, Zoefel, Possel, Peters ym., 2021). 

Richmond ja Zacks (2017) toteavat alan tutkimuksiin tehdyn katselmuksensa 

perusteella, että kuvantamalla on saatu esiin yhteistyö hippokampuksen, 

aivokuoren alaisten rakenteiden ja aivokuoren välillä, kun tapahtumien 

piirteitä kootaan yhteen. Cohn-Sheehy, Delarazan, Reagh, Kim, Barnett, Zacks 

ja Ranganath (2021) tulkitsivat kuvantamistutkimuksiensa perusteella, että 

yksi hippokampuksen tärkeimmistä tehtävistä luonnollisissa muistinkäyttö 

tilanteissa on yhdistää eri tapahtumista yhtenäinen tarina (engl. narrative). 

Stanfordin yliopiston neurotieteilijä David Eagleman (2020) pitää 

mahdollisena tapahtumien kulkua siten, että uusi assosiaatio, esimerkiksi 

positiiviseksi tulkittu muisto muodostetaan, kun opetellessamme uutta, meille 

palkitsevaa asiaa, palkitseva kokemus yhdistetään samassa yhteydessä 

saatujen aistitietojen aktivoimiin aivokuoren rakenteisiin. Nämä aktivoituneet 

aivokuoren rakenteet voivat ”opettaa” otsalohkon etuosien aivokuoren 

engrammisoluja, jotka reagoivat hieman hitaammin. Tässä ”opettaminen” 

tarkoittaa toistuvia peräkkäisiä aktivointikertoja, joissa nopeammat toiminnot 

käynnistävät hitaampia ja joiden aikana tieto vakiinnutetaan vastaanottajan 

alueen engrammisoluihin (esim. Pasupathy & Miller, 2005; Eagleman, 2008; 

2020). Rakenteiden väliset aktivoinnit ovat mahdollisia aivojen 

hermoverkostojen avulla (esim. Andrews-Hanna ym., 2010; Buckner & 
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Carroll, 2007; Buckner & DiNicola, 2019) ja myös laajemmalta alueelta 

aivokuorta purskeiden yhdistämänä (Dickey ym., 2022). Hippokampuksen 

hermosolujen on tulkittu reagoivan nopeasti ja Lismanin ym. (2017) mukaan 

hippokampus on tärkeä sellaisen talletettavan muistitiedon ohjauksessa, jossa 

on tavoite tai kun kyseessä on valintatilanne, jonka avulla toiminnasta 

päätetään tietyssä kontekstissa. Redish (2017) pitää mahdollisena, että 

hippokampuksen voidaan ajatella tuottavan useita toimintoja. 

Hippokampuksella on katsottu olevan tärkeä rooli esimerkiksi  tulevaisuuden 

tapahtumien kuvittelun tilanteissa (Redish, 2017). 

1.3.4 INDEKSITEORIA 

Teyler ja DiScenna (1986) ehdottivat episodisen muistin toiminnasta 

hippokampuksen indeksiteoriaa (myös Marr, Willshaw, & McNaughton, 

1991). Tälle teorialle on saatu tukea esim. Squiren (1992)  teoreettisissa 

tarkasteluissa ja esimerkiksi Teylerin ja Rudyn (2007) tutkimuksissa. 

Indeksiteoria huomioi hippokampuksen roolin episodisen muistin selittäjänä 

eli engrammin muodostumisessa, siinä minkälainen engrammi voisi olla 

mutta myös muiston mieleen palauttamisessa. Tapahtuma aktivoi aivokuoren 

rakenteita ja sitä kautta hippokampuksen hermosolujen LTP prosessin 

ensimmäinen aalto käynnistyy. Engrammi muodostuu hippokampuksen 

solujen aktivoituessa ja muodostaessa indeksin niistä aivokuorella 

aktivoituneista soluista, jotka aktivoituivat tapahtumajakson aikana. Kun 

sama kokemus toistuu ja joku osajoukko vastaavista hermosoluista ja niiden 

yhteyksistä aktivoituu uudestaan aivokuorella, tapahtumajakso palautuu 

mieleen (Teyler & Rudy, 2007). Varsinainen informaatiosisältö on koko ajan 

aivokuorella ja hippokampuksessa oletetaan olevan vain indeksitieto siitä, 

mistä sisältötieto löytyy, kun se palautetaan mieleen. Automaattinen tai 

tahatonkin tapahtumajakson tallennus voisi huomioida  myös kontekstitietoa 

ja kytkeä jakson tapahtumakokonaisuuteen.  

Lohnas työryhmineen (2018) pitää episodisen muistijärjestelmän yhtenä 

haasteellisimmista tehtävistä kahden samankaltaisen, toisiaan useilta osin 

muistuttavan kokemuksen erottamista toisistaan (Lohnas, Duncan, Doyle,  

Thesen ym., 2018). Indeksiteorian avulla on pystytty selittämään sekä 

hahmon täydentäminen (engl. pattern completion) että  hahmon erottelu 

(engl. pattern separation). Hahmon täydennyksellä tarkoitetaan sitä, että 

tilanteessa, missä vain osa alkuperäisessä hahmossa mukana olleista 

hermosoluista aktivoituu, voidaan silti palauttaa mieleen koko siihen liittyvä 

tapahtumajakso. Prosessi, jonka avulla tämä tapahtuu on hahmon 

täydentäminen. Hippokampuksen tapahtumina tätä on selitetty niin, että   

aktivoitaessa hippokampuksen hermosoluyhteyksiä ne palauttavat 

takaisinkytkentöjen avulla aktiiviseksi loputkin aivokuoren hermosoluista, 

jotka olivat alun perin tapahtuman aikana aktiivisia (O’Reilly & McClelland, 

1994; O’Reilly & Rudy, 2001). Vaikka saman tilanteen toistaminen aktivoisi 

aivokuorella samojen hermosolujen joukon, niin hippokampuksessa toisto 
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aktivoi eri hermosolut ja näin hippokampuksessa on kahden tilanteen jälkeen 

eri hermosolujen ylläpitämä engrammi. Tällä tavalla hippokampus voisi 

ylläpitää hahmojen erottelua, jonka avulla kaksi samanlaistakin tapahtumaa 

voidaan pitää erillisinä. Näin  säilyy tieto siitä, että sama tapahtuma on 

esiintynyt kaksi kertaa. Aivokuorella eri muistojen pitäminen erillisinä olisi 

tämän perusteella haasteellista, kummassakin tilanteessa aktivoituisivat 

samat hermosolut ja niiden väliset yhteydet. Hippokampuksen rakenteiden ja 

kytkentöjen katsotaan tukevan hahmojen erottelua  ja synapsien plastisiteetti 

saattaa hyvin olla keino, jonka avulla engrammeja  muokataan (Rolls, Treves, 

Robertson, Georges-François ym., 1998; Rolls & Mills, 2019).  

Suthana työryhmineen (2021) on sitä mieltä, että tutkimuksissa on saatu 

todisteita ihmisen hippokampuksen roolista hahmon  erottelussa (Suthana, 

Ekstrom, Yassa, & Stark, 2021). Hahmon täydentämistä on pidetty myös 

yleistämisenä, abstraktiotason nostamisena ja tärkeänä osana muistin 

toimintaa. On ehdotettu, että uudet kokemukset tulkitaan useammin 

erottelun avulla eri tapahtumiksi ja tuttuus vaikuttaisi hahmon 

täydentämiseen (Lohnas ym., 2018; Suthana ym., 2021). Hippokampuksen 

rooli hahmon  erottelussa on myös kyseenalaistettu. Quian Quiroga (2020) 

vetoaa melko uusiin ihmisillä tehtyihin yksittäissolututkimuksiin ja niistä 

saatuihin tuloksiin ja toteaa, että hahmon erottelua ei ehkä tapahdu ihmisen 

hippokampuksessa. Samalla Quian Quiroga (2020) ehdottaa, että tapahtumat 

saatetaan koodata kontekstista riippumattomiksi ja suhteellisen 

muuttumattomiksi muistijäljiksi ihmisen hippokampukseen. Assosiaatiot 

muodostaisivat Quian Quirogan (2020) mukaan rungon tapahtumien 

muistoille ja niihin voidaan hänen mukaansa tallentaa osin päällekkäisiä 

osuuksia. Tämä vaikuttaisi käsitykseemme episodisesta aikamatkailusta ja 

siihen, etteivät episodinen ja semanttinen muistijärjestelmä välttämättä 

juurikaan eroa näiltä osin toisistaan. Samalla hahmon erottelun puuttuminen 

voisi selittää ihmisten kognitiivisia kykyjä kuten yleistysten tekemistä ja sekä 

luovaa että abstraktia ajattelua (Quian Quiroga, 2020). 

Indeksiteorialle on saatu tukea sekä eläinkokeista että ihmisillä 

hippokampuksen vaurioitumisen seurauksia tutkimalla (Cipolotti ym., 2001; 

Zola-Morgan ym., 1986). Eichenbaumin (2001, 2007) mukaan kaikkien 

nisäkkäiden hippokampus ja siihen kytköksissä olevat rakenteet ovat hyvin 

samankaltaisia ja näin jotain tietoa myös episodisen muistijärjestelmän 

toiminnasta voisi saada eläintutkimuksista vaikka eläimet eivät kykyne 

tuottamaan tietoisia deklaratiivisia mieleenpalauttamisia. Myös näistä 

eläintutkimuksista on saatu tukea indeksiteorialle ja hippokampuksen roolille 

tapahtuman kontekstin muistijäljen muodostamisessa ja palauttamisessa 

tutkimustilanteessa käytettäväksi (esim. Fanselow, 1990; Rudy, Barrientos, & 

O'Reilly, 2002; Rudy, Huff, & Matus-Amat, 2004). Lisäksi representaation 

vahva aktivoituminen voisi tarjota pohjan tietoiselle tunnistamiselle (katsaus 

ihmis- ja eläinkokeisiin Eichenbaum, Yonelinas, & Ranganath, 2007). 

Eläinkokeissa hippokampuksen indeksisolujen aktivointi on tuottanut 

valemuistoja, eläin reagoi aktivoituun engrammiin vaikka se ei liittynyt 
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kyseiseen tilanteeseen (Ramirez, Liu, Lin, Suh ym., 2013). Indeksisolujen 

hiljentäminen on estänyt engrammin aktivoitumisen ja muiston 

palauttamisen tilanteenseen (esim. Denny, Kheirbek, Alba, Tanaka ym., 2014; 

Tanaka, Pevzner, Hamidi, Nakazawa ym., 2014). Hippokampuksen 

indeksisolujen kontrolloimien aivokuoren engrammisolujen katsotaan olevan 

hajallaan aivokuoren rakenteissa (Tanaka ym., 2014; Tayler, Tanaka, 

Reijmers, & Wiltgen, 2013). 

Monelta osin tutkijat eivät ole vielä vakuuttuneita siitä, miten tapahtumista 

saatua tietoa tunnistetaan samaksi tai eri tilanteeksi, miten muistoja 

ylläpidetään kuukausien tai vuosien ajan, muokataan ja palautetaan mieleen 

tai miten joustavasta ja  dynaamisesta käsittelyprosessista on kyse. Ei siis ole 

vakiintunutta käsitystä tai mallia siitä, missä ja miten tietoja vertaillaan, miten 

nämä ylläpidettävät tiedot muuttuvat ajan kuluessa tai miten abstrakti ajattelu 

syntyy aivoissa. MTH rakenteilla tai ainakin hippokampuksella arvioidaan 

kuitenkin oleva keskeinen rooli joko samankaltaisten hahmojen  

täydennyksessä ja erottelussa kuten Suthana ym. (2021) ehdottaa tai  

tapahtuman koodaamisessa kontekstista riippumattomiksi kuten Quian 

Quiroga (2020) on ehdottanut. 

1.4 PITKÄKESTOISEN MUISTITOIMINNAN 
MALLINTAMINEN 

Tämän tutkimuksen yhteydessä käytän käsitettä malli tarkoittamaan 

yksinkertaistettuja selityksiä monimutkaisista ilmiöistä kuten muistamisesta 

tai oppimisesta. Mallien avulla pyritään kuvaamaan ilmiöitä ja niiden taustalla 

toimivia  fysiologisia mekanismeja niin, että myös henkilöiden, jotka eivät ole 

perehtyneitä ilmiöiden neurobiologisiin yksityiskohtiin, olisi helpompi 

hyödyntää niiden tarjoamaa tietoa ilmiöstä. 

1.4.1 JÄRJESTELMÄKONSOLIDAATION STANDARDIMALLI (SMSC) 

MTH järjestelmän ajatellaan edelläkuvatun perusteella tukevan episodisia 

muistoja. Useat jokapäiväiset automaattisesti tallennetut tapahtumat 

kuitenkin todennäköisesti kadotetaan, ne joko integroituvat muihin 

muistoihin tai muistijälki hajoaa. Ribotin lain mukaan jotkut muistijäljet 

vastustavat heikkenemistä. Muistijälki saatetaan toistaa ja vanhat muistijäljet 

on todennäköisesti toistettu useita kertoja. Squire, Cohen ja Nadel (1984) 

havaitsivat, että Ribotin laki voisi olla kytköksissä MTH järjestelmään. Tätä 

kutsutaan standard modell of systems consolidation (SMSC) eli 

järjestelmäkonsolidaation standardi malliksi ja sen mukaan oletetaan, että 

kokemus tuottaa muistijäljen, jonka tallennus ja palauttaminen riippuu 

aivokuoren ja MTH järjestelmän yhteistoiminnasta (esim. Squire ym., 1984). 

MTH järjestelmän ja aivokuoren välistä yhteyttä tarvitaan tämän mukaan 

rajallinen aika tapahtuman jälkeen. Kun muistijälki on muodostunut, MTH 
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järjestelmän ajatellaan ylläpitävän sen yhtenäisyyttä, linkkejä eri puolille 

aivokuorta. Aivokuoren sisäsyntyiset, intrinsic prosessit ylläpitäisivät näin  

aivokuoren muistijälkiä. Tänä aikana tarvitaan myös MTH järjestelmää 

yhtenäisen muiston mieleen palauttamisessa. Kun aivokuoren prosessit ovat 

riittävän valmiit, MTH järjestelmää ei enää tarvittaisi yhtenäisen muiston 

mieleen palauttamisessa. Tähän konsolidaatioon saattaa mennä kolme vuotta. 

Tätä MTH järjestelmän ja aivokuoren yhteistyötä tarvitaan vain 

deklaratiivisen muistin toimintoihin. Uudet muistot vaatisivat 

hippokampuksen toimintaa konsolidoituakseen ja palautuakseen mieleen ja 

tätä vaihetta pidetään herkkänä häiriöille. Vanhoja muistoja ei pidetä tämän 

mukaan enää niin herkkinä häiriöille, koska vanhat muistot muuttuvat 

hippokampuksen toiminnasta riippumattomaksi konsolidoituessaan 

aivokuorelle, eikä niiden mieleen palautuminen enää riipu MTH 

järjestelmästä (Squire ym., 1984). SMSC standardimalli viittaa muutoksiin 

muistijälkien voimakkuuksissa, jotka ovat seurausta eri aivoalueiden välisestä 

yhteistoiminnasta sen jälkeen kun muistijälki on muodostunut. Tämän 

järjestelmäkonsolidaation ajatellaan kestävän päiviä, kuukausia tai vuosia. 

Tämän mukaan deklaratiivisen muistijärjestelmän piiriin kuuluvan 

muistijäljen vahvistumiseksi ei tarvita toistoja tai muiston tietoista mieleen 

palauttamista vaan kyseessä ovat sisäsyntyiset prosessit, kuten unen aikainen 

hermostollinen aktiviteetti (esim. Klinzing, Niethard, & Born, 2019; Skelin, 

Kilianski, & McNaughton, 2019). 

Hippokampuksen rooli vanhojen pitkäaikaisesti säilytettävien muistojen 

säilyttämisessä ja mieleen palauttamisessa on ristiriitainen (esim. Rekkas & 

Constable, 2005; Rolls & Mills, 2019). Alvarezin ja Squiren (1994) kuvaaman 

muistin konsolidaation standardimallin mukaan, oppimisen aikana 

hippokampus on yhteydessä aivokuoren eri puolille ja muistijälki 

muodostetaan sekä hippokampukseen että aivokuoren rakenteisiin. 

Standardimallin mukaan ajan kuluessa hippokampuksen rooli vähenee ja 

muistijälkien pysyvämpi tallennuspaikka on aivokuorella. Konsolidaation 

standardimallissa oletetaan, että uusi muistijälki kytketään aivokuorella jo 

olemassa olevaan tietoon ja se lujitetaan vähitellen hippokampuksesta 

riippumattomaksi muistoksi yksisuuntaisen prosessin avulla. Kilpaileva 

ehdotus hippokampuksen roolista muistojen mieleen palauttamisessa on 

Nadelin ja Moscovitchin (1998) monijälkimalli (engl. Multiple Trace Theory, 

MTT). Monijälkimallin mukaan hippokampusta tarvitaan aina, riippumatta 

muiston iästä. Myös monijälkimallin mukaan muistot talletetaan sekä 

hippokampukseen että aivokuorelle, mutta tämän mukaan jokainen muiston 

uudelleen aktivointi johtuu hippokampuksessa olevasta eri muistijäljestä 

(myös esim. Moscovitch, Rosenbaum, Gilboa, Addis ym., 2005). 

Indeksiteoriankin mukaan hippokampusta tarvitaan aktivoimaan aivokuoren 

alueen verkostoja ja kun muistijälki konsolidoituu, yhteydet hippokampuksen 

ja aivokuoren rakenteiden välillä vahvistuvat. Hippokampus olisi tämän 

mukaan tärkeä myös muistijäljen hakemisessa eli muiston mieleen 
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palauttamisessa (Teyler & DiSenna, 1985; Teyler & DiScenna, 1986, myös 

Teyler & Rudy, 2007). 

Nadel ja Moscovitch (1997) kävivät läpi useita tutkimuksia ja tulivat siihen 

tulokseen, että tilanteissa missä koko MTH järjestelmä on tuhoutunut, 

menetetään sekä uudet että vanhat episodiset muistot. Katsauksessaan  he 

toivat esiin, että MTH järjestelmän toiminnallisuutta tarvitaan myös vanhojen 

muistojen mieleen palauttamisessa. Semanttisten muistojen tuhoutumisen 

osalta tuloksissa oli enemmmän vaihtelua ja johtopäätökset olivat 

epäselvempiä.  Tämän katsauksen tulosta on pidetty ristiriitaisena, joidenkin 

tutkijoiden mukaan osassa katsauksessa mukana olleista tutkimuksista 

aivoissa oli tuhoutunut muitakin kuin MTH alueita ja siksi vanhoja muistoja 

ei voitu palauttaa mieleen (Bayley, Hopkins, & Squire, 2003; Bayley, Gold, 

Hopkins, & Squire, 2005; Reed & Squire, 1998). Myös Corkin (2002) sekä  

Steinvorth, Levine ja Corkin (2005) tulivat siihen tulokseen, että 

hippokampuksen ja MTH alueen tuhoutuminen vaikuttaa suuresti episodisen 

muistin toimintaan, myös vanhojen muistojen mieleen palauttamiseen mutta 

ei juurikaan vaikuta semanttisen muistin toimintaan. Useat tutkijat pitävät 

nykyisin potilastutkimusten perusteella hyvin näytettynä toteen, että MTH:n 

tuho tai ehkä pelkkien hippokampuksien tuhoutuminen tuottaa vakavan 

episodisten muistojen häiriön, joka koskee sekä uusia että vanhoja muistoja. 

Hippokampuksen tuhoutumisen on potilastutkimusten perusteella todettu 

heikentävän tai estävän oman henkilökohtaisen menneisyyden 

yksityiskohtien muistamista ja uusien muistojen muodostamista (esim. 

Eichenbaum, 2001; Hassabis, Kumaran, Vann, & Maguire, 2007) mutta 

heikentävän selvästi  myös tulevaisuuden kuvittelua (Addis & Schacter, 2012). 

Sekä hippokampuksen tuhoutuessa että ohimolohkon keskialueiden (medial 

temporal lobe, MTL) tuhoutumisen jälkeen on todettu lähiaikojen 

tapahtumien huonontunutta muistamista mutta kauempana menneisyydessä 

tapahtuneiden omaelämänkerrallisten muistojen säilymistä (esim. Schacter, 

1996; Bayley ym., 2003; Kirwan, Bayley, Galván, & Squire, 2008; Dede, 

Frascino, Wixted, & Squire, 2016). Squire ja Bayley (2007) tulkitsevat tuloksia 

niin, että myös omaelämänkerralliset muistot järjestäytyvät ja tallentuvat 

aivokuorella vuosien varrella ja näitä muistoja voi palauttaa mieleen ilman 

hippokampusta ja ohimolohkon alueiden MTL-muistijärjestelmää. 

Esimerkiksi Squire (2015) työryhmineen on raportoinut, että aivokuorella 

tapahtuvat muutokset voivat kestää vuosia ja aiheuttavat sen, että asia tai 

tapahtuma voidaan palauttaa mieleen ilman hippokampuksen toimintaa. 

Tästä prosessista puhutaan sekä hermosolujen välisten synapsien ja 

hermosolujen prosessina, joka käy läpi aikaan kytkettyjä muutoksia, että 

systeemitasoisena prosessina, joka voi johtaa informaation uudelleen 

järjestymiseen (esimerkiksi episodisesta semanttiseen) ja jonka avulla 

informaatioon voi päästä käsiksi eli palauttaa sen mieleensä (esim. Frankland 

& Bontempi, 2005; Squire ym., 2015; Sandrini, Cohen, Censor, 2015; Lisman 

ym., 2017). Myös Dudai (2012) ja Lifanov ym. (2021) ovat raportoineet, että 

episodinen jakso voidaan muuttaa viikkojen ja kuukausien aikana 
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semanttiseen muotoon. Potilastutkimuksissa on kuitenkin haasteensa ja 

vaurioitunut alue saattaa olla laajempi kuin tutkimuksen kannalta kiinnostava 

MTH alue eikä usein voi tarkalleen tietää miten vahva muisto oli ennen aivojen 

rakenteiden tuhoutumista. Näihin haasteisiin on haettu vastausta 

eläinkokeista vaikka niissä on erilaisia ongelmia deklaratiivisen muistin 

suhteen, koska eläimiltä ei voi saada tietoista vastausta ja tietoa kokemuksista. 

Eläinkokeissa sekä uudet että vanhat pelkomuistot tuhoutuivat, jos 

hippokampus ei toiminut (Lehmann,  Lacanilao, & Sutherland, 2007; Sparks, 

Spanswick, Lehmann, & Sutherland, 2013; Ocampo, Squire, & Clark, 2017; 

Sutherland, Weisend, Mumby, Astur ym., 2001). Eläinkokeista ei ole saatu 

tukea SMSC standardimallille mutta sitä ei voi näiden avulla kumotakaan. 

1.4.2 KILPAILEVAN JÄLJEN TEORIA (CTT) 

 

Yassa ja Reagh (2013) pitävät indeksiteoriaa ajattelunsa perustana ja pyrkivät 

omassa ehdotuksessaan yhdistämään järjestelmäkonsolidaation 

standardimallin (SMSC) ja monijälkimallin (MTT). Ajan myötä tapahtuvaan 

ihmisten muistojen muuttumiseen Yassa ja Reagh (2013) ehdottivat 

hippokampuksen ja aivokuoren välisen viestinnän competetive trace theory 

(CTT) eli kilpailevan jäljen teoriaa. CTT perustuu oletuksiin, että muistot ovat 

episodisimmillaan ensimmäisen koodauksen hetkellä. Jokaisen 

uudelleenaktivoinnin myöstä muisto voi muuttua vähemmän episodiseksi ja 

tarkkoja yksityiskohtia voi korvautua kuvitelluilla yksityiskohdilla.  Yassa ja 

Reagh (2013) korostavat käyttävänsä sanaa episodinen viittaamaan tietyssä 

kontekstissa tapahtuneeseen melko yksityiskohtaisena koettuun 

kokemukseen, ei viittauksena muistin tarkkuuteen. Semanttisella he viittaavat 

ajan kuluessa ja kertausten myötä karttuvaan täsmällisempään tietoon, josta 

nämä yksityiskohdat puuttuvat. CTT mallin mukaan muistot ovat aluksi 

enemmän episodisia ja tarkkoja, jokaisen mieleen palauttamisen yhteydessä 

niistä tulee vähemmän tarkkoja koska ne kadottavat yksityiskohtia tai ne 

sekoittuvat muihin yksityiskohtiin. Muiston ydinsisältö aivokuorella 

konsolidoituu ja säilyy tarkkana. Toistuvat mieleen palauttamiset tai sisäisesti 

aktivoituvat intrinsic prosessit esim. unen aikana muuttavat yksityiskohtaiset 

episodiset muistot vähemmän yksityiskohtaisiksi semanttisiksi muistoiksi. 

CTT:n mukaan muistojen muutokset johtuvat hippokampuksen ja aivokuoren 

yhteistoiminnasta kuten indeksiteoriassa on kuvattu (Teyler & DiScenna, 

1986). Jokainen toisto hippokampuksen ylläpitämässä indeksissä aktivoi 

aivokuorelta niitä muistijälkiä,  jotka tapahtuman jälkeen konsolidoitiin mutta 

niihin saatetaan lisätä tai niistä voidaan poistaa jotain.  

CTT:ssä hippokampuksen rooli muistoa mieleen palautettaessa on 

uudelleen kontekstointi (engl. recontextualization). Tällä prosessilla olisi 

mahdollisuus lisätä ja vähentää yksittäisiä kontekstiin liittyviä piirteitä. 

Keskeisten piirteiden osalta muistijäljet ovat päällekäisiä alkuperäisen 

muistijäljen kanssa, ne eivät kilpaile keskenään vaan ne vahvistuvat Hebbin 
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esiin tuoman periaatteen mukaan. Näiden assosiatiivisten yhteyksien 

voimistuminen ajan kuluessa voi tehdä näistä muistijäljistä hippokampuksen 

toiminnasta riippumattomia. Nämä yhteydet voivat konsolidoida yhteyksiä 

aivokuoren sisältöjen välillä niin, että ydin on semanttinen ja se voidaan 

palauttaa mieleen myös ilman hippokampusta. Ydin menettää yksityiskohtia, 

koska ne eivät vahvistu toistoissa, joissa on eri yksityiskohtia. Niiden 

kontekstista riippuvien tapahtumien piirteiden, jotka eivät ole päällekkäisiä, 

ajatellaan CTT:n mukaan kilpailevan  aivokuorelle konsolidoitumisesta, koska 

kyseessä on eri muisto. Tämä voidaan tulkita uudeksi muistoksi ja se voi käydä 

läpi saman muistijäljen konsolidaation kuin alkuperäinenkin muisto. 

Alkuperäinen muisto ei tässä tilanteessa vahvistu. CTT:n mukaan muistot 

muuttuvat ja tälle on saatu vahvistusta esim. Heyworth & Squire (2019) 

tutkimuksessa, jossa ihmisten mieleen palauttamat tapahtuman muistot 

muuttuivat selvästi kun palauttaminen tapahtui 2,6 vuotta tapahtuman 

jälkeen. Silloin tapahtuman yksityiskohdat eivät enää olleet rikkaita ja 

tarkkoja verrattuna heti tapahtuman jälkeen mieleen palautettuun muistoon. 

CTT ennustaa, että ajan myötä merkittävätkin muistot voivat vääristyä siitä 

mitä ne olivat heti tapahtuman jälkeen, niihin voidaan esim. yhdistää eri 

konteksti yli kahden vuoden kuluttua mieleen palautettaessa. 

Hippokampuksen nopea indeksointiominaisuus voi olla tuottamassa 

episodisia muistoja, joissa on runsaasti kontekstiin liittyviä  tarkkoja 

yksityiskohtia. Ajan kuluessa tapahtuu muistojen muuttumista ja 

vääristymistä, kun muistoa palautetaan mieleen tai kun se aktividaan 

sisäisesti ja automaattisesti esimerkiksi unen aikana. Nämä samat palautus- 

ja aktivointiprosessit ovat tuottamassa semanttisia muistoja, joissa ei enää ole 

mukana tarkkoja yksityiskohtia tai kontekstin tietoja (esim. Wiltgen & Silva, 

2007; Wiltgen, Zhou, Cai, Balaji ym., 2010). Näitä voisi palauttaa mieleen 

myös ilman hippokampusta. Episodiset, tarkat kontenkstin sisältävät muistot 

olisivat aina riippuvaisia hippokampuksesta mutta semanttiset muistot, joista 

nämä yksityiskohtaiset kontekstitiedot puuttuvat, eivät ehkä ole riippuvaisia 

hippokampuksesta (Heyworth & Squire, 2019). 

CTT:n mukaan muistijäljet kilpailevat aivokuorelle konsolidoitumisesta 

niin, että hippokampukseen ei talleteta muistijälkiä vaan linkkejä, joiden 

avulla aivokuoren muisto voidaan yhdistää ja palauttaa mieleen, joko 

hippokampuksen avulla tai suoraan aivokuorelta (Yassa & Reagh, 2013). 

Päällekkäisten osuuksien konsolidaatiot vahvistaisivat käsitteellistä, 

semanttista tietoa kontekstin yksityiskohtien kustannuksella. Tämän 

seurauksena kaukaiset muistot ovat todennäköisemmin vahvemmin 

semanttisia ja niissä on todennäköisemmin mukana kuvitteellisia 

yksityiskohtia. Heidän mukaansa kaukaiset muistot vaikuttavat episodisilta ja 

kontekstisidonnaisilta, koska hippokampuksen avulla ne muiston 

palautusvaiheessa rakennetaan, kootaan ja uudelleen koodataan. Ilman 

hippokampuksen osuutta palauttamiseen, ainoat palauttamiskelpoiset 

muistot ovat vahvasti semantisoituneet muistijäljet, jotka palautetaan 

aivokuorelta vahvojen assosiaatiokytkentöjen avulla (Yassa & Reagh, 2013). 
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Nämä tutkijat pitivät semanttisia muistoja tarkkoina ja luotettavina, he 

ajattelevat niiden vahvistuvan ajan kuluessa ja ne olisivat heidän mukaansa 

ajan myötä helpommin palautettavissa mieleen. Kaukaisilla episodisilla 

muistoilla he näkevät vahvan semanttisen komponentin vaikutuksen, joilloin 

useiden mieleen palauttamisten seurauksena muistosta vähennetään 

yksityiskohtia.  CTT on vielä melko tuore malli, eikä sille ole vielä saatu laajaa 

tukea muista tutkimuksista. Tämä CTT mallin mukainen tulkinta voi 

osoittautua hyödylliseksi, mikäli  tarkastelunäkökulmaa muutetaan 

jaottelusta episodinen-semanttinen kohti käsitystä yhtenäisestä 

deklaratiivisesta muistijärjestelmästä (Yassa & Reagh, 2013). Esimerkiksi 

Irish ja Piguet (2013) ovat raportoineet, että on saatu lisää todisteita siitä, että 

episodinen ja semanttinen muisti toimivat yhdessä. Tämä malli ei kuitenkaan 

huomioi ennakointia eikä selitä sekä muistojen että kuvitelmien pitkän 

aikavälin muutosprosessia. 

Edellä kuvatun perusteella katson, että on hyödyllistä tutkia myös 

luonnollisen elämän tilanteita, joissa episodisen ja semanttisen 

muistijärjestelmän toimintaa ei erotella. Laajemman kokonaiskuvan 

muodostamisessa tarkastelunäkökulmanani on yhtenäinen deklaratiivinen 

muistijärjestelmä ja otan lähtökohdaksi CTT mallin mukaisen käsityksen 

hippokampuksen roolista indeksoijana tai linkkien muodostajana (Yassa & 

Reagh, 2013). Pidän tätä indeksien tai linkkien muodostamisen käsitystä 

hyvin samansuuntaisena kuin tulkintaa hippokampuksesta hakuavaimien 

ylläpijänä (Frankland & Bontempi, 2005) tai  kirjastonhoitajana ohjaamassa 

oikealle hyllylle sisältöä etsimään kuten Buzsáki (2017) kuvasi 

hippokampuksen roolia. Palaan tähän laajempaan kokonaiskuvan 

muodostamiseen tarkemmin pohdinta osuudessa luvussa 8 ehdottaessani 

tapahtumakoosteen muutosmallia. 

1.5 MUISTOJEN JA KUVITELMIEN YKSILÖLLINEN 
RAKENTAMINEN 

Biologi Gerald Edelman (1990) ehdotti ajatusta, että aivot käyttävät menneitä 

kokemuksia apuna, kun aistitiedon avulla yritetään tulkita merkityksiä ja 

arvioida kuinka saadun tiedon perusteella kannattaisi toimia. Useat psykologit 

ja neurotieteilijät ovat konstruktiivisen käsityksen kannalla, jolloin ajatellaan, 

että mieleen palauttamisen katsotaan olevan muisteluhetkellä tapahtuva 

muistettavan asian uudelleenrakentaminen (esim. Schacter & Addis, 2007; 

Hassabis & Maguire, 2007; Lindquist & Barrett, 2012; Addis & Schacter, 2012; 

Xu & Kushnir, 2013; Barrett & Satpute, 2013). Tämän tutkimuksen yhteydessä 

kutsun kaikkia muisteluhetkellä uudelleen rakennettuja muistelun tuotteita 

muistokoosteiksi ja kuvittelun hetkellä rakennettuja tulevaisuuden kuvitelmia 

kuvitelmakoosteiksi. 

Yksilön muistokoosteen rakentamista on kuvailtu esimerkiksi aktiivisena 

konstruktioprosessina, aktiivisena kognitiivisena prosessina, merkityksen 
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rakentamisena ja  merkityksellisen kokonaisuuden rakentamisena 

(Lieberman, 2022). Useissa tilanteissa ei ole kuitenkaan selvää, onko kyseessä 

yksilön aktiivinen ja tietoinen koostamisen prosessi vai enemmän ei-tietoisesti 

taustalla tapahtuva prosessi. Yhtenä mahdollisuutena  on pidetty myös sitä, 

että kyseessä on useampi kuin yksi koostamisen prosessi ja ne voisivat toimia 

yhdessä (Lieberman, 2022). Kahden eri prosessin malleja ovat aikaisemmin 

kuvanneet esimerkiksi Evans ja Frankish (2009), Kahneman (2011) sekä 

Sherman, Gawronski ja Trope (2014). Useampaa prosessia tukisivat edellä 

kuvatut ehdotukset siitä, että muistijälkiä saatetaan ylläpitää 

hermoverkostojen avulla aivokuorella ja niiden ajatellaan muuttuvan ajan 

myötä yleisempään muotoon, mutta emme tunnu olevan tietoisia näistä 

muutoksista. Toisaalta on selvitetty, että hippokampuksessa ylläpidetään 

tietoa kokonaisuudesta, järjestyksistä ja paikoista. Tällaisia kokonaisen 

tapahtuman muistoja voimme tietoisesti palauttaa mieleen ja myös muokata 

tietoisesti. Lieberman (2022) käyttää termiä reflektiivinen konstruktio 

viitatessaan aktiivisia ponnisteluja vaativaan, kielelliseen koosteeseen, jonka 

rakentaessaan henkilö pyrkii tietoisesti ymmärtämään maailmaa, tilannetta 

tai itseään. 

Muistitutkimuksissa on viimeisten kymmenien vuosien aikana korostettu 

episodisen muiston mieleen palauttamisen tapahtumaa konstruktiivisena 

prosessina, joka voi esimerkiksi Conwayn (2005) mukaan myös muokata 

alkuperäistä tapahtumaa. Tapahtumaa mieleen palauttaessamme 

rakennamme tai uudelleen rakennamme tapahtuman (esim. Schacter & Addis, 

2007) ja on ehdotettu, että tapahtumasta rakennettavaan muistokoosteeseen 

voidaan liittää mukaan sekä semanttista tietoa että sensorista aistien 

välittämää tietoa (esim. Hassabis & Maguire, 2007; Szpunar, Chan, & 

McDermott, 2009). Lisäksi oletetaan, että suurimmaksi osaksi luotamme 

rakentamaamme tapahtuman muistokoosteeseen, kun se palautetaan mieleen 

(Hassabis & Maguire, 2007). Muistijärjestelmämme konsolidaatioprosessin 

vahvistuessa esimerkiksi toistojen avulla, luottamuksen omiin muistoihin on 

todettu parantuneen, samoin omien muistojen perusteella tapahtuva 

päätöksenteko on tällöin parantunut. Näiden on tulkittu olevan metamuistin 

ominaisuuksia eli konsolidaatioprosessin vahvistumisen voidaan ajatella 

vahvistavan metamuistia, luottamusta omiin muistoihin (esim. Hubbard, 

Zadeh, Jones, Robert  ym., 2021). Metamuistilla viitataan laajan tulkinnan 

mukaan siihen, että henkilö on tietoinen omasta muististaan, oman muistinsa 

kapasiteetistä ja strategioista, joilla voi tukea muistinsa toimintaa mutta sillä 

viitataan myös prosesseihin, joiden avulla omaa muistiaan voi tarkkailla 

(esim. Chua, Pergolizzi & Weintraub, 2014; Schwartz & Efklides, 2012; Pannu 

& Kaszniak, 2005; Jameson, Narens, Godfarb, & Nelson, 1990). 

Neuropsykologiset tutkimukset ovat yhdistäneet etuaivot metamuistin 

tarkkailu- ja kontrolliprosesseihin (Pannu & Kaszniak, 2005). 

Cheng työryhmineen (2016) on kuvannut tapahtumajakson rakentamista 

(engl. scenario construction) jakamalla sen kolmeen osaan (Cheng, Werning, 

& Suddendorf, 2016). Nämä kolme osaa ovat input eli aktivoiva vihje, sen 
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jälkeen prosessi, jolla aktivoidaan episodista tai semanttista tietoa ja lopuksi 

output, jolla tarkoitetaan kyseisestä tapahtumajaksosta rakennettua 

konstruktiota, muistokoostetta. Tapahtuman mieleen palauttamisen eli tässä 

tapahtumajakson rakentamisen, ensimmäinen osa on input eli vihje, joka 

aktivoi mieleen palauttamisen. Vihje käynnistää Chengin ym. (2016) mukaan 

prosessin, jonka avulla on mahdollista ensin aktivoida vain osa tallennetusta 

tapahtumajaksosta ja laajentaa aktivointia suurempaan osaan. Toisaalta vihje 

voi liittyä myös tapahtumajakson kannalta merkitykselliseen semanttiseen 

tietoon, jonka avulla tapahtumajakso saadaan aktivoitua. Episodinen ja 

semanttinen tieto voivat toimia yhdessä ja saada aikaan outputin, 

tapahtumajakson mieleen palautumisen (Cheng ym., 2016). Lifanov 

työryhmineen (2021) kutsuu semantisoitumiseksi (engl. semanticised)  

muistojen muuttumista episodisista semanttisiksi. Muistelun ajatellaan silloin 

aktivoivan semanttisesti samansukuisia käsitteitä ja voivan siten vaikuttaa 

osaltaan siihen, että uudet muistot yhdistetään tai linkitetään jo 

vakiintuneisiin vastaaviin käsitteisiin (Lifanov ym., 2021). Neurobiologisten 

kokeiden perusteella on päädytty vastaavanlaiseen käsitykseen (Liu, Yu, Li, 

Shen, Gao, Ren ym., 2021). Käsitteiden avulla aivoissa voitaisiin ryhmitellä 

joitain asioita yhteen ja erotellaan joitain asioita pois ryhmästä (esim. 

Barsalou, 2003; 2009). Käsitteitä pidetään myös keskeisenä työkaluna, jonka 

avulla aivoissa arvataan, oletetaan ja ennakoidaan saapuvan sensorisen 

informaation merkitys (Barrett, 2017, 28). Lisäksi pidetään mahdollisena, että 

käsitteiden avulla aivot voivat simuloida tapahtumia huomaamatta ja 

automaattisesti niin, että näkeminen, kuuleminen ja muu aistitieto tuntuvat 

reaktioilta eivätkä rakennetuilta koosteilta (Barrett, 2017, 29). 

Dings ja Newen (2021) pitävät Chengin työryhmän (2016) kuvaamaa 

kolmen osan tapahtumajakson konstruktiota empiirisesti perusteltuna 

mallina ja he lisäävät siihen henkilön itsestään kertoman tarinan (engl. 

narrative self) yhtenä tekijänä, jolla kaikkiin kolmeen kohtaan voi vaikuttaa. 

Kertomalla itsestään ja pitämällä tarinaa itsestään ehjänä, voisi siis heidän 

mukaansa muokata tapahtumista, episodeista, mieleen painettuja ja 

kertomisen hetkellä rakennettavia, konstruoituja muistokoosteita (Dings ja 

Newen, 2021). Käydessään läpi tapahtumaa, ihmiset pyrkivät antamaan sille 

merkityksen kertomalla siitä tarinan, narratiivin (esim. Bluck & 

Habermas, 2000; Singer & Bluck, 2001; Thorne, Korobov, & Morgan, 2007; 

Singer, Blagov, Berry, & Oost, 2013; Cox & McAdams, 2019). 

Omaelämänkerrallisissa tapahtumissa, joissa etsitään merkitystä, halutaan 

mahdollisesti selvittää miten tapahtuma vaikuttaa henkilöön itseensä, hänen 

omiin tavoitteisiinsa ja miten se integroituu henkilön omaan tarinaan, 

jokaisen omaan käsitykseen hänestä itsestään (esim. Pasupathi, Mansour, & 

Brubaker, 2007; Rubin, Deffler, & Umanath, 2019). Lisäksi yksilöllisten ja 

persoonallisten erojen katsotaan vaikuttavan siihen, kuinka tapahtumat on 

organisoitu muistiin, mitä abstraktiotasoa henkilö käyttää ja minkälaisia 

merkityksiä henkilö tapahtumille antaa (esim. Vallacher & Wegner, 2011; 

Bouizegarene & Philippe, 2016;  Berntsen, Hoyle, & Rubin, 2019; Rubin ym., 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR10
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR78
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR23
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR66
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR92
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR12
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR7
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2019). Myös Rubin ja Siegler (2004) tulkitsevat, että ihmisillä on yksilöllisiä 

tapoja, kuinka he elävät uudestaan menneitä tapahtumia, kuinka 

vivahteikkaita ja emotionaalisia mieleen rakennetut tapahtumat ovat ja 

katsovatko henkilöt tilanteita omien silmiensä kautta vai tarkkailijan silmin 

(Sutin & Robins, 2007). Mieleen rakennettavan muiston katsotaan riippuvan 

tapahtumasta kuluneen ajan lisäksi sekä muistettavasta asiasta että 

muistelijan persoonallisuudesta. Lähimenneisyydessä tapahtuneet asiat 

rakennetaan usein mieleen vivahteikkaampina ja yksityiskohtaisempina kuin 

kauempana olevat muistot, jolloin on tapahtunut esimerkiksi unohtamista ja 

semantisoitumista (ks. esim. Schacter, 1996; Luchetti & Sutin, 2018; Lifanov 

ym., 2021). Emotionaaliset muistot on yhdistetty vivahteikkaammiksi, 

yhtenäisemmiksi ja saavutettavimmiksi kuin neutraalit muistot (esim. Mäki, 

Janssen, Uemiya, & Naka, 2013). Persoonallisuustesteissä korkeammat 

neuroottisuuspisteet saaneet ovat palauttaneet mieleen enemmän negatiivisia 

muistoja ja ekstroverttisuuden korkeammat pisteet on yhdistetty 

positiivisempien muistojen mieleen palauttamiseen (Blagov, Singer, Oost, & 

Goodman, 2020). Todennäköisesti muutkin yksilölliset erot vaikuttavat 

muistoihin ja niiden mieleen palauttamiseen kuten Sutinin työryhmineen 

(2021) raportoimissa tutkimuksissa kävi ilmi. Sutin (2021) työryhmineen löysi 

tutkimuksissaan yhteyden, jossa henkilöt, jotka kokivat suurempaa 

merkityksellisyyden tunnetta raportoivat vivahteikkaampia, yhtenäisempiä ja 

saavutettavampia muistoja kuin vähemmän merkityksellisyyttä kokeneet 

(Sutin ym., 2021). Merkityksellisen elämän on katsottu heijastelevan 

tavoitteellista ja tavoitteiden ohjaamaa, motivoivaa elämää (Ryff & Keyes, 

1995). Elämän kokeminen merkityksellisenä on yhdistetty parempaan 

episodiseen muistiin, kun sitä on mitattu sanalistojen muistamisen testeillä, 

joissa lasketaan oikein mieleen palautettujen sanojen määriä (Sutin ym., 

2021). Merkityksen kokeminen on yhdistetty myös hyvään kognitioon ja 

hyviin toimeenpanon (engl. executive) taitoihin (ks. esim. Oyserman, Lewis, 

Yan, Fisher, O'Donnell, & Horowitz, 2017; Lewis, 2017; Kim, 2020), joiden on 

katsottu fasilitoivan sekä mieleen painamista että mieleen palauttamista 

(Chun, Kern, & Smith, 2016). Masentuneiden ja ahdistuneiden ihmisten on 

raportoitu palauttavan mieleensä yleisemmän tason muistoja, enemmän 

yhteenvetoja tapahtumista, kuin tiettyjä yksittäisiä tapahtumia (Williams, 

Barnhofer, Crane, Herman ym., 2007). Muistojen on katsottu olevan myös 

perusta henkilön tiedoille itsestään (Conway & Pleydell-Pearce, 2000; 

Demblon & D’Argembeau, 2017). Ihmisillä, joilla on tulkittu olevan enemmän 

tai voimakkaampia kokemuksia merkityksellisyydestä on myös löydetty hyvin 

kehittynyt itsetuntemus (Diehl & Hay, 2011). Taustalla saattaisi olla se, että 

voimakkaiden yhtenäisten muistojen, jotka voi helposti palauttaa mieleen, on 

katsottu tarjoavan ihmisille luotettavina pidettäviä esimerkkejä heidän 

omasta menneisyydestään (Diehl & Hay, 2011). 

Tämän tutkimukseni yhteydessä nojaan käsitykseen, että muistot ja  

kuvitelmat rakennetaan jokaisen muistelu- ja kuvittelukerran yhteydessä aina 

uudestaan tilannekohtaisesti, yksilöllisesti ja henkilöiden omien tavoitteiden 



                                                                                                        Muistojen ja kuvitelmien muutokset 

41 

ohjaamana. Aikaisempia kokemuksiamme ylläpidetään muistijälkinä ja niitä 

verrataan uusiin kokemuksiin. Kun aikaisemmat kokemukset muistuttavat 

toisiaan, niitä ylläpidetään ajan myötä yleistettyinä käsitteinä, joita uudet 

kokemukset voivat muokata (esim. Nilssen, Doan, Nigro, Ohara, & Witter, 

2019). Olen kiinnostunut tutkimaan näitä muistokoosteissa ja 

kuvitelmakoosteissa luonnollisessa ympäristössä esiin tulevia muutoksia. 

Luonnollisissa oloissa voi, esimerkiksi Maguiren (2022) mukaan, löytyä 

ensimmäisiä vihjeitä, hypoteesien ja teorioiden aiheita, jotka ohjaavat ja 

suuntaavat myös laboratorioissa tehtäviä tutkimuksia. Näin voisimme saada 

rikkaampia ja realistisempia malleja muistin toiminnasta ja tällaisilla malleilla 

saattaisi pystyä paremmin selittämään tai ennustamaan oikean elämän 

tilanteita (Maguire, 2022). Vertaamalla muistokoosteissa tapahtuneita 

muutoksia kuvitelmakoosteissa tapahtuneisiin muutoksiin etsin vihjeitä siitä, 

voisiko näiden pidemmällä aikavälillä tapahtuvien muutosten taustalla olla 

sama prosessi. Tiedossani ei myöskään ole yhtenäistä mallia, jonka avulla olisi 

kuvattu pidemmän ajanjakson aikana tapahtuvia muistokoosteiden ja 

kuvitelmakoosteiden muutoksien taustalla olevaa prosessia.  

1.6 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimukseni perustuu käsitykseen, että muistojen ja kuvitelmien 

rakentamisen taustalla on sama tai vastaava toimintamekanismi (esim. Devitt 

ja Addis, 2016) mutta erityisesti pidemmällä aikavälillä tapahtuvien 

muutosten osalta tilanne ei ole selvä. Onko muistokoosteiden ja 

kuvitelmakoosteiden pidemmän aikavälin muutoksien takana sama prosessi, 

siitä ei ole tiedossani olevaa vakiintunutta käsitystä tai asiaa kuvaavaa mallia. 

Käsitykseni mukaan hermoverkkojen ylläpitämistä muistijäljistä rakennetaan 

muisteluhetkellä muistokooste ja tulevaa kuviteltaessa kuvitelmakooste. Olen 

erityisesti kiinnostunut muistokoosteissa ja kuvitelmakoosteissa 

luonnollisessa ympäristössä eri kokoamiskerroilla tapahtuvista muutoksista 

ja siitä, voisiko näiden pidemmällä aikavälillä tapahtuvien muutosten 

taustalla olla sama prosessi. Itse tekemäni tutkimuksen avulla pyrin 

selvittämään sitä, kuinka samanlaisia tai erilaisia muutoksia muisto- ja 

kuvitelmakoosteissa tulee esiin useita kuukausia kestävän yrittäjäkurssin 

aikana. Tutkimusaineistoni koostuu samojen vihjeiden avulla osallistujien 

rakentamista muistokoosteista ja henkilön omista tulevaisuuden 

suunnitelmista, kuvitelmakoosteista. Keräämästäni aineistosta analysoin eri 

haastattelukerroilla samojen henkilöiden samojen vihjeiden avulla tuottamaa 

puhetta ja siinä esiin tulleita muutoksia. Käsittelen itse tekemääni tutkimusta 

kahdessa osassa, koska tämä rakenne helpottaa tulosten käsittelyä ja 

raportointia. Lopuksi vertaan näistä kahdesta erikseen käsitellystä osasta 

saamiani tuloksia keskenään. Tutkimuksen osassa I tutkin osallistujien 

muistokoosteita eli saman, jokaisen osallistujan oman merkityksellisen 

menneen tapahtuma-ajanjakson rakentamista uudeksi koosteeksi ennen ja 
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jälkeen yrittäjäkurssin. Lisäksi analysoin, eroavatko muistokoosteet, kun 

osallistujat muistelevat tätä samaa mennyttä tapahtuma-ajanjaksoa yhden 

haastattelukerran aikana omasta näkökulmastaan ja toisen haastattelukerran 

aikana toisen henkilön näkökulmasta. Tutkimuksen osassa  II käsittelen 

osallistujien kuvitelmakoosteita eli heidän haastattelujen hetkellä sekä ennen 

että jälkeen yrittäjäkurssin rakentamiaan kuvitelmia yrittäjänä toimimisesta. 

Tarkastelen osallistujien lähitulevaisuuteen eli päivien ja viikkojen päähän 

yltäviä kuvitelmia ja pidemmälle tulevaisuuteen eli kuukausien päähän yltäviä 

kuvitelmia myös erikseen yrittäjäksi aikovien tekemien yrityksen 

perustamissuunnitelmien ja niiden toteutumisen avulla. Koska sekä menneet 

tapahtumat että tulevaisuuden suunnitelmat ovat hyvin henkilökohtaisia ja 

subjektiivisia, analysoin ja vertailen erityisesti jokaisen osallistujan omien 

muistojen ja kuvitelmien muutoksia.  

 

Itse toteuttamani tutkimuksen varsinainen tutkimuskysymys on: miten 

paljon ja minkälaisia muutoksia menneen muistoissa ja tulevan kuvitelmissa 

tulee esiin yrittäjäkurssin aikana?   

 

Selkeyttääkseni raportointia ja tulosten vertailua jaoin tämän itse 

toteuttamani tutkimuksen kahteen osaan ja niiden tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Miten paljon ja minkälaisia muutoksia muistoissa tulee esille 

yrittäjäkurssin aikana? (Tutkimuksen osa I) 

2. Miten paljon ja minkälaisia muutoksia tulevan kuvitelmissa tulee esille 

yrittäjäkurssin aikana? (Tutkimuksen osa II)  

 

Aineisto on kerätty monimenetelmällisesti noin kuuden kuukauden 

aikana, neljän eri haastattelukerran yhteydessä, aina samoilta tutkimukseen 

osallistuneilta henkilöiltä. Kaikki tutkimuksessani mukana olleet osallistuivat 

samalle yrittäjäkurssille, heillä oli jo koettuna merkityksellinen mennyt 

tapahtuma-ajanjakso, jolloin he olivat keksineet liikeidean ja he olivat 

motivoituneita perustamaan yrityksen ja kuvittelemaan itseään yrittäjänä. 

Osallistujia pyydettiin rakentamaan muistokooste käyttäen aina samaa 

teemahaastattelutapaa, näin käytiin läpi osallistujien liikeidean havaitsemisen 

ajankohdan tapahtumia ja käsityksiä. Pyytäessäni osallistujia rakentamaan 

kuvitelmakoosteen, käytin aina samaa suunnitelmahaastattelutapaa, jonka 

avulla käytiin läpi yrittäjäksi ryhtymistä ja siihen liittyneitä käsityksiä. 

Tutkimukseni osista I ja II saamieni tulosten perusteella vertaan tähän 

tutkimukseen osallistuneiden muistokoosteissa tapahtuneita muutoksia 

tulevan kuvitelmakoosteissa tapahtuneisiin muutoksiin.  

Tämä tutkimus koostuu sekä itse toteuttamastani tutkimuksesta, jonka 

avulla pyrin selvittämään miten paljon ja minkälaisia muutoksia  muistoissa 

ja kuvitelmissa tulee esiin useita kuukausia kestävän yrittäjäkurssin aikana 

että teoreettisesta pohdinnasta, jossa tarkastelen muiden tutkijoiden 

tekemien tutkimusten perusteella saatua tietoa muistin ja kuvittelun 
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toimintamekanismeista. Tämän pohdinnan osalta voidaan puhua myös 

abduktiivisesta päättelystä, kun se määritellään päättelyksi tulosten ja 

saatujen tietojen pohjalta, jolloin mahdollisten selitysten joukosta pyritään 

löytämään paras siihen tilanteeseen. Pohdintaosuudessa ehdotan sellaista 

selitysmallia, jonka avulla olisi mahdollista nivoa yhteen yhtenäiseksi 

synteesiksi sekä neurotieteelliset käsitykset muistojen ja kuvitelmien 

muutoksista että nyt saamani tulokset siitä, miten muistot ja kuvitelmat 

muuttuivat luonnollisessa tilanteessa. Ennakoivan koodauksen teorian 

katsotaan selittävän luotettavasti lyhyen ajanjakson tapahtumia. Muistin 

toiminnasta ehdotettujen muiden mallien, erityisesti CTT mallin pohjalta 

ehdotan pohdinta osuudessa sellaista muutosmallia, jonka tulisi pystyä 

huomioimaan pidemmän ajanjakson kuluessa tapahtuvia abstraktimman 

tason muutoksia muistokoosteissa ja kuvitelmakoosteissa. 
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2 TUTKIMUKSEN METODOLOGINEN 
PERUSTA 

Ihmistieteissä täytyy Polkinghornen (1983) mukaan pystyä hankkimaan tietoa 

ihmisenä olemisesta niin kuin me ihmiset sen koemme kehollisina, 

historiallisina ja yhtenäisinä. Pidän tätä yhtenä perusteluna sille, että 

ihmistieteissä on hyödyllistä käyttää monimenetelmällistä lähestymistapaa, 

jossa integroidaan eri tiedonhankintakeinoilla saatuja tuloksia. Sellaisia 

menetelmiä voidaan pitää hyväksyttävinä, jotka tuottavat tuloksia ja joiden 

avulla yhteisö vakuuttuu siitä, että uusi ymmärrys on syvempää, täydenpää ja 

hyödyllisempää kuin edellinen ymmärrys (Polkinghorne, 1983). 

Metodologisilla valinnoilla on tarkoitus löytää kyseessä olevaan tutkimukseen 

parhaiten soveltuvat menetelmät (Kaakkuri-Knuutila & Heinlahti, 2006; 

Newman, Ridenour, Newman, & DeMarco, 2003). Tässä luvussa kuvaan koko 

tutkimukselle yhteistä metodologista perustaa, filosofisia sitoumuksiani ja 

menetelmävalintojani. 

2.1 TIETEENFILOSOFISET TAUSTAOLETUKSET JA 
SITOUMUKSET 

Tieteenfilosofiassa tarkastellaan todellisuuden luonnetta, tiedon luonnetta ja 

myös tutkimukseen sopivia menetelmiä (Puusa & Juuti, 2011). 

Postpositivistisen käsityksen mukaisesti näen, että meillä ei ole ihmistieteissä 

varmoja totuuksia, joita ei voitaisi epäillä ja kyseenalaistaa. Tieto tulkitaan 

parhaana ymmärryksenä mikä meillä tähän mennessä on, ei väitteenä siitä, 

mikä olisi perimmäinen totuus (Polkinghorne, 1983). Tätä tutkimustani  

voidaan tarkastella sekä tutkimusasetelman että tutkimukseen osallistuneiden 

yksilöiden näkökulmasta. Tutkimusasetelmaa voidaan ajatella realismin 

ohjaamaksi siltä osin, kun on tarkoitus selvittää kuinka hyvin tutkimukseen 

osallistujat edustavat yrittäjäksi aikovia, perusterveitä suomen kansalaisia ja 

miten hyvin yrittäjäkurssi on yhteneväinen muiden yrittäjäkurssien kanssa. 

Myös neurobiologisten ilmiöiden kuten aivojen toimintamekanismien ja 

prosessien voidaan ajatella kuuluvan realismin piiriin. Siltä osin, kun kyse on 

tutkimukseen osallistuneista yksilöistä, heidän muistoistaan ja 

kuvitelmistaan, katson tarpeelliseksi huomioida Searlen (2015) varoituksen 

naivin realismin (engl. naive realism) tulkinnasta psykologisena käsitteenä. 

Naiviksi realismiksi on kutsuttu sitä, että erehdytään luulemaan yksilön 

rakentama ymmärrys objektiivisena, realistisena tulkintana maailmasta ja 

kuvitellaan, että muut rationaalisesti ajattelevat ja asiasta tietoiset yksilöt 

näkevät tilanteet ja tapahtumat kuten me ne näemme (Ross & Ward, 1996). 

Tässä oletukseni on, että jokainen tutkimukseen osallistuja tulkitsee omia 

kokemuksiaan yksilöllisesti, jolloin osallistujien puheisiin, tavoitteisiin, 



                                                                                                        Muistojen ja kuvitelmien muutokset 

45 

muistoihin ja kuvitelmiin vaikuttavat ainakin kulttuuri ja kieli, koulutus, 

kokemukset yrittäjyydestä mutta myös haastattelijat ja haastattelutilanteet. 

Tulkintani mukaan se, millaisia kokemuksia yksilö elämänsä aikana kohtaa, 

vaikuttaa siihen, kuinka hän asioihin suhtautuu ja kuinka hän niistä puhuu 

(Jacquette, 2002). Näkemys todellisuudesta, ja siitä saatavilla olevasta 

tiedosta, liittyy kiinteästi käsitykseen kielestä. Silloin, kun puhetta ja tekstiä 

pidetään yhtenä todellisuuden versioina, ei totuuden suorana heijastumana 

kuten realismissa, kallistutaan relativismiin (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006). Tässä tutkimuksessa tulkitsen kielen relativistiseksi eli 

suhteelliseksi, käyttäjistään riippuvaiseksi ja tilannesidonnaiseksi. 

Osallistujien puheisiin vaikuttavat tässä yksilöllisten kokemusten, muiden 

yrittäjäkurssilaisten ja annettujen aihepiirien lisäksi muut luonnollisen 

elämän tekijät mutta myös haastattelutilanteet ja haastattelijoiden reaktiot. 

Tutkimukseni perustuu yrittäjiksi aikovien henkilöiden liikeidean 

havaitsemisen aikaisten tapahtumien muistelusta ja yrittäjäksi ryhtymisen 

kuvittelusta. Yrityksen perustamisessa on kysymys käytännön toiminnasta, 

praksiksesta, jossa kokemus ilmenee. Tässä tutkimuksessa en pidä teoriaa ja 

käytäntöä toistensa vastakohtina kuten praksis filosofiassa ajatellaan, vaan 

kuten John Dewey ja William James tulkitsivat pragmatismia eli 

kyseenalaistetaan teorian ja käytännön välinen raja. Yhdysvalloissa, 

Harvardin yliopistossa 1800-luvun lopulla Peirce (1839–1914), James (1842–

1910), Dewey (1859–1952) ja Mead (1863–1931) kehittivät pragmatismin 

empirismin ja Darwinin evoluutioteorian innoittamana. Yrittäjyyden 

epistemologian voidaan katsoa nojaavan pragmatismiin eli käsitykseen, että 

tieto syntyy toiminnasta (Dewey, 1951). Yrittäjämäisen toiminnan katsotaan 

olevan sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa, että tietyssä 

kontekstissa tapahtuvaa. Deweyn (1951) tulkinnan mukaan tieto liittyy aina 

ihmisen aktiiviseen toimintaan kokemuksen järjestämisessä ja tosiasioiden 

perustelemisessa. 

Pragmatismissa, erityisesti merkitysten tulkinnassa ja yrittäjämäisessä 

toiminnassa, korostetaan kontekstin huomioimista. Kontekstuaalisen 

merkitysteorian mukaan merkitys määrittyy asiayhteydestä (Kaakkuri-

Knuuttila, 2004). Kontekstuaalisuuden idea eli se, että asioilla on merkitys 

asiayhteydestä riippuen, avaa Suorannan (2008) mukaan kiinnostavia 

näkökulmia ihmistutkimuksen metodologiaan. Kontekstuaalisuuden juuret 

kasvatus- ja yhteiskuntatieteissä ovat sellaisissa lähestymistavoissa, joita 

voidaan yleisesti kutsua konstruktionistisiksi (Suoranta, 2008). 

Pragmatismilla katsotaan olleen suuri vaikutus konstruktivistisen tieto- ja 

oppimiskäsityksen muodostumiseen. Pragmatistinen eli toimintateoreettinen 

konstruktionismi on Kyrön (2004) tulkinnan mukaan lähestymässä 

yrittäjyyden perustaa, toiminnan kytkemistä oppimiseen. Sosiaalisella 

konstruktionismilla tarkoitetaan tässä viitekehystä, jonka mukaan sosiaalinen 

todellisuutemme rakentuu sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa. 

Todellisuudesta voidaan rakentaa eli konstruoida useita eri versioita, jolloin 
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elämästämme ei katsota olevan olemassa absoluuttisia totuuksia, vaan 

pikemminkin erilaisia selitystapoja ja kertomuksia.  

Enää ei uskota, että ihminen olisi myötäsyntyisesti valmis, vaan hän 

konstruoituu ja konstruoi itsensä kokemuksistaan (esim. Suoranta, 2008). 

Konstruktioprosessin perustana toimivaa havaitsemistakin pidetään 

käsitteellisenä, sosiaalisena ja "teoriapitoisena". Tiivistäen voidaankin sanoa, 

että ihminen itse, inhimillinen tieto, tiedon institutionalisoidut muodot, 

ihmisten tekemä todellisuus ja sen laitokset ovat kaikki konstruoituja 

konstruktioita (Suoranta, 2008). Konstruktivismi on saanut vaikutteita myös 

tulkitsevalta psykologialta. Sen mukaan ihmisen käytös on organisoitu 

kognitiivisen tai tulkitsevan sisäisen mallin tai skeeman mukaan ja tulkitsen 

tässä skeeman ja sisäisen mallin tarkoittavan  lähes samaa asiaa. Sisäisten 

mallien katsotaan perustuvat sekä tietoisille että tiedostamattomille 

prosesseille ja sisältävät sekä psykologisia, sosiaalisia että kulttuurisia tasoja. 

Konstruktivismi on tässä yhteydessä kenties mielekkäintä ymmärtää 

käsitykseksi, jonka mukaan on olemassa tietoisuudesta riippumaton maailma, 

mutta tämän maailman meille ilmenevä muoto on tietoisuudesta  

riippuvainen. Konstruktivismin voi tulkita niin, että maailma on olemassa 

ihmisen tietoisuudesta riippumatta, mutta objekteja lajittelevat ominaisuudet 

ilmenevät vain tietoisuuden ja maailman suhteissa. Objektien ominaisuudet 

ovat riippuvaisia käsitejärjestelmästä, kielestä, jolla kuvaamme maailmaa 

(Lammenranta, 1993). Tulkitsen, että tutkimuksen tekijät ovat osa 

tutkimaansa todellisuutta eli epistemologista ajatteluani voidaan tässäkin 

mielessä kuvata konstruktivistiseksi (Heikkinen, 2007; Webster & Mertova, 

2007). Ajattelen, että sekä tutkijat että tutkimukseen osallistujat tulkitsevat 

tietoa parhaan ymmärryksensä mukaan, yhtä objektiivista totuutta ei tässä 

mielessä ole. Konstruktiivisen näkökulman mukaisesti ajattelen, että tieto 

itsestä ja maailmasta rakentuu sekä kulttuurillisesti kielen välityksellä että 

omien kokemusten kautta ja muovautuu jatkuvasti. Pidän todellisuutta  

sosiaalisesti välittyneenä, sosiaalisten merkitysten kautta rakentuneena ja 

subjektiivisesti koettuna. Tulkitsen ihmiset tietoa ja merkityksiä jatkuvasti 

rakentavina ja tiedon muuttuvana ja dynaamisena eli ontologialtaan 

näkemykseni voidaan tulkita sosiokonstruktiiviseksi. Tiedon intressi on tässä 

tutkimuksessa praktinen eli pyrin ymmärtämään tietoja tulkitsemalla niitä  

(Kyrö, 2004). Pragmatistisen ajattelun mukaan katson, että tiedolle ja 

teorioille syntyy merkitys silloin, kun niitä soveltavat tietyssä kontekstissa 

toimivat elävät olennot (esim. Suoranta, 2008). Itse tekemäni tutkimus on osa 

laadullista tutkimustraditiota, jossa tietoa tutkimuksen kohteena olevien 

kokemuksista ja käsityksistä on saatu monissa eri vuorovaikutustilanteissa 

tutkimukseen osallistuneiden kanssa.  Tulkintoja tehdessäni ja selitysmallia 

pohtiessani tarkastelen havaintoja ja tuloksia myös teoreettisten olettamusten 

pohjalta (Anttila, 1996). Tutkimuksessani vaikuttavat, yksilön kannalta 

tulkitut näkemykset on koottu kuvioon 1. 
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Kuvio 1. Tutkimukseen vaikuttavat käsitykset yksilön kannalta tulkittuna. Sosiaalinen 
todellisuutemme rakentuu sosiaalisessa ja kielellisessä vuorovaikutuksessa. 
Konstruktivistisen ajattelun mukaan henkilökohtaiset kokemuksemme rakentavat 
ajatteluamme ja puhettamme. Pragmatistien mielestä tiedolle ja teorioille syntyy merkitys 
vasta, kun niitä soveltavat tietyssä kontekstissa toimivat elävät olennot. 

2.2 MONIMENETELMÄLLINEN TUTKIMUSOTE 

Masonin (2006) mukaan monidimensionaalisista ilmiöistä kuten sosiaalisista 

kokemuksista ja jokaisen ihmisen ainutkertaisista elämänkokemuksista on 

tarpeen hankkia tietoa käyttämällä useampaa kuin yhden dimension 

tiedonhankintatapaa. Mason (2006) tuo esiin mahdollisuuden pohtia miten 

’oikea elämä’ on samanaikaisesti sekä suurta että pientä, globaalia ja lokaalia, 

julkista ja yksityistä. Sekä mikro että makrotason tarkastelu, yksilön ja hänen 

sosiokulttuurisen toimintaympäristönsä tarkastelu, voi avata uusia 

näkökulmia ja tuoda syvyyttä tulkintoihin. Myös yksilön yksittäisen 

kokemuksen tulkinta sekä tarkalla tasolla että kytkettynä hänen sen hetkiseen 

muuhun elämäntilanteeseensa voi tuottaa laajempaa ymmärrystä erityisesti 

muutoksien tulkintaan (Mason, 2006). Monimenetelmällisessä 

tutkimuksessa on kyse erilaisten menetelmien käyttämisestä samassa 

tutkimuksessa, esimerkiksi laadullisen ja määrällisen tutkimuksen 

näkökulmien ja työtapojen yhdistelemistä tarkoituksenmukaisesti (Morse, 

2003; Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007; Tashakkori & Creswell, 2007; 

Creswell & Plano Clark, 2018).  Monimenetelmällisyyden vahvuutena 

pidetään triangulaatiota, jossa eri tutkimusmenetelmät tuottavat erilaista 

tietoa tutkitusta aiheesta ja useiden menetelmien hyödyntäminen yhdessä 

tuottaa informatiivisempia ja tasapainoisempia tuloksia kuin menetelmät 

yksinään (Johnson ym., 2007; Östlund, Kidd, Wengström, & Rowa-Dewar, 

2011; Lieberoth & Roepstorff, 2015). Valittujen menetelmien on kuitenkin 

muodostettava mielekäs, perusteltu kokonaisuus läpi tutkimusprosessin ja 

tutkijan on tuotava esiin, kuinka menetelmävalintoihin päädyttiin (Lieberoth 

& Roepstorff, 2015).  
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Tässä tutkimuksessa on mukana näkökulmia sekä kognitiotieteestä, 

psykologiasta, neurotieteistä, kasvatustieteistä että yrittäjätutkimuksesta eli 

tutkimus asettuu osaksi monitieteellistä tutkimusalaa. Menetelmien ja niiden 

taustalla vaikuttavien erilaisten epistemologisten ja ontologisten näkemysten 

takia tutkimuksessa on tarpeen perustella, erottaa ja tuoda esiin aineiston 

keräämiseen käytetyt menetelmät, tulosten analysointiin käytetyt menetelmät 

ja tulosten tulkintaan vaikuttavat teoriat. Valitsin monimenetelmällisyyden, 

koska monimenetelmällisessä tutkimuksessa on mahdollista kuljettaa 

rinnakkain useita teoreettisia selitysmalleja ja käyttää useita aineistoja, joiden 

pohjalta kokonaiskuva tutkittavasta ilmiöstä rakentuu vaiheittain (Wheeldon 

& Åhlberg, 2012). Lisäksi aineiston keräämisessä oli mukana kaksi tutkijaa, 

lisäkseni yrittäjäkurssin järjestäjän puolelta mukana oli projektitutkija. 

Erilaisten aineistojen ja analyysimenetelmien yhdistämisessä nojaan 

pragmatistiseen traditioon, jolloin tutkimuksen tavoite ja 

tutkimuskysymykset ohjaavat tutkimukseni menetelmällisiä valintoja (Biesta, 

2010; Creswell, 2010; Morgan, 2014; Plano Clark & Badiee, 2010). 

Tapaustutkimusta voidaan pitää tyypillisenä eksploratiivisen tutkimuksen 

menetelmänä, jolloin pyritään ymmärtämään jonkin ilmiön 

perusominaisuudet, toiminnan logiikka tai taustalla oleva prosessi  (Stebbins, 

2001; Routio, 2007). Yrittäjyystutkimuksessa eksploratiivista tutkimusotetta 

etsinnällisessä merkityksessä on käyttänyt esimerkiksi Hägg (2011). 

Eksploratiivisen tutkimusotteen katsotaan sopivan erityisen hyvin 

tutkimukseen, jossa ilmiö on monimutkainen ja moniulotteinen, kuten 

tutkittaessa ihmisen käyttäytymistä (Kyrö & Kansikas, 2005; Hägg, 2011). 

Eksploratiivisessa tutkimuksessa tutkija oppii koko ajan aineistoltaan 

(Stebbins 2001; Routio 2007). Stebbinsin (2001) ja Roution (2007) mukaan 

eksploratiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että ilmiö elää koko 

tutkimuksen ajan. Tämän tutkimuksen puolivälissä me aineistojen 

keräämisessä mukana olleet tutkijat teimme aineistosta alustavan analyysin ja 

pyysimme osallistujia arvioimaan koottujen tietojen oikeellisuutta. 

Osallistujilta saimme vahvistusta siihen, että aineisto vastasi sisällöllisesti sitä, 

miten osallistujat itsekin tulkitsivat tutkimuksessa käsiteltäviä asioita. 

Välivaiheen analyysin tulosten perusteella tarkensimme tulosten 

raportointitapoja ja pyrimme varmistamaan, ettei osallistujia tai heidän 

liikeideoitaan voi niiden perusteella tunnistaa. Aineistoa koottiin pääosin 

laadullisten menetelmien avulla ja Hammersleyn ja Atkinsonin (1995) 

kuvaaman laadullisen tutkimusprosessin mukaisesti tässäkin tutkimuksessa 

kiinnostuksen kohteeseen perehtyminen johti alustavan tutkimusongelman 

muotoutumiseen ja lisätiedon etsimiseen, jolloin alustava tieto alkoi 

muotoutua tarkemmiksi tutkimusongelmiksi. Tässä tutkimusprosessissa 

aineistoa kerättiin valittujen tutkimusmenetelmien mukaisesti ja teoria, 

muistokoosteiden ja kuvitelmakoosteiden rakentaminen tilannekohtaisesti, 

integroitiin jo osaksi havaintoprosessia.  Kerätyn aineiston analysoinnin 

avulla etsin aineistosta esimerkiksi osallistujien käsittelemiä aiheita ja asioita, 

tavoitteiden kannalta positiivisia ja negatiivisia ilmauksia sekä abstrakteja ja 
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konkreettisia ilmauksia. Aineiston ymmärtämiseksi kävin kaiken kerätyn 

aineiston läpi useita kertoja. Ensimmäiset analyysit tein yrittäjyyden 

näkökulmasta ja selvittääkseni osallistujien sopivuuden muisto- ja 

kuvitelmatutkimukseen. Kertyneen esiymmärryksen perusteella esitin 

aineistolle muistokoosteiden ja kuvitelmakoosteiden rakentamiseen liittyviä 

kysymyksiä. Aineistolle esittämiini kysymyksiin saamieni vastausten avulla 

etsin vastauksia tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessa saatuja tuloksia peilaan 

aikaisemmissa tutkimuksissa saatuihin tuloksiin ja pohdin mistä mahdolliset 

erot saattaisivat johtua. 

2.3 PITKITTÄINEN TAPAUSTUTKIMUS 
TUTKIMUSSTRATEGIANA 

Jos tutkijan kiinnostuksen kohteena on pyrkimys ymmärtää ilmiötä tai 

erityisesti muutosprosessia, voidaan tapaustutkimusta pitää perusteltuna 

valintana tutkimusstrategiaksi (Bromley, 1990 ; Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka, 2006). Tässä tutkimuksessa olen kiinnostunut yksilöiden 

muistojen ja kuvitelmien muutoksista ja niiden taustalla vaikuttavista 

prosesseista. Tapaustutkimuksen katsotaan sopivan erityisesti silloin, kun 

tutkija on kiinnostunut luonnollisen elämän tilanteista tai uusista aiheista ja 

ilmiöistä (Yin, 1994; 2009). Tapaustutkimuksen aineisto voidaan kerätä joko 

määrällisillä tai laadullisilla menetelmillä. Valitsin menetelmäksi 

tapaustutkimuksen myös, koska halusin ymmärtää kohdetta syvällisesti ja 

huomioida siihen liittyvän kontekstin (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006). Tapaustutkimuksessa oletuksena on tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden kyky tulkita tapahtumia ja muodostaa merkityksiä maailmasta, 

jossa he toimivat (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen, & Saari, 1994). Tässä 

tutkimuksessa halusin selvittää ja pyrkiä mallintamaan osallistujien kokemien 

tapahtuma-ajanjaksojen muistelemisen ja tulevan kuvittelemisen taustalla 

toimivia muutosprosesseja tilanteessa, missä kaikki osallistuivat samalle 

yrittäjäkurssille. Kyseessä on siis kaikille tutkimukseen osallistuneille yhteisen 

kontekstin, kuukausia kestävän yrittäjäkurssin ja sen aikaisten tapahtumien 

huomioiminen mutta aineisto on koottu jokaisen osallistujan yksilöllisistä, 

omien menneiden tapahtuma-ajanjaksojen muistoista ja tulevaisuuden 

kuvitelmista. Edellä kuvatun perusteella katson, että tapaustutkimus soveltuu 

hyvin tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi. 

Yinin (1994) mukaan tapaustutkimuksessa tulee olla tutkimuskysymys tai 

kysymyksiä, sovittuna analyysiyksikkö sekä ehdotus sitoa käytössä olevat 

kriteerit ja tulkinta saatuihin tuloksiin. Tässä tutkimuksessani on sekä 

pääkysymys että kummassakin tutkimuksen osassa oma 

tutkimuskysymyksensä, analyysiyksikkönä on yksilö ja osallistujat on valittu 

yhdenmukaisin tiedossa olevin kriteerein. Tutkimukseen osallistujiksi valitsin 

mahdollisimman homogeenisen ryhmän henkilöitä, joilla on mieleen 

painettuna heille itselleen merkityksellinen tapahtuma-ajanjakso ja tavoite, 
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jonka he haluavat saavuttaa. Lisäksi heillä tuli olla sekä kyky että kiinnostus 

palauttaa tämä tapahtuma-ajanjakso mieleen ja kertoa siitä tutkijalle, samoin 

kyky ja kiinnostus kuvitella tulevaa, tavoitteidensa mukaista toimintaa ja 

kertoa siitä tutkijalle. Tulkinnat sidon tutkimuksen osien tuloksiin. 

Tapaustutkimuksen piirteitä huomioiden, tuloksia analysoidessani huomioin 

yksilöt tapauksina ja jokaisen oman muutosprosessin. Tässä tutkimuksessa 

jokaisen osallistujan liikeidean havaitsemisen kokemukset ovat yksilöllisiä, 

samoin jokaisen tulevaisuuden kuvitelmat ja niiden toteuttamiseksi tehdyt 

suunnitelmat ovat yksilöllisiä. Muutokset käsityksissä ja ajattelussa sain esiin 

pyytämällä osallistujia kertomaan eri haastattelukerroilla liikeideansa 

havaisemisen ajanjaksosta samanlaisena toistettujen teemahaastattelujen 

avulla ja kuvittelemaan tulevaisuuttaan yrittäjänä samanlaisena toistettujen 

suunnitelmahaastattelujen avulla eli pitkittäisellä tapaustutkimuksella. 

Halusin pitkittäistutkimuksella saada mukaan aikaulottuvuuden. Keräämällä 

tietoa useammasta aikapisteestä, pääsin kuvaamaan ja seuraamaan 

muutoksia ja muutosprosesseja. Eri aikapisteistä tietoa kerättäessä 

mahdollisimman moni asiaan vaikuttavista tekijöistä pyritään pitämään 

samoina. Tässä pitkittäistutkimuksessa samalle yrittäjäkurssille osallistuneita 

yrittäjäksi aikovia tutkittiin neljä kertaa käyttäen aina samoja osallistujia, 

samaa  haastattelukertojen toteutustapaa, samaa ohjeistusta ja samoja 

haastattelijoita.  

Yhteenvetona totean, että tutkimusstrategianani on pitkittäinen 

tapaustutkimus, koska halusin seurata samoja osallistujia toistuvasti usean 

kuukauden ajan. Pitkittäistutkimuksen avulla tutkin muistokoosteiden ja 

kuvitelmakoosteiden muutoksia tai samana pysymistä pidemmällä aikavälillä, 

tässä kuukausien aikana, kun osallistujat olivat samaan aikaan 

yrittäjäkurssilla. Vertaan neljässä eri tutkimuspisteessä samoilta osallistujilta 

kerättyjä aineistoja keskenään.  

2.4 TUTKIMUSAINEISTON KERÄÄMINEN 

2.4.1 TEEMAHAASTATTELUT 

Haastattelua on pidetty usein ainoana keinona saada selville ihmisten 

kokemuksille tai asioille antamia merkityksiä ja tulkintoja (esim. Koskinen, 

Alasuutari, & Peltonen, 2005). Näitä haastatteluilla esiin saatuja merkityksiä 

ja tulkintoja voidaan sitten täydentää muilla menetelmillä, kuten kyselyillä ja 

havainnoinnilla. Haastattelua tutkimusmenetelmänä on myös kritisoitu 

esimerkiksi siksi, että haastattelutilanteessa haastateltavan on tulkittu  

rekonstruoivan käsityksensä asiasta (Becker & Geer, 1957). Tässä 

tutkimuksessa se, että osallistujat rakentavat ja uudelleenrakentavat eli 

koostavat käsityksensä asiasta annettujen ohjeiden perusteella, on 

tutkimuksen lähtökohta. Yksi kiinnostuksen kohteeni on tutkia näiden 

koosteiden rakentamisen aikaisia tekijöitä, kuten yrittäjäkurssille 
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osallistumisen ajanjaksoa. Toinen kiinnostuksen kohteeni on tutkia näiden 

yksilöllisten koosteiden muuttumista tai samana pysymistä sekä niiden 

taustalla vaikuttavaa prosessia. Haastattelumenetelmän valintaan 

pääasialliseksi tiedonkeruumenetelmäksi vaikutti tässä erityisesti se, että 

tavoitteena oli kerätä osallistujien omin sanoin kertomia muistoja ja 

kuvitelmia. Tulkintani mukaan osallistujien henkilökohtaisilla haastatteluilla 

saataisiin koottua tähän tarkoitukseen parasta mahdollista tutkimusaineistoa. 

Puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu antaa enemmän vapauksia 

haastateltavalle kuin strukturoitu haastattelu, jossa tutkija ohjaa tilannetta 

tarkemmin asettamalla tarkat, määrätyssä järjestyksessä olevat kysymykset ja 

usein antaa myös vastausvaihtoehdot (Koskinen ym., 2005). Valitsin 

teemahaastattelun tähän menneen muistelun osuuden tutkimukseen, koska 

halusin antaa osallistujille aina samat vihjesanat, samat teemat, joita he 

kävisivät läpi kaikilla haastattelukerroilla mutta halusin heidän muistelevan 

mennyttä tapahtuma-ajanjaksoa mahdollisimman vapaasti ja tuovan esiin 

teemoihin liittyviä, itse valitsemiaan käsitteitä, ilmauksia, aikamuotoja ja 

valensseja. Teemahaastattelun on katsottu soveltuvan tutkimuksiin, joissa 

tutkittavaa asiaa ei tunneta hyvin ja tutkimusasetelmaa voidaan täsmentää 

tutkimuksen edetessä. Teemat pidetään kaikille haastateltaville samoina, 

mutta niiden järjestys voi vaihdella (Ruusuvuori & Tiittula, 2009; Eskola & 

Suoranta, 2008;). Teemahaastattelu etenee väljästi muotoiltujen kysymysten 

tai ohjeiden kautta, kohdentuen tiettyihin ennalta suunniteltuihin teemoihin. 

Teemahaastattelussa pyritään huomioimaan tutkittavana olevien ihmisten 

tulkinnat ja merkitykset, joita he antavat tutkittaville aiheille. Ihmisten 

vapaalle puheelle annettiin tässäkin aikaa ja tilaa, mutta samalla varmistettiin, 

että ennalta päätetyt teemat saatiin keskusteltua kaikkien tutkittavien kanssa 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).  

Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena oli sekä menneisyys, jo 

aikaisemmin koettu tapahtuma-ajanjakso, josta osallistujia pyydettiin 

puhumaan samojen teemojen avulla, että tulevan kuvittelu, josta osallistujia 

pyydettiin puhumaan jokaisen omien tulevaisuuden suunnitelmien avulla. 

Suunnitelmahaastatteluissa sovelsin samaa teemahaastatteluissa käytettyä 

toimintatapaa niin, että sama haastattelija ohjasi osallistujia kuvittelemaan 

tulevaisuuttaan kaikkien neljän haastattelun yhteydessä aina samalla tavalla. 

Samojen ohjeiden avulla pyysin osallistujia pohtimaan lyhyen- ja pidemmän 

aikavälin suunnitelmia yrittäjäksi ryhtymisestä ja annoin heille aikaa puhua 

vapaasti ja käyttää valitsemiaan käsitteitä, ilmauksia, aikamuotoja ja 

valensseja.  Menneen tapahtuma-ajanjakson ohjattuun muistelemiseen 

viittaan jatkossa teemahaastatteluina ja tulevan yrittäjänä toimimisen 

ohjattuun kuvitteluun viittaan suunnitelmahaastatteluina. Kokonaisuuteen, 

joka kattaa yhdessä mittauspisteessä toteutetut teemahaastattelut ja 

suunnitelmahaastattelut viittaan haastattelukertana. Haastattelukertoja oli 

kaikkiaan neljä, noin kuukauden välein. Kaikkien haastattelukertojen 

eteneminen ja tarkempi kuvaus haastattelijan ja osallistujan osuuksista on 

koottu liitteeseen 5. Teemahaastatteluissa käytetyt teemat valittiin 
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aikaisempien yrittäjätutkimusten tulosten perusteella niin, että aiheet olisivat 

relevantteja liikeidean havaitsemisen pohtimisen ja yrittäjäksi aikovien 

suunnitelmien kannalta mutta riittävän väljiä, abstrakteja, pitämään erilaisten 

osallistujien kiinnostusta yllä koko tutkimuksen ajan. Yrittäjyystutkijat 

Huuskonen (1992), Puhakka (2003), Krueger (2005) sekä West, Gatewood ja 

Shaver (2009) tunnistivat yrittäjille tärkeitä subjektiivisia tekijöitä, kuten 

taustatekijät, tilannetekijät ja henkilökohtaiset ominaisuudet sekä 

tärkeitä resursseja, kuten immateriaaliset resurssit, sosiaaliset resurssit ja 

materiaaliset resurssit. Nämä subjektiiviset tekijät ja resurssit ovat tässä 

tutkimuksessa teemoja, joiden avulla osallistujia pyydetään muistelemaan 

mennyttä tapahtuma-ajanjaksoa. Käyn teemat tarkemmin läpi luvussa 4.3. 

2.4.2 PUOLISTRUKTUROIDUT KÄSITEKARTAT 

Käsitekarttoja on pidetty yhtenä tapana saada ihmisen ajattelua ja 

avainkäsitteitä kuvattua ja tuotua näkyväksi (esim. Novak & Gowin, 1984 ; 

Mintzes, Wandersee, & Novak, 1997). Åhlberg on kehittänyt käsitekartta 

ajattelua vastaamaan paremmin omia näkemyksiään oppimisesta (esim. 

Åhlberg & Ahoranta, 2002). Käsitekarttoja ja niistä johdettua käsitekartta 

ajattelua on siis käytetty laajemminkin, ei ainoastaan Novakin alun perin 

kuvaamassa merkityksessä. Käsitekartalla on ajateltu olevan kolme 

päätarkoitusta: eksplikoida jokin systeemin toiminto tai rakenne graafiseen 

muotoon, auttaa ennakoimaan ja ennustamaan yksilön käyttäytymistä sekä 

auttaa kartan tekijää reflektoimaan omaa toimintaansa ja päätöksentekoaan 

annetussa tilanteessa (Carbonara & Scozzi, 2006). Karttamielikuvalla ja 

fyysisen kartan piirtämällä voi yksinkertaistaa monimutkaista informaatiota 

ja tuoda esille ilmiön kannalta relevantteja tekijöitä. Tutkimustilanteessa 

käsitekartta voi auttaa sekä sen tekijää että tutkijaa järjestelemään ja 

analysoimaan tietoja sekä tarkastelemaan vaihtoehtoisia toimintastrategioita 

(Radford & Neke, 2000). Tolman esitti jo 1930-luvulla, että opimme yrityksen 

ja erehdyksen kautta ja onnistuessamme muodostamme mentaalisen mallin 

eli kognitiivisen kartan tästä kokemuksesta ja voimme liittää siihen erilaisia 

tapahtumia, ihmisiä ja olosuhteita (esim. Tolman, 1948). Kognitiiviset 

käsitekartat pyrkivät kuvaamaan havaintoa tai mielikuvaa maailmasta 

ihmisen omasta näkökulmasta käsin. On ajateltu, että mentaalisen mallin 

voisi tuoda muidenkin havainnoitavaksi piirtämällä siitä käsite- tai 

miellekartan. Käsite- ja miellekarttoja käytetään myös silloin, kun halutaan 

tarkastella miten ihmiset visualisoivat erilaisia käsitteiden ja tapahtumien 

välisiä suhteita (Wheeldon & Åhlberg, 2012). 

Tässä tutkimuksessa puolistrukturoituja käsitekarttoja käytettiin niin, että 

samat teemat, jotka osallistujien kanssa käytiin läpi teemahaastattelussa 

suullisesti, heitä pyydetiin kuvaamaan ja piirtämään käsitekarttaan. Näin 

varmistettiin, että tutkijat saivat tietoja sekä osallistujien puhuessa annetuista 

teemoista että heidän itsensä teemoista kirjoittamana tekstinä. 

Käsitekarttoihin pyydettiin merkitsemään myös numerotietona se, kuinka 
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tärkeänä osallistuja piti kutakin asiaa. Lisäksi osallistujia pyydettiin 

merkitsemään käsitekarttaan valenssitieto eli arvioimaan oliko vaikutus 

heidän oman tavoitteeseensa kannalta positiivinen vai negatiivinen. Lopuksi 

osallistujia pyydettiin kuvaamaan nuoliviivoilla, mitkä tekijät vaikuttivat 

toisiinsa. Esimerkki sekä tyhjästä puolistrukturoidusta käsitekartasta että 

täytetystä käsitekartasta on kuviossa 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Esimerkki tyhjästä ja täytetystä puolistrukturoidusta käsitekartasta. 

Käsitekarttojen avulla kerättyjä tietoja käytin tarkistaessani ja 

varmistaessani, että teemahaastattelujen aikana osallistujien puheista tehdyt 

tulkintani vastasivat osallistujien itsensä kirjoittamia merkityksiä ja 

tulkintoja. Sen lisäksi, että puolistrukturoidun käsitekartan avulla vertasin 

tekemiäni tulkitoja osallistujien itsensä tekemiin tulkintoihin, kehitin 

käsitekartta-ajattelun pohjalta tavan kerätä osallistujilta tulevaisuuden 

suunnitelmien tietoja.  Otin suunnitelmahaastattelujen yhteydessä käyttöön 

taulukkolaskentapohjaisen suunnitelmakartan, jonka avulla kuvasin ja toin 

näkyväksi jokaisen tutkimukseen osallistuneen henkilön 

suunnitelmapuheissa esiin tuomat yrittäjyyteen liittyvät suunnitelmat, 

päätökset ja suunnitelmien toteutumisen. Suunnitelmakartasta kerron 

lyhyesti luvussa 2.4.4. Suunnitelmakarttojen käytön ja tulokset käyn läpi 

tutkimuksen osassa II luvussa 5.  

2.4.3 KYSELYT 

Osallistujien perustietoja kerättiin kirjallisesti lomakkeella, jossa oli sekä 

määrämuotoisia, suljettuja kysymyksiä että avoimia kysymyksiä. 

Perustietojen lisäksi osallistujilta kysyttiin sekä kirjallisesti että suullisesti 

muitakin kysymyksiä, joiden vastausten ajateltiin voivan vaikuttaa tulosten 

tulkintoihin (liite 2). Kysymysten valintaan vaikutti kiinnostukseni selvittää 

osallistujien käsityksiä heistä itsestään ja heidän omasta osaamisestaan mutta 

halusin tietää myös mitä he kertovat suhtautumisestaan muutoksiin. 

Osallistujilta kysyttiin lähtötilannekartoituksessa heidän oma käsityksensä 

muutoksiin sopeutumisesta, kuinka haasteellisena tai helppona he pitivät 

muutokseen sopeutumista tai liikeideansa muuttamista. Tutkimuksessa 
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käytettiin sekä avoimia kysymyksiä että kysymyksiä, joissa oli ennalta 

annettuja vastausvaihtoehtoja. Määrämuotoisia kysymyksiä käytettiin, kun 

haluttiin yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tietoja. Vastauksista 

saatiin määriä, prosentteja ja vuosia. Näistä laskin keskiarvoja ja 

vaihteluvälejä. Koska otoskoko on kymmenen henkilöä ja haastattelukertoja 

kaikkiaan 40, en käyttänyt tilastollisia menetelmiä. Tämän perusteella ei ole 

tarkoitus yleistää tässä tutkimuksessa saatuja tietoja laajempaan joukkoon 

ihmisiä. Kyselyihin saatujen vastausten ja osallistujien puheista tehtyjen 

alustavien analyysien yhtenä tavoitteena on varmistaa, että osallistujat ovat 

perusterveitä aikuisia, jotka pystyvät muistamaan menneitä tapahtumia ja 

pystyvät kuvittelemaan tulevaa. Muita tavoitteita kysymyksiin saaduille 

vastauksille ja osallistujien puheiden alustaville analysoinneille on tunnistaa 

ja verrata, kuinka hyvin nämä osallistujat vastaavat muita yrittäjiksi aikovia 

tilastovertailujen perusteella ja kuinka hyvin aikaisempien 

yrittäjyystutkimusten tulokset ovat yhteneväisiä tämän yrittäjäkurssin 

toteutuksen kanssa. Lisäksi halusin verrata tässä kontekstina olevaa 

yrittäjäkurssia muihin yrittäjäkursseihin. Varsinainen tavoite kysymysten 

esittämiselle ja kaikelle kerätylle aineistolle on tunnistaa, verrata ja seurata 

näiden tutkimukseen osallistujien menneiden kokemusten muistokoosteiden 

muuttumista tai samana pysymistä ja tulevaisuuteen suuntautuvien 

kuvitelmakoosteiden muuttumista tai samana pysymistä yrittäjäkurssin 

aikana. Avoimilla, jokaisen haastattelukerran yhteydessä esitetyillä samoina 

toistuvilla kysymyksillä halusin saada osallistujilta lyhyitä ja tiiviitä kuvauksia 

rajatusta aiheesta, heidän itsensä omin sanoin kertomina. Tällaisia avoimia 

kysymyksiä kumpikin haastattelija esitti suullisesti ja pyysi vastauksen 

suullisesti, koska vastaamisen tilanne haluttiin pitää vapaamuotoisena ja 

keskustelevana. Ajatuksena oli, että näin osallistujien olisi helpompi kertoa 

tunteistaan, tuntemuksistaan tai muuten epävarmoiksikin mahdollisesti 

kokemistaan aiheista. Kaikki haastattelukertojen yhteydessä esitetyt 

kysymykset on koottu liitteeseen 3. 

2.4.4 SUUNNITELMAHAASTATTELUT JA SUUNNITELMAKARTAT 

Osallistujien tulevaisuuden suunnitelmia seurasin neljän 

suunnitelmahaastattelun avulla. Suunnitelmahaastattelut toteutin samojen 

haastattelukertojen yhteydessä kuin teemahaastattelut. 

Suunnitelmahaastatteluista vastasin aina itse, samana toistuvaa 

suunnitelmahaastattelumenettelyä käyttäen. Pyysin osallistujia ensin 

kertomaan suunnitelmistaan ja tavoitteestaana vapaamuotoisesti. 

Seuraavaksi pyysin osallistujia käymään tarkemmin läpi sekä pidemmän 

aikavälin tavoitteet, että lyhyemmän aikavälin välitavoitteet. Välitavoitteiden 

toteutumista seurasin jokaisen suunnitelmahaastattelun yhteydessä vielä 

erikseen. Kehitin  tätä tutkimusta varten suunnitelmakartaksi nimeämäni 

taulukkolaskentapohjaisen tavan kirjata ylös osallistujien suunnitelmia ja 

niiden toteutumista. Suunnitelmakartan avulla sain kaikkien osallistujien 
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omat suunnitelmat systemaattisesti ja yhteismitallisesti samaan muotoon ja 

helpommin vertailtaviksi. Suunnitelmien eteneminen tai mahdolliset 

viivästymiset ja muutokset suunnitelmissa kirjoitin jokaisen 

henkilökohtaiseen suunnitelmakarttaan. Lopuksi yhdistin kaikkien 

osallistujien suunnitelmakarttojen tiedot yhteen yhteiseen 

suunnitelmakarttaan. Tarkemmin suunnitelmahaastattelujen ja 

suunnitelmakarttojen käyttö on kuvattu luvussa 5.3.1. 

2.4.5 AINEISTOJEN LITTEROINTI 

Kaikkien haastattelukertojen aikana tuotetut puheet tallennettiin ja litteroin 

ne kirjalliseen muotoon. Haastattelujen aikana suullisesti esitettyihin 

kysymyksiin saadut vastaukset ovat mukana tallenteissa ja litteraateissa. 

Puheen tallettaminen mahdollistaa paitsi haastatteluprosessin tarkan 

analysoinnin, myös kaikkien haastatteluun sisältyvien yksityiskohtien 

tarkastelun, esimerkiksi haastattelijan johdattelevat kysymykset ja 

haastateltavan korjaukset tai tarkennukset (Hirsjärvi & Hurme, 2011; 

Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2013; Ruusuvuori & Tiittula, 2009). Tämän 

tutkimuksen yhteydessä kiinnostukseni kohdistui haastattelussa esiin tuleviin 

asiasisältöihin ja prosesseihin, jolloin kovin yksityiskohtaista litterointia ei 

pidetä tarpeellisena eli en kirjannut ylös äänenpainoja tai muita tarkkoja 

yksityiskohtia (Ruusuvuori & Tiittula, 2009). Otin kuitenkin puheen lisäksi 

mukaan myös selkeitä tallenteista havaitsemiani ääniä kuten huokaukset tai 

naurahdukset, samoin useamman sekunnin pituisiksi venyneet hiljaiset 

hetket. Litteroin kaiken tallennetun aineiston, sekä haastateltavien että 

haastattelijoiden puheenvuorot, koska haastattelijan kysymyksen 

muotoilutapa vaikuttaa saatuihin vastauksiin (Ruusuvuori & Tiittula 2009; 

Ruusuvuori, Nikander, & Hyvärinen, 2011).  

Nikanderin (2011) mukaan, litteroitu teksti ei koskaan tavoita alkuperäisen 

puhetilanteen kaikkia nyansseja. Se on tutkijan tekemien havaintojen ja 

valintojen tuote ja sellaisena aina epätäydellinen (Ruusuvuori ym., 2011). 

Tässä tutkimuksessa litteroin kaikki puheet koko haastattelutilanteen ajalta eli 

sekä kuulumisten kyselemiset, teemahaastattelut, suullisesti esitetyt 

kysymykset, suunnitelmahaastattelut että lopputervehdykset sellaisina kuin 

ne tallenteista kuuluivat. Kirjoitin kaikki kuulemani puheet ja muut 

haastattelun aikaiset tapahtumat jokaisen osallistujan osalta erikseen omaan 

dokumenttiin. Näitä kirjallisia dokumentteja kertyi siis 40 kappaletta. Olin  

läsnä tai kuuntelemassa kaikissa haastatteluissa yhtä tilannetta lukuun 

ottamatta, jolloin suurin osa teemahaastatteluosuudesta jäi teknisten 

järjestelyjen takia vain projektitutkijan eli toisen haastattelijan ja tallennuksen 

varaan. Suunnitelmahaastattelun tein siinäkin tilanteessa itse. Kirjasin 

jokaisen haastattelukerran yhteydessä tutkimuspäiväkirjaan 

haastattelukertojen aikaisia tapahtumia ja havaintojani tilanteista. Tätä 

kirjoittamaani tutkimuspäiväkirjaa käytin apuna tulkinnoissa ja tarkistaessani 

tapahtumien kulkua. 
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2.4.6 TUTKIMUSASETELMA JA AINEISTOJEN YHTEENVETO 

Tutkimusasetelma, jossa samoja henkilöitä tutkittiin neljässä eri 

tutkimuspisteessä, tarjosi mahdollisuuden seurata osallistujia yksilöllisesti, 

jokaisen omien muistojen ja kuvitelmien muutoksia. Koska kaikilla 

osallistujilla oli jo ennen tutkimuksen alkamista koettu merkityksellinen 

tapahtuma-ajanjakso liikeidean havaitsemisesta ja kaikilla osallistujilla oli 

tavoitteena perustaa yritys, asetelman avulla sain  tilaisuuden seurata 

muistokoosteissa ja kuvitelmakoosteissa kuukausia kestävän yrittäjäkurssin 

aikana esiin tulevia muutoksia tai koosteiden samana pysymistä. 

Yrittäjäkurssin alussa ja lopussa samanlaisena toistetut haastattelukerrat 

antavat mahdollisuuden verrata niissä kerättyä aineistoa keskenään, etsiä 

yhtäläisyyksiä ja eroja. Aineistoa kerättiin osallistujille esitettyjen kysymysten 

avulla, teemahaastatteluilla, puolistrukturoiduilla käsitekartoilla, 

suunnitelmahaastatteluilla ja suunnitelmakartoilla.  Osa haastateltaville 

esitetyistä kysymyksistä esitettiin tutkimuksen alussa kirjallisesti 

lähtötilannekartoituksessa, osa haastattelukertojen aikana suullisesti. 

Viimeisen haastattelukerran yhteydessä osallistujat vastasivat myös suullisesti 

esitettyihin loppukartoituksen kysymyksiin ja kirjoittivat paperille 

käsityksiään yrittäjyydestä ennen ja jälkeen yrittäjäkurssin. Kaikki 

tutkimuksen aikana osallistujille esitetyt kysymykset on koottu liitteisiin 2 ja 

3. Tutkimusasetelma ja aineiston keräämiseen käytetyt menetelmät on koottu 

kuvioon 3. 

 

Kuvio 3. Tutkimusasetelma ja aineiston kerääminen. Haastattelut tehtiin noin kuuden 
kuukauden ajanjakson aikana. Haastateltavat osallistuivat sinä aikana samalle 
yrittäjäkurssille. Haastateltavia pyydettiin, noin kuukauden välein, muistelemaan mennyttä eli 
kertomaan liikeideansa havaitsemisen tapahtuma-ajanjaksosta ja kuvittelevan tulevaa 
ajanjaksoa eli kertovan suunnitelmistaan yrityksen perustamiseksi. 
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2.5 AINEISTOJEN ANALYYSIT 

Kävin aineistot läpi useita kertoja. Ensimmäisten läpikäyntien aikana 

tutustuin aineistojen perusteella osallistujien taustatietoihin, puheisiin 

liikeidoista ja käsityksiin yrittäjyydestä. Sen jälkeen kävin aineistot uudestaan 

läpi, nyt muistokoosteiden ja kuvitelmakoosteiden näkökulmasta ja 

huomioiden myös teemoittaiset analyysit (esim. Braun & Clarke, 2006). 

Analysoin haastattelujen avulla kootun aineiston sisällönanalyysin keinoin, 

lajittelemalla ja luokittelemalla aineistoa niin, että oli mahdollista löytää 

vastauksia tutkimuskysymyksiin. Esimerkki teemahaastatteluilla 1 ja 4 

kerätystä aineistosta ja sen luokittelusta on liitteessä 6. Tarkemmat 

analyysitavat teemahaastattelujen eli menneistä tapahtuma-ajanjaksoista 

rakennettujen muistokoosteiden osalta on kuvattu tutkimuksen osan I 

yhteydessä ja suunnitelmahaastattelujen eli kuvitelmakoosteiden osalta 

tutkimuksen osan II yhteydessä. Litteroiduista dokumenteista oli mahdollista 

laskea tuotetun puheen määriä riveinä ja verrata esimerkiksi samasta 

teemasta eri haastattelukerroilla tuotettua puhetta tai menneestä puhutun ja 

tulevasta puhutun määriä keskenään. Erityisesti  kyselyjen ja karttojen avulla 

kootusta aineistosta laskin määriä, keskiarvoja, hajontoja ja prosentteja. 

Osallistujien tiedot kokosin sellaiseen muotoon, että pystyin vertaamaan 

tietoja yrittäjyystutkimusten tuloksiin ja yrittäjistä koottuihin tilastoihin. 

Tutkin myös osallistujien suhtautumista muutoksiin eli sitä, mitä he vastasivat 

kysymykseen muutoksiin suhtautumisesta mutta myös sitä, miten muutoksiin 

suhtautuminen tuli esiin yrittäjäkurssin aikana heidän puheissaan. 

Osallistujien puheista en kuvittele saavani tietää absoluuttisia totuuksia vaan 

erilaisia käsityksiä, selvityksiä ja merkityksiä mitä osallistujat halusivat tuoda  

esiin yrittäjäkurssin aikana ja kunkin haastattelutilanteen hetkellä. 

Osallistujien muistokoosteita ja kuvitelmakoosteita tutkin yksilöllisesti ja 

vertasin saman osallistujan eri haastattelukerroilla rakentamia 

muistokoosteita keskenään ja  kuvitelmakoosteita keskenään. Osallistujien 

muistokoosteissa esiin tuomia muutoksia tutkin laskemalla, kuinka monta 

samaa asiaa osallistuja mainitsi samasta teemasta puhuessaan eri 

haastattelukertojen yhteydessä. Vastaavasti laskin kuinka monta samaa 

asiaan osallistuja toi esiin kuvitelmakoosteissa puhuessaan lyhyen aikavälin 

suunnitelmista tai pidemmän aikavälin suunnitelmista eri 

haastattelukerroilla.  Vertaamalla eri haastattelukerroilla samoista teemoista 

tai samasta tulevasta ajanjaksosta osallistujan esiin tuomien asioiden määriä, 

sain selville paljonko muistokoosteet ja kuvitelmakoosteet muuttuivat 

kuukausia kestäneen yrittäjäkurssin aikana. Tätä muutoksien määrää oli 

mahdollista verrata muiden osallistujien vastaavissa tilanteissa esiin tuomien 

muutoksien määriin. Lisäksi tutkin  sitä, koostavatko osallistujat  muistonsa 

ja kuvitelmansa käyttäen samoja ilmauksia tai samoja abstraktiotasoja 

haastattelukerrasta toiseen ja sitä, kuinka paljon puheissa oli tavoitteiden 

kannalta positiivisia ja negatiivisia huomioita.   
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Kahden ensimmäisen haastattelukerran jälkeen me aineiston 

keräämisessä mukana olleet tutkijat koostimme yhdessä väliraportin. 

Väliraporttia varten teimme yrittäjyyskoulutuksen näkökulmasta alustavan 

analyysin siihen mennessä kootusta aineistosta. Sekä väliraportti että kooste 

jokaisen osallistujan omista tiedoista lähetettiin kaikille tutkimuksessa 

mukana olleille. Osallistujilta tuli muutama huomio väliraportin tuloksien 

esittämisestä niin, ettei osallistujia voi tunnistaa. Tietojen oikeellisuuteen ei 

tullut korjauspyyntöjä. Suunnitelmakartan osalta sain muutaman  

kehittämisehdotuksen tietojen esittämistapaan ja muokkasin 

suunnitelmakarttoja tämän palautteen mukaisesti. Palautteet huomioitiin 

myös yrittäkurssin järjestäjälle ja rahoittajalle tehdyn loppuraportin 

kirjoittamisessa. 
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3 KONTEKSTINA YRITTÄJÄKURSSI JA 
OSALLISTUJINA YRITTÄJIKSI AIKOVAT 

Tässä tutkimuksessa käytin osallistujien valinnassa harkinnanvaraista otosta. 

Koska kyseessä on jo aikaisemmin koetuista tapahtumista muodostetun 

muistokoosteen ja kuvitelmakoosteen muutoksien tutkimus ja niiden taustalla 

vaikuttavan prosessin pohdinta, valitsin tutkimukseen mahdollisimman 

homogeenisen joukon yksilöitä (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 

Osallistujiksi halusin aikuisia perusterveitä työikäisiä henkilöitä, jotka 

pystyisivät kertomaan menneistä tapahtumista ja kuvittelemaan tulevaa ja 

joiden toivoin osallistuvan kaikkiin neljään haastattelukertaan useamman 

kuukauden aikana. Tällainen homogeeninen joukko yksilöitä löytyi yrittäjäksi 

aikoville naisille tarkoitetulle yrittäjäkurssille ilmoittautuneista. Erityisen 

homogeeniseksi tälle yrittäjäkurssille ilmoittautuneet yksilöt teki se, että 

kurssille valittiin vain akateemisen koulutuksen saaneita naisia. Kaikki tässä 

tutkimuksessa mukana olleet, yrittäjäkurssille hyväksytyt olivat suomea 

puhuvia, hyvin itseään ilmaisevia perusterveitä työikäisiä henkilöitä. 

Yrittäjiksi aikovien kiinnostuksen kohteena voidaan katsoa olevan sekä 

ympäristön muutoksien pohtiminen oman liikeidean kannalta, että omien 

ominaisuuksien pohtiminen yrittäjäksi ryhtymisen kannalta. Tutkimukseen 

valitut osallistujat harkitsivat suurta muutosta elämässään, jättävänsä 

palkkatyön ja siirtyvänsä uudelle polulle ryhtyessään yrittäjiksi. Osallistujat 

halusivat sekä tietoja että tukea yrittäjäksi ryhtymiseen ilmoittautumalla 

yrittäjäkurssille. Voidakseni paremmin ymmärtää osallistujia ja sitä 

maailmaa, johon siirtymistä he harkitsevat, käyn ensin läpi yrittäjyyttä ja 

erityisesti sitä, miten hyvin kontekstina oleva yrittäjäkurssi vastaa muita 

yrittäjien tukemiseksi järjestettyjä yrittäjyyskoulutuksia. Aluksi selvitän, mitä 

on yrittäjyyskasvatus ja -koulutus, minkälaiseen taustalla olevaan ajatteluun 

ja teorioihin ne perustuvat. Sen jälkeen käyn läpi, minkälaisia tuloksia 

yrittäjyystutkimuksista on saatu ja tutustun 2010-luvun yrittäjyyteen 

Suomessa. Tämän jälkeen käyn tarkemmin läpi, minkälainen oli 2013 vuonna 

järjestetty yrittäjäkurssi, jolle tämän tutkimukseen osallistujat, akateemisen 

koulutuksen saaneet naiset osallistuivat tutkimuksen aikana. Lisäksi halusin 

tutkia tarkemmin myös sitä, miten hyvin tutkimukseen valitut henkilöt 

pystyvät kertomaan menneistä tapahtumista ja kuvittelemaan tulevaa. Kävin 

aineiston läpi selvittääkseni, nouseeko esiin jotain sellaista, minkä perusteella 

joku osallistujista olisi tarpeen sulkea pois tästä muistin ja kuvittelun 

muutoksien tutkimuksesta. Vertaan osallistujien perustietoja 

yrittäjätilastoihin ja yrittäjätutkimusten tuloksiin. Lisäksi tuon esiin mitä 

osallistujat vastasivat lähtötilannekartoituksen kysymyksiin 

suhtautumisestaan muutoksiin yleensä ja liikeideansa muuttamiseen 

erityisesti. Muistitutkimuksessa lähtökohtana voidaan pitää henkilön omia 

kokemuksia. Muistojen ja kuvitelmien rakentamiseen vaikuttavat ainakin  
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yksilöiden tavoitteet sekä konteksti ja tilanne, missä muistelu ja kuvittelu 

tapahtuu. Uuden oppimisen tavoitteena on aikaansaada muutoksia ja siksi on 

tärkeää aluksi selvittää, minkälaiseen yrittäjäkurssiin osallistujat sitoutuivat 

ja tuliko ennen ja jälkeen yrittäjäkurssin esiin muutoksia osallistujien 

käsityksissä.  

3.1 YRITTÄJYYS YHTEISKUNNAN MUUTOKSIIN 
SOPEUTUMISEN KEINONA 

Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä ajattelua pidetään tärkeänä vaihtoehtona 

monimutkaisen ja muuttuvan maailman tilanteisiin sopeutumisessa mutta 

myös, koska yrittäjyydellä nähdään positiivisia vaikutuksia työllisyyteen ja 

talouskasvuun (esim. Gibb, 2005; Van Praag & Versloot, 2007; Pärnänen & 

Sutela, 2014). Yrittäjyyttä on haluttu tukea esimerkiksi kehittämällä 

yrittäjyyskasvatusta. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja edistäminen 

Euroopan unionissa ja sen jäsenmaissa on ollut yksi keskeisistä poliittisista 

tavoitteista monen vuoden ajan. Euroopan komission neuvoston raportissa, 

European Commission/EACEA/Eurydice (2016), ehdotetaan 

yrittäjyyskasvatukseen sellaisten menetelmien käyttöä, joilla huomioidaan 

opiskelijoiden todelliset kokemukset ympäröivästä maailmasta.  

3.1.1 YRITTÄJYYSKASVATUS, -KOULUTUS JA -TUTKIMUS 

Yrittäjyys ymmärretään tässä tutkimuksessa Euroopan komission (2012) 

määritelmän mukaisesti yksilön kyvykkyydeksi työstää ideat toiminnaksi, joka 

sisältää luovuutta, innovatiivisuutta, riskinottokykyä sekä taitoa suunnitella ja 

johtaa projekteja tavoitteiden saavuttamiseksi. Voidaan siis ajatella, että 

yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksien avulla pyritään ohjaamaan yrittäjäksi 

aikovia kohti tätä laajan määritelmän mukaista tavoitetta. Tarkastelen  

tutkimukseen osallistujia yrittäjäksi aikovina kunnes he rekisteröivät 

yrityksensä. Osa rekisteröi yrityksensä jo kontekstina olevan yrittäjäkurssin 

aikana mutta hekin kävivät yrittäjäkurssin loppuun asti. Kaikki osallistujat 

muistelevat siis teemojen avulla liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisen 

ajanjaksoa mutta osa heistä on muisteluhetkellä jo rekisteröinyt yrityksen. 

Yrittäjyyskasvatuksen uranuurtajana tunnettu Alan Gibb (2002) näkee 

tärkeäksi tarjota oppijoille hyvät mahdollisuudet harjoitella ja kehittää 

yrittäjämäistä käyttäytymistä ja yrittäjänä toimimisen taitoja. 

Yrittäjyyskasvatuksessa tulisi sekä Kuratkon (2005) että Arpiaisen (2019) 

mukaan huomioida muutakin kuin yrityksen perustaminen. Erityisesti on 

tarpeen nähdä yrittäjyyden prosessin monet näkökulmat, kuten 

mahdollisuuksien havaitseminen, riskinotto ja se, kuinka ideoita kehitetään 

käytännössä toimiviksi. Käytän yrittäjyyskasvatusta pääkäsitteenä Kyrön ja 

Kansikkaan (2005) ehdotuksen mukaan ja yrittäjämäistä oppimista ja 

opettamista pidän sen alakäsitteinä. Yrittäjyyskasvatuksesta on useita eri 
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määrittelyjä mutta yleisesti hyväksyttynä on pidetty yrittäjyyskasvatuksen 

tavoitetta tukea ominaisuuksia, kuten mahdollisuuksien havaitsemista, 

innovatiivisuutta, uuden toiminnan aikaansaamista ja riskin ottamista (Gibb, 

2005; Landström, 1998; Kyrö, 2006; Arpiainen, 2019). 

Arpiaisen ja Tynjälän (2017) mukaan oppimisteorioiden avulla voimme 

saada malleja oppimisen roolista myös yrittäjyydessä. Schindehutte ja Morris 

(2016) kuvaavat kokemuksellista oppimista pedagogisena lähestymistapana, 

jossa opitaan tekemällä tai tarkkailemalla muiden tekemistä. Kokemuksellisen 

oppimisen teorian taustavaikuttajina pidetään esimerkiksi Lewiniä, Piageta, 

Deweyä, Freirea ja Jamesia (esim. Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2001). 

Oppimista jatkuvana muutoksena, prosessina tai syklinä ovat korostaneet 

esimerkiksi Dewey (1951) kokemus ja kasvatus ajattelussaan ja Kolb (1984) 

kokemuksellisen oppimisen teoriassaan. Kolbin kokemuksellisen oppimisen 

teoriassa keskeisiä elementtejä ovat oppija, tekeminen, kokemukset, reflektio 

ja oppimisen prosessimaisuus. Prosessissa syntyy tietoa ja oppija testaa tätä 

tietoa kokemuksissaan. Oppimista pidetään tässä jatkuvana syklinä. Syklissä 

toistuvat todelliset kokemukset, niiden havainnot ja reflektio, abstraktien 

käsitteiden muodostaminen ja yleistykset sekä toiminta ja toiminnan 

vaikutusten testaaminen uusissa tilanteissa. Reflektointi on tässä teoriassa 

tärkeässä roolissa (esim. Kolb ym., 2001). Häggin ja Kurczewskan (2016) 

mukaan kokemuksellista oppimista on se, mitä oppija tekee kokemuksellaan, 

kuinka hän tulkitsee, analysoi ja reflektoi toiminnasta saamaansa kokemusta  

– ei pelkkä kokemus tai kokemusten kerääminen sellaisenaan. Teorian ja 

käytännön toisiinsa kytkeminen sekä reflektio ja tunteiden huomioon 

ottaminen oppimisessa ovat tärkeitä tekijöitä Tynjälän, Virtasen, Klemolan, 

Kostiaisen ja Rasku-Puttosen (2016) mukaan myös asiantuntijuuden 

kehittymisessä. Tutkijat kuten Hägg ja Kurczewska (2016), Mwasalwiba 

(2010) ja Politis (2005) ovat liittäneet toimintaoppimisen läheisesti 

esimerkiksi kokemukselliseen oppimiseen.  

Toimintaoppimisen teorian alun perin johtamisen tilanteisiin kehittänyt 

Revans (1982) määrittelee oppimisen empiiriseksi ongelmien ja 

mahdollisuuksien lähestymistavaksi eli oppimista tapahtuu, kun oppijat 

kohtaavat yhdessä todellisen elämän oikeita ongelmia (Malinen, 2000). Myös 

toimintaoppimisen voidaan ajatella perustuvan Deweyn kasvatustieteen 

teorioihin ja Lewinin sosiaalipsykologian periaatteisiin, koska niissä 

korostetaan yksilöllistä kokemuksista oppimista (Marsick & O’Neil, 1999; 

Pittaway, Hannon, Gibb, & Thompson, 2009; Pittaway, 2009). Zuber-Skerritt 

(2002) yhdistää konkreettisista kokemuksista oppimiseen myös niiden 

kriittisen reflektoinnin ja hän pitää toimintaoppimista prosessina, jossa 

ryhmä henkilöitä kohtaa yhdessä luonnollisen elämän monimutkaisia 

ongelmia tai tilanteita. Gibbin (2009) mukaan toimintaoppiminen auttaa 

oppijaa käsittelemään kokemuksiaan, reflektoimaan ja arvioimaan uutta 

tietoa. Toimintaoppimista on pidetty käytännönläheisyyden lisäksi 

lähestymistapana, jonka avulla tavoitellaan muutosta ja kehitystä (esim. 

Zuber‐Skerritt, 2002; Trehan & Pedler, 2011). Toimintaoppiminen ja 
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kokemuksellinen oppiminen yrittäjyyskasvatuksen pedagogisina lähtökohtina 

saavat kannatusta tutkijoilta kuten Klapper ja Refai (2015), Robinson ja 

Vaizeyd (2016) ja Arpiainen (2019). Erityisesti yrittäjyyden oppimisessa 

voidaan pitää hyödyllisenä tekemisen painottamista ja käytäntöjen 

yhdistämistä teoriaan (Kolb & Kolb, 2005; Schindehutte & Morris, 2016; 

Arpiainen, 2019). Monissa yrittäjäksi aikoville suunnatuissa 

yrittäjyyskoulutuksissa pääpaino on ollut liiketoimintasuunnitelmien 

laadinnassa, eikä niinkään menetelmissä, kuten toimintaoppimisessa (Honig,  

2004; Pittaway ym., 2009; Arpiainen, 2019). Toimintaoppiminen 

yrityskoulutusten menetelmänä on lisännyt suosiotaan eli enenevässä määrin 

on koulutuksia, joissa jo koulutuksen aikana harjoitellaan yrittäjänä 

toimimista, käynnistetään yritystoimintaa tai  aloitetaan yrittäjänä 

toimiminen (esim. Klapper & Refai, 2015; Lackéus, 2014; Mwasalwiba, 2010; 

Pittaway ym., 2009; Rasmussen & Sorhein, 2006; Robinson & Vaizeyd, 2016). 

Toimintaoppimisen lisäksi tarvitaan Fietin (2001) mukaan myös teoreettista 

tietoa ja ymmärrystä, jotta yrittäjäksi aikovat osaisivat jatkossa hoitaa 

käytännön yritystoimintaa. Wang ja Chugh (2014) korostavat teoriatiedon 

oppimisen ja käytännön tekemisen yhdistämisen lisäksi kriittistä reflektointia 

osana syvempää yrittäjämäistä oppimista. Neckin ja Greenen (2011) tulkinnan 

mukaan reflektio on merkityksellistä erityisesti epävarmoissa, riskialttiissa, 

monisäikeisissä ja ongelmakeskeisissä olosuhteissa kuten yrittäjyyden 

yhteydessä. Yrittäjyyskasvatuksen keskeisinä peruskäsitteinä voidaankin 

pitää toimintaa, kokemuksia ja reflektointia (Hägg & Kurczewska, 2016; Neck 

& Green, 2011). Näitä kaikkia on tarpeen huomioida sekä yrittäjäksi aikovien 

koulutuksissa että jo yrittäjänä toimivien koulutuksissa. Arpiainen (2019) 

korostaa reflektoinnissa kolmea vaihetta: tilanteeseen palaamista 

kysymyksellä mitä tapahtui, tuntemusten analysointia ja kokemuksen 

uudelleen arviointia eli niiden liittämistä aikaisempiin kokemuksiin sekä 

itsekriittisyyttä. 

Kokemuksellisen toimintaoppimisen tutkimuksissa, joissa on tutkittu 

erityisesti korkea-asteen yrittäjyyskasvatusta, on nostettu keskeisiksi ja 

koulutuksen keinoin kehitettäviksi yrittäjämäisen toiminnan osa-alueiksi 

riskin ottaminen, epävarmuuden sietäminen, muutoshalukkuus, 

innovatiivisuus ja aloitekyky (Arpiainen & Tynjälä, 2017; Gielnik, Frese, 

Kahara-Kawuki, Wasswa Katono ym., 2015). Yrittäjiksi aikoville näiden osa-

alueiden pohtiminen voisi olla tarpeen ennen yrittäjäksi ryhtymisen 

päätöksen tekemistä tai jo päätöksen tehneille, olisi hyödyllistä kehittää näitä 

ominaisuuksia ennen yritystoiminnan käynnistämistä. Kokemuksellinen 

oppimistilanne on nähty keinona kehittää oppijan minä-pystyvyyttä ja sen 

avulla on voitu auttaa oppijaa mahdollisuuksien havaitsemisessa ja 

yritystoiminnan käynnistämisessä (Higgins & Mirza, 2010; Rae & Woodier, 

2006). Tutkijat, kuten Robinson ja Vaizeyd (2016) ja Krueger (2005) 

selvittivät uskomusten ja asenteiden muuttumista yrittäjämäiseksi ajatteluksi 

ja keskeiseksi asiaksi he nostavat kriittisten ja kehittävien kokemusten 

merkityksen. Yrittäjämäinen toiminta ja ajattelutapa kehittyy tutkijoiden, 
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kuten Klapper ja Refai (2015) sekä Robinson ja Vaizeyd (2016) mukaan 

nimenomaan toiminnan ja erilaisten kokemusten kautta, jolloin syntyy 

muutoksia oppijoiden syvissä uskomuksissa ja asenteissa. Kokemus ei tarkoita 

pelkästään asioiden käytäntöön soveltamista, vaan kokemuksellisen 

oppimisen teorian mukaisesti oppijan tulee olla kokemukseen sitoutunut, 

pystyä prosessoimaan kokemusta sekä kognitiivisesti että tunteiden tasolla ja 

pystyä reflektoimaan oppimaansa (Arpiainen, 2019). Korkea-asteen 

koulutuksen on todettu vaikuttavan positiivisesti yrittäjäksi ryhtymiseen 

silloin, kun yrittäjäksi aikova tuntee vetoa yrittäjyyteen (Van Stel, Storey, & 

Thurik, 2007). Römer-Paakkasen (2009) ammattikorkeakoulun esihautomo-

opiskelijoilla tekemässä tutkimuksessa nousi esiin, että opiskelijat oppivat 

yrittäjyyttä tekemällä virheitä, kokeilemalla ja soveltamalla oppimaansa 

käytäntöön. Aikaisemmissa yrittäjyyskasvatuksen kokemuksellisen 

toimintaoppimisen tutkimuksissa on Piercyn (2013) mukaan varsin harvoja 

pitkittäistutkimuksia. Arpiaisen (2019) väitöstutkimus oli pitkittäistutkimus 

kokemuksellisesta toimitaoppimisesta  yrittäjyyskoulutuksessa. Arpiaisen 

(2019) tulkinnan mukaan yhteistä aikaisemmille yrittäjyyskasvatuksen 

kokemuksellista toimintaoppimista koskeville tutkimuksille on ollut 

esimerkiksi se, että opinnot ovat kestäneet vähintään vuoden. Riskin 

sietäminen ja epävarmuudessa eläminen on tulkittu yhdeksi yrittäjien 

keskeisistä haasteista ja riskeihin suhtautuminen on ollut esillä myös 

yrittäjyystutkimuksissa (esim. Goel, Gold, Kapur, & Houle, 1998; Leskinen, 

1999; Naldi, Nordqvist, Sjöberg, & Wiklund, 2007). Riskillä voidaan tarkoittaa 

ainakin  liiketoimintariskiä, taloudellista riskiä tai henkilökohtaista riskiä 

(Lumpkin & Anshel, 2012). Riskin ottamisella tarkoitetaan 

yrittäjyystutkimusten yhteydessä usein päätöksentekoa ja keskeisenä on 

pidetty toimintaa epävarmuuden vallitessa ja toiminnan tarkkoja seurauksia 

tuntematta (esim. Shapira, 1995; Janney & Dess, 2006; Kyrö, 2006; McMullen 

& Shepherd, 2006). Yrittäjyyden katsotaan vaativan rohkeutta ja taitoa 

hallittujen riskien ottamiseksi (Viitala & Jylhä, 2010). Tutkimuksissa 

yrittäjien riskinottamisesta on saatu melko ristiriitaisiakin tuloksia. Carland, 

Carland Jr, Carland ja Pearce (1995) sekä Cramer, Hartog, Jonker ja Van Praag 

(2002) raportoivat yrittäjien korkeasta riskinottotaipumuksesta. Palichin ja 

Bagbyn (1995) tutkimuksessa yrittäjien käsitys riskinotosta oli optimistisempi 

kuin muun väestön, yrittäjät odottivat myönteisempiä tuloksia toimistaan. 

Järvinen ja Kari (2017) pitävät yltiöpäistä optimismia kaksiteräisenä 

miekkana ja yhtenä syynä siihen, miksi osa uusista yrityksistä epäonnistuu ja 

lopettaa toimintansa. Yrittäjyyden riskien huomioimista yrittäjäksi aikovien 

koulutuksien yhteydessä voidaankin pitää tärkeänä aiheena. 

Tunteiden ymmärtämistä on pidetty erityisesti yritystoiminnan 

käynnistämisvaiheessa tärkeänä aihealueena (esim. Nabi, Liñán, Fayolle, 

Krueger, & Walmsley, 2017; Cardon, Foo, Shepherd, & Wiklund, 2012). Riskit 

ja epävarmuus mutta myös onnistumiset ja menestyminen synnyttävät 

yrittäjyyteen erilaisia tunteita. Arpiaisen (2019) väitöskirjassa esitettyjen 

tulosten perusteella oppijoita kannattaa rohkaista kokemaan erilaisia tunteita, 
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myös epäonnistumista ja kielteisiä tunteita. Kielteiset tunteet tulisi hyödyntää 

oppimismahdollisuuksina ja ne tulisi Arpiaisen (2019) mukaan muuttaa 

myönteisiksi oppimiskokemuksiksi. Arpiainen (2019) korostaa myönteisten ja 

kielteisten tunteiden tasapainottelua, tunteiden aallokkoa, jossa erilaisten 

tunteiden kokemista, kuten hämmennystä, ristiriitoja ja konflikteja ohjataan 

positiiviseen suuntaan. Arpiaisen (2019) väitöskirjan yhtenä kontribuutiona 

nousi esille, että yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toiminta- ja ajattelutapaa 

opitaan parhaiten tiimissä tekemällä ja kokemalla asioita oikeassa 

ympäristössä, reflektoimalla opittua ja viemällä opitut asiat edelleen 

toimintaan. Arpiainen (2019) voi tulostensa perusteella suositella 

kokemuksellista toimintaoppimista yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen 

oppimisen muotona. 

3.1.2 YRITTÄJÄKSI AIKOVAT AKATEEMISET NAISET 

Ympäröivä maailma ja markkinatilanne muodostavat sen kontekstin, johon 

yrittäjäksi aikova on valmistautumassa. Delmar (2005) erottaa yrittäjyyden 

prosessissa kaksi komponenttia, mahdollisuudet ja yrittäjämäiset yksilöt. 

Nämä muodostavat hänen mukaansa yrittäjyyden prosessin ytimen. 

Yrittäjyyden prosessia voidaan siis pitää riippuvaisena sekä yrittäjämäisistä 

yksilöistä että liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisesta eli 

kannattavista ja toteuttamiskelpoisista liikeideoista. Yrittäjäksi aikovat 

tunnistavat ja toteuttavat mahdollisuuksia eri tavoin omien voimavarojensa, 

kokemustensa, tietojensa ja taitojensa mukaan (Delmar, 2005). Useiden 

muidenkin  tutkimusten perusteella yksi keskeisin yrittäjämäistä ajattelua 

leimaava ominaisuus on kyky luoda ja havaita uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia (esim. Shane & Venkataraman, 2000; Keh, Der 

Foo, & Lim, 2002;  Ardichvili, 2003; Krueger, 2005; Winter, Gaglio, & 

Rajagopalan, 2009). Liiketoimintamahdollisuuden olemassaoloa ja sen 

havaitsemista on pidetty edellytyksenä yrittäjyydelle ja liikeidean aktiiviselle 

jalostamiselle kohti konkreettista yritystoimintaa (esim. Gaglio & Katz, 2001; 

Krueger, 2005; Ardichvili, 2003). Ympäröivä maailmamme on jatkuvien 

muutosten myllerryksessä ja erityisesti yrittäjäksi aikovien on tarpeen pohtia 

sekä liiketoimintaympäristön muutoksia että myös omaa suhtautumistaan 

muutoksiin. Cope ja Watts (2000) ovat päätyneet tutkimuksissaan siihen, että 

yrittäjyyteen oppiminen merkitsee yksilön ja yritystoiminnan samanaikaista 

kehitysprosessia. He osoittavat, että tässä prosessissa on kysymys näiden 

molempien tekijöiden monimutkaisesta keskinäisestä vuorovaikutus- ja 

riippuvuussuhteesta (Cope & Watts, 2000; Rae & Woodier, 2006).  

Tilastokeskuksen 2019 tietojen mukaan mikroyrityksiä eli alle 10 

työntekijän yrityksiä oli 93 % kaikista Suomen yrityksistä. Yrittäjistä 68 % oli 

yksinyrittäjiä. Tilastokeskuksen Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 -

tutkimuksessa käytetään käsitettä itsensätyöllistäjä kokoavana terminä, joka 

kattaa sekä yksinyrittäjät (ei maatalousyrittäjiä), ammatinharjoittajat,  

freelancerit että apurahansaajat. Ajanjaksolla 2000–2013 ikäryhmään 15–64-
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vuotiaat kuuluvien itsensätyöllistäjien määrä Suomessa on kasvanut kun 

samanaikaisesti työnantajayrittäjien määrä on pysynyt jotakuinkin samana 

(Pärnänen & Sutela, 2014). Yksinyrittäjän tilanne on hyvin erilainen kuin 

suuryrityksissä toimivien. Fessas (2008) nosti esiin suurten ja pienten 

yritysten eroja. Suurissa yrityksissä on useita henkilöitä hoitamassa yhtä 

toimintaa, kun taas pienissä yrityksissä yksi ihminen hoitaa usein monia eri 

toimintoja. Yksinyrittäjällä on useita rooleja, jotka kaikki tulisi osata hoitaa 

hyvin. Tämä merkitsee usein oman toiminnan muuttamista kapea-alaisesta 

ammattiosaamisesta moniosaamisen suuntaan (Fessas, 2008). Ruohotie ja 

Koiranen (2000) uskovat, että yrittämisen hyvät henkilökohtaiset valmiudet 

perustuvat hyvään ammatilliseen osaamiseen ja jatkuvaan kykyyn oppia ja 

uudistua. Toisin sanoen muutoksiin suhtautuminen ja muutoksiin 

sopeutuminen nousevat tärkeään rooliin erityisesti yksinyrittäjillä ja 

yksinyrittäjiksi aikovilla. Häggin (2011) mukaan yrittäjyyden tutkimuksessa 

kiinnostus on pitkään kohdistunut yksilön, yrittäjän, sijaan yritystoiminnan 

kehittämiseen (esim. Orser & Hogarth-Scott, 2002). Yrittäjyyteen 

identifioituminen on merkinnyt liiketoimintamahdollisuuksien 

tunnistamista, luomista ja niihin tarttumista. Vasta myöhemmin on alettu 

huomioida myös yksilön kasvaminen yrittäjyyteen. Vuorovaikutustilanteet, 

jotka avaavat uuden näkökulman omaan tilanteeseen kuten yrittäjyyteen, 

tarjoavat mahdollisuuden nähdä myös itsensä uusin silmin. Hedelmällistä 

oman identiteettimuutoksen kannalta on Häggin (2011) tulkinnan mukaan 

alkuperäisen näkökulman ja vuorovaikutustilanteissa syntyvän uuden 

perspektiivin välinen kamppailu. Näin vuoropuhelu kulkee rinta rinnan 

reflektiivisen ajattelun kanssa. Ihmisen siirtyminen sosiaalisesta statuksesta 

toiseen, kuten palkansaajasta yrittäjäksi, on suuri muutos, joka koskettaa 

voimakkaasti ihmisen identiteettiä (Hägg, 2011). Tapani (2009) kuvaa yksilön 

identiteetin kehittymistä jatkuvasti täydentyvänä prosessina, jossa ihminen 

liittää vallitsevaan identiteettiinsä uusia elementtejä. Ibarra (2003) tuo esiin, 

että useimmille ihmisille muutos, siirtyminen statuksesta toiseen, on 

hämmennyksen, menettämisen, epätietoisuuden ja epävarmuuden aikaa. 

Ihminen on voinut uneksia yrittäjäksi ryhtymisestä, mutta käytännön asiat 

ovat rajoittaneet päätöstä. Totuttujen ennakko-oletusten hylkääminen 

kertaheitolla ei kuitenkaan ole helppoa, koska kokemukset tuottavat Ibarran 

(2003) tulkinnassa esteitä muutokselle. Se minkä vaihtoehdon näemme 

kiehtovana, on hänen mukaansa aina kokemustemme rajoittamaa. Yrittäjäksi 

ryhdyttäessä on yksilön kohdalla kyse elämän polun uudelleen 

suuntaamisesta, mahdollisuuksien havaitsemisesta ja niihin tarttumisesta 

(Ibarra, 2003). Perinteisenä selityksenä yrittäjäksi ryhtymiseen on usein 

pidetty rahaa ja riskejä on oltu valmiita ottamaan voittoja tavoiteltaessa (esim. 

Järvinen & Kari, 2017). Yrittäjyydestä ovat harvemmin olleet kiinnostuneita 

hyvässä asemassa olevat tai urakehityksessä pitkällä olevat ja yhtenä 

perusteluna on pidetty sitä, että he joutuisivat luopumaan jo saavutetusta 

asemasta ja usein korkeasta palkasta.  
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Baron (2008) on tutkinut affektien merkitystä yrittäjyyden prosessissa. 

Affektiksi (eng. affect) kutsutaan perustuntemusta, joka vaihtelee 

miellyttävästä epämiellyttävään ja uneliaisuudesta aktiiviseen 

tarkkaavaisuuteen (esim. Russell, 1980; Barrett & Bliss-Moreau, 2009; 

Kuppens, Tuerlinckx, Russell, & Feldman Barrett, 2013). Affektit nousevat 

Baronin (2008) tutkimuksen tuloksien perusteella oleellisiksi yrittäjyydessä, 

koska yrittäjyyteen liittyy paljon epävarmuutta ja ennustamattomuutta. 

Erityisen suuri merkitys niillä on uusien yrittäjien kohdalla eli tilanteissa, 

joissa ollaan perustamassa omaa yritystä (Baron, 2008). Yrittäjien 

emotionaalista suhtautumista heidän omaan yritykseensä on verrattu  

vanhempien emotionaaliseen suhtautumiseen heidän omiin lapsiinsa 

(Cardon, Zietsma, Saparito, Matherne, & Davis, 2005). Erityisesti yrityksen 

perustamisvaiheessa yrittäjien on tulkittu tekevän uhrauksia yrityksensä eteen 

kuten vanhemmat tekevät uhrauksia lastensa eteen ja kummassakin 

tapauksessa jättävät usein omat tarpeensa taka-alalle (Cardon ym., 2005).  

Naisten osuus yrittäjistä on kasvanut melko hitaasti vielä 2010-luvullakin. 

Suomessa oli naisyrittäjiä 32 % kaikista yrittäjistä vuonna 2013 ja 35 % vuonna 

2019 (Tilastokeskus 2019). Naisyrittäjyys on jo pidempään ollut useimmiten  

itsensä työllistävää yksinyrittäjyyttä (Hyrsky, 2006; Yrityskatsaus 2014). 

Naisyrittäjistä suurin osa oli yksinyrittäjiä myös tämän tutkimuksen 

haastattelujen aikaan vuonna 2013. Korkeakoulutettujen osuus kaikista 

itsensä työllistäjistä on kasvanut 2000-luvulla, 15 vuodessa yhdeksän 

prosenttiyksikköä eli 28 prosentista 37 prosenttiin (Akavan yrittäjäohjelma, 

2017). Koulutustaso on vaikuttanut siihen, onko yrittäjäksi ryhtyminen nähty 

itselle sopivaksi työllisyysvalinnaksi. Vielä vuonna 2011 suurin osa yrittäjistä 

oli keskiasteen koulutuksen saaneita. Nais- ja miesyrittäjien koulutustasot 

olivat melko yhteneväiset Suomessa vuonna 2011. Naisyrittäjissä oli silloin 

hieman enemmän akateemisen koulutuksen saaneita kuin miesyrittäjissä. 

Naisyrittäjien ja miesyrittäjien koulutustasot on kuvattu kuviossa 4. 

Korkeakoulutuksen suorittaneiden laimeaa kiinnostusta yritysten 

perustamiseen on selitetty mm. sillä, että akateemisen koulutuksen saaneet 

eivät arvioi yrittäjyyttä koulutustaan vastaavaksi työllistymismuodoksi. 

Akavan (1999) tutkimuksessa akateemisen koulutuksen saaneet tulkitsivat 

yrittäjänä toimimisen sisältävän tehtäviä, joita he eivät pitäneet mielekkäinä 

pitkän koulutuksen antamiin taitoihin nähden (Akavalaiset työmarkkinat 

1999). Palkkatyön on tulkittu houkuttelevan akateemisen koulutuksen 

saaneita sosiaalisen arvostuksen ja vakaan tulotason vuoksi. Pitkälle 

koulutetuilla on ollut keskimääräistä suuremmat tulo-odotukset eikä 

yrittäjyyden ole nähty parantavan olennaisesti ansiomahdollisuuksia 

(Akavalaiset työmarkkinat 1999; Kupferberg, 1998; Järvinen &  Kari, 2017). 

Akateemisten yrittäjyyshaluttomuutta on selitetty myös yliopisto- ja 

yritysmaailman erilaisuudella. Yrittäjät on nähty henkilöinä, jotka 

havainnoivat ja ymmärtävät maailmaa henkilökohtaisten, konkreettisten 

kokemusten ja tapahtumien kautta. Akateemisessa maailmassa puolestaan 

suositaan objektiivisia johtopäätöksiä ja ulkopuolisen tarkkailijan 
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näkökulmaa (Gibb, 1987). Yrittäjyys on liitetty arkipäiväiseen 

käytännönläheisyyteen, kun taas akateemisuuden katsotaan perustuvan 

tieteelliseen, tutkittuun tietoon ja analyyttiseen, teoriaperustaiseen ajatteluun 

(Hytti, 2004).   

 

Kuvio 4. Naisyrittäjien ja miesyrittäjien koulutustasot Suomessa vuonna 2011. Yrittäjissä oli 
vielä vuonna 2011 eniten keskiasteen koulutuksen saaneita. Akateemisesti koulutetuissa 
yrittäjissä on kuitenkin ollut vuonna 2011 enemmän yrittäjänaisia (Yrityskatsaus 2014). 

Haataja, Leinonen ja Mustakallio (2011) tulkitsivat, että naisyrittäjillä 

yritystä ja perhettä koskevat tavoitteet vaikuttavat toisiinsa enemmän kuin 

miesyrittäjillä. Naisten on havaittu myös harkinneet tarkkaan yrittäjäksi 

ryhtymistä, aluksi he saattavat esimerkiksi toimia osa-aikaisina yrittäjinä ja 

tällä tavalla varmistavat selviytymisen siirtyessään palkansaajasta yrittäjäksi 

(Kyrö, 2000). Jennings ja Brush (2013) käsittelivät naisten yrittäjyyteen 

liittyviä kysymyksiä, tutkimuskirjallisuutta ja tutkimustuloksia 

kansainvälisessä kontekstissa. He raportoivat, että naiset lähtivät usein 

pienemmällä alkupääomalla yrittäjyyteen miehiin verrattuna, ja naisilla oli 

taipumus toimia pienemmällä rahoituksella yrityksen aloitusvaiheessa. 

Tutkimus USA:n markkinoilta toi esiin, että huomattavasti pienempi määrä 

naisten johtamista yrityksistä etsi businessenkeliä tai ulkopuolista investoijaa 

verrattuna miesten yrityksiin (Becker-Blease & Sohl, 2007). Niissä tilanteissa, 

missä naisten johtamia yrityksiä oli rahoitettu ulkopuolisella tuella, summat 

olivat pienempiä ja investointeja tehtiin aikaisemmassa vaiheessa verrattuna 

miesten johtamiin yrityksiin. Kyrö ja Hyrsky (2008) nostivat naisyrittäjyyden 

kriittisiksi ongelmiksi Suomessa muun muassa yrityksen perustamisen hyvin 

pitkän harkinta-ajan, kansainvälistymisen puuttumisen ja yrityksen 

kasvattamisen haasteet – naisten perustamat yritykset ovat pysyneet pitkään 

mikroyrityksinä. Naisten on tulkittu välttävän suuria suunnitelmia, joihin 
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yleensä liittyy myös hallitsemattomia ja odottamattomia riskitilanteita sekä 

suuria investointeja (Lith, 2005). 

Yrittäjyystutkimuksissa on jo pitkään eroteltu mahdollisuusyrittäjyys 

(engl. out of opportunity) ja pakkoyrittäjyys tai vastentahtoinen yrittäjyys 

(engl. out of necessity) (esim. Binder & Coad, 2013; Kautonen, 2007). 

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 -tutkimuksessa tutkittiin polkua 

yrittäjyyteen ja yhtenä tuloksena oli, että itsensätyöllistäjiksi ryhtyneiden oli 

vaikea erotella syitä joko pakoksi tai haluksi eli vedoksi kohti yrittäjyyttä. 

Kumpikin syy saattoi vaikuttaa ja sen lisäksi yrittäjyyteen ajauduttiin tai 

yrittäjäksi aikovat katsoivat tarttuneensa tilaisuuteen (Pärnänen & Sutela,  

2014). Aiemmin on tutkittu myös esimerkiksi yrittäjien kokemaa intohimoa 

omaa yritystään kohtaan (Cardon ym., 2005; Murkiens ym., 2014). Yrittäjien 

intohimon on todettu vaikuttavan motivaatioon ja auttavan jaksamaan 

vaikeiden vaiheiden yli, lisäksi intohimolla on todettu positiivinen yhteys 

yritysten perustamisprosessiin (Murnieks ym., 2014; Cardon & Kirk, 2015) ja 

yritysten kasvuun (Baum ym., 2001). Yrittäjäksi aikovien intohimolla ja 

tunteilla yritystä tai alaa kohtaan katsotaan olevan vaikutusta myös siihen, 

halutaanko aikomuksia toteuttaa. Tavoitteiksi on nostettu myös hyvinvoinnin 

ja onnellisuuden lisääminen. Ryan ja Deci (2000) kuvasivat 

itseohjautuvuusteoriassaan, että motivaatio on ensisijaisesti pyrkimys 

toteuttaa tiettyjä psykologisia perustarpeitamme. Heidän jaottelunsa mukaan 

motivaatiota on sekä sisäistä että ulkoista ja sisäinen motivaatio on liitetty 

hyvinvointiin. Sisäisesti motivoituneena toimintamme on itsearvoista ja 

päämäärä sinänsä. Ryanin ja Decin tutkimuksissa ulkoiset motivaation lähteet 

kuten raha tai asema eivät tuoneet tutkimuksiin osallistuneille opiskelijoille 

onnellisuuden tunnetta. Sisäiset motivaattorit kuten merkitys ja auttaminen, 

mielekkyys ja intohimo valittuun uraan sensijaan olivat kytköksissä koettuun 

onnellisuuteen (Ryan & Deci, 2000). 

Yrittäjän toimialasta riippuen toimintamahdollisuudet voivat muuttua 

muutamassa viikossa hyvinkin erilaisiksi, kuten jouduimme toteamaan 

koronaviruspandemian alkaessa vuonna 2020 ja kuten Venäjän presidentti 

Putinin Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022 käynnistämä sota ja siihen 

liittyvät talouspakotteet ovat osoittaneet. Tämän tutkimuksen yhteydessä 

halusin selvittää, miten valmiita tähän tutkimukseen osallistuneet yrittäjäksi 

aikovat akateemisen koulutuksen saaneet naiset katsoivat olevansa 

kohtaamaan muutoksia vuonna 2013 ja miten heidän käsityksensä oikeasti 

muuttuivat reilun kuuden kuukauden tarkastelujakson aikana. Osallistujien 

taustoja selvittäessäni analysoin tähän tutkimukseen keräämääni aineistoa 

kuvaamalla ensin kontekstina olevan yrittäjäkurssin, sen jälkeen tarkastelen 

akateemisten naisten käsityksiä muutoksista ja yrityksen perustamisesta 

mutta myös sitä, kuinka he pystyvät muistamaan menneitä tapahtumia ja 

kuvitteleman tulevaa.  
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3.2 TUTKIMUKSEN KONTEKSTINA OLEVAN 
YRITTÄJÄKURSSIN KUVAUS 

Edellisessä luvussa kuvailin, minkälaista yrittäjäksi aikoville suunnattua 

koulutusta pidetään tehokkaana, kun koulutukseen osallistuvia kannustetaan 

yrittäjämäiseen ajatteluun ja ryhtymään yrittäjäiksi. Samalla nostin esiin 

muutamia keskeisiä asioita, joihin yrittäjyyskoulutuksessa tutkimusten 

perusteella kannattaa keskittyä. Kokemus- ja toimintaoppiminen on tuottanut 

tuloksia korkea-asteisissa yrittäjyyskoulutuksissa, joissa koulutuksen kesto on 

ollut vähintään vuoden, usein yli 2 vuotta (Arpiainen, 2019). Tässä 

tutkimuksessa osallistujat ilmoittautuivat alle vuoden kestävälle 

yrittäjäkurssille. Lyhytkestoisten koulutuksien aikana muutoksia voidaan 

ajatella tapahtuvan vähemmän kuin pitkään kestävien koulutusten aikana. 

Seuraavaksi käyn läpi, miltä osin yrittäjäkurssi 2013 ja laajemmat 

yrittäjäkoulutukset erosivat toisistaan tai vastasivat toisiaan. 

 

Yrittäjäkurssi 2013 

Tutkimuksen kontekstina on yrittäjäksi aikoville akateemisen koulutuksen 

saaneille naisille järjestetty yrittäjäkurssi. Kurssin järjestäjän puolelta 

aineiston keräämisessä oli mukana projektitutkija Teija Pullinen (TP), joka on 

tutkinut jo aiemmalle yrittäjäkurssille osallistuneiden akateemisten naisten 

ryhmän liiketoimintamahdollisuuden havaitsemista.  Yrittäjäkurssin 

järjestäjä päätti valintakriteereistä ja valitsi ilmoittautuneiden joukosta 

hakemusten ja valintahaastattelujen perusteella 21 yrittäjäkurssille 2013  

osallistujaa. Kaikilla valituilla tuli olla ainakin alustava käsitys liikeideasta ja 

tavoitteena perustaa yritys ja käynnistää liiketoiminta. Vastaava kurssi oli 

järjestetty aikaisemminkin ja valintakriteerit oli sovittu jo aikaisemmin. Ei 

ilmennyt tarvetta muuttaa valintatapaa tai valintakriteereitä tässä 

tutkimuksessa mukana olevalle 2013 vuoden kurssille. Tällä noin kuusi 

kuukautta kestävällä yrittäjäkurssilla käytettiin opetusmenetelmänä 

toimintaoppimista, jota pidetään yrittäjyyskasvatuksessa kannatettavana 

pedagogisena lähtökohtana (esim. Klapper & Refai, 2015; Robinson & 

Vaizeyd, 2016; Arpiainen, 2019.)  Yrittäjäkurssin 2013 toimintaoppimisen 

perusajatus oli hyvin samanlainen kuin Arpiaisen (2019) väitöstutkimuksen 

kokemuksellisen toimintaoppimisen perusajatus. Sekä yrittäjäkurssi 2013 että 

Arpiaisen (2019) kuvaama korkea-asteen koulutus perustuivat keskeisiltä osin 

samoihin asioihin: toimintaoppimiseen, yrityksen perustamiseen koulutuksen 

aikana, teoriatietoon ja kokemustietoon yrittäjänä toimimisen vaatimuksista 

ja mahdollisuuksista sekä reflektointiin. Yrittäjäkurssin tarkoituksena oli 

tukea mukaan hyväksyttyjä asiantuntijayrittäjyyden alkutaipaleella ja oman 

yrityksen perustamisessa. Kurssi oli tarkoitettu korkeasti koulutetuille, 

asiantuntijatehtävissä työskenteleville naisille ja korkeakoulujen 

naisopiskelijoille, joilla oli innovatiivinen liikeidea ja jotka olivat vakavissaan 

kiinnostuneita yrittäjyydestä mutta omaa yritystä ei ollut vielä perustettu.  
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Yrittäjäkurssilla 2013 luvattiin tukea liikeidean kehittämiseen ja 

liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen. Liiketoimintasuunnitelmaan 

(LTS) kirjataan suunniteltavan yrityksen yritystoiminnan eri osa-alueet ja sen 

avulla voidaan osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen 

mahdollisuus menestyä (Viitala & Jylhä, 2010).  Kurssin aikana yrittäjäksi 

aikovat saivat tietoja yrityksen perustamisesta, yritystoiminnan eri osa-

alueista, taitoja ja työkaluja yritystoiminnan luomiseen ja kehittämiseen, 

kaupallistamiseen, myynnin käynnistämiseen, markkinointiin ja viestintään. 

Kurssin sisältönä oli myös tieto- ja viestintäteknologian 

hyödyntämismahdollisuuksien esittelyä, talousasioiden suunnittelua ja 

kannattavan liiketoiminnan luentoja. Yhtenä keskeisenä asiana nostettiin 

esiin yrittäjäksi aikovien verkostoitumismahdollisuus. Tarjolla oli 

asiantuntijaluentoja ja vertaismentorointimahdollisuuksia neljän 

kurssiviikonlopun aikana. Kurssiviikonloput olivat reilun kuukauden välein ja 

kokonaisaikaa ensimmäisen ja viimeisen viikonlopun välillä kului noin 6 

kuukautta. Kaikkea opittua kurssilaisten oli tarkoitus soveltaa saman tien 

jokaisen oman yrityksen käynnistämishankkeeseen ja soveltamisen 

apukeinona hyödynnettiin toimintaoppimista. Yhteisten kurssiviikonloppujen 

lisäksi jokainen työskenteli itsenäisesti ja kirjoitti oman yrityksensä 

liiketoimintasuunnitelmaa (LTS). LTS:aan opastettiin kuvaamaan keskeiset 

asiat liiketoiminnasta sillä tarkkuudella, että ulkopuoliselle henkilölle, 

esimerkiksi rahoittajalle tai vakuutuksen myöntäjälle selviää mistä 

liiketoiminnasta on kyse ja mistä toiminnan kannattavuus muodostuu. Oman 

liiketoiminnan kuvaamista selkeästi on pidetty tärkeänä sekä yrityksen 

perustamisvaiheessa että myöhemmin, toiminnan kehittämisen kannalta. 

Hynysen (2014) mukaan liiketoiminnan kehittäminen on yrityksessä jatkuvaa 

toimintaa ja liiketoimintaa tulisi kyetä kehittämään myös tulevaisuus 

huomioiden, esimerkiksi muuttuvan markkinatilanteen näkökulmasta. 

Yritystoiminnan harjoittamiselle on useita eri juridisia muotoja. 

Yritysmuodon valinta vaikuttaa esimerkiksi vastuisiin, päätöksentekoon, 

hallinnollisiin vaatimuksiin ja verotukseen (Vihanta, 2017). Valittu 

yritysmuoto merkitään LTS:aan ja se pitää olla päätettynä, kun yritys 

rekisteröidään Suomessa Kaupparekisteriin. Yrittäjäkurssilla sai tietoja eri 

yritysmuodoista, kuten osakeyhtiöstä, mutta myös freelanserina toimimisesta 

ja kevytyrittäjyydestä. Hägg (2011) pitää LTS:an kirjoittamista myös 

merkityksellisenä yrittäjyyteen samastumisen riittinä ja symbolina. 

Yrittäjäkurssin aikajana on kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Yrittäjäkurssin keskeiset vaiheet aikajanalla. Yrittäjäkurssille ilmoittautuneet 
hyväksyttiin mukaan, jos heillä oli liikeidea ja tavoitteena perustaa yritys. Kurssilaiset 
osallistuivat neljään kurssiviikonloppuun noin kuuden kuukauden aikana. 

Ensimmäisen kurssiviikonlopun aikana kurssilaiset tutustuivat toisiinsa ja 

heille esiteltiin kurssin sisältö. Osallistujille kerrottiin toimintaoppimisen 

menetelmästä, heitä kannustettiin toimintaan, reflektoimaan saatuja tuloksia 

ja ratkomaan oikeita tilanteita pienryhmissä. Toimintaoppimisen 

menetelmästä ohjattiin hakemaan lisätietoja myös esimerkiksi World 

Institute for Action Learning sivuilta https://wial.org/action-learning/. 

Keskeisenä osana yrittäjäkurssin suorittamista osallistujat työstivät omien 

liikeideoidensa perusteella liiketoimintasuunnitelmiaan (LTS).  Kaikkien 

osallistujien oli tarkoitus saada se täytettyä ennen kurssin päättymistä. 

Kurssin alussa kaikki osallistujat tekivät Albert Humphreyn kehittämän 

SWOT analyysin yhtenä keinona pohtia liiketoimintaympäristöään. SWOTin 

avulla arvioidaan nelikentässä vahvuudet (Strengths), heikkoudet 

(Weaknesses), mahdollisuudet (Opportunities) ja uhkat (Threats). Tätä 

nelikenttää voi käyttää sekä henkilön omien yrittäjäominaisuuksien ja 

toimialaosaamisen arvioimiseen että liikeidean ja 

liiketoimintamahdollisuuksien arvioimiseen. Toisen kurssiviikonlopun aikana 

käsiteltyjä aiheita olivat tuotteistaminen, hinnoittelu ja markkinointi. Esiin 

nousi myös markkinatutkimus ja muutkin keinot hankkia tietoa 

potentiaalisista asiakkaista ja heidän kiinnostuksestaan liikeidean tuotetta tai 

palvelua kohtaan. Kolmantena viikonloppuna aiheita olivat asiakkaat, 

markkinat ja kilpailijat. Neljäs ja viimeinen viikonloppu oli omistettu 

rahoitukselle, kannattavuudelle ja myynnille. Tämän viimeisen 

kurssiviikonlopun aikana jokainen esitteli oman yrityksensä (tai tulevan 

yrityksensä) muille kurssilaisille. Kurssiviikonloppuina oli aiheisiin liittyviä 

luentoja, aiheiden käsittelyä ryhmissä ja itsenäistä työskentelyä aiheiden 

parissa. Yrittäjäkurssin aikana yrityksen perustaneita onniteltiin ja juhlittiin. 

Kurssikokonaisuus on kerrottu kuviossa 6. 

https://wial.org/action-learning/


Sirpa Korhonen 

72 

 

Kuvio 6. Yrittäjäkurssin sisältö kurssiviikonloppujen mukaan jaoteltuna. 

Yrittäjäkurssilaisille tarjottiin kurssin aikana  tietoa yrityksen 

perustamisesta ja jo yrittäjinä toimineet kertoivat kokemuksiaan 

yrittäjyydestä. Kurssiviikonloppujen aikana kokeneet yrittäjät kertoivat 

omasta päätöksestään ryhtyä yrittäjäksi ja yrittäjänä toimimisen hyvistä ja 

haasteellisista puolista. Osallistujat saivat varata henkilökohtaisia 

keskusteluaikoja kokeneilta yrittäjiltä ja heitä kannustettiin muodostamaan 

omia tukiryhmiä ja verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa. 

Yrittäjäkurssilla 2013 käytetyt menetelmät ja käsitellyt asiat olivat pääosin 

yhteneviä sen kanssa, miten laajempien yrittäjäkoulutuksien menetelmiä ja 

sisältöjä on kuvattu. Käytännön toimintaan ja yrityksen perustamiseen 

kannustettiin ja yrityksiä myös perustettiin yrittäjäkurssin aikana. 

Yrittäjäidentiteetin kehittymiseen ei tämän yrittäjäkurssin yhteydessä ollut 

luentoja tai teoriatietoa, eikä yrittäjäkurssilla tarjottu erityistä tukea 

palkansaajasta yrittäjäksi kehittymiseen. 

3.3 OSALLISTUJINA YRITTÄJIKSI AIKOVAT 
AKATEEMISET NAISET 

Tutkimukseen osallistujat valittiin yrittäjäkurssille 2013 ilmoittauneiden 

akateemisten naisten joukosta. Kaikille 21 yrittäjäkurssille hyväksytylle 

kerrottiin mahdollisuudesta osallistua tähän tutkimukseen. Osallistujille 

kerrottiin, että aineistoa keräämässä on kaksi tutkijaa, lisäkseni kurssin 

järjestäjän palkkaama projektitutkija. Tutkijat lupasivat noudattaa sekä 

henkilötietolain säädöksiä että muita tutkijoiden ohjeita (Tutkimuseettisen 
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neuvottelukunnan ohje 2012). Tutkijat kertoivat neljästä haastattelukerrasta, 

joiden aikana osallistujat saisivat muistella liikeideansa havaitsemisen 

tapahtumia ja kertoa suunnitelmistaan yrityksen perustamiseksi. Osallistujille 

kerrottiin mahdollisuudesta päästä luottamuksellisessa tilanteessa puhumaan 

omasta liikeideastaan ja kuvaamaan sitä puolistrukturoidulla käsitekartalla 

sekä reflektoimaan yrittäjätutkimusten mukaan yrittäjäksi aikoville tärkeitä 

teemoja. Tutkimuksen aikana kootuista julkaistavista aineistoista luvattiin 

poistaa kaikki tunnistetiedot sekä henkilöistä että liikeideoista. Kaikille 

tutkimukseen osallistuville luvattiin kooste jokaisen omasta tutkimukseen 

kerätystä materiaalista ja sama yrittäjäkurssista koottu raportti, jonka tutkijat 

kirjoittivat yrittäjäkurssin järjestäjälle. Osallistujat eivät saaneet palkkioita 

tutkimukseen osallistumisesta. Kaikkiaan 11 henkilöä ilmoittautui mukaan 

tutkimukseen ja he kaikki allekirjoittivat tutkimussuostumuksen (liite 1). Yksi 

tutkimukseen ilmoittautuneista osallistui vain kolmeen neljästä 

haastattelukerrasta, hänen osuutensa jätin kokonaan pois tämän tutkimuksen 

aineistoista, analyyseista ja tuloksista.  

 

Yrittäjäkurssiin ja osallistujiin liittyvät kysymykset 

Osallistujien omia käsityksiä selvitettin sekä tutkimuksen alussa että 

tutkimuksen aikana. Seuraavaksi käyn tarkemmin läpi ne osallistujille esitetyt 

kysymykset, joihin saatuja vastauksia käsittelen tämän tutkimuksen 

yhteydessä.  Ammatillisessa kasvussa, jollaiseksi yrittäjyyteen kasvu voidaan 

lukea, jatkuvan muutoksen hyväksymistä on pidetty kasvun edellytyksenä  

(Lee, Mentkowski, Drout, McGury ym., 2003; Mentkowski, 2003). Halusin 

tässä tutkimuksessa tietää osallistujien itsensä kuvaaman valmiuden 

muutoksiin. Osallistujilta kysyttiin lähtötilannekartoituksessa heidän oma 

käsityksensä muutoksiin sopeutumisesta, kuinka haasteellisena tai helppona 

he pitivät muutokseen sopeutumista. Lisäksi kysyttiin myös sitä, miten 

valmiita he olivat tekemään muutoksia omaan liikeideaansa.  

Häggin (2011) tutkimuksen mukaan suuri merkitys yrittäjyyteen 

identifioitumisen prosessissa oli situaatiolla eli sillä, sopiko yrittäjyys henkilön 

senhetkiseen elämäntilanteeseen. Tämä liittyi erityisesti henkilön asemaan 

työmarkkinoilla sekä perhetilanteeseen (Hägg, 2011).  Osallistujilta kysyttiin 

tämän tutkimuksen lähtötilannekartoituksen yhteydessä asema 

työmarkkinoilla ja perhetilanne selvitettiin haastattelujen yhteydessä. 

Aikaisemmista työsuhteista on usein kertynyt arvokasta 

työelämäosaamista, asiakastuntemusta, tietyn alan erityisosaamista ja 

esimerkiksi ongelmienratkaisukykyä. Oman osaamisen monipuoliseen 

pohtimiseen ei välttämättä varata riittävästi aikaa yrityksen 

perustamisvaiheessa. Näistä edellä esiin tulleista syistä ja tutkijan tarpeesta 

selvittää osallistujien taustatietoja, lähtötilanteen kartoituksessa kysyttiin 

kuinka monta vuotta osallistujat ovat olleet työelämässä ja onko heillä 

aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä. Samoin kysyttiin, kokivatko 

osallistujat vetoa yrittäjyyteen vai työntöä pois palkkatyöstä. 
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Useat tutkijat (Ferrari & Elik, 2003; Thagard & Zhu, 2003; Linnenbrink & 

Pintrich, 2003) pitävät intentionaalisen käsitteellisen muutoksen ehtona sitä, 

että oppijalla on kyseiseen muutokseen tähtäävä tavoite tai tavoiteorientaatio. 

Käsitteellisiä tuotoksia voivat olla esimerkiksi aikaisemman kapea-alaisen 

yrittäjyyskäsityksen laajentuminen yrittäjyyden olemuksen syvällisen 

ymmärtämisen myötä (Hägg, 2011). Jokaisen haastattelukerran yhteydessä 

haluttiin seurata tavoitteen pysymistä tai muuttumista eli kysyttiin 

haastateltavan oma arvio yrityksen perustamisasteesta (prosentteina) ja 

tuntemuksesta yrittäjäksi lähtemisestä. Viimeisen haastattelukerran 

yhteydessä osallistujilta kysyttiin, mitä he ajattelivat yrittäjyydestä kurssin 

alussa ja mitä he ajattelevat yrittäjyydestä kurssin päättyessä. Kaikki 

osallistujille esitetyt kysymykset löytyvät liitteistä 2 ja 3. 

 

Osallistujien perustiedot 

Jokainen tähän tutkimukseen osallistunut ilmoittautui siis vapaaehtoisesti 

sekä yrittäjäkurssille että tähän tutkimukseen. Kaikilla kymmenellä 

akateemisen koulutuksen saaneella naisella oli tavoitteena perustaa yritys jo 

aikaisemmin havaitsemansa liikeidean pohjalta. Kaikki osallistujat puhuivat 

suomea äidinkielenään ja olivat käyneet koulua Suomessa. Kaikki asuivat 

haastattelujen hetkellä Suomessa. Haastattelut tehtiin suomen kielellä ja 

ohjeet olivat suomenkielisiä, samoin yrittäjäkurssi oli suomenkielinen. Kaikki 

osallistujat olivat haastattelujen hetkellä joko työelämässä tai olivat juuri 

poistuneet työelämästä eli heidät voidaan tulkita perusterveiksi työikäisiksi 

aikuisiksi. Tutkimukseen osallistuneet olivat akateemisen koulutuksen 

saaneita, joten heidän kykynsä ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti 

oletettiin hyviksi. Osallistujien suhteen oletettiin myös, että heillä on 

kiinnostusta ja kykyä tuoda esiin omia menneitä kokemuksiaan ja kuvitella 

tulevaisuuttaan. Näitä olettamuksia ei ollut tarpeen muuttaa kenenkään 

kohdalla myöskään reilun puolen vuoden ja viimeisten haastattelukertojen 

jälkeen. Kaikki tutkimukseen osallistuneet olivat aktiivisesti mukana 

yrittäjäkurssilla ja saivat kurssin suoritettua. Osallistujista ei tässä käytetä 

heidän oikeita nimiään, vaan keksittyjä nimiä, joita käytän tulosten ja 

tulkintojen selkeyttämiseksi. 

Haastateltujen osallistujien ikä vaihteli 29 ja 51 välillä. Osallistujat olivat 

jonkin verran nuorempia kuin yrittäjätilaston 2012 ikäjakauman mukaan 

yrittäjät Suomessa keskimmärin. Tähän tutkimukseen osallistuneiden ikä 

jakautui melko tasaisesti kolmeen nuorimpaan ikäryhmään. Vertailu löytyy 

taulukosta 1. 

Taulukko 1. Yrittäjäkurssin 2013 osallistujien ikäjakauma verrattuna yrittäjätilastoon 2012. 
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Osallistujien ikäjakauma vastaa kohtuullisen hyvin Kalakosken (2006) 

väitöstutkimukseensa valitsemien asiantuntijoiden ikäjakaumaa 18-40 

vuotta. Kalakoski valitsi tutkimukseensa mukaan asiantuntijoita, joiden 

kognitiiviset kyvyt ovat kehittyneet mutta iän tuomaa toiminnan 

heikentymistä ei vielä ole havaittavissa. Tähän tutkimukseen osallistujien 

ikäjakauma 29-51 vuotta vastaa myös kohtuullisen hyvin Areniuksen ym. 

(2003) tuloksia, joiden mukaan yrittäjyys kiinnostaa eniten 35–44 -vuotiaita 

naisia. Koulutukseltaan osallistujissa oli diplomi insinöörejä, maistereita ja 

tohtori. He olivat opiskelleet elintarviketieteitä, humanistisia tieteitä, 

kauppatieteitä, kasvatustieteitä ja terveystieteitä. Taulukossa 2 on kuvattu 

tutkimukseen osallistuneiden perustietoja ja kerrottu tutkimusta varten 

osallistujille keksityt nimet. 

Taulukko 2. Tutkimukseen osallistuneille keksityt nimet ja heistä kerätyt perustiedot. 

 
 

Yrittäjiksi ryhdytään ylipäänsä harvoin heti työuran alussa. Kaikista 

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 -tutkimukseen vastanneista yrittäjistä vain 

9 % oli ollut päätoimisena yrittäjänä yhtä monta vuotta kuin ansiotyössä 

(Pärnänen & Sutela, 2014). Kaikilla yrittäjäkurssille 2013 osallistujilla oli 

vähintään muutama vuosi työkokemusta ja vähintään muutama vuosi 

kokemusta liikeideansa toimialasta. Kokemuksen määrän mukaan jaoteltuna, 

suurimmalla osalla oli yli 10 vuotta työkokemusta mutta liikeidean toimialasta 

suurimmalla osalla oli alle 10 vuotta kokemusta.  

Yksi osallistuja oli jo lähes valmis perustamaan yrityksen heti ensimmäisen 

kurssiviikonlopun jälkeen, kahdeksan osallistujaa arvioi valmiutensa 

yrityksen perustamiseksi alle 50 % ja yksi ei osannut ensimmäisen 

kurssiviikonlopun jälkeen sanoa kuinka valmis hän olisi perustamaan 

yrityksen. Mukaan ilmoittautuneiden osallistujien suhteen oletettiin, että 

heillä on kiinnostusta ja kykyä tuoda esiin omia menneitä kokemuksiaan ja 

pohtia niiden merkitystä tulevaan toimintaan. Tätä olettamusta ei ollut 

tarpeen muuttaa kenenkään kohdalla myöskään puolen vuoden ja viimeisten 

haastattelukertojen jälkeen. 
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3.3.1 OSALLISTUJIEN SUHTAUTUMINEN MUUTOKSIIN 

Osallistujilta kysyttiin kurssin alussa, lähtötilannekartoituksen yhteydessä, 

kuinka joustavina muutoksien tekijöinä he pitävät itseään. Vastaukset on 

koottu kuvioon 7.   

       

Kuvio 7. Osallistujien arvio muutokseen sopeutumisesta. Osallistujien vastaukset 
kysymykseen  siitä, kuinka joustavina muutokseen sopeutujina he pitävät itseään. Samalla 
osallistujat arvioivat kuinka nopeasti he pystyvät toteuttamaan muutoksen, kun ovat 
päättäneet muutoksesta. 

Kuusi osallistujaa piti muutoksiin sopeutumista helppona ja vain kahden 

mielestä muutokseen sopeutuminen oli haasteellista. Muutoksen 

toteuttamisessa osallistujat jakautuivat tasan, neljän mielestä muutoksen 

toteuttaminen vie heiltä aikaa ja neljän mielestä muutosten toteuttaminen oli 

nopeaa. Osallistujat, jotka pitivät muutokseen sopeutumista haasteellisena, 

olivat sitä mieltä, että he toteuttavat muutokset nopeasti, kun päätös on tehty. 

Kaksi osallistujaa kertoi sopeutuvansa muutokseen ja sen toteuttamiseen 

neutraalisti. Kun kysyttiin, kuinka valmiita osallistujat olisivat tekemään 

muutoksia omaan liikeideaansa, tilanne muuttui. Oman liikeidean 

muutokseen sopeutuminen jakoi osallistujat tasan niin, että puolet piti 

muutoksiin sopeutumista helppona, puolet haasteellisena. Vastaukset on 

koottu kuvioon 8.  Osallistujista kolme (Anu, Bea ja Cici), jotka olivat pitäneet 

muutokseen sopeutumista yleisellä tasolla helppona, pitivät oman liikeidean 

muutokseen sopeutumista haastavana. Kaksi osallistujaa (Ella ja Ina) piti 

muutokseen sopeutumista neutraalina mutta oman liikeidean muutokseen 

sopeutuminen oli heidän mielestään haasteellista. Dude oli ainoa, jonka 

mielestä oman liikeidean muuttaminen oli helppoa, kun muutokseen 

sopeutuminen yleensä oli hänelle haasteellista. Kun päätös oman liikeidean 

muuttamisesta oli tehty, seitsemän mielestä sen toteuttaminen on nopeaa ja 

kolmen mielestä sen toimeenpano vie aikaa. Suurin osa, kahdeksan 

kymmenestä (8/10) osallistujasta vaihtoi käsitystään muutoksiin 

suhtautumisesta, kun kyse oli omasta liikeideasta. 
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Kuvio 8. Osallistujien ilmoittama valmius tehdä muutoksia omaan liikeideaan. Kahdeksan 
osallistujan valmius muutosten tekemiseen muuttui, kun muutoksen kohteena oli oma 
liikeidea. Harmaalla on merkitty ne osallistujat, joiden arvio muuttui. Nuolella on kuvattu mistä 
nelikentän laatikosta mihin muutos tapahtui. 

Yleisen muutoksiin suhtautumisen ja erityisesti oman liikeidean 

muutoksiin suhtautumisen välinen ero on tässä tulkittu vaihtuneena 

suhtautumisena muutoksiin. Tämän perusteella suurin osa tutkimukseen 

osallistujista oletti suhtautuvansa eri lailla oman liikeideansa muutoksiin kuin 

ajattelee yleisellä tasolla suhtautuvansa muutoksiin. 

3.3.2 OSALLISTUJIEN VALMIUS PERUSTAA YRITYS 

Päätöksenteko siitä, kuinka valmis henkilö on perustaman yrityksen, voidaan 

tässä yhteydessä tulkita kertovan myös siitä, kuinka valmis henkilö on 

ottamaan yrittämiseen liittyvän riskin.  Osallistujia pyydettiin jokaisen 

haastattelukerran yhteydessä kertomaan valmiudestaan perustaa yritys. 

Kaikkien osallistujien itse arvioitu yrityksen perustamisprosentti näkyy 

kuviossa 9. Kun yritys oli rekisteröity, prosentti oli 100 ja se tarkoitti, että 

päätös yrittäjäksi ryhtymisestä oli tehty ja toteutettu. Kukaan osallistujista ei 

käynnistänyt liiketoimintaa saman tien vaan seuraavaksi kaikki yrityksen jo 

rekisteröineet arvioivat prosentteina yrityksen käynnistämisastetta eli sitä, 

kuinka valmiina he olivat käynnistämään liiketoiminnan. Yrityksen toiminnan 

käynnistämisellä tässä yhteydessä tarkoitetaan, että yrityksellä on vähintään 

yksi maksava asiakas.  

Yrityksen perustamisen ja toiminnan käynnistämisen profiilien kannalta 

osallistujat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: varhaisen vaiheen päätöksen 

tehneet, myöhäisen vaiheen päätöksen tehneet ja ei päätöstä kurssin aikana 

tehneet. Haastattelukertojen 1-3 aikana päätöksen yrityksen perustamisesta 

tehneet muodostavat varhaisen vaiheen päätöksen tehneiden ryhmän, heitä 

on kolme (Cici, Dude, Fifi).  
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Kuvio 9. Osallistujien arvio yritystoiminnan perustamisesta ja liiketoiminnan käynnistämisestä. 
Osallistujat arvioivat prosentteina, kuinka valmiita he olivat perustamaan yrityksen. Kun yritys 
perustettiin eli rekisteröitiin yritysrekisteriin, perustamisprosentti oli 100 %. Sen jälkeen osallistujat 
arvioivat, mikä oli yrityksen käynnistämisprosentti eli kuinka valmiita he olivat käynnistämään 
yritystoiminnan. Kukaan ei aloittanut yritystoimintaa täysin 100 % kurssin aikana. 

Viimeisen haastattelukerran (H4) yhteydessä päätöksestä kertoneet 

muodostavat myöhäisen vaiheen päätöksen tehneiden ryhmän ja heitä oli 

kolme (Anu, Bea, Gia). Kolmas ryhmä muodostui niistä neljästä osallistujasta 

(Ella, Heli, Ina ja Jade), jotka eivät tehneet päätöstä yrittäjäksi ryhtymisestä 

kurssin aikana. Kun verrataan suhtautumista muutoksiin yrityksen 

perustamiseen varhaisessa tai myöhäisessä vaiheessa tai 

perustamispäätöksen tekemättä jättämistä, voidaan todeta, että osallistujat 

jakautuivat melko tasaisesti kaikkiin kolmeen ryhmään. Muutoksiin 

suhtautuminen tai liikeidean muutoksiin suhtautuminen ei tässä ennustanut 

yrityksen perustamispäätöksen tekemistä tai päätöksen tekemättä jättämistä.  

3.3.3 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 

Loppukyselyn ja viimeisen haastattelukerran yhteydessä osallistujilta 

kysyttiin, mitä he ajattelivat yrittäjänä toimimisesta kurssin alkaessa ja mikä 

käsitys heillä oli asiasta kurssin päättyessä. Osallistujat listasivat paperille 

yhteensä 51 kpl sellaisia käsityksiä, joita heillä oli yrittäjänä toimimisesta 

yrittäjäkurssin alkaessa ja 68 kpl käsityksiä, joita heillä oli yrittäjäkurssin 

päättyessä. Puolen vuoden takaisia käsityksiä osallistujat saivat palautettua 

mieleen vähemmän kuin puhumisen hetkellä olevia käsityksiä. Kurssin 

päättyessä ja siis vastaamisen hetkellä tilannetta kuvailtiin laajemmin, 

kuvailemiseen käytettiin pidempiä lauseita ja useampia sanoja (427 kpl) kuin 

alkutilanteen kuvailemiseen (221 kpl). Kaikki listasivat muuttuneita käsityksiä 
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yrittäjyydestä. Keskimäärin kuusi asiaa oli muuttunut ja vaihteluväli oli 3-9 eli 

vähiten listattuna käsityksiä oli kolme asiaa ja eniten listattuna yhdeksän eri 

asiaa.  Negatiivisia käsityksiä, jotka muuttuivat positiivisempaan suuntaan oli 

22 kpl ja positiivisia käsityksiä, jotka muuttuivat negatiivisempaan suuntaan 

oli 18 kpl. Kaikki osallistujien listaamat käsitykset on koottu taulukkoon 3. 

Taulukko 3. Osallistujien itsensä listaamat käsitykset siitä, miten heidän oma käsityksensä 
yrittäjyydestä muuttui yrittäjäkurssin aikana. 

 

 
 

Talous ja rahoitus sekä yksinäisyys ja ajankäyttö olivat yleisiä esiin 

nostettuja aiheita, joita pohdittiin sekä positiivisina että negatiivisina asioita. 

Kapea käsitys yrittäjyydestä muuttui laajemmaksi ja monipuolisemmaksi 

käsitykseksi siitä, mitä on olla yksinyrittäjä tai mikroyrittäjä Suomessa 2010-
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luvulla. Kooste osallistujien itsensä esiin nostamista ennen ja jälkeen 

yrittäjäkurssin käsityksistä on taulukossa 4. 

Taulukko 4. Yhteenveto lopputilannekartoituksessa osallistujien itsensä esiin nostamista 
yrittäjyyskäsityksistä ennen ja jälkeen yrittäjäkurssin. 

        
 

Yrittäjäkurssin päättyessä osallistujilla oli käsitys, että tukea ja rahoitusta 

voi saada ja vertaistukea saa, muitakin on samassa tilanteessa, yrittäjäksi 

ryhtyminen on oma valinta ja yrittäjillä on mahdollisuus itse vaikuttaa omaan 

ajankäyttöön ja riskeihin. Esiin nousi myös, että valinnan ei tarvitse olla 

lopullinen, vaan paluu takaisin palkansaajaksi on mahdollinen. 

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 -tutkimuksen mukaan noin joka viides 

itsensätyöllistäjä oli tehnyt myös palkkatyötä edellisen vuoden aikana 

(Pärnänen & Sutela, 2014). Yrittäjäkurssille 2013 osallistuneiden käsitystä 

yrittäjyydestä voidaan pitää kurssin päättyessä realistisempana kuin se oli 

yrittäjäkurssin alussa. Jäykkä, kapea-alainen ja yksipuolinen käsitys muuttui 

joustavammaksi, laajemmaksi ja monipuolisemmaksi käsitykseksi 

yrittäjyydestä. Tulos on samansuuntainen kuin Häggin (2011) tutkimuksessa, 

jossa yrittäjyyskoulutuksen aikana yrittäjyyttä opittiin ymmärtämään 

syvällisemmin. Klapper ja Refai (2015) sekä Robinson ja Vaizeyd (2016) 

päätyivät omien tulostensa perusteella siihen, että nimenomaan toiminnan ja 

erilaisten kokemusten kautta syntyy muutoksia oppijoiden syvissä 

uskomuksissa ja asenteissa. Yrittäjäkurssille 2013 osallistuneita kannustettiin 

käymään läpi tuntemuksiaan ja kokemuksiaan liikeideoistaan ja 

yrittäjyydestä. Nämä yrittäjäkurssilaiset saivat kokeneiden yrittäjien ohjausta 

epävarmuuden ja negatiivisten tuntemusten läpikäymiseen ja he etsivät 

ratkaisuja haasteellisina koettuihin asioihin sekä kokeneiden yrittäjien että 

toisten kurssilaisten kanssa. Ne kymmenen yrittäjäkurssille 2013 
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osallistunutta, jotka olivat mukana tässä tutkimuksessa, reflektoivat myös 

haastattelujen aikana sekä positiivisia että negatiivisia tuntemuksiaan. Nyt 

saatujen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että myös alle vuoden kestävän 

yrittäjäkurssin aikana voi tapahtua muutoksia yrittäjiksi aikovien käsityksissä. 

Arpiainen (2019) kuvasi omassa tutkimuksessaan, kuinka noin kaksi vuotta 

kestävillä yrittäjyyden koulutuksilla voitiin ohjata kielteisiä tunteita kuten 

hämmennystä, ristiriitoja ja konflikteja positiiviseen suuntaan.  Tämän 

tutkimuksen kontekstina olevan alle vuoden kestävän yrittäjäkurssin aikana 

osallistujat kuvasivat sekä positiivisia että negatiivisia tuntemuksia, joita 

voidaan pitää Arpiaisen (2019) kuvaamana tunteiden aallokkona, mutta myös 

tässä tutkimuksessa tuli esiin kielteisten tunteiden ja epävarmuuden 

kokemusten muuttumista myönteisemmiksi tulkinnoiksi ja tuntemuksiksi. 

3.3.4 VERTAILU YRITTÄJÄTUTKIMUKSIIN JA -TILASTOIHIN 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden, yrittäjäksi aikovien naisten puheissa tuli 

esiin tarve tehdä jotain hyödyllistä kuten auttaa muita (6 osallistujaa mainitsi 

asian) mutta myös kiinnostus oppia uutta ja kehittää itseään (6 osallistujaa 

mainitsi). Voidaankin ajatella, että he halusivat vahvistaa tai etsiä tapoja kokea 

voimakkaampaa merkityksellisyyttä elämässään. Hyödyllisyyden kokeminen 

ja auttamisen tarve sekä oppimisen ja kehittymisen tilaisuuksien etsiminen 

sopivat hyvin Ryanin ja Decin (2000) itseohjautuvuusteorian sisäiseen 

motivoitumiseen. Yhdeksän osallistujaa mainitsi myös, että haluaa päättää 

asioista itse, tehdä jotain omaa ja toimia itsenäisesti.  Muita perusteluja 

yrittäjäksi ryhtymiselle olivat mm.  itselle kertyneen osaamisen 

hyödyntäminen, viisi osallistujaa mainitsi tämän perustelun. Voidaankin 

katsoa, että kaikki osallistujat olivat sisäisesti motivoituneita ja kaikilla oli 

tavoite ryhtyä yrittäjiksi, koska he katsoivat pystyvänsä paremmin 

toteuttamaan heitä motivoivia tavoitteita yrittäjänä kuin palkansaajana. Tämä 

tuli esiin sekä heidän itsensä tietoisesti kertomana esimerkiksi kurssille 

hyväksyttäessä, että muun puheen yhteydessä haastattelukertojen aikana. 

Yrittäjät Suomessa 2017 -tutkimuksessa yrittäjinä toimivat naiset kertoivat 

huomattavasti yleisemmin (62 %) kuin miehet (47 %) olevansa innostuneita 

yrittäjänä tekemästään työstä (Sutela & Pärnänen, 2018). Suurin osa myös 

yrittäjäkurssille 2013 osallistuneista kertoi todellisesta halusta ryhtyä 

yrittäjäiksi, vedosta kohti yrittäjyyttä. Vain yksi kertoi puhtaasti työnnöstä 

pois palkkatyöstä. Heinosen ym. (2006) tutkimuksessa tärkeitä yrittäjyyteen 

vetäviä tekijöitä oli se, että vastaajat olivat huomanneet houkuttelevan 

liiketoimintamahdollisuuden ja se, että he kokivat yrittäjyyden luontevaksi 

askeleeksi uralla eteenpäin. Yksi tärkeä tekijä oli myös tarjottu mahdollisuus 

ryhtyä yrittäjäksi. Myös yrittäjäkurssille 2013 osallistuneilla oli liikeidea ja 

kaikki pitivät yrittäjyyttä hyvänä vaihtoehtona päästä toteuttamaan ideaansa, 

kunhan siihen tarjoutuu hyvä mahdollisuus. 

Kaikki osallistujat kertoivat kurssin alussa haluavansa perustaa yrityksen 

ja ryhtyä yrittäjiksi, olevansa motivoitunut yrittäjäksi ryhtymisestä. Kurssin ja 
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haastattelujen aikana puolet osallistujista, viisi henkilöä, perusti yrityksen. 

Puheissa esiin tulleita syitä, miksi loput viisi eivät perustaneet yritystä olivat 

esimerkiksi epävarmuus ideasta, ajanpuute tai kiire tai muuten ajankohta ei 

ollut vielä sopiva. Muita syitä olivat: halu miettiä kaikki ensin valmiiksi, aikaa 

tehdä kannattavuuteen tai talouteen liittyviä laskelmia tai oma 

turvallisuushakuisuus. Esiin tulleet syyt siitä, miksi yritystä ei vielä perustettu, 

on koottu taulukkoon 5. Taulukossa harmaalla on merkitty ne osallistujat, 

jotka eivät perustaneet yritystä kurssin ja haastattelujen aikana.   

Taulukko 5. Osallistujien haastattelukertojen aikana kertomia syitä siihen, miksi yritystä ei ole 
vielä perustettu. 

 
 

Osallistujista kahdeksan kertoi harkinneensa yrittäjäksi ryhtymistä useita 

vuosia ja kaksi sanoi harkinneensa yrittäjyyttä noin vuoden. Kyrön (2000) 

mukaan naiset usein harkitsevat tarkkaan yrittäjäksi ryhtymistä ja saattavat 

ensin toimia osa-aikaisina. Tähän tutkimukseen osallistuneista neljä 

suunnitteli toimivansa alussa sivutoimisena yrittäjänä. Tämän lisäksi yksi 

liittyi ensin osuuskuntaan ja yksi halusi aloittaa freelanserina toimimisen 

ennen oman yrityksen perustamista. Suurin osa, kahdeksan osallistujaa, 

suunnitteli jossain vaiheessa perustavansa osakeyhtiömuotoisen yrityksen. 

Kaksi harkitsi toiminimen perustamista. Suurin osa Suomessa perustettavista 

uusista yrityksistä on useiden vuosien ajan ollut osakeyhtiömuotoisia. 

Tutkimukseen osallistuneet ajattelivat heille sopivasta yritysmuodosta hyvin 

samansuuntaisesti kuin tilastojen mukaan muut Suomessa yrittäjäksi 

ryhtyneet. 

Naisten perustamat yritykset ovat tutkimusten mukaan olleet pääosin 

mikroyrityksiä, yhden tai kahden henkilön yrityksiä, kuten suurin osa (65,1 %) 

kaikista Suomessa perustetuista yrityksistä 2013 (Yrityskatsaus 2014). 

Kahdeksan tähän tutkimukseen osallistuneista pohti alussa yksinyrittäjänä 

toimimista mutta kurssin aikana heistä neljä otti huomioon kasvun ja 

toiminnan laajentamisen mahdollisuudet. Kurssilla tai sen aikaisilla 

tapahtumilla  näyttäisi olleen vaikutuksia ainakin siihen, että useampi 

osallistujista otti kasvun tai toiminnan laajentamisen harkittavaksi. 

Yhteenveto yksinyrittäjäksi ryhtyvien tai sitä harkitsevien määristä ennen ja 

jälkeen yrittäjäkurssin on koottu taulukkoon 6. Kurssin päättyessä,  
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osallistujien kiinnostus kasvuyrittäjyyteen oli lisääntynyt. Kuusi osallistujaa 

kymmenestä vähintään harkitsi kurssin lopussa tehdyssä haastattelussa toisen 

henkilön mukaan ottamista ja toiminnan laajentamista. Yrittäjäkurssin 

lopussa osallistujien kasvuyrittäjyyteen suhtautuminen oli hieman 

myönteisempää kuin Yrityskatsauksen 2014 tilastojen perusteella voisi 

ennustaa. Suomessa perustettuja yhden tai kahden henkilön yrityksiä oli 

vuonna 2013 65,1 % kaikista sinä vuonna perustetuista yrityksistä  

(Yrityskatsaus 2014). 

Taulukko 6. Osallistujien käsitykset yksinyrittäjyydestä ja kasvuyrittäjyydestä.  

                   
 

Osallistujat nostivat esiin palkkatyön houkuttelevana vaihtoehtona sen 

vakaan tulotason vuoksi. Yhdeksän osallistujaa oletti ansioidensa pienenevän, 

ainakin aluksi, yrittäjäksi ryhtyessään ja yksi arvioi tulotasonsa pysyvän  

suunnilleen samana kuin senhetkisessä palkkatyössä. Tämä vastaa 

aikaisempia tuloksia siitä, ettei yrittäjyyden nähdä parantavan akateemisen 

koulutuksen saaneiden ansiomahdollisuuksia (Akavalaiset työmarkkinat 

1999; Kupferberg, 1998; Järvinen & Kari, 2017). Raha ei tuntunut olevat 

keskeinen motivaatiotekijä näille osallistujille ja myös tämä vastaa Ryanin ja 

Decin (2000) tutkimuksien tuloksia sisäisesti motivoituneista henkilöistä.  

Osallistujien puheista kävi ilmi, että yhdeksän heistä erityisesti halusi 

päästä tekemään konkreettista arkipäiväistä käytännönläheistä työtä 

yrittäjänä ja yksi kertoi halustaan päästä pois ison kansainvälisen yrityksen 

palveluksesta, missä tuotot jaetaan tuntemattomille osakkeenomistajille 

mutta mahdolliset kulujen karsinnat ja työnteon tehokkuusvaatimukset 

kaatuvat aina työntekijöiden jaettavaksi. Suurin osa tähän tutkimukseen 

osallistujista tulkitsi yrittäjyydessä mahdollisuuden käytännönläheisyyteen, 

kuten Hytin (2004) tutkimuksessa, mutta tähän tutkimukseen osallistuneilla 

se vaikutti olevan tietoinen valinta. 

Perheen vaikutus tuli esiin osallistujien puheissa. Kaksi osallistujaa kertoi 

pitkittäneensä yrittäjäksi ryhtymistä perhesyistä, he katsoivat, että yrittäjänä 

heillä ei olisi riittävästi aikaa perheelle. Kolme pohti yrittäjäksi ryhtymistä, 

koska heillä oli lapsi ja he halusivat itse paremmin säädellä työaikoja. Lisäksi 

yksi halusi yrittäjäksi joustavien työaikojen takia, koska suunnitteli perheen 

perustamista. Kolmen mielestä oli sopiva hetki perustaa yritys, koska heillä ei 

ollut perhettä ja yhden mielestä perhetilanne ei vaikuttanut asiaan. 
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Tilastokeskuksen tutkimus Yrittäjät Suomessa 2017 nostaa esiin, että yrittäjät 

näyttävät pitäneen verrattain vähän vanhempainvapaata.  Nuorimman 

lapsensa syntymän aikoihin yrittäjänä toimivista naisista joka neljäs oli 

jättänyt perhevapaan pitämättä. Niistä yrittäjistä, jotka olivat pitäneet 

perhevapaata, neljä kymmenestä ei ollut pystynyt pitämään vapaata niin 

pitkään kuin olisi halunnut (Sutela & Pärnänen, 2018). Tämän perusteella 

yrittäjäksi aikovilla oli hyviä syitä pohtia ajankäyttöään, erityisesti lapsien ja 

yrittäjyyden yhteensovittamista. Perheen tarpeiden sovittaminen yrittäjän 

ajankäyttöön jakoi käsityksiä vielä kurssin lopussakin. Kahdeksalla 

osallistujalla oli puoliso palkkatyössä. Kaksi mainitsi, että puolison 

palkkatyössä oleminen oli tärkeä tekijä, jonka takia heillä oli mahdollisuus 

ryhtyä nyt yrittäjäksi. Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 -tutkimuksessa kävi 

selville, että parisuhteessa asuvien naisyrittäjien puolisoista 83 % kävi 

palkkatyössä (Pärnänen & Sutela, 2014). Kaikki kymmenen yrittäjäkurssille 

2013 osallistunutta pohtivat tavalla tai toisella yrittäjäksi ryhtymisensä 

vaikutusta puolisoon tai lapsiin. Tämä vastaa myös aikaisempaa tutkimusta, 

jonka mukaan erityisesti naisyrittäjille perhettä koskevat tavoitteet 

vaikuttavat ratkaisuun ryhtyä yrittäjäksi (Haataja ym., 2011).  

Jennings ja Brush (2013) raportoivat, että akateemisen koulutuksen 

saaneet naiset ovat lähteneet yrityksen aloitusvaiheessa liikkeelle  

pienemmällä rahoituksella kuin miehet. Tässä tutkimuksessa yhdeksän 

osallistujaa toi kurssin alussa puheissaan esiin, etteivät he tarvitse rahoitusta, 

he ajattelivat voivansa lähteä liikkeelle omien säästöjen avulla tai he kertoivat, 

että alkukustannuksia ei juuri ole. Kurssin aikana käsitys kuluista ja yrityksen 

taloudesta muuttui ja joko tukien tai muun rahoituksen harkitseminen nousi 

mukaan kaikkien osallistujien puheeseen. Yrittäjäkurssilla osallistujat olivat 

saaneet tarkempaa tietoa yritystoiminnan pyörittämisestä ja siihen liittyvistä 

kuluista. Rahoitus nousi mukaan osallistujien puheisiin kurssin lopussa ja 

siinä yhteydessä osallistujat huomioivat myös oman palkkansa sekä muut 

kulut ja pohtivat säästöjen käyttämistä, lainan ottamista, enkelisijoittajien 

mukaan ottamista tai puolison pysymistä palkkatyössä. Kuusi osallistujaa  

mainitsi kurssin lopussa hakevansa rahoitusta, heistä kolme otti esiin lainan 

hakemisen mahdollisuuden ja yksi kävi neuvotteluja myös enkelisijoittajan 

kanssa. Osallistujien käsitykset rahoituksesta ennen ja jälkeen yrittäjäkurssin 

on koottu taulukkoon 7. 

Taulukko 7. Osallistujien harkitsemat rahoitusvaihtoehdot ennen ja jälkeen yrittäjäkurssin. 

                    
 

Rahoitusvaihtoehtoja ja kasvumahdollisuuksia tuotiin esiin kurssin aikana 

ja osa osallistujista ajatteli yrityksestään ja liiketoiminnastaan suuremmin 
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kurssin loputtua eli joko hyödynsi kurssilla saamaansa tietoa ja rohkaistui 

ajattelemaan isommin tai heillä oli jo alun perin ajatus jossain vaiheessa 

laajentaa toimintaa – kummasta oli kyse, ei tullut esille haastattelukertojen 

aikana. Kyrö ja Hyrsky (2008) nostivat esiin naisten yritysten 

kansainvälistymisen puuttumisen ja yritysten kasvattamisen haasteet. Tässä 

tutkimuksessa mukana olleista naisista kuusi osallistujaa otti kurssin 

päättyessä huomioon sekä kansainvälisyyden että yrityksen kasvattamisen. 

Viisi osallistujaa kertoi kansainvälisestä liikeideasta, kansainvälistymisestä 

joko heti yritystoiminnan alussa tai mahdollisuudesta myöhemmin laajentaa 

toimintaa kansainväliseksi. Kaksi osallistujaa aloitti saman tien yrityksen 

kasvattamisen. Ne neljä, jotka halusivat toimia yksinyrittäjinä, tuntuivat 

tekevän sen tietoisesti ja halusivat itse pitää langat käsissään ja päättää 

toiminnasta tai tehdä itse lähes kaikkia yritystoiminnan vaatimia tehtäviä 

yrityksessään. Rahoituksen ja kasvun huomioimisessa osallistujat tuntuivat 

hyötyvän yrittäjäkurssin aikana saadusta tiedosta, he joko saivat kurssin 

aikana tarvitsemansa rohkaisun tai näiden naisten kohdalla ei tarvittu 

erityistä lisärohkaisua kasvun ja laajenemisen osalta. 

Lith (2005) toi esiin, että naiset välttivät suuria suunnitelmia tai riskejä ja 

suuria investointeja. Suurien investointien välttäminen tuli esiin myös tähän 

tutkimukseen osallistuneiden puheissa. Viisi osallistujaa mainitsi, ettei halua 

ottaa liian suurta riskiä. Heistä yksi kertoi tarkemmin, ettei halua ulkopuolista 

rahaa tilanteessa, missä sen takaisin maksaminen realistisena pidettyjen 

tuottojen perusteella tuntui haastavalta. Osallistujista viisi oli valmiita 

ottamaan tarvittavan riskin tai he eivät kokeneet suurta taloudellista riskiä ja 

nämä viisi perustivat yrityksen ennen kurssin päättymistä. Tutkimukseen 

osallistuneiden naisten riskinottokyky tuntui riippuvan 

turvallisuushakuisuuden lisäksi ainakin henkilökohtaisista ominaisuuksista ja 

luottamuksesta liikeideaan. Kaikilla oli voimakas halu menestyä yrittäjinä 

mutta menestyksen mittana ei pidetty rahaa vaan esimerkiksi sitä, miten hyvin 

he pystyisivät vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin ja tarpeisiin, miten he 

pystyisivät tuottamaan hyvää muille ja miten he saisivat tehdä sitä, mihin 

tunsivat intohimoa ja kiinnostusta tai saisivat ajankäytön paremmin omaan 

hallintaan eli tehdä työtä silloin, kun se sopii heidän aikatauluunsa. 

Yrittäjäkurssille 2013 osallistuneista viisi mainitsi yksinäisyyden yhdeksi 

mahdolliseksi yrittäjänä toimimisen haasteeksi. Myös Kovalainen ja Simonen 

(1996) toivat esiin yksinäisyyden yrittäjätoiminnan haasteena. Toisena usein 

esiin nostettuna haasteena yrittäjien toiminnassa on mainittu ajan puute 

(esim. Kovalainen & Simonen, 1996). Ajan puute tuli jonkinlaisena 

mainintana esiin tässä tutkimuksessa yhdeksän osallistujan kohdalla.  

Yleisintä oli, että suunnitellussa aikataulussa ei pysytty, joko työkiireiden tai 

suunnitelmien ulkopuolelta tulevien ajankäyttövaatimusten takia. Joissain 

tilanteissa osallistujat kertoivat, etteivät he osanneet varata tietylle osuudelle 

riittävästi aikaa tai, että he huomasivat tarvitsevansa lisää aikaa asioiden 

tarkistamiseen  ennen päätöksentekoa. Yksi osallistuja pysyi 

suunnittelemassaan aikataulussa ja oli joltain osin edellä aikatauluaan.  
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Osallistujista kahdeksan kuvittelivat ajankäyttönsä yrittäjänä joustavaksi tai 

sopivaksi. He toivat esiin, että halusivat itse paremmin kontrolloida 

ajankäyttöään. Päinvastoin kuin Kovasen ja Simosen (1996) tutkimuksessa, 

tähän tutkimukseen osallistujat halusivat pois palkkatyöstä välttääkseen 

henkisen väsymisen tai työuupumisen ja näkivät yrittäjänä toimimisen tässä 

mielessä parempana vaihtoehtona. Yrittäjien on raportoitu tekevän 

keskimäärin pidempää työviikkoa kuin palkansaajien. Yrittäjien työajoissa on 

tullut esiin sekä yli 40 tunnin työviikkojen tekemistä että alle 35 tunnin 

viikkoja, samoin yrittäjät kertovat tekevänsä töitä myös niin sanottuina 

epätyypillisinä työaikoina eli viikonloppuisin, iltaisin ja öisin (Sutela & 

Pärnänen, 2018). Yrittäjäkurssille 2013 osallistuneilla oli tavoitteena 

vaikuttaa itse ajankäyttöönsä ja tekemäänsä työmäärään ja vaikuttaisi siltä, 

että ainakin osa yrittäjinä 2010-luvulla jo toimivista oli onnistunut myös 

vähentämään työmääräänsä ja valitsemaan itselleen paremmin sopivat 

työajat. 

3.4 OSALLISTUJIEN SOVELTUVUUS MENNEEN 
MUISTELUN JA TULEVAN KUVITTELUN 
TUTKIMUKSEEN 

Tähän tutkimukseen osallistuneiden puheista ja kysymyksiin saaduista 

vastauksista lasketut tulokset  vastasivat kohtuullisen hyvin sekä tilastotietoja 

että aikaisempien  tutkimuksien tuloksia yrittäjäksi ryhtyvistä sisäisen 

motivaation, perheen huomioimisen ja riskien pohtimisen osalta. Joka neljäs 

Suomessa yrittäjänä jo toimiva suunnitteli työntekijöiden palkkaamista 

Yrittäjät Suomessa 2017 -tutkimuksen mukaan. Yritysten toiminnan kasvu ei 

välttämättä kuitenkaan tarkoittanut uusien työntekijöiden palkkaamista, vaan 

esimerkiksi alihankintaa tai verkostoitumista muiden yrittäjien kanssa  

(Sutela & Pärnänen, 2018). Kansainvälistymisen ja toiminnan laajentamisen 

osalta sekä yrittäjän ajankäytön kannalta yrittäjäkurssille 2013 osallistuneilla  

oli ainakin jossain määrin positiivisempia käsityksiä yrittäjänä toimimisesta 

kuin aikaisempien tutkimusten perusteella oli oletettavissa. Yrittäjyydestä 

puhuessaan yrittäjäkurssille 2013 osallistuneet  kertoivat sekä positiivisista, 

negatiivisista että neutraaleista tunteistaan. Kuten Arpiaisen (2017) 

tutkimuksessa, näyttäisi siltä, että tässäkin on koettu tunteiden aallokkoa ja 

negatiivisten tunteiden kääntämistä positiivisiksi voimavaroiksi erityisesti 

niiden viiden osalta, jotka tekivät päätöksen yrityksen perustamisesta 

tutkimuksen aikana. Osallistujat toivat esiin vertaistuen merkityksen eli 

samassa tilanteessa olevien tuen omalle pohdinnalleen yrittäjäksi 

ryhtymisestä. Tämä rajatulle, homogeeniselle kohderyhmälle tarkoitettu 

kurssi saattoi antaa tässä mielessä osallistujille hyvän mahdollisuuden saada 

tarvitsemaansa vertaistukea, erityisesti kannustusta ja rohkaisua 

yrittäjäpohdintoihin. Heterogeeninen, erilaisista osallistujista koostuva 

ryhmä olisi toisaalta voinut tarjota paremman mahdollisuuden erilaisiin 
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näkökulmiin ja ehkä myös kriittisempiin huomioihin, jolloin osallistujilla voisi 

olla parempi mahdollisuus haastaa itseään ja ideoitaan ennen yrityksen 

perustamista.  Tiimin merkitys yrittäjäkoulutuksessa tuli esiin myös Arpiaisen 

(2017) tutkimuksissa. Voidaankin todeta, että myös alle vuoden mittaisen, 

toimintaoppimiseen perustuvan yrittäjäkurssin aikana tuli esiin jäykän ja 

kapea-alaisen yrittäjäkäsityksen muuttumista joustavammaksi, laajemmaksi 

ja monipuolisemmaksi käsitykseksi yrittäjyydestä, erityisesti, kun kyseessä oli 

varsin homogeeninen ryhmä samankaltaisessa tilanteessa olevia henkilöitä. 

Osallistujien puheissa yrittäjyydestä tai liikeideoistaan ei tullut esiin mitään 

sellaista, minkä voisin katsoa vaarantavan menneistä kokemuksista tai 

tulevan kuvittelusta tehtävän tutkimuksen luotettavuutta. 

Edellä kuvattujen tietojen perusteella tulkitsen, että yrittäjäkurssille 

ilmoittauneet ja tähän tutkimukseen osallistuneet yrittäjäksi aikovat ovat 

muistitutkimukseen sopivia henkilöitä. Osallistujilla oli liikeideoita, 

muistikuvia menneistä tapahtumista ja he kertoivat selkeästi liikeideansa 

havaitsemisen aikaisista tapahtumista. Samoin osallistujilla oli tavoitteena 

perustaa yritys, he tekivät suunnitelmia, kuvittelivat tulevaisuuttaan ja olivat  

valmiita kertomaan tutkijalle suunnitelmistaan yrityksen perustamiseksi.  

3.5 YRITTÄJÄKURSSI JA TUTKIMUKSEN OSAT I JA II 

Aineistojen ensimmäisten läpikäyntien perusteella tutustuin osallistujiin ja 

totesin heidän soveltuvan tähän tutkimukseen, jossa tutkin muistokoosteiden 

ja kuvitelmakoosteiden rakentamista neljässä eri tutkimuspisteessä. 

Seuraavaksi, tutkimuksen osassa I, tutkin näiden osallistujien menneen 

muistokoosteen rakentamista ja siinä eri koostamiskerroilla esiin tulevia 

muutoksia. Sen jälkeen, tutkimuksen osassa II tutkin näiden osallistujien 

tulevan kuvitelmakoosteen rakentamista ja siinä eri kuvittelukerroilla esiin 

tulevia muutoksia. Kummankin tutkimuksen osan kontekstina on sama yllä 

kuvattu yrittäjäkurssi 2013. Yrittäjäkurssin eteneminen ja kurssilla käsitellyt 

aiheet on koottu taulukkoon 8 samaan näkymään kuin tiedot siitä, missä 

vaiheessa yrittäjäkurssia tutkimuksen osan I ja osan II aineistot on kerätty.   
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Taulukko 8. Yrittäjäkurssi ja tutkimukseen kerätyn aineiston aikataulu tutkimuksen osittain. 
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4 TUTKIMUKSEN OSA I: MUISTOJEN 
MUUTOKSET  

Menneiden asioiden muistamisella, retrospektiivisella muistilla, tarkoitetaan 

laajasti tulkittuna kaikkea kokemaamme, josta on jäänyt meille muistijälkiä  

myös muistoja henkilöistä, joita olemme tavanneet tai tietoja ja asioita, joita 

olemme oppineet. Tämän tutkimukseni yhteydessä kiinnostukseni keskittyy 

erityisesti henkilölle itselleen merkityksellisen tapahtuman tai ajanjakson 

muistoihin. Tutkimuksen osassa I tutkin  sitä, miten paljon ja minkälaisia 

muutoksia muistoissa tuli esiin yrittäjäkurssin aikana. Erityisesti olen 

kiinnostunut konstruktiivisen käsityksen mukaisesta menneiden muistojen 

rakentamisesta muistokoosteiksi luonnollisen ympäristön tilanteessa, missä 

osallistujilla on heille itselleen merkityksellisiä kokemuksia, joita he 

palauttavat mieleensä.  Tässä tutkimuksessa osallistujat ovat jo tallettaneet 

pitkäkestoiseen muistiinsa heidän elämänsä kannalta tärkeitä ja 

merkityksellisiä tapahtuma- ajanjaksoja, joita heitä pyydetään palauttamaan 

mieleen. Tämän tutkimuksen osan I johdannossa tarkastelen sitä, kuinka 

hyvin ihmisten ajatellaan pystyvän muistamaan menneitä tapahtumia ja mitä 

unohtamisesta tai muistojen muuttumisesta tiedetään. Sen jälkeen esittelen 

tämän tutkimuksen osan I tutkimuskysymykseen vastauksen saamiseksi 

aineistolle esittämäni kysymykset. Lisäksi käyn läpi tähän tutkimuksen osaan 

I keräämäni aineiston ja sen analysointitavat, esittelen tulokset ja lopuksi 

tulkitsen saamiani tuloksia. 

4.1 JOHDANTO 

Käyn ensin läpi ajatuksen tapahtuman jakamista pienempiin jaksoihin ja sitä 

minkälaisia jaksoja ihmisten ajatellaan tallentavan mieleensä. Sen jälkeen 

esittelen tarkemmin, mitä tallessa oleville jaksoille on raportoitu ajan myötä 

tapahtuvan. Tapahtuman mieleen palauttamisesta ajatellaan konstruktiivisen 

käsityksen mukaan, että rakennamme ja kokoamme tapahtumat 

muisteluhetkellä aina uudestaan (esim. Damasio, 1989; 2012; Schacter & 

Addis, 2007; Buzsáki & Moser, 2013; Constantinescu, O’Reilly, & Behrens, 

2016; Eichenbaum, 2017; Buzsáki, 2017). Johdannon lopuksi käyn läpi mitkä 

tekijät tutkimusten mukaan voisivat olla vaikuttamassa siihen, minkälainen 

muistokooste muisteluhetkellä rakennetaan. 

4.1.1 TAPAHTUMAN JAKSOTTAMINEN 

Havainnoidessamme ympäristöämme ja ymmärtääksemme 

havainnoimaamme, havaitsemamme kohteet on tarpeen tunnistaa. 

Tunnistamisen tekee esimerkiksi Biedermanin (1987) mukaan mahdolliseksi 
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kykymme jakaa kohteet osiin. Tapahtumien jaksottamisprosessin 

(sekvenssoinnin) on ajateltu olevan keskeinen tekijä, jonka avulla 

hahmotamme yhtenäisestä tapahtumavirrasta merkityksellisiä 

toimintayksiköitä, tapahtumia (esim. Rosch, 1978; Tversky & Hemenway, 

1984; Zacks, Tversky, & Iyer, 2001; Zacks & Tversky, 2001; Zacks, Speer, 

Swallow, Braver, & Reynolds, 2007). Voimme siis jakaa kokemaamme 

ajanvirtaa erillisiksi ajanjaksoiksi, tapahtumiksi (Zacks & Swallow, 2007; 

Speer, Zacks, & Reynolds, 2007; Zacks ym., 2007). Kokemiemme tapahtumien 

jaottelua ja organisoimista pidetään tärkeänä myös uuden oppimisessa ja 

tavoitteidemme saavuttamisessa (Hardin, Chang, Fuller, & Torkzadeh, 2011). 

Organisoinnin avulla ihmiset, esineet ja näkymät voivat saada avaruudellisen 

järjestyksen, kun taas toiminta ja tekeminen voivat saada ajallisen, aikaan 

yhdistettävän jaottelun. Tapahtumien ajallista jaksottamista pidetään 

jatkuvana ja automaattisena (esim. Zacks, Speer, Vettel, & Jacoby, 2006). 

Jaottelua on tutkittu esimerkiksi Newtsonin (1973) kehittämän videoiden 

katseluun perustuvan laboratoriotestin ja siitä kehitettyjen muunnelmien 

avulla (myös Newtson & Engquist, 1976). Jaottelu on saatu esiin kuvantamalla 

aivoja samaan aikaan, kun henkilöt katsovat videoita, joissa näyttelijät tekevät 

jokapäiväisiä koehenkilöille tuttuja toimia (esim. Zacks & Tversky, 2001). 

Zacksin (2001) tulosten perusteella aivokuoren aktivaatio lisääntyi 

jaksotusten tahdissa niin, että aktivaatio alkoi muutamia sekuntteja ennen 

tunnistetun jakson vaihtumista ja oli suurimmillaan muutamia sekuntteja 

tunnistetun jakson vaihtumisen jälkeen. Aivoista mitatut jännitevasteet olivat 

suurempia laajojen kokonaisuuksien jaksoille kuin pienemmille ja 

tarkemmille alajaksoille. Tämä on tulkittu niin, että tapahtumat jaksotetaan 

osana normaalia havainnointia (Zacks ym., 2001.) Nämä automaattisesti 

tuotetut jaksot saattavat Zacksin ja hänen työryhmänsä (2006; 2007) mukaan 

toimia muistin ja oppimisen perustana (Zacks, Speer, Vettel, & Jacoby, 2006; 

Zacks ym., 2007). 

Ihmiset pystyivät laboratorio olosuhteissa toistamaan jaksotuksen hyvin 

samanlaisena kahden eri jaksottelukerran aikana ja eri ihmiset ovat 

jaksottaneet samaa toimintaa hyvin samankaltaisiin jaksoihin (Zacks & 

Swallow, 2007; Zacks ym., 2007). Toisaalta on raportoitu, että ihmiset eroavat 

jaksotellessaan jokapäiväisiä tapahtumia ja eroavat myös siinä, mitä 

muistavat näistä tapahtumista (Sargent, Zacks, Hambrick, Zacks ym., 2013). 

Tapahtumien jaksottelusta on ajateltu, että ne jaksotellaan sekä hierarkisesti 

pienempiin merkityksellisiin osiin, että  suurempiin kokonaisuuksiin, joilla on 

merkitys ja joihin on liitetty tavoite, jonka saavuttamiseksi toimitaan (Zacks 

ym., 2006; Zacks ym., 2007). Ryhmittelyä pidetään tärkeänä uuden 

oppimisen kannalta niin, että tarkempiin ja laajempiin jaksoihin ryhmitellyt 

sekä hierarkisesti ryhmitellyt jaksot on yhdistetty parempaan uuden 

oppimiseen, parempaan muistamiseen (Hard, Lozano, & Tversky, 2008; 

Lozano, Hard, & Tversky, 2006). On ehdotettu, että ne ihmiset, jotka ovat 

hyviä jakamaan tapahtumat jaksoihin, myös muistavat ne myöhemmin 

paremmin (Zacks ym., 2006; Zacks ym., 2007). Luonnollisissa tilanteissa 
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ihmiset voivat olla joko aktiivisia toimijoita tai passiivisia tarkkailijoita. 

Ihmiset jaksottelevat myös muiden henkilöiden toimintaa ollessaan 

tarkkailijan roolissa ja on saatu viitteitä siitä, että ilmeisesti ihmiset 

jaksottavat oman toimintansa samalla mekanismilla kuin havaitsemansa 

muiden toiminnan (esim. Hard, 2006; Richmond & Zacks, 2017).  

Kokemuksia on tulkittu niin, että ne järjestetään loogisiksi jaksoiksi ja 

esimerkiksi van der Kolkin (2014) mukaan ilman jaksottamista emme tunnista 

syytä ja seurausta tai hahmota toimintamme pitkäaikaisia vaikutuksia tai saa 

aikaan koherentteja, yhtenäisiä tulevaisuuden suunnitelmia. Jokaisen 

ihmisen omaan elämään liittyviä jaksoja ovat tunnistaneet Neisser (1978; 

1986) ja Linton (1986) sekä omaelämänkertatutkimuksien pioneerit Conway 

ja Rubin (1993). Nämä tutkijat jakavat omaelämänkerrallisen tiedon kolmeen 

tyyppiin ja Schacter (1996) tukee heidän käsitystään tästä jaottelusta. Kolme 

hierarkisesti järjestäytynyttä tasoa ovat heidän mukaansa: ylin taso, laajat 

elämän ajanjaksot, vuosien tai vuosikymmenten aika kuten tietyn koulun 

käymisen aika. Toinen taso on yleisluonteiset tapahtumat päivien, viikkojen 

tai kuukausien ajalta esimerkiksi isovanhempien kanssa tehdyt 

talvilomamatkat. Hierarkian alin taso on tapahtumakohtaista tietoa, 

yksittäisiä tapahtumia, joita mitataan sekunneista tunteihin kuten rokotteen 

saaminen tai työhaastattelu. Ihmisten kertoessa tarinoita, kaikki kolme tasoa 

ovat yleensä toisiinsa sekoittuneina (esim. Conway & Rubin, 1993; Schacter, 

1996). 

Tässä osatutkimuksessa osallistujat ovat jo aikaisemmin jaksotelleet 

kokemansa tapahtumat ja tallettaneet ne itselleen merkityksellä tavalla 

muistiinsa. Kuten kokemukset ja tapahtumat, myös niiden jaksottaminen, 

järjestely, muistaminen ja eri jaksojen tai tasojen sekoittuminen toisiinsa ovat 

edellä kuvatun perusteella jokaiselle subjektiivisia ja henkilökohtaisia. 

4.1.2 UNOHTAMINEN 

 Muistokoosteen muuttumiseen tai samana säilymiseen vaikuttavia tekijöitä 

kuten tapahtumien tai jaksojen unohtamista on tutkittu jo useiden 

vuosikymmenten ajan (esim. Schacter, 2001; Hardt, Nader, & Nadel, 2013). 

Myös uudet neurobiologiset tutkimukset tukevat ajatusta muistojen 

katoamisesta. On saatu todisteita sille, että aktiiviset hermostolliset prosessit 

säätelevät unohtamista (esim. Villarreal, Do,  Haddad, & Derrick, 2002; Davis 

& Zhong, 2017; Medina, 2018; Sachser, Haubrich, Lunardi, & de Oliveira 

Alvares, 2017). Kokemuksen jälkeen synapsissa tapahtuvat nopeat muutokset 

pyritään aktiivisesti palauttamaan perustilanteeseen eli tapahtuu 

unohtamista. Jokainen peräkkäinen muistamisen vaihe voidaan nähdä 

unohtamisen vastustamisena, joka johtaa muistijäljen vahvistumiseen. Ellei 

muutoksia tueta, tapahtuu unohtamista. Voimakas tai toistuva stimulaatio vie 

muistamiseen tarvittavia prosesseja pidemmälle ja muisto säilyy pidempään. 

Vielä ei tiedetä, kattavatko nämä unohtamisen prosessit kaikenlaisia 

muistamisen tilanteita eli unohtamista on tarpeen tutkia lisää, jotta 
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ymmärtäisimme näitä prosesseja tarkemmin (esim. Awasthi, Ramachandran, 

Ahmed, Benito ym., 2019). 

 Synapsien plastisiteetin ymmärrys on kasvanut viimeisten kymmenien 

vuosien aikana ja synapsien muutokset on yhdistetty muistista riippuvaan 

käyttäytymiseen (katsaus historiaan esim. Josselyn, Kohler, & Frankland, 

2017). Myös käyttäytymistutkimusten mukaan ajan kuluessa tapahtumien 

mieleen palauttaminen vaikeutuu (Bjork & Bjork, 1996) ja tätä ajan mittaan 

tapahtuvaa unohtamista on pidetty sopeutumiskeinona muuttuvaan 

ympäristöön. Jos kuluu pitkä aika siitä, kun jotain tietoa on tarvittu, 

todennäköisyys sen tarpeellisuudesta vähenee ja tiedon tavoitettavuus voi 

heikentyä. Unohtamiskäyrän mukaan yhdeksän tuntia luettelon sanalistojen 

opettelemisen jälkeen on unohtunut 60 % opitusta ja kuukauden kuluttua 75 

% opitusta (Wixted & Ebbeson, 1991; 1997). Suurin osa unohtamisesta 

tapahtuu tämän mukaan ensimmäisten päivien aikana ja sen jälkeen 

unohtaminen hidastuu. Sama tulos on toistettu useissa laboratoriokokeissa 

mutta myös laboratorioiden ulkopuolella. Thompson tutki 1990-luvulla 

opiskelijoiden muistia päiväkirjamerkintöjen ja haastattelujen avulla ja totesi, 

että unohtamiskäyrä oli saman muotoinen kuin sanalistojen unohtamiskäyrä 

mutta arkisten asioiden unohtaminen ei ollut aivan yhtä nopeaa kuin 

merkityksettömien asioiden unohtaminen. Jopa henkilökohtaiset ja 

merkityksellisinä pidetyt asiat kuitenkin kuuluivat unohtamiskäyrän piiriin 

(Thompson & Kim, 1996). Yli 500 opiskelijan muistitutkimuksessa, jonka 

Friedman ja deWinstanley (1998) toteuttivat, kysyttiin säännöllisin väliajoin 

kuuden kuukauden kuluessa muistojen yleistä elävyyttä ja yksityiskohtia. 

Elävyys laski nopeasti ensimmäisten kolmen kuukauden kuluessa ja sen 

jälkeen lasku oli hitaampaa kolmen seuraavan kuukauden aikana. Yleinen 

tieto tai yleistetty tieto tapahtumasta ei unohtunut yhtä nopeasti, samoin 

henkilökohtainen tieto ei yleisesti ottaen heikentynyt vain muutamassa 

kuukaudessa (Friedman & deWinstanley, 1998). Muistivihjeen ja muistijäljen 

välinen suhde on oletettu erilaiseksi, jos tapahtumasta on pitkä aika, eikä 

tapahtumaa ole muisteltu. Schacter (1996) olettaa, että jo pitkän aikaa sitten 

tapahtuneiden kokemusten muistelemisessa tarvitaan mahdollisesti useita 

vihjeitä, että muisto saadaan palautettua mieleen. Myös muistivihjeen 

ominaisuudet saattavat vaikuttaa voimakkaasti muistoon. Silloin ajatellaan, 

että tilanteessa, missä muistijälki on heikentynyt, muistamista määräävät 

enemmän muistivihjeen ominaisuudet. Anderson (1991) on esittänyt, että 

unohtaminen on ajan myötä taloudellinen vastaus ympäristön muistille 

asettamiin vaatimuksiin. Hänen mukaansa yleisistä asioista on tarpeen pitää 

kirjaa ja niiden muistamiseen muistimme sopii hyvin (esim. Anderson, 1991; 

Anderson, Bjork, & Bjork, 2000). 

Eldringe työryhmineen (1994) tutki miten työntekijät muistavat työpäiviä 

(Eldridge, Barnard, & Bekerian, 1994). Vaikka otos oli vain 12 saman yrityksen 

teknistä työntekijää, tulokset antavat viitteitä, että työntekijät muistivat 

edellisen päivän ja edellisen viikon tapahtumia hyvin eri lailla. Viikon takaisia 

asioita muistettiin vähemmän ja ne olivat yleisiä, tyypillisen työpäivän asioita. 
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Epätavalliset, rutiineista poikkeavat asiat muistettiin edelliseltä päivältä 

useammin ja paremmin kuin viikon takaa. Edellisen päivän erityiset 

tapahtumat muistettiin ja kuvailtiin erittäin tarkasti ja muistettiin hyvin. 

Viikon kuluttua kuvaus oli lähellä tavanomaisten tapahtumien yleistä 

kuvausta (Eldringe ym., 1994). Sekä Thompsonin (1996) että Eldringen (1994) 

tutkimuksien tulosten perusteella yksityiskohdat, paikka, ihmiset ja 

päivämäärät katoavat mielestä nopeammin kuin yleinen käsitys tapahtumista. 

Myös laboratoriotutkimuksissa tulokset ovat samansuuntaisia, erityisen 

katoavaisia tuntuvat olevan tapahtumien tiedot siitä missä ja milloin jotain 

tapahtui tai tiedot siitä kuka sanoi ja mitä sanoi (Schacter, 2001). Schacterin 

(2001) tulkintojen perusteella, tapahtuma voidaan palauttaa melko tarkasti ja 

yksityiskohtaisesti mieleen muutamien minuuttien, tuntien ja päivien 

kuluttua, sen jälkeen yksityiskohdat katoavat ja häiriöt lisääntyvät, erityisesti, 

koska nykyinen tieto ja tapahtuman jälkeen koetut vastaavat kokemukset 

tulevat mukaan muistoihin. Häiriöitä hänen mukaansa syntyy erityisesti 

silloin, kun yritämme rakentaa yksityiskohtia uudelleen päättelyn ja arvailun 

avulla (Schacter, 2001).  

Edellä kuvatun perusteella voidaankin ajatella, että noin viikon kuluttua 

tapahtumasta olemme unohtaneet suuren osan siihen liittyviä yksityiskohtia 

ja siirrymme kuukausien kuluessa asteittain myös oman elämämme kannalta 

merkityksellisten asioiden täsmällisistä muistoista yleisempiin kuvauksiin 

tapahtumista. 

4.1.3 YLEISTYNEET MUISTOT JA ABSTRAKTIT KÄSITTEET 

Feldman Barrett (2020) ehdottaa hermosolujen kykyä yhdistää, summata ja 

tiivistää tietoja keinoksi, jolla yksityiskohtaisesta tiedosta saa yleistettyä, 

abstraktimman tason tietoa. Hänen päättelynsä mukaan verkostona toimivat 

aivot voisivat muodostaa yleistynyttä tietoa alun perin tarkasta ja 

yksityiskohtaisesta kokemuksesta (Feldman Barrett, 2020). Kun aivojen 

toimintaa kuvataan dynaamisena ja jatkuvasti muokkautuvana järjestelmänä, 

jossa hermosolut ovat joustavasti yhteydessä useisiin muihin hermosoluihin, 

saadaan tukea myös muistin toiminnan dynaamisuudelle (Goshen ym., 2011).  

Näkemys siitä, että aivoissa tiivistetään tietoa eli yksityiskohtia jätetään 

pois ja sen prosessin avulla tunnistetaan ylemmän tason yhtenevyyksiä tukee 

myös näkemystä siitä, kuinka voimme muodostaa abstrakteja käsitteitä. 

Käsitteiden on katsottu tarjoavan ihmisille keinon, jolla kokemuksia voi 

tulkita osina ja tavoitteellisesti, niiden avulla voi yleistää, erotella ja liittää 

yhteen asioita (Shanks, 2004; Barrett, 2017). Useiden tutkijoiden mukaan 

myös käsitteet muodostetaan yhdistelemällä tietoa eri puolilta aivokuorta 

(Damasio, Tranel, Grabowski, Adolphs, & Damasio, 2004;  Patterson, Nestor, 

& Rogers, 2007; Mahon & Caramazza, 2008; Binder & Desai, 2011; Desai, 

Binder, Conant, Mano, & Seidenberg, 2011; Kiefer & Pulvermüller, 

2012;  Casasanto & Lupyan, 2015; Binder, Conant, Humphries, Fernandino 

ym., 2016;  Ralph, Jefferies, Patterson, & Rogers, 2017). Jotkut käsitteet 

https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-6
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-25
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-25
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-19
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-2
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-16
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-16
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-1
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-1
https://www.jneurosci.org/content/40/15/3096#ref-18
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muodostetaan havaittavien fyysisten samanlaisuuksien perusteella. Toisia 

käsitteitä sanotaan abstrakteiksi, koska yhteneväisyydet eivät ole suoraan 

havaittavissa, vaan ne pitää johtaa havaittavista eroista huolimatta, 

esimerkiksi niitä yhdistävistä, tilanteeseen liittyvistä toiminnallisista 

samanlaisuuksista. Ihmiset pystyvät tunnistamaan, että kaksi asiaa voivat olla 

toiminnallisesti samanlaisia, vaikka ne näyttäisivät erilaisilta, kuulostaisivat 

erilaisilta tai maistuisivat erilaisilta. Psykologiassa käytetään kategoria 

käsitettä ryhmiteltäessä esineitä, tapahtumia tai ihmisiä, jotka ovat jollain 

tavalla samanlaisia. Käsite voidaan tulkita kategorian muistijälkenä eli sitä 

voidaan pitää aivojen muistijälkenä ryhmälle samanlaisia asioita (Barsalou, 

Simmons, Barbey, & Wilson, 2003; Brincat ym., 2018; Hoemann, Wu, LoBue, 

Oakes, Xu, & Barrett, 2020). Chin (2008) on ehdottanut kategorisointi mallia, 

jonka mukaan, jos oppijoilla ei ole selkeää peruskategoriaa, johon ohjata uusi 

käsite uudesta ilmiöstä, he ohjaavat sen sopivaan korkeamman tason 

kategoriaan. Fairhallin (2020) mukaan kieli antaa mahdollisuuden yhdistellä 

käsitteitä ja sen ajatellaan pystyvän ohittamaan aikaisemmin muodostetut 

semanttiset kategoriat ja pystyvän joustavammin edustamaan ei-tyypillisiä, 

kategorioiden ulkopuolisiakin tietoja. Äänivirrasta opimme jo lapsena 

erottelemaan puheeseen liittyvät rajat, opimme erottelemaan 

äidinkielessämme toistuvat foneemit (engl. phonemes). Barrettin (2017) 

mukaan kategorisoimme äänivirrasta tavut ja sanat ja yhdistämme ne 

tiettyihin kokemuksiimme tai havaintoihimme. Kun kategorioita on opittu, 

kuulemme ja tunnistamme hänen mukaansa puhetta ja käytämme sanoja  

jaksottamaan, erottamaan ja yhdistämään ympäristömme ilmiöitä. Opimme 

erottamaan, esimerkiksi minkälainen äänivirta on taustakohinaa, mikä on 

äidinkielemme puhetta tai mikä on länsimaista musiikkia. Opimme myös 

yhdistämään eri äänenkorkeudella ja muutenkin eri tavoin lausuttuja sanoja 

tarkoittamaan samaa asiaa. Näköhavaintovirrasta opimme vastaavasti 

tunnistamaan rajoja ja muodostamaan kategorioita. Opimme esimerkiksi 

ryhmittelemään aallonpituuksia, jolloin muodostamme kategorioita, jotka 

nimeämme väreiksi. Tämän kategorisoinnin opittuamme häivytämme saman 

sanan piiriin kuuluvia esim. sinisen vaihtelun aallonpituuksia ja korostamme 

sen erottamista vihreän aallonpituuksista. Tällainen sanojen käyttö opitaan ja 

se ohjaa sitä, miten näemme maailman. Sateenkaaren värit erotamme tämän 

kategorisoinnin perusteella toisistaan omiksi punaisen, keltaisen, vihreän ja 

sinisen alueiksi, vaikka sateenkaaressa on tasaisesti jakautuneena eri 

aallonpituuksia (esim. Barrett, 2017). Sanojen yhdistyminen tiettyihin 

käsitteisiin auttaa meitä ohjaamaan jaksottamista, sitä mitä tunnistamme 

ympäristöstämme ja miten koemme ympäristömme tapahtumia, mitä 

tapahtumista havaitsemme ja tallennamme eli näin vaikutamme myös siihen, 

mitä meillä on käytettävissämme, kun rakennamme muiston tapahtumasta 

uudestaan mieleemme tai kuvittelemme tulevia tapahtumia. Barrett (2017) 

tulkitsee, että voimme rakentaa käsitteet kontekstin mukaan vastaamaan 

tavoitteitamme. Hänen mukaansa, jollain hetkellä tavoitteen mukaiset 

vaatimukset täyttyvät paremmin yhden kuin toisen käsitteen käyttämisellä. 
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Sanojen avulla voimme luoda yhteneväisyyksiä, joita ei muuten olisi olemassa. 

Yhteneväisyyksiä tai yhteenvetoja voimme liittää mihin tahansa sanaan 

(Barrett, 2017). Ihmiset voivat monessa eri tilanteessa kategorisoida samaakin 

käsitettä, luokitella itse tai joku muu on voinut tehdä luokitelun, jonka voimme 

ottaa käyttöön. Näin meillä on useita saman käsitteen vaihtoehtoja 

tallennettuna aivoihin. Käsite viittaa silloin näihin kaikkiin elämämme aikana 

hankkimiimme vaihtoehtoihin (esim. Solomon, Medin, & Lynch, 1999). Onkin 

ehdotettu, että käyttäessämme käsitettä voisimme rakentaa sen vasta 

käyttötilanteessa sellaiseksi yhtenäiseksi koosteeksi, jonka tulkitsemme 

mahdolliseksi ja siinä tilanteessa hyödylliseksi (Costello & Keane, 2000; 

Barrett, 2017). Menneitä kokemuksia voidaan tulkita niin, että ne ovat 

varastossa säilytettävää raakamateriaalia, josta voidaan tarpeen tullen 

yhdistellä ja rakentaa myös käsite (Barrett, 2017). Ihmisten puheisiinsa 

valitsemat käsitteet voivat siis auttaa meitä tulkitsemaan muistokoosteita, 

koska niiden avulla voimme saada tietoa henkilölle merkityksellisistä 

tapahtumatulkinnoista. 

Subjektiiviset kokemukset ovat Wiemer-Hastingsin ja Xun (2005) mukaan 

tärkeitä elementtejä abstrakteissa käsitteissä. He pitävät abstrakteja käsitteitä 

tietona siitä mitä tunnemme ja miten ajattelemme tietyissä tilanteissa. 

Konkreettisia käsitteitä kuten esineiden nimiä, on pidetty helpompina oppia, 

käyttää, palauttaa mieleen ja tunnistaa kuin abstrakteja käsitteitä (esim. 

James, 1975; Bleasdale, 1987; de Groot, 1989). Aikuiset ovat suoriutuneet 

paremmin muistitehtävistä konkreettisten sanojen kuin abstraktien sanojen 

mieleen palauttamisessa, ymmärtämisessä, päätöksen tekemisessä ja 

käännöstehtävissä (ks. esim. Gilhooly & Logie, 1980; Schwanenflugel & 

Shoben, 1983; van Hell & de Groot, 1998; Wattenmaker & Shoben, 1987). 

Yleistämistä, esimerkiksi esineistä tai kohteista ja kategoista yhteisten 

ominaisuuksien tunnistamista, voidaan kuvata abstraktiotason nostamisena.  

Laajalti hyväksytyn käsityksen mukaan kokemuksista tulkitaan ja pidetään 

tallessa myös tietoa siitä, mitä kehossa tapahtui kokemuksen aikana (esim. 

Barrett & Simmons, 2015; Seth & Friston, 2016; Kleckner, Zhang, 

Touroutoglou, Chanes ym., 2017). Abstrakteja käsitteitä pidetään 

kytkeytyneinä tuntemuksiin kuten miellyttävyys ja epämiellyttävyys (esim. 

Russell, 1980; Barrett & Bliss-Moreau, 2009; Kuppens ym., 2013). 

Perustuntemuksien ajatellaan muodostuvan niin, että kehostamme tuotetaan 

jatkuvana virtana tietoa aivoihimme (esim. Barrett, 2017). Kun aivoissa 

tallennetaan tietoa kehon sisäisistä muutoksista, koetaan esimerkiksi 

miellyttävä tai epämiellyttävä tuntemus ja rauhaa tai aktivoitumista (Frevert, 

Scheer, Eitler, Hitzer, Schmidt, & Verheyen, 2014). Tätä pidetään tietoisuuden 

piirteenä, koska sitä tapahtuu elossa ollessamme koko ajan eli saamme tietoa 

kehostamme joka hetki. Aivoissa kootaan yhteen näitä viestejä siitä, mitä 

kehossa tapahtuu tietyllä ajanhetkellä ja tulkitsemme yhteenvedon affektina 

(Lindquist, Satpute, Wager, Weber, & Barrett, 2016; Kleckner ym., 2017). 

Kehosta aivoihin saapuvien viestien avulla voidaan tulkita esimerkiksi 

miellyttävyyden tai epämiellyttävyyden tuntemuksia ja tämä valenssi (engl. 
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valence) tieto voidaan ilmeisesti huomioida, kun tapahtuma rakennetaan 

muistoksi ja palautetaan mieleen (Cheng ym., 2016; Dings & Newen, 2021). 

Muistitutkimuksissa, joissa on selvitetty sitä, miten ihmiset muistavat 

tapahtumia tai asioita, kyse on usein affektin vaikutuksesta muistamiseen, 

positiivisen ja negatiivisen vaikutuksen erottelusta. Valenssi on se, mikä on 

saatu esiin yleismaailmallisesti eri tutkimuksissa (esim. Russell, 1991; Yik, 

2007; Crivelli, Jarillo, Russell, & Fernández-Dols, 2016; Barrett, 2017). 

Ihmiset ovat eri mieltä siitä, mikä on miellyttävää tai epämiellyttävää, mutta 

niiden erottelu toisistaan on selkeä ja merkityksellinen tieto (Yik, 2007). Kun 

ihmiset ovat katsoneet abstrakteja visuaalisia kuvioita ja kuvailleet esteettisiä 

reaktioitaan, se tehdään yleismaailmallisesti valenssin ja 

aktiivisuusviittausten avulla (Tsai, 2007). Lisäksi eri kielistä on tunnistettu 

sanoja niin, että ne voi luokitella joko positiivisiksi, negatiivisiksi tai 

neutraaleiksi (Herrmann & Raybeck, 1981; Barrett, 2017). Affektien on todettu 

vaikuttavan esimerkiksi päätöksiin (esim. Clore & Schiller, 2016; Clore & 

Huntsinger, 2007).  

Rubin ym. (2019) tulkitsi, että tapahtumilla on itsessään valenssi eli ne 

koetaan joko miellyttäviksi tai epämiellyttäviksi. Tämä käsitys ei ole saanut 

laajempaa tukea muilta tutkijoilta ja esimerkiksi Dings ja Newen (2021) tuovat 

omien tutkimustensa perusteella esiin, että ihmisten tulkinnat tapahtumista, 

ainakin osassa tilanteista, antavat tapahtumille positiivisen tai negatiivisen 

valenssin. Lisäksi merkityksellinen elämä on yhdistetty positiivisempien 

tunteiden kokemiseen muistoja mieleen palautettaessa ja subjektiivisesti 

koettu hyvinvointi on yhdistetty positiivisten tuntemusten kokemiseen, ei 

suoraan mieleen palautetun muiston valenssiin (Scheier, Wrosch, Baum, 

Cohen  ym., 2006; McFadden & Siedlecki, 2020). Merkityksellisyyden 

kokeminen yhdistyi myös Sutinin työryhmän (2021) tutkimuksissa mieleen 

palauttamisen hetken positiivisiin tuntemuksiin ja mahdollisesti teki 

helpommaksi palauttaa mieleen sekä negatiivisia että positiivisia muistoja ja 

tulkita ne positiivisemmin eli suhtautua mieleen palauttamisen hetkellä 

positiivisemmin omiin kokemuksiinsa (Sutin, Luchetti, Stephan, 

Strickhouser, & Terracciano, 2021). 

Mikäli mieleen palautettavan tapahtuman kooste muuttuu eli sen 

tietosisältö kootaan erilaiseksi, on yhtenä tulkintana pidetty Sedikidesin ja 

Greenin (2009) kehittämää mallia, jonka mukaan niitä muistoja, jotka henkilö 

kokee itselleen uhkaaviksi, palautetaan mieleen vähemmän ja niiden 

käsittelyyn käytetään vähemmän resursseja. Ei uhkaaviksi tulkittuja 

positiivisia muistoja taas käsiteltäisiin enemmän ja niiden vertailua 

yleistettyyn, semanttiseen, tietoon henkilöstä itsestään vietäisiin pidemmälle. 

Dumont, Sarlet ja Dardenne (2010) osoittivat, että ne naiset, joille kerrottiin, 

että naiset eivät ole yhtä päteviä kuin miehet, pitivät itseään vähemmän 

pätevinä ja tuottivat muistellessaan enemmän näitä muistoja. Pascuzzi ja 

Smorthi (2017) ehdottivat yhtenä huomionaan, että kertojan emotionaalinen 

tila voi vaikuttaa muiston mieleen palauttamiseen ja sen uudelleen 

koodaamiseen muistijäljeksi. Näiden tuloksien perusteella positiiviset muistot 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR31
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR65
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saattaisivat muuttua semanttisemmiksi, yleistyä abstraktimmiksi kuin 

negatiiviset muistot ja positiivisia muistoja saatetaan myös palauttaa mieleen 

enemmän kuin negatiivisia, itselle uhkaaviksi tulkittuja muistoja (Sedikides & 

Green, 2009; Dumont ym., 2010; Pascuzzi & Smorthi, 2017). Jos tulkitsemme 

ristiriitatilanteet itsellemme suotuisasti, liioittelemme omia hyviä puoliamme 

menneissä tapahtumissa ja tulkitsemme omat päätöksemme jälkikäteen 

viisaammiksi kuin ne olivatkaan, tämän voisi tulkita todellisuuskäsitystämme 

vääristäväksi ja huolestuttavaksi taipumukseksi (Schacter, 2001). Taylor 

(1989) on käsitellyt positiivisuuden illuusioita ja todennut, että ylioptimistiset 

käsitykset itsestä pikemminkin edistävät mielenterveyttä kuin heikentävät sitä 

(esim. Taylor, Collins, Skokan, & Aspinwall, 1989). Menneisyyden 

muistaminen positiivisena voi rohkaista vastaamaan uusiin haasteisiin. Tämä 

on tiettyyn rajaan asti hyvä ominaisuus ja rohkaisee toimimaan rohkeasti 

tulevaisuudessa mutta vääristynyt optimistisuus voi johtaa myös vaikeuksiin. 

Taylorin mukaan positiiviset illuusiot ovat yleensä lieviä ja vaikuttavat 

hyvinvoinnin tunteeseen ja ylläpitävät tyytyväisyyttä elämään (Taylor, 1989; 

Taylor ym., 1989).  

Tulkitsen yllä kuvattujen tutkimusten perusteella, että tapahtumat ja asiat 

yhdistetään melko automaattisesti joko miellyttäviin, neuraaleihin tai 

epämiellyttäviin tuntemuksiin. Tulkintojen valenssi, positiiviseksi tai 

negatiiviseksi tulkittu tapahtuma tai asia tulee esiin kielellisissä ilmauksissa, 

erityisesti abstraktien käsitteiden käytön yhteydessä. Mieleen palauttamisen 

hetkellä koettu merkityksellisyyden kokemus on yhdistetty positiiviseen 

valenssiin ja positiiviset muistot saattavat helpommin muuttua 

semanttisemmiksi eli yleistyä abstraktimmiksi  muistoiksi. 

Perustuntemusten kehollisuuden eli AEA (engl. affective embodiment 

account) mallin mukaan konkreettiset sanat opitaan aisti-liike (engl. sensory-

motor) yhteyksien avulla ja abstraktit sanat opitaan ja ymmärretään niihin 

liitettyjen miellyttävyys – epämiellyttävyys tuntemusten tukemina. Skipperin 

ja Olsonin (2014) tulokset tukevat AEA mallia ja tätä miellyttävyys-

epämiellyttävyys valenssia pidetään keskeisenä tekijänä abstraktien sanojen 

käsitteellistämisessä (Vigliocco, Meteyard, Andrews, & Kousta, 2009). Lisäksi 

abstraktit ja konkreettiset sanat on yhdistetty eri aivoalueiden aktivoitumiseen 

ja valenssi on noussut esiin tärkeänä abstraktien sanojen organisoinnin 

muuttujana (Crutch, Troche, Reilly, & Ridgway, 2013; Troche, Crutch, & 

Reilly, 2014). Xun (2010) tutkimuksessa osallistujat listasivat merkittävästi 

enemmän omia pohdintojaan lauseisiin, joissa oli abstrakti aihe kuin 

lauseisiin, joissa oli konkreettinen aihe. Kun osallistujat tulkitsivat metaforaa 

tai abstraktia aihetta, he käyttivät omia kognitiivisia ja affektiivisia 

kokemuksiaan lauseiden tulkinnassa. Vargas ja Just (2020) esittelevät kolme 

dimensiota, joiden avulla aivoissamme rakennetaan merkitys abstrakteille 

käsitteille. Nämä tutkijat tunnistivat abstraktien sanojen kielelliset yhteydet 

toisiin vastaaviin abstrakteihin sanoihin, abstraktien sanojen suhteen 

kokijaan itseensä tai ulkoiseen ympäristöön ja kolmantena sanojen kuvaamat 

sosiaaliset, ihmisten väliset suhteet. Douglas ja Sutton (2006) raportoivat 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR31
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR65
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kolmesta tutkimuksesta, joiden mukaan suhteellisen abstraktia kieltä 

käyttivät tutkimuksiin osallistujat, jotka kertoessaan muiden 

käyttäytymisestä, osoittivat ajattelun vinoumia asenteissa ja motivaatioissa. 

Abstraktia kieltä käyttäneet toivat puheessaan esiin enemmän omia 

käsityksiään kuin ne osallistujat, jotka käyttivät konkreettisempaa kieltä 

(Douglas & Sutton, 2006).  

Abstraktia kieltä, abstraktien käsitteiden käyttöä voisi edellä kuvattujen 

tutkimusten perusteella ajatella yleistyneenä tietona, jonka avulla kielen 

käyttäjä on vapaampi huomioimaan aikaisempia kokemuksiaan ja tekemiään 

ryhmittelyjä, ottamaan omia käsityksiään mukaan tulkintoihinsa ympärillä 

olevista tapahtumista, muista ihmisistä, itsestään ja omista miellyttävyys-

epämiellyttävyys tuntemuksistaan. 

4.1.4 TAPAHTUMAN KATSOMINEN OMASTA TAI TOISEN 

NÄKÖKULMASTA 

Van der Kolk (2014) on Schacterin (1996) kanssa samaa mieltä siitä, että 

käsitys itsestämme (engl. sens of self) riippuu esimerkiksi siitä, että saamme 

muistomme järjestettyä koherentiksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tämä 

edellyttää näiden tutkijoiden mukaan yhteyttä tietoisuuden ja kehon 

tuntemusten välillä. Omien narratiivien on tulkittu muuttuvan tilanteissa, 

joissa kerromme niistä tai kun saamme uutta tietoa mutta myös silloin, kun 

perspektiivi muuttuu eli katsomme asiaa eri näkökulmasta (van der Kolk, 

2014, 236-247). Ihmisten on tulkittu olevan taipuvaisia käyttämään 

puhuessaan omaa näkökulmaansa mutta pystyvät mielen teorian (engl. 

Theory of Mind, ToM) ajattelun perusteella katsomaan tapahtumaa tai asiaa 

myös toisen ihmisen silmin (esim. Keysar, Lin, & Barr, 2003; Royzman, 

Cassidy, & Baron, 2003). Mielen teoria eli ToM on perinteisesti tarkoittanut 

ymmärrystä siitä, että muilla on oma tietoisuus, ajatukset ja tunteet (esim. 

Carruthers & Smith, 1996; Courtin, 2000; Courtin & Melot, 2005). Sillä on 

viitattu kykyyn ymmärtää ja ennustaa muiden käyttäytymistä tai muiden 

mielentiloja. Useissa tilanteissa vihjeet muiden käyttäytymisen 

ymmärtämiseen tai muiden mielentilojen tulkitsemiseen saadaan 

havainnoimalla tietyssä tilanteessa muiden ihmisten kasvojen ilmeitä, äänen 

painoja tai kehonkieltä. Kielen kehittyminen on yhdistetty ToM ajattelun 

kehittymiseen (esim. Milligan, Astington, & Dack, 2007). Lasten täytyy oppia 

mielen tiloihin liittyvät sanat, voidakseen viitata toisen mielentilaan. Lisäksi 

kielen tulee olla kehittynyt riittävästi, jotta voi ymmärtää syntaktiset säännöt, 

semantiikkaa ja kielen käytön tilanteita (esim. Miller, 2006; Tauzin & Gergely, 

2018). Muiden mielentilojen tai näkökulmien huomioimisessa aiheeseen 

liittyvien käsitteiden tuntemisella, sanoilla ja niiden käytöllä on siis 

tunnistettu tiivis kytkentä. Aikuiset pystyvät kuvittelemaan ja käsittelemään 

kielellisesti myös tilanteita, joissa toisen henkilön ei tarvitse olla fyysisesti 

läsnä, mutta silti voidaan henkilölle jo aikaisemmin kertyneen tiedon 

perusteella kuvitella, että toinen henkilö voisi nähdä tilanteen tai asian myös 
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eri tavoin kuin henkilö itse sen näkee (esim. Miller, 2006; Milligan ym., 2007; 

Tauzin & Gergely, 2018). Kun pyritään ymmärtämään toisten ihmisten 

tavoitteita ja emootioita, on aivokuvantamisilla todettu, että aivorakenteista  

ovat aktiivisuuttaan lisänneet ainakin otsalohkon etuosat ja ohimolohkon ja 

päälaenlohkon rajapinnan rakenteet (esim. Trump & Brucks, 2012; Halko & 

Sääksvuori, 2017). Mielen teoria, ToM, on jaoteltu esimerkiksi kognitiiviseen 

ja affektiiviseen osaan. Kalbe työryhmineen (2010) löysi omissa 

tutkimuksissaan toiminnallisen eron kognitiivisen ja affektiivisen ToM 

ajattelun välillä niin, että he tunnistivat aivoista toisistaan riippumattomat eri 

rakenteet ja hermoverkot sekä kognitiiviselle että affektiiviselle ToM osalle 

(Kalbe, Schlegel, Sack, Nowak ym., 2010). Kognitiivinen ToM ajattelu 

tarkoittaa tässä sitä, että olemme tietoisia muiden mentaalisesta tilasta, 

uskomuksista, ajatuksista ja intentioista eli aikomuksista. Affektiivinen ToM 

tarkoittaa, että olemme tietoisia myös toisten erilaisista miellyttävyys-

epämiellyttävyys tuntemuksista eli valenssista. Kognitiivinen ToM on jaettu 

vielä ensimmäisen asteen tasoon, jossa – minä ajattelen, että hän ajattelee – 

ja toisen asteen tasoon, jossa – hän ajattelee että toinen henkilö ajattelee  

(esim. Kalbe ym., 2010). Joidenkin tutkimusten mukaan ihmisten on osoitettu 

olevan taipuvaisia ajattelemaan itsekkäästä näkökulmasta (engl. egocentric 

bias), jolloin ensisijainen ajattelutapa on suosia omia uskomuksia ja itselle 

kertynyttä tietämystä ja jättää muiden näkökulma huomioimatta (esim. 

Keysar ym., 2003; Royzman ym., 2003).  

Tapahtumaa muisteltaessa, muiston rakentamisen aikana muistamiseen 

vaikuttavina tekijöinä on pidetty muisteltavan tapahtuman vivahteisuutta ja 

sitä, miten mahdollisena tapahtunutta pidetään, mutta myös tapahtumaan 

liitettyä tuntemusta, valenssia ja sitä, onko kyseessä oma näkökulma (engl. 

field) vai tarkkailijan (engl. observer) näkökulma (esim. Garry, Manning, 

Loftus, & Sherman, 1996). Tapahtuman voi palauttaa mieleen joko 

ensimmäisen persoonan näkökulmasta, omin silmin katsottuna (engl. field 

perspective) tai ulkopuolisen tarkkailijan silmin katsottuna (engl. observer 

perspective) (Nigro & Neisser, 1983; McCarroll, 2018; 2019). Libby 

työryhmineen (Libby, Shaeffer, & Eibach, 2009; Libby & Eibach, 2011) löysi 

tukea ajatukselle, että omin silmin katsottuna keskitytään tapahtuman 

konkreettisiin yksityiskohtiin ja ulkopuolisen silmin tarkastelu yhdistettiin 

heidän tutkimuksessaan tapahtuman merkityksen ymmärtämiseen ja 

laajempiin elämänkytköksiin. He  tulkitsivat tuloksiaan niin, että se kenen 

silmin asiaa katsoo, vaikuttaa tapahtumasta rakennettavaan koosteeseen ja 

henkilön käsitykseen itsestään (Libby ym., 2009; Libby & Eibach, 2011). 

Heidän tulkintansa mukaan nämä vaikutukset ovat kaksisuuntaisia. Omasta 

näkökulmasta mieleen palautettujen muistojen on joissain tutkimuksissa 

löydetty sisältävän enemmän emotionaalista tietoa ja subjektiivisia tiloja kuin 

ulkopuolisen silmin mieleen palautetut muistot (esim. Berntsen & Rubin, 

2006). Lisäksi negatiivisen valenssin tapahtumat on palauttu Berntsenin ja 

Rubin (2006) tutkimuksen tulosten perusteella useammin mieleen 

ulkopuolisen silmin katsottuna. Coxin ja McAdamsin (2019) mukaan 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR63
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR52
https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR6
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ulkopuolisen silmin katsottuna korostuu mahdollisuus katsoa alkuperäistä 

tapahtumaa myös aikajanan ulkopuolelta ja silloin on helpompi tehdä 

yleisempiä ja laajempia yleistyksiä. 

4.1.5 MUISTIN TOIMINNAN HAASTEITA 

Perusterveen ihmisen muistin toiminta on pääosin luotettavaa  

muistellessamme myös ajassa kauempana olevia menneitä tapahtumia tai 

ajanjaksoja mutta Schacterin (2001) mukaan joissain tilanteissa 

muistijärjestelmien sivutuotteena syntyy myös tilanteita, joissa muistin  

toimintatapa aiheuttaa ihmisille vaikeuksia (Schacter, 2001). 

Potilastutkimuksien perusteella esim. Luria (1968) tuli siihen tulokseen, että 

liian tarkka yksityiskohtien muistaminen vaikeuttaa tai jopa estää abstraktia 

ajattelua. Toisaalta Luria (1968) toi esiin, että silloin, kun muistamme 

vähemmän yksityiskohtia, olemme alttiimpia myös muistin virheille, emme 

muista missä yhteydessä, koska ja keneltä kuulimme asiasta vai luimmeko 

siitä. Tällaisissa tilanteissa olemme hänen mukaansa alttiita yhdistämään 

menneisiin tapahtumiin yksityiskohtia, joita siellä ei ollut. Lurian (1968) 

mukaan väärin yhdistetyt yksityiskohdat voivat liittyä myöhempään 

kokemukseen, toisilta saatuun tietoon tai ne on otettu mukaan kysymyksen 

asettelusta. Jos palautamme mieleen yleiset piirteet tapahtumasta ja olemme 

unohtaneet yksityiskohdat, altistumme väärin kohdistamiselle. Tällainen 

abstraktiotason nostaminen tuli esiin laboratoriokokeissa, joissa 

koehenkilöille näytettiin samaan asiaan liittyviä sanoja ja mieleen 

palauttamisessa he palauttivat myös niitä ylemmän tason sanoja, jotka 

yhdistivät heille näytettyjä sanoja (Schacter, Verfaellie, & Pradere, 1996; 

Schacter & Buckner, 1998). 

Schacter (2001) erottelee seitsemän eri tilannetta, joissa ihmiset kokevat 

muistin aiheuttavan heille vaikeuksia. Ajan myötä tapahtuvaa muiston 

heikkenemistä tai katoamista Schacter (2001) pitää muistin peruspiirteenä. 

Jos keskittyminen on muualla kuin siinä, mikä tulisi muistaa ja painaa 

mieleen, tietoa ei tallenneta lainkaan, eikä sitä silloin voi myöskään palauttaa 

mieleen. Joissain tilanteissa mieleen palauttaminen ei onnistu sillä hetkellä, 

kun sitä aktiivisesti etsimme mieleen palautettavaksi. Schacter (2001) kuvaa 

myös tilanteita, missä muisto liitetään väärään lähteeseen, kuvitelmaa 

saatetaan pitää todellisuutena, toisen henkilön kertomaa muistoa voidaan 

pitää omana muistona tai sekoitetaan esimerkiksi kuulinko vai luinko tiedon. 

Muistot voivat syntyä myös mieleen palauttamisen hetken aikana 

ulkopuolisista vaikutteista kuten johdattelevien kysymysten, toisten 

henkilöiden antaman palautteen, huomautusten tai ehdotusten seurauksena. 

Näin voi syntyä muistoja tapahtumista, joita henkilö ei ole kokenut tai 

henkilön omat muistot muuttuvan sen mukaisiksi, mitä johdattelija hänelle 

ehdottaa. Schacterin (2001) mukaan ihmiset tekevät toimitustyötä, 

rakentavat, koostavat ja kirjoittavat muistojaan kokonaan uudestaan, myös ei-

tietoisesti, sen perusteella mitä tiedämme tai uskomme mieleen palauttamisen 
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hetkellä. Mennyt tapahtuma tai elämänvaihe voidaan kuvata mieleen 

palauttamishetkellä niin, että siinä on enemmän nykyisiä tunteitamme ja 

käsityksiämme kuin niitä käsityksiä tai tunteita, mitä tapahtumahetkellä 

koimme (Schacter, 2001). Nykyinen tieto, uskomukset ja tunteet voivat 

vaikuttaa menneisyyttä koskeviin muistoihimme ja muotoilla nykyisiä 

käsityksiämme ihmisistä ja esineistä. Schacter (2001) uskoo, että kun 

tunnistamme tämän muistojen muuttumisen mahdollisuuden, voimme 

pienentää tästä johtuvia vääristymiä.  

Vaikka useissa tilanteissa luotamme muistin toimintaan ja 

mahdollisuuteen palauttaa sama asia mieleemme uudestaan ja uudestaan 

lähes samanlaisena, kuten todistajalausunnoissa, muistin toimintaa pitävät 

muutkin kuin Schacter ja Luria joiltain osin myös epäluotettavana. Loftuksen 

(1995;  2003; 2004) vuosikymmeniä kestänyt tieteellinen tutkimus ihmisten 

muistin toiminnasta on saanut hänet vakuuttumaan, että muistikuvamme 

ovat epäluotettavia, valikoivia ja muuttuvia. Muistin epäluotettavuus on saatu 

esiin esimerkiksi kuvailemalla tapahtumaa kahdessa eri tilanteessa muuten 

samalla tavalla mutta vaihtamalla yksi sana toiseksi.  Tilanteessa, missä 

autokolarista puhuttaessa käytetään joko ilmausta ”autot törmäsivät” tai 

”autot osuivat toisiinsa”, tutkimuksiin osallistuneiden kuvaukset erosivat 

toisistaan. Törmäsi sanaa käytettäessä tutkimukseen osallistuneet olivat 

valmiimpia esittämään väärän väitteen lasinsirpaleista, vaikka niitä ei 

alkuperäisessä tilanteessa ollut. Loftuksen tutkimukset osoittavat, että 

muistijärjestelmämme kykenee muuttamaan pieniä yksityiskohtia tai 

luomaan laajoja tapahtumia, joita ei ole koskaan tapahtunut. Kolmen 

suggestiivisen haastattelun jälkeen noin neljännes koehenkilöistä uskoi joko 

kokonaan tai osittain, heille kerrotun valemuiston. Joissain tapauksissa 

ihmiset olivat itse täysin vakuuttuneita näistä valemuistoista. Nämä 

tutkimuksiin osallistuneet kehittivät hyvin rikastettuja valemuistoja, joissa oli 

yksityiskohtia ja lisäksi he ilmaisivat tunteitaan sellaisten tapahtumien 

suhteen, joita ei koskaan tapahtunut. Nyt uudempi tutkimus osoittaa, että 

valemuistojen ja uskomusten istuttaminen johtaa monivaikutteisiin ja 

mahdollisesti pitkäaikaisiin seuraamuksiin. Jos muistiin istutetaan väärä 

uskomus, se vaikuttaa henkilön myöhempään käyttäytymiseen ja 

uskomuksiin (Loftus, 2004; 2005). Loftuksen (2003) mukaan tapahtumien 

jälkeen saatu tieto on useissa tilanteissa vaikuttanut muistikuvan mieleen 

palauttamiseen ja se voi muuttaa tapahtuman muistikuvaa. Joissain kokeissa 

jälkikäteen kerrotun väärän tiedon vaikutukset muistiin ovat Loftuksen 

mukaan tuottaneet 30–40 % eron muistisuoritukseen. Tapahtuman jälkeen 

saatu tieto voi siis muuttaa muistikuvaa ja jopa johtaa uusien, väärien 

objektien eli sellaisten esineiden tai tapahtumien, joita ei alun perin ollut 

tapahtumassa läsnä, tuomiseen mukaan muistikuvaan tapahtumasta. Oeberst 

työryhmineen (2021) sai omissa tutkimuksissaan tukea sille, että ihmisille voi 

istuttaa vääriä muistikuvia esimerkiksi enemmän tai vähemmän 

suggestatiivisilla haastatteluilla (Oeberst, Wachendörfer, Imhoff, & Blank, 

2021). Vähäisen suggestiivisuuden haastattelussa saatiin tuotettua 27 % vääriä 
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muistoja ja massiivisella suggestiolla tuotettiin 56 % vääriä muistoja 

haastateltaville koehenkilöille. Vääriä muistoja saatiin myös vähennettyä 

kertomalla koehenkilöille mahdollisista vääristä muistoista ja samalla oikeita 

muistoja korostettiin. Tällä saatiin peruttua väärien muistojen määrää kolmen 

seuraavan haastattelun aikana ja väärien muistojen määrä palasi perustasolle 

eli ensimmäisen haastattelun 15–25 %. Vuoden seurannassa väärien 

muistojen määrä putosi vielä 5 %, kun haastatellut torjuivat aktiivisesti vääriä 

muistoja (Oeberst ym., 2021). 

4.1.6 TIETOISET JA EI-TIETOISET TAI AUTOMAATTISET PROSESSIT 

Tutkijoiden kesken alkaa olla yhteisymmärrys siitä, että psykologiset 

prosessimme, ajatuksemme, uskomuksemme, tuntemuksemme, 

havaintomme, tunteemme, aikomuksemme, toimintamme ja muistomme 

muodostetaan taustalla, nopean ja tehokkaan, ei-tietoisen aivotoiminnan 

tuloksena (ks. esim. Halligan & Oakly, 2018; Bargh & Tanya, 1999). Sekä 

subjektiivista kokemusta tietoisuudesta, että siihen liittyviä psykologisia 

prosesseja kuten ajattelu, uskomukset, ideat, tavoitteet jne. pidetään 

tiedostamattomien prosessien rakenteita. Halligan ja Oakly (2018) 

siteerasivat George Millerin ajatusta siitä, että ajattelumme lopputulos tulee 

tietoisuuteen, ei ajatteluprosessi. Prosessit, jotka tuovat tiedon 

tietoisuuteemme ovat Millerin mukaan tiedostamattomia eli kun palautamme 

mieleemme muiston, tietoisuuteemme ei tule tieto mistä muistijälki löytyi. Ei-

tietoisten prosessien ajatellaan Halligan ja Oakleyn (2018) mukaan vastaavan 

kaikista ydintoiminnoistamme, myös biologisista prosesseista pääosin niin, 

ettemme tiedosta asiaa. Neurobiologisesta näkökulmasta monimutkaisetkaan 

elollisten toiminnot eivät ole tietoisten prosessien ohjaamia, vaan niitä 

ohjaavat luonnonvalinnan perusteella ilmenevät adaptiiviset prosessit. Tämän 

perusteella he ehdottavat, että tietoisen ja tiedostamattoman erottelu ei aina 

ole hyödyllistä yrittäessämme ymmärtää ihmisten toimintaa. Voisi olla 

hyödyllisempää ajatella asiaa jatkumona, jossa tiedostamattomasta tule 

yhtenäisenä virtana joitain asioita tietoiseen mieleemme mutta kaikkiaan kyse 

on samasta yksilöstä, hänen kokemuksistaan, tulkinnoistaan ja tavoitteistaan 

(Halligan & Oakley, 2018).  

Assosiaatiot eli yhteydet ja säännönmukaisuudet siitä, mitkä asiat kuuluvat 

yhteen, mitä tapahtuu tietyn asian tai tapahtuman jälkeen, ovat yksi keino, 

jolla ihmiset voivat kokea vakaan ja yhtenäisen käsityksen maailmasta. Näiden 

opittujen yhteyksien avulla on arvioitu, että ihmisten on helpompi ennustaa 

tulevia tapahtumia, suunnitella ja päättää milloin lähestyä ja milloin välttää 

tilanteita (Bar, 2004). Afiki ja Bar (2020) määrittelevät assosiaatiot 

yhteyksinä, jotka ilmenevät yhdessä, ovat aktivoitavissa yhdessä ja ovat 

merkityksellisiä samassa kontekstissa. Assosiatiivisen ajattelun oletetaan 

etenevän yhdestä käsitteestä siihen linkittyneisiin muihin käsitteisiin 

säännöllisesti, yhtenäisesti ja ilmeisen sujuvasti, automaattisesti (esim. Afiki 

& Bar, 2020). Yleisesti pidetään selvänä, että assosiaatioiden avulla 



                                                                                                        Muistojen ja kuvitelmien muutokset 

103 

vaikutetaan muistin toimintaan, esimerkiksi mieleen palauttamiseen ja 

ennusteiden luomiseen. Muistin toiminnasta on esitetty aktivaation 

leviämisen teoria, jonka mukaan käsitteet pidetään muistissa yhteen 

kytkettyinä nippuina (engl. nodes), jotka ovat yhteydessä toisiinsa 

assosiatiivisilla linkeillä (esim. Anderson, 1983; Collins & Loftus, 1975). Yhden 

nipun aktivoituminen leviää siihen yhteydessä oleviin muihin nippuihin ja 

käsitteisiin muistiverkostossa. Tämän aktivoitumisen oletetaan olevan 

automaattista, nopeaa ja tiedostamatonta (esim. Barrett & Rugg, 1990; Neely, 

1977). 

Useissa kognitiivisissa prosesseissa ihmisten katsotaan luottavan 

assosiaatioihin ja etsivän assosiaatioiden koherenssia, yhtenäisyyttä, 

ympäröivästä maailmasta. Assosiaatioiden koherensilla tarkoitetaan tässä 

sitä, että maailmassa asiat tapahtuvat kuten oletamme niiden tapahtuvan. 

Vertaamme tapahtunutta sisäiseen malliimme maailmasta ja 

ympäristöstämme. Assosiaatioiden oletetaan olevan opittuja, johdettuja 

tilastollisista säännönmukaisuuksista sen perusteella, mikä on aikaisemmin 

ollut relevanttia, merkityksellistä ja tärkeää. Tilanteissa, missä tätä 

säännönmukaista yhteyttä ei löydy, tunnumme jatkavan yhteyksien etsintää ja 

tänä aikana kasvanut kognitiivinen kuorma vaikuttaa mm. välittömästi 

seuraavien tehtävien suorittamiseen (esim. Afiki & Bar, 2020; Bar, 2004; Bar, 

2007; Bar-Anan, Liberman, & Trope, 2006). Muistojen mieleen 

palauttaminen passiivisena prosessina on jo haastettu. McRae ja Jones (2013) 

esittivät  kuitenkin tukea käsitykselle, että mieleen palauttaminen on melko 

automaattinen prosessi. Mieleen palauttamisen hetkellä häiriöt ja huomion 

jakautuminen muualle voivat hidastaa mieleen palauttamisen prosessia, 

mutta sillä ei ole katsottu olevan vaikutusta mieleen palautettavien 

muistijälkien tarkkuuteen. Nämäkin tutkijat ovat tarvinneet ilmiön 

selittämiseen maailmasta tallessa pidettäviä representaatioita tai rakenteita. 

Näiden tutkijoiden mukaan mieleen palauttamista voidaan parantaa jonkin 

verran yhdistämällä henkilökohtaisia tietoja yleiseen tietoon maailmasta ja 

käyttämällä jo aikaisemmin talletettuja rakenteita, jotka on organisoitu 

maailmasta ja sen toiminnasta muodostuneiden käsitysten varaan. 

Henkilökohtaisen tiedon ja yleisen tiedon yhdistämisen avulla voisimme 

tehdä oletuksia ja johtopäätöksiä siitä, miten tulkita ja prosessoida 

saamiamme tietoa (esim. McRae & Jones, 2013). Vaikka mieleen 

palauttamista pidetään nykyisin melko aktiivisena prosessina (esim. Dings & 

Newen, 2021), niin näitä representaatioita ja rakenteita aktivoimalla 

kommunikaatiomme ei koostuisi vain sanoista ja merkityksistä vaan myös 

sellaisista osuuksista mitä ei sanota ja yhteisestä ymmärryksestä siitä 

kulttuurista ja ympäristöstä missä elämme. Tallessa olevien rakenteiden 

avulla on voitu selittää, miten voimme palauttaa mieleen muistikuvia vain 

osatiedon varassa ja niiden perusteella on kuvattu myös muistivirheitä, kun 

oletetut tapahtumat liitetään tai lisätään tilanteisiin, missä ne eivät oikeasti 

tapahtuneet (McRae & Jones, 2013). 
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Nykykäsityksen mukaan tietoisessa mieleen palauttamisessa tapahtuma 

kootaan intensiivisen rakennusprosessin avulla aivoissa tallessa pidettävistä 

muistijäljistä (esim. Dings & Newen, 2021). Tutkijat tulkitsevat, että muistoja 

voi muokata, jo talletettuja tapahtumaan liitettyjä käsitteitä voi tulkita 

uudelleen, tapahtumaa mieleen palauttaessaan rakennettavaan muistoon voi 

valita mukaan koostamistilanteesta riippuen eri osuuksia ja koostamishetkellä 

merkitykselliseltä tuntuvaa tietoa. Muistokoosteemme ilmeisesti muuttuvat 

ajan kuluessa niin, että ainakin uuden oppiminen, muuttuneet käsitykset ja 

muisteluhetki vaikuttavat siihen, millaiseksi kokoamme muistokoosteen 

tietyllä hetkellä. Olen kiinnostunut selvittämään, kuinka samanlaisia tai 

erilaisia muistokoosteita osallistujat rakentavat pidemmällä aikavälillä 

luonnollisen  elämän tilanteissa, missä kaksi muisteluhetkeä pidetään  

mahdollisimman samanlaisena tai kun tarkastelunäkökulmaa vaihdetaan.  

 

4.2 TUTKIMUSKYSYMYS 

Tutkimuksen osassa I tutkin sitä, miten paljon ja minkälaisia muutoksia 

muistoissa tulee esiin yrittäjäkurssin aikana. Tämän tutkimuksen luonnollisen  

elämän tilanteessa osallistujilla on merkityksellisiä muistoja, joita he 

haastattelujen hetkellä palauttavat mieleensä. Tässä tutkimuksessa tavoitteeni 

ei ole erotella eri muistijärjestelmiä erikseen, vaan seurata samojen 

vihjesanojen avulla mieleen palautettua kokonaisuutta ja tällaisessa 

muistokoosteessa esiin tulevia muutoksia. Erityisesti haluan selvittää kuinka 

paljon muistot muuttuvat, kun osallistujat rakentavat muistokoosteen 

yrittäjäkurssin alussa ja noin kuuden kuukauden kuluttua yrittäjäkurssin 

lopussa. Muiston tai tapahtuman uudelleen rakentamisen käsityksen mukaan, 

mieleen palauttamisen hetkellä käytettävä näkökulma saattaa vaikuttaa 

siihen, millaiseksi muisto kootaan. Vertaan muistokoosteita, kun osallistujat 

muistelevat mennyttä tapahtuma-ajanjaksoa sekä omasta näkökulmastaan 

(engl. field) että toisen henkilön näkökulmasta (engl. observer). Episodisten 

muistojen ajatellaan muuttuvan ajan myötä semanttisemmiksi eli yleistyvän. 

Tutkin, ovatko osallistujien eri haastattelukerroilla rakentamat 

muistokoosteet yksityiskohtaisia ja konkreettisia vai yleistyneitä ja 

abstrakteja. Lisäksi halusin tietää käyttävätkö osallistujat eri 

haastattelukerroilla samoja käsitteitä muistellessaan liikeideansa 

havaitsemisen ajanjaksoa. Selvitän myös mieleen palautettujen muistojen 

valenssin, sen kuinka paljon osallistujat käyttävät tavoitteensa kannalta 

positiiviseksi tai tavoitteensa kannalta negatiiviseksi tulkittavia ilmauksia ja 

onko valenssilla yhteyttä päätöksentekoon, tässä yrityksen 

perustamispäätökseen.   

 

Tutkimuksen osan I tutkimuskysymys on: miten paljon ja minkälaisia 

muutoksia muistoissa tulee esiin yrittäjäkurssin aikana? Etsin 
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vastauksia tutkimuskysymykseen kolmen aineistolle esitetyn kysymyksen 

avulla. 
- Miten paljon osallistujat ottivat esiin samoja asioita muistellessaan 

liikeideansa havaitsemista samojen teemojen mukaisesti 

yrittäjäkurssin alussa ja yrittäjäkurssin loppuessa noin kuuden 

kuukauden kuluttua? 

- Miten yrittäjäkurssille osallistuvien puhe muuttui, kun heitä 

pyydettiin pohtimaan samojen teemojen mukaisia aiheita ensin 

oman osaamisen näkökulmasta ja noin kuukauden kuluttua itse 

valitsemansa toisen henkilön näkökulmasta?  

- Miten paljon osallistujat käyttivät positiivisia ja negatiivisia 

ilmauksia tai abstraktia kieltä tai muuttivat käsityksiään, 

muistellessaan jo aikaisemmin havaittua liikeideaansa samojen 

teemojen avulla noin kuukauden välein tehtyjen neljän 

haastattelukerran aikana. 

4.3 AINEISTOT JA ANALYYSIT 

Ihmisten kokemukset ja tässä tutkimuksessa esimerkiksi osallistujien 

liikeidean havaitsemisen ajankohta ja sen aikaiset käsitykset ovat jokaiselle  

henkilökohtainen, subjektiivinen asia. Kun henkilö kertoo samasta 

tapahtumasta tai ajanjaksosta useamman kerran, samojen vihjesanojen 

avulla, voidaan laskea, kuinka paljon samoja tai eri asioita henkilö otti esiin 

eri muistelukerroilla. Vastaavasti, vaikka kaikilla osallistujilla on omat 

liikeideat ja niiden havaitsemisajanjaksot, voidaan kuukausien välein 

toteutetuilla haastattelukerroilla saada esiin jokaisen muistoissa ja 

kokemuksissa tämän kuuden kuukauden tarkastelujakson aikana esiin tulevia 

muutoksia. Kaikkien osallistujien liikeidean havaitsemisesta oli kulunut 

vähintään kuukausia, he olivat kertoneet liikeideastaan jo yrittäjäkurssille 

hakiessaan, eli voidaan katsoa, että kaikilla muistot olivat pitkäkestoisen 

deklaratiivisen muistijärjestelmän piirissä. Tutkimus on toteutettu 

monimenetelmällisesti, kaksi tutkijaa keräsi neljän eri haastattelukerran 

aikana aineistoa sekä vapaasti teemojen avulla tuotetusta puheesta että 

määrämuotoisista kyselyistä. Luvussa 2 esittelin menetelmät tarkemmin. 

Valitsin tämän tutkimuksen osallistujat harkinnanvaraisesti, koska 

muutostutkimukseen on hyvä saada mahdollisimman homogeeninen joukko 

osallistujia. Myös haastattelutilanteet on hyvä pitää mahdollisimman 

samanlaisina. Aineisto on koottu yrittäjäkurssille osallistuneiden akateemisen 

koulutuksen saaneiden naisten ryhmästä. Tutkimukseen vapaaehtoisesti 

ilmoittautuneille kymmenelle osallistujalle yhteistä on tavoite yrittäjäksi 

ryhtymisestä, oman liikeidean ympärille perustettavan yritystoiminnan 

käynnistäminen ja yrittäjäkurssille osallistuminen. Luvussa 3 kävin läpi 

osallistujien tietoja ja totesin heidät perusterveiksi työikäisiksi, jotka pystyivät 

muistamaan kuukausien takaisia tapahtumia ja kertomaan niistä. En löytynyt 

syitä, miksi joku osallistujista pitäisi sulkea pois muistitutkimuksesta. 

Tutkimukseen osallistuneet halusivat perustaa yrityksen, he ilmoittautuivat 
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vapaaehtoisesti yrittäjäkurssille ja kaikki kymmenen tutkimukseen 

osallistujaa olivat keksineet liikeidean ennen yrittäjäkurssin aloittamista. 

Kaikki osallistujat suorittivat yrittäjäkurssin loppuun, heidän voidaan katsoa 

olleen kurssin aikana motivoituneita oppimaan lisää yrityksen perustamisesta 

ja yrittäjänä toimimisesta. Tässä tutkimuksen osassa I osallistujia pyydettiin 

muistelemaan sitä ajanjaksoa, niitä tapahtumia ja niitä käsityksiä, joita heillä 

oli silloin, kun he keksivät liikeideansa. 

Tiedetään, että haastattelija saattaa istuttaa haastateltaviin valemuistoja 

(Luria, 1968;  Loftus, 2004; 2005; Schacter, 2001; Oeberst ym., 2021). Tässä 

tutkimuksessa tutkijat halusivat välttää osallistujien muistokoosteisiin 

vaikuttamista muilta osin kuin antamalla heille samat ohjeet ja teemat eli 

vihjesanat, joiden perustella heitä pyydettiin kertomaan jokaisen 

henkilökohtaisesta menneestä tapahtuma-ajanjaksosta. Psykologit Ronald 

Fisher ja Edward Geiselman kehittivät 1980-luvulla kuulustelumenetelmän, 

jolla pyrittiin välttämään johdattelevia tai vihjailevia kysymyksiä (esim. 

Geiselman, Fisher, MacKinnon, & Holland, 1985; Fisher & Geiselman, 2010). 

Menetelmä nimettiin kognitiiviseksi kuulusteluksi ja se perustuu säädellyissä 

muistitutkimuksissa saatuihin tuloksiin. Tässä kuulustelumenetelmässä 

henkilöä pyydetään ensin avoimella kysymyksellä kertomaan kaikki käsillä 

olevasta tapahtumasta. Seuraavaksi pyritään aktivoimaan niiden 

yksityiskohtien muistihakua, jotka eivät palautuneet mieleen avoimen vaiheen 

aikana. Tässä vaiheessa henkilö yrittää mielessään luoda asiayhteyden tai 

tilanteen, jossa tapahtuma koettiin. Laboratoriotutkimusten perusteella 

asiayhteyden luominen mieleen voi parantaa mieleen palauttamista. 

Seuraavaksi henkilöä pyydetään palauttamaan tapahtuma mieleen eri 

aikajärjestyksessä, koska näin on laboratorio oloissa saatu parempia 

muistamistuloksia. Lopuksi henkilöä pyydetään ajattelemaan tapahtumaa eri 

näkökulmista ja tämän avulla henkilön toivotaan huomaavan tapahtumasta 

jotain, mikä oli jäänyt huomioimatta. Myöhemmin tähän menetelmään on 

lisätty kuulustelijan ja todistajan välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja 

viestintää tukevia menetelmiä. Menetelmää on tutkittu ja todettu, että se 

parantaa todistajan mieleen palauttamista merkittävästi. Myös kognitiivisen 

kuulustelun avulla voi saada henkilöt tuottamaan epätarkkaa tietoa, mutta 

tutkimusten mukaan sitä on vähän, eikä ole osoitettu, että kognitiivinen 

kuulustelu pienentäisi tuotettujen muistojen tarkkuutta. 

Tässä tutkimuksen osassa I käytetty teemahaastattelumenetelmä mukaili 

väljästi kognitiivisen kuulustelun menetelmää. Osallistujia pyydettiin jokaisen 

neljän teemahaastattelun alussa avoimella kysymyksellä kertomaan omasta 

tilanteestaan. Seuraavaksi pyrittiin aktivoimaan muistihakua vihjesanojen eli 

teemojen avulla. Osallistujat lukivat kirjalliset ohjeet siitä, mitä kullakin 

teemalla tarkoitettiin (ohjeet ovat liittenä 4). Tutkijat palauttivat osallistujien 

mieleen teeman, mistä oli tarkoitus puhua, mikäli puhe poikkesi kauas 

aiheesta. Kaikki osallistujat sekä puhuivat annetuista teemoista yhdestä 

kerrallaan että kirjoittivat niistä muutamalla sanalla puolistrukturoituun 

käsitekarttaan. Kaikkien neljän teemahaastattelun yhteydessä osallistujat 
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valitsivat itse sen järjestyksen, missä he täyttivät puolistrukturoidulle 

käsitekartalle teemojen mukaisia asioita. Kahden eri haastattelukerran aikana 

osallistujia pyydettiin katsomaan muistojaan liikeidean havaitsemisesta eri 

näkökulmista, ensin oman osaamisensa näkökulmasta ja seuraavassa 

haastattelussa ulkopuolisen, toisen henkilön näkökulmasta. Tutkijat ja 

osallistujat keskustelivat ennen ja jälkeen haastatteluja jonkin verran myös 

muista aiheista ja haastattelujen ilmapiiri pyrittiin pitämään 

luottamuksellisena ja rentona. 

Teemahaastattelujen teemojen aiheet valittiin sekä aikaisemman 

yrittäjyystutkimuksen perusteella että tarpeestani käyttää sopivan abstrakteja 

käsitteitä, jotka eivät rajoita osallistujien puhetta liikaa mutta rajaavat 

käsiteltävän aihepiirin riittävän tarkasti ja kontekstiin liittyen 

ymmärrettävästi.  Teemojen, joista osallistujia pyydettiin puhumaan, 

haluttiin olevan osallistujille hyödyllisiä heidän pohtiessaan liikeideaansa ja 

yrityksen perustamista. Saadessaan puhua itselleen kiinnostavista ja 

yritystoiminnan kannalta hyödyllisiksi kokemistaan aiheista, osallistujat 

jaksaisivat luultavammin olla mukana kaikilla haastattelukerroilla reilun 

puolen vuoden aikana. Yrittäjyystutkijat Huuskonen (1992), Puhakka (2003), 

Krueger (2005) sekä West, Gatewood ja Shaver (2009) ovat tunnistaneet 

yrittäjille tärkeitä subjektiivisia tekijöitä kuten taustatekijät, tilannetekijät ja 

henkilökohtaiset ominaisuudet sekä tärkeitä resursseja kuten immateriaaliset 

resurssit, sosiaaliset resurssit ja materiaaliset resurssit. Näitä kuutta 

aihe aluetta, teemaa, käytiin läpi kaikilla haastattelukerroilla, jokaisen 

osallistujan kanssa. Kaikkia kymmentä tutkimukseen osallistujaa pyydettiin 

kaikkien haastattelukertojen aikana pohtimaan liikeideansa havaitsemisen 

tapahtuma-ajanjaksoa näiden kaikkien kuuden teeman avulla.    

Kaikkien neljän haastattelukerran aikana paikalla oli kaksi tutkijaa, 

lisäkseni aineistoja oli keräämässä yrittäjäkurssin järjestäjän projektitutkija. 

Haastattelukerrat toteutettiin niin, että kurssin projektitutkija vastasi 

teemahaastatteluista ja itse vastasin suunnitelmahaastatteluista. 

Kumpikin tutkija oli läsnä joko fyysisesti tai etäyhteyden avulla kaikissa 

haastattelutilanteessa kaikilla haastattelukerroilla. Haastattelukertojen 

aikana tuotettu puhe tallennettiin ja litteroin sen kirjalliseen muotoon. 

Kirjoitin haastattelukertojen tapahtumista huomioitani 

tutkimuspäiväkirjaan ja niitä tietoja käytin lähinnä tarkistuksiin, 

varmistamaan muiden aineistojen avulla saatujen tietojen 

yhteneväisyys. Tarkempi kuvaus menetelmistä ja tutkimusasetelmasta löytyy 

luvusta 2.  

Teemahaastattelut etenivät niin, että osallistujia pyydettiin sekä 

kertomaan liikeideansa havaitsemisen ajanjaksosta että kirjoittamaan ja 

piirtämään teemojen mukaiset huomionsa puolistrukturoituun 

käsitekarttaan. Kaikki osallistujat saivat kirjalliset ohjeet, joissa kuvattiin 

teemat ja kerrottiin niistä esimerkkejä. Samoin kaikki saivat kirjalliset ohjeet 

teemojen mukaisen puolistrukturoidun käsitekartan piirtämiseen. Kaikki 

ohjeet löytyvät liitteestä 4. Teemahaastatteluissa oleellista oli saada 
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haastateltavat kertomaan itsestään ja omasta liikeideastaan niin, että tutkijat 

saivat mahdollisimman kattavan, yhtenäisen käsityksen haastateltavan 

kuvauksista. Haastattelijat kysyivät tarkennuksia ja pyysivät lisäselvityksiä, 

jos katsoivat sen tarpeelliseksi varmistaakseen, että ovat ymmärtäneet asian 

haastateltavan tarkoittamalla tavalla. Haastatteluille varattiin noin tunti aikaa 

mutta osallistujille annettiin tarpeen mukaan myös jonkin verran lisäaikaa 

kuvata tilannettaan.  Haastattelujen eteneminen ja sekä osallistujien että 

tutkijoiden roolit on kuvattu liitteessä 5. Keskeisenä osana tätä tutkimusta on 

se, mitä yrittäjäkurssilla opeteltiin, kun haastattelut tehtiin. Taulukkoon 9 on 

koottu tiedot yrittäjäkurssin sisällöistä, haastattelujen aikajanasta suhteessa 

yrittäjäkurssiin ja aineiston keräämisen menetelmistä.   

Taulukko 9. Yrittäjäkurssin sisältö ja haastattelukertojen aikana koottujen aineistojen 
jakautuminen aineistoille esitettyjen kysymysten mukaan.   

 
 

Kuukausia kestäneen yrittäjäkurssin aikana esiin tulevien muutoksien 

määrää osallistujien muistoissa selvitin vertaamalla ensimmäisen (H1) ja 

viimeisen (H4) haastattelukerran aikana koottua aineistoa. Nämä kaksi 

haastattelukertaa, neljän haastattelukerran kokonaisuudesta ensimmäinen ja 

viimeinen haastattelukerta toteutettiin muilta osin samalla tavalla, mutta 

ensimmäisen haastattelun yhteydessä osallistujilta kysyttiin 

lähtötilannekysymykset ja viimeisen haastattelun yhteydessä heiltä kysyttiin 

lopputilannekysymykset. Näkökulman vaihtamisen vaikutuksia muistoihin 

selvitin vertaamalla haastattelukertojen kaksi (H2) ja kolme (H3) 

aineistoja. Nämä kaksi haastattelukertaa toteutettiin muuten samalla tavalla 

mutta osallistujia pyydettiin muistellessaan käyttämään oman osaamisen 

näkökulmaa haastattelukerralla kaksi ja haastattelukerralla kolme 

pohtimaan teemojen mukaisia aiheita toisen henkilön näkökulmasta. 

Kaikki osallistujat saivat itse valita, kenen näkökulmasta he asioita 

tarkastelivat.  Tarkempi kuvaus kaikista haastattelukerroista, tutkijoiden ja 

osallistujien rooleista ja haastattelujen etenemisestä on liitteessä 
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5.  Taulukkoon 10 olen koonnut aineistolle esitetyt kysymykset ja tiedon siitä, 

mitä aineistoa analysoin vastauksien saamiseksi. 

Taulukko 10. Tutkimuksen osan I tutkimuskysymys, aineistolle esitetyt kysymykset ja aineistot, 
joita analysoimalla etsin kysymyksiin vastauksia. 

       
 

Aineiston keräämistä ohjasi ensisijaisesti kiinnostukseni osallistujille 

itselleen merkityksellisten menneiden muistojen muutoksista kuukausien 

kuluessa, kun he samanaikaisesti opettelivat heille uutta merkityksellistä 

tietoa luonnollisessa ympäristössä. Aineiston analysointia ohjasi lisäksi tämän 

tutkimuksen osan I tutkimuskysymys.   

Teemahaastatteluilla koottujen laadullisten aineistojen analyysin toteutin 

sisällönanalyysin keinoin. Litteroituani haastattelut, luin ne kaikki sekä 

haastattelukerroittain, että jokaisen osallistujan haastattelut peräkkäin. 

Vastaavasti kävin läpi tutkimuspöytäkirjat ja puolistrukturoidut käsitekartat. 

Näin muodostuneen kokonaiskuvan perusteella aloitin seuraavassa vaiheessa 

litteroitujen haastattelujen työstämisen.  Ensimmäisessä vaiheessa analysoin 

haastatteluaineistot sisällönanalyysin keinoin luokitellen ja kvantifioiden 

(Eskola & Suoranta, 2008; Silverman, 2005). Sisällönanalyysin tavoitteena 

oli luokitella haastatteluaineisto analyysiluokkiin raportoinnin 

helpottamiseksi. Luokittelu auttoi myös hahmottamaan 

aineistoa. Erottelin osallistujien puheet omiksi tiedostoiksi niin, että teemat 

pysyivät eroteltavissa toisistaan. Teemoittain erottelin esiin nostetut aiheet ja 

laskin tuotetun puheen määrät riveinä. Tulkintoja, käsityksiä ja niissä 

tapahtuneita muutoksia halusin verrata keskenään ja vertailukelpoista tietoa 

sain käyttämällä saman osallistujan kunkin teeman yhteydessä tuottamaa  

puhetta, puolistrukturoituja käsitekarttoja tai samoihin kysymyksiin saatuja 

vastauksia rinnakkain. Teemoittain kootusta aineistosta oli mahdollista 

erottaa yhden osallistujan jokaisen haastattelukerran yhteen teemaan liittyvät 

aiheet, esimerkiksi vaikka taustatekijät, ja siinä yhteydessä tuotetun puheen 

aikana esiin nostetut aiheet. Lisäksi pystyin kokoamaan kaikkien osallistujien 

samaan teemaan liittyvät aiheet yhteen. Aiheiden määrät laskin sekä 
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osallistujittain että teemoittain. Samoin teemoittain jaotellusta, jokaisen 

omasta aineistosta etsin tavoitteen kannalta positiivisia puheenvuoroja ja 

niitä vertasin siihen, mitä osallistujat itse tulkitsivat positiivisiksi puheiksi.  

Positiiviseksi tulkitsemiani puheita vertasin puolistrukturoidulle 

käsitekartalle osallistujien itsensä positiiviseksi merkitsemiin 

asioihin. Teemoittain jaotellusta, jokaisen omasta aineistosta erottelin ne 

osuudet, jotka viittasivat samaksi tulkitsemaani asiaan. Osallistujien 

teemapuheista erottelin myös sekä abstraktit että konkreettiset ilmaisut ja 

laskin niiden määrät. Lisäksi erottelin teemapuheista yrittäjyyteen 

liittyvät ammattisanastoksi katsottavat termit. Näitä termejä vertasin 

yrittäjäkurssilla käytettyyn sanastoon saadakseni selville tulivatko kurssilla 

käytetyt käsitteet mukaan muistokoosteisiin.  

Samoja tai eri asioita osallistujien puheista tulkitessani, otin huomioon 

lauseet ja lauseyhteydet tai useamman sanan kuvaukset asiasta. Erottelin 

samaksi ja eri asiaksi tulkitsemani osuudet omiksi kokonaisuuksiksi 

osallistujittain, haastattelukerroittain ja teemoittain. Aina osallistuja 

ei käyttänyt liikeideastaan puhuessaan suoraa ilmausta asiasta tai 

yrittäjyydestä puhuessaan käyttänyt juuri tiettyä samaa sanaa. Tulkitsi 

osallistujan puheesta kaikki ne osuudet, jotka viittasivat liikeideaan ja 

käsittelin niitä samoina aiheina, samaan kategoriaan kuuluvina. Vastaavasti 

tulkitsin kaikki yrittäjyyteen viittaavat ilmaukset samaan kategoriaan 

kuuluviksi. Koska haastatteluja tekemässä oli kaksi tutkijaa ja teimme 

yrittäjäkurssia varten erikseen yhteenvedon teemahaastatteluista 

yrittäjäkurssin kehittämisen tarpeisiin, kävimme myös samoiksi tulkittavat 

keskeiset ilmaukset ja käsitteet yhdessä läpi. Tutkijat tulkitsivat osallistujien 

puhetta ja ilmauksia yhdessä parantaakseen tulkintojen luotettavuutta. 

Merkitsin litteroituihin haastatteluaineistoihin ne kohdat, joissa puhe oli 

tavoitteen saavuttamisen eli liikeidean ympärille yritystoiminnan 

perustamisen kannalta positiivista, tavoitetta edistävää tai negatiivista eli 

tavoitteen saavuttamisen kannalta hidastavaa tai vaikeuttavaa. Esimerkki 

positiivisen ja negatiivisen puheen erottelusta on kuviossa 10.  

Etsin litteroiduista aineistoista teemojen sisältä kaikki kohdat, joissa 

puhuttiin samasta asiasta. Tässä tulkintani oli väljä, tulkinnassa en vaatinut 

täsmälleen samaa sanaa vaan riitti, että pystyin yhdistämään asiat toisiinsa, 

esimerkiksi ilmaisun olin irtisanoutunut tulkitsin samaksi kuin ei enää 

palkkatöitä tai sanan ideageneraattori tulkitsin samaksi kuin sisäinen pakko 

etsiä ideaa. Kaikki samaksi tulkitsemani ja eri asioiksi tulkitsemani 

haastattelukerroilla 1 ja 4 esiin tulleet asiat kokosin yhteen dokumenttiin (liite 

6). 
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Kuvio 10. Esimerkki tavoitteen kannalta positiivisen ja negatiivisen puheen erottelusta. Katkelma 
on Osallistujan 7, Fifin, haastattelukerrasta 3 - teemahaastatteluosuudesta. TP on projektitutkija. 
Kirjasin litteroituihin haastatteluihin näkyviin puheen tulevasta alleviivattuna ja puheen menneestä 
korostusvärillä. Kaikista tunnistetuista kohdista merkitsin näkyviin, oliko osallistujien puhe 
haasteelliseksi, negatiiviseksi tulkitsemaani vai yrityksen perustamisen kannalta positiiviseksi 
tulkitsemaani puheetta. Vasemmassa laidassa on juokseva rivinumero.  

Kaikkien osallistujien tuottamia eri aiheita yhteenlaskettuna 

haastattelukerralla 1 oli 324 kappaletta ja haastattelukerralla 4, yrittäjäkurssin 

päättyessä, osallistujat tuottivat 320 eri aihetta. Osallistujien esiin nostamien 

aiheiden määrät teemoittain haastattelukerralla 1 kokosin 

taulukkoon 11 ja vastaavat tiedot haastattelukeralta 4 löytyvät taulukosta 12. 

Taulukko 11. Haastattelukerralla 1 osallistujien puheesta laskettujen eri asioiden määrät.  

 
 

Taulukko 12. Haastattelukerralla 4 osallistujien puheesta laskettujen eri asioiden määrät.  

 
 

Haastattelukerralla 1 eniten eri aiheita tuotti Cici, hänellä oli 44 eri asiaa 

kyseisistä teemoista yhteenlaskettuna. Teemat olivat taustatekijät (TATE), 

tilannetekijät (TITE), henkilökohtaiset ominaisuudet (HO), immateriaaliset 

ominaisuudet (IR), sosiaaliset resurssit (SR) ja materiaaliset resurssit (MR). 
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Vähiten aiheita tuli esiin Anun puheessa, 19 eri asiaa. Teemoista 

taustatekijöistä (TATE) puhuttiin eniten, 69 asiaa nousi esiin ja vähiten 

puhuttiin materiaalisissa resursseissa, 36 eri asiaa. Hajonta eli vaihteluväli oli 

0-12, kun Bea ei maininnut yhtään asiaa immateriaalisiin resursseihin ja 

suurimmillaan 12, kun Gia luetteli tilannetekijöitä (TITE).  

Haastattelukerralla 4, yrittäjäkurssin päättyessä, eniten eri aiheita tuotti 

jälleen Cici, hän otti esiin 43 eri asiaa kyseisistä teemoista yhteenlaskettuna. 

Vähiten aiheita tuli jälleen esiin Anun puheessa, 13 eri asiaa. Teemoista 

henkilökohtaiset ominaisuudet (HO) osallistujat tuottivat eniten puhetta, 60 

eri asiaa nousi esiin ja vähiten asioita oli taas materiaalisissa resursseissa, 44 

eri asiaa. Vaihteluväli oli 1-12, kun Anu mainitsi vain yhden asian 

immateriaalissa resursseissa (IR) ja suurimmillaan 12, kun Heli luetteli 

tilannetekijöitä (TITE).  

Osallistujien tuottamasta puheesta, sen litteroiduista teksteistä 

selvitin myös, olivatko osallistujat tietoisia puheissaan tapahtuneista  

muutoksista. Kävin litteroidut puheet läpi ja erottelin kohdat, joissa 

osallistujat pohtivat omaa puhettaan ja esiin nostamiaan asioita tai 

aiheita.  Litteroiduista puheista erottelin teemoittain asiat, joita osallistujat 

ottivat esiin eri haastattelukerroilla ja vertasin asialistaa käsitekartan listaan 

sekä haastattelujen aikana kirjoittamiini muistiinpanoihin. Litteroituja 

teemahaastattelutietoja vertasin siis myös osallistujien itsensä piirtämiin ja 

kirjoittamiin käsitekarttojen tietoihin. Tein vertailun, koska 

halusin varmistaa, etteivät käsitekartan jälkikäteen lähettäneet olleet 

kopioineet aikaisempien haastattelukertojen käsitekartoilta tietoja, vaan esiin 

tulivat aidosti ne asiat, jotka osallistujat nostivat puheessaan 

esiin haastattelun hetkellä teeman eli vihjesanan perusteella. Jos tiedoissa oli 

ristiriitaisuuksia, luotin haastattelukerran aikana saatuun suulliseen tietoon 

ja haastattelukerran aikana kirjoittamaani tutkimuspäiväkirjan tietoon, jos ne 

olivat yhteneväiset. Ellei tietoa voinut luotettavasti selvittää, en ottanut sitä 

mukaan analyysiin. Aineistossa oli vain yksi tilanne, jossa yhden osallistujan 

osalta yhdestä mainitusta asiasta oli ristiriitaista tietoa. Tämän yhden asia 

jätin pois aineistosta. En katso tämän poisjättämisen juurikaan vaikuttaneen 

kokonaisuuteen. Analyysissä tulkitsin merkityksiä ja sisältöjä enemmän kuin 

yksittäisiä sanoja tai termejä.   

Kaikissa aineiston käsittelyvaiheissa kalenteriaikaa kului useita kuukausia, 

koska olin samaan aikaan kokopäiväisesti palkkatyössä. Kävin kaikki 

litteroidut haastattelukertojen tekstit aina järjestyksessä läpi ja saatuani 

kaikki tekstit läpikäytyä, kävin vielä ensimmäiset läpi uudestaan. Tarkistin ja 

tarvittaessa korjasin 10 ensimmäisen haastattelukerran merkintöjäni 

varmistuakseni siitä, että luokittelutapani pysyi koko ajan riittävän 

samanlaisena. 
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4.4 TULOKSET 

Vastaan tutkimuksen osan I tutkimuskysymykseen siitä, miten paljon ja 

minkälaisia muutoksia muistoissa tuli esiin yrittäjäkurssin aikana, 

esittelemällä aineistolle esittämieni kysymysten vastausten perusteella 

saamani tulokset ja kokoamalla lopuksi näiden tulosten perusteella 

vastauksen tähän varsinaiseen tutkimuskysymykseen. 

 

Ensimmäinen aineistolle asettamani kysymys oli: miten paljon osallistujat 

ottivat esiin samoja asioita muistellessaan liikeideansa havaitsemista samojen 

teemojen mukaisesti yrittäjäkurssin alussa ja yrittäjäkurssin loppuessa noin 

kuuden kuukauden kuluttua?  

Kaikkiaan osallistujat toivat annetuista teemoista puhuessaan esiin 

suunnilleen saman verran asioita heti ensimmäisellä haastattelukerralla (H1) 

yrittäjäkurssin alkaessa, että viimeisellä haastattelukerralla 4 (H4) 

yrittäjäkurssin päättyessä reilun 6 kuukauden jälkeen. Samat ja eri asiat  

laskin aina ensin jokaisen osallistujan kohdalta erikseen, vertaamalla jokaisen 

henkilökohtaisesti ensimmäisellä haastattelukerralla esiin nostamia asioita 

hänen itsensä viimeisellä haastattelukerralla esiin nostamiin asioihin. Nämä 

muutosten määrät laskin myös yhteen. Ensimmäisessä haastattelussa 

osallistujat nostivat esiin yhteensä 324 kpl asioita ja kurssin päättyessä 

viimeisellä haastattelukerralla 320 kpl asioita. Ensimmäisellä 

haastattelukerralla vaihteluväli eri teemojen yhteydessä osallistujien 

nimeämien eri asioiden välillä oli 36–69 kpl ja eri osallistujien kesken esiin 

nostettujen asioiden määrä vaihteli 19–44 kpl väillä. Kurssin päätteeksi 

tehdyssä haastattelussa vaihteluväli eri teemojen välillä oli 44–60 kpl eri 

asioita ja eri osallistujien kesken esiin nostettujen asioiden määrä vaihteli 13–

43 kpl välillä. Samoja asioita yksittäinen osallistuja nosti esiin kaikista 

teemoista yhteenlaskettuna enimmillään 15 kpl ja pienimmillään 4 kpl. Koska 

absoluuttiset määrät vaihtelivat osallistujittain, laskin niistä prosentit ja 

tuloksesi sain, että yhteensä 24 % esiin tulleista asioista oli samoja 

yrittäjäkurssin alussa ja lopussa. Suurin osa eli yhteensä laskettuna 76 % 

osallistujien puheista oli eri asioista, vaikka osallistujia pyydettiin samojen 

ohjeiden mukaan puhumaan samoista teemoista kummallakin 

haastattelukerralla H1 ja H4. Osallistujittain eri asioista puhuttiin 

vaihteluvälillä 62–87 %, tarkemmin muutoksien määrä on koottu kuvioon 11.  
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Kuvio 11. Osallistujien samoista teemoista puhumisen aikana tuotetut eri aiheet H1 ja H4 
haastattelukerroilla prosentteina ilmaistuna. 

Eniten samoja asioita haastattelukerralla 1 (H1) ja haastattelukerralla 4 

(H4) tuli esiin osallistujien puhuessa taustatekijöistä (TATE), sosiaalisista 

resursseista (SR) ja materiaalisista resursseista (MR). Eniten muutoksia eli 

vähiten samoja asioita osallistujat toivat esiin henkilökohtaisista 

ominaisuuksista (HO) puhuessaan ja käydessään läpi omaa osaamistaan eli 

tässä immateriaalisia resursseja (IR). Suunnilleen yhtä vähän tuli esiin samoja 

asioita myös silloin, kun osallistujat puhuivat liikeideansa 

havaitsemisajankohdan tilannetekijöistä (TITE). Samoihin teemoihin 

tuotettujen asioiden yhteenlasketut määrät sekä kappaleina että prosentteina 

on koottu taulukkoon 13.  

Taulukko 13. Haastattelukerroilla 1 ja 4 osallistujien puheesta laskettujen kaikkien tuotettujen 
asioiden määrät ja samojen asioiden määrät teemoittain. 

                    
 

Vähiten samoiksi tulkittuja asioita kummallakin haastattelukerralla H1 ja 

H4 osallistujat mainitsivat henkilökohtaisista ominaisuuksista (HO) 
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puhuessaan. Osallistujia pyydettiin kummallakin haastattelukerralla 

muistelemaan sitä tapahtuma-ajanjaksoa, jolloin he havaitsivat liikeideansa. 

Teeman henkilökohtaiset ominaisuudet kohdalla tarkempi ohje, mistä 

osallistujien oli tarkoitus puhua eli mitä aiheita heidän ohjeiden mukaan 

toivottiin tuovan esiin oli: omat persoonallisuuspiirteet, jotka itse liität 

yrittäjiin tai yrittäjämäiseen toimintaan sekä miten itse koet omat vahvuutesi 

ja kehittämiskohteesi tulevana yrittäjänä. Tuloksista kävi ilmi, että 

varsinaisesti ominaisuuksista ainoastaan itsevarmuus nousi esiin sekä 

haastattelukerralla 1 että haastattelukerralla 4. Muita molemmilla kerroilla 

esiin nousseita asioita olivat haave yrittäjyydestä, osaaminen, itse tekeminen 

tai omat päätökset ja arvot kuten ekologisuus. Jos näitä asioita mainittiin 

haastattelukerralla 1, niin samat asiat tulivat esiin myös haastattelukerralla 4. 

Tarkemmin mitä asioita puheissa henkilökohtaisista ominaisuuksista nousi 

esiin, on kuvattu taulukossa 14.  

Taulukko 14. Henkilökohtaiset ominaisuudet (HO) teemasta puhutut asiat H1 ja H4 
haastattelukerroilla. 

 

  

 

 

Taulukossa 17 sarakkeessa – Samat asiat H1 ja H4 -koonti – on mainittu ne 

asiat, joita osallistujat mainitsivat kummallakin haastattelukerralla. Vain 

haastattelukerralla 1 mainitut asiat ovat sarakkeessa H1 asiat -koonti. H4 asiat 

-koonti sarakkeessa ovat ne asiat, joita sama osallistuja ei maininnut 

haastattelukerralla 1. Osallistujat puhuivat ensimmäisen haastattelukerran 

(H1) aikana seitsemästä muustakin aihepiiristä, ja viimeisen 
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haastattelukerran (H4) aikana kuudesta muustakin aiheesta kuin siitä, mistä 

heitä pyydettiin puhumaan. 

Toinen aineistolle esittämäni kysymys oli: miten yrittäjäkurssille 

osallistuvien puhe muuttui, kun heitä pyydettiin pohtimaan samojen teemojen 

mukaisia aiheita ensin oman osaamisen näkökulmasta ja noin kuukauden 

kuluttua itse valitsemansa toisen henkilön näkökulmasta?  

Haastattelukerralla 2 (H2) osallistujia pyydettiin käymään annettuja 

teemoja läpi oman osaamisen näkökulmasta ja haastattelukerralla 3 (H3) 

heitä pyydettiin käymään samoja teemoja läpi toisen henkilön näkökulmasta. 

Osallistujat saivat itse valita sen henkilön, jonka näkäkulmasta puhuivat 

annetuista teemoista. Osallistujien valinnat olivat joko asiakkaan, 

yhtiökumppanin tai rahoittajan näkökulma. Osallistujat ottivat esiin runsaasti 

erilaisia asioita kummallakin haastattelukerralla, mutta suurimmaksi osaksi 

osallistujat puhuivat kummallakin haastattelukerralla eri asioista. Tuloksesi 

tuli, että samoja asioita oli yhteenlaskettuna vain 2 % kaikista osallistujien 

esiin nostamista asioista eli 98 % oli eri asioita. Teemojen välillä ei ollut eroja, 

samoja asioita käsiteltiin joko 2 % tai 3 % kaikista esiin nostetuista asioista 

teemasta riippuen. Kooste tuloksista on taulukossa 15. 

Taulukko 15. Osallistujien näkökulman vaihtamisen H2 ja H3 teemapuheessa tuottamien eri 
asioiden ja samojen asioiden määrät yhteensä. 

                    
 

Yksi osallistuja käytti ToM ajattelun ensimmäisen asteen tason ilmauksia  

– minä ajattelen, että hän ajattelee – (esim. Kalbe ym., 2010) ja eläytyi 

voimakkaasti toisen henkilön rooliin osassa haastattelua 3 (H3). Kaikkiaan 

osallistujat käyttivät pääosin passiivia sekä H2 että H3 haastattelun aikana. 

Osallistujat puhuivat enimmäkseen passiivissa esim. ”työasiat pitää selvittää” 

tai ”mis ne asiakkaat on” tai ”siin tarvii rahotusta” tai ”kylhä kaikki tietää et 

väestö ikääntyy”.  

Osallistujien haastattelukerta 2 oli yrittäjäkurssin viikonlopun 2 jälkeen ja 

sen kurssiviikonlopun aiheita olivat tuotteistaminen, hinnoittelu ja 

markkinointi. Yrittäjäkurssin viikonlopun 2 aikana esiin nousi myös 

markkinatutkimus ja yleensä keinot hankkia tietoa potentiaalisista asiakkaista 

ja heidän kiinnostuksestaan liikeidean tuotetta tai palvelua kohtaan. Nämä 
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asiat tulivat esiin myös teemahaastatteluissa haastattelukerralla 2. Kaikkien 

osallistujien puheeseen tuli mukaan markkinointi eri muodoissaan, myös 

markkinointiin ja sen vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus. Muita H2 aikana 

usein esiin nostettuja aiheita olivat tuotteistaminen, asiakkaat, kohderyhmät, 

potentiaaliset asiakkaat, verkostot ja taloudellinen tilanne, rahoitus sekä laina. 

Kolmantena kurssiviikonloppuna aiheita olivat asiakkaat, markkinat ja 

kilpailijat. Haastattelukerta 3 oli tämän kurssiviikonlopun jälkeen ja nyt 

osallistujien puheessa oli hinnoittelua, myyntiä, tuotteistamista, 

markkinatutkimusta, markkinointisuunnitelmaa, kohderyhmää, pilotointia 

ym. edellisinä kurssiviikonloppuina esiin tulleita aiheita ja niihin liittyvää 

sanastoa. Edellisen kurssiviikonlopun aiheet nousivat mukaan osallistujien 

kummankin haastattelukerran puheisiin, vaikka heitä pyydettiin 

muistelemaan jo ennen kurssia olleita tapahtumia tai ajanjaksoa, jolloin he 

havaitsivat liikeideansa.  

Kolmas aineistolle esittämäni kysymys oli: miten paljon osallistujat 

käyttivät positiivisia ja negatiivisia ilmauksia tai abstraktia kieltä tai muuttivat 

käsityksiään, muistellessaan jo aikaisemmin havaittua liikeideaansa samojen 

teemojen avulla noin kuukauden välein tehtyjen neljän haastattelukerran 

aikana. 

Kaikkien neljän haastattelukerran litteroiduista puheista erottelin 

positiiviseksi eli tavoitteen kannalta asiaa edistäväksi tulkitsemani 

osallistujien itsensä tuottamat puheet. Tämän positiiviseksi tulkitsemani 

puheen määrän laskin riveinä litteroidusta aineistosta ja vertasin sitä kaikkeen 

osallistujien itsensä teemahaastatteluissa tuottaman puheen riveinä 

laskettuun määrään. Näin laskettua positiiviseksi tulkittavaa puhetta oli 

suurin osa osallistujien tuottamasta puheesta, vaihteluväli oli 79 % ja 92 % 

välillä. Kaikkien osallistujien ensimmäisen haastattelukerran positiivisen 

puheen keskiarvo oli 85 % ja viimeisen haastattelukerran keskiarvo oli 90 %. 

Positiivisen puheen määrä pysyi suurena kaikilla haastattelukeroilla ja jopa 

hieman lisääntyi haastattelujen ja yrittäjäkurssin edetessä. Kuviossa 12 on 

kuvattu tarkemmin kaikkien 10 osallistujan positiivisen puheen kehitys 

kuuden kuukauden ajalta eli kaikilta haastattelukerroilta 1-4.    
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Kuvio 12.     Osallistujien omien tavoitteiden saavuttamisen kannalta positiiviseksi tulkitsemani 
puheen määrä eri haastattelukerroilla. Haastattelukerrat 1-4 (H1-H4) vaaka-akselilla ja osallistujat 
on merkitty numeroilla.  

Osallistujien puheissa tuli esiin voimakas positiivisuusvinouma. Koska 

kaikkien osallistujien puhe kaikilla haastattelukerroilla oli pääosin positiivista 

tavoitteisiin nähden, eroja positiiviseksi tulkitun puheen määrissä ei tullut 

esiin sen suhteen oliko päätös yrityksen perustamisesta tehty vai ei, eikä 

myöskään sen suhteen, kuinka osallistujat itse suhtautuivat muutoksiin tai 

oman liikeideansa muuttumiseen. Positiivisten huomioiden painotus tuli esiin 

myös käsitekarttojen piirtämisen yhteydessä. Osallistujat kuvasivat 

puolistrukturoiduilla käsitekartoilla liikeideansa kannalta eteenpäin työntäviä 

ja positiivisia huomioitaan punaisella värillä. Osallistujat tulivat tietoisiksi 

positiivisten huomioiden suuresta määrästä piirtäessään käsitekarttaan 

punaisia merkintöjä kuvaamaan positiivisia, liikeidean toteuttamista kohti 

vieviä huomioita. Vastaavasti sinisellä he merkitsivät negatiiviset, hidastavat 

tai tavoitteen saavuttamista jarruttavat tekijät. Seuraavassa taulukossa 16 on 

koottuna osallistujien huomioita, kun he tulivat tietoisiksi positiivisista, 

tavoitetta edistävistä ja negatiivista, tavoitteen saavuttamista hidastavista 

tekijöistä. Kaikki osallistujat kommentoivat tai tulivat jonkun 

haastattelukerran yhteydessä tietoisiksi negatiivisten ja jarruttavien 

tekijöiden vähäisestä määrästä tai positiivisten, tavoitetta eteenpäin vievien 

huomioidensa suuresta määrästä. Yksi osallistujista huomioi negatiivisten 

tekijöiden suuren määrän mutta samalla hän otti esiin eri tekijöiden välisten 

positiivisten eli tavoitettaan edistävien  yhteyksien suuren määrän. 
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Taulukko 16. Esimerkkejä osallistujien omista positiivisista ja negatiivisista huomioista. 
Lainausmerkkien sisällä on osallistujan omaa puhetta, suluissa on tutkijan lisäämää tietoa kuten 
haastattelukerta 1 (H1) ja lisäselitys asian ymmärtämiseksi (asiakkaat eri puolella pöytää) tai 
kuvausta miten asia tuotiin esiin (kevyesti) tarkoittaa puhetyylin tapaa esittää asia. Piste lauseen 
keskellä kuvastaa taukoa, useampi piste pidempää taukoa osallistujan puheessa. 

 
Kahdeksan kymmenestä osallistujasta otti ensimmäisen haastattelukerran 

(H1) aikana esiin positiivisuusvinouman tavalla tai toisella. Tästä asian 

tiedostamisesta huolimatta, viimeisellä haastattelukerralla (H4) positiivisia ja 

liikeideaa edistäviä huomioita oli vielä enemmän, prosenttiosuus jopa nousi 5 

% ensimmäisen haastattelukerran 85 %:sta neljännen haastattelukerran 90 

%:iin.  

Kaikesta osallistujien teemahaastattelujen aikana tuottamasta puheesta 

erottelin konkreettiset ilmaukset ja abstraktit ilmaukset. Tulosten perusteella 

abstrakteja ilmauksia oli kaikilla haastattelukerroilla enemmän kuin 

konkreettisia ilmauksia. Eri haastattelukerrat eivät juurikaan eronneet 

toisistaan, abstraktien ilmausten määrä vaihteli 72 % ja 88 % välillä, kuten 

kuviosta 13 voidaan nähdä. 

Osallistujilta kysyttiin ensimmäisen haastattelukerran 

lähtötilannekartoituksen yhteydessä, miten valmiita he ovat tekemään 

muutoksia omaan liikeideaansa. Osallistujat vastasivat kysymykseen 

asteikolla haasteellista, neutraalia, helppoa. Seuraavilla haastattelukerroilla 

kaikilta kysyttiin suullisesti mikä on tilanne liikeidean jalostumisessa eli 

kuinka paljon liikeidea oli muuttunut alkuperäisestä ideasta. 
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Kuvio 13. Abstraktien ilmausten määrä kaikkien osallistujien kaikkien neljän haastattelukerran 
aikana.  

Taulukon 17  sarakkeisiin H2-H4 on koottuna tieto, kenen osallistujan 

liikeidea muuttui ja kenen pysyi samana edelliseen haastattelukertaan 

verrattuna. Tuloksien perusteella muutos oli yleisempää kuin samana 

pysyminen. Kaikilla osallistujilla liikeidea oli muuttunut ainakin kerran 

kahden peräkkäisen haastattelukerran välillä. Yhteenlaskettuna kaikkien 

kolmen mahdollisen haastattelukerran kaikkien osallistujien 

tarkastelutilanteita oli 30. Liikeidean muutoksesta osallistujat kertoivat 

yhteensä 21 kertaa eli 70 % verrattuna samana pysymiseen, joka esiintyi 7 

kertaa eli 30 % kaikista mahdollisista haastattelujen aikana esiin tulleista 

tilanteista. Osallistujien oma valmius liikeideansa muuttamiseen ja 

haastattelukerrasta toiseen osallistujan itsensä kertoma tieto siitä, oliko 

liikeidea muuttunut edellisen haastattelukerran hetkestä, on taulukossa 17. 

Osallistujat kertoivat ensimmäisen haastattelukerran (H1) yhteydessä, miten 

helppoa tai haasteellista heidän on muuttaa liikeideaansa. Sarakkeissa H2-H4 

on eri haastattelukertojen tieto, oliko osallistujien oman kuvauksensa mukaan 

liikeidea muuttunut edellisestä haastattelukerrasta vai oliko se pysynyt 

samana. Osallistujien haastattelujen yhteydessä kertoma tieto liikeidean 

muuttumisesta ei juurikaan riippunut siitä, olivatko he alun perin kuvanneet 

valmiuttaan liikeideansa muuttamiseen haasteelliseksi vai helpoksi. Viisi 

osallistujaa piti valmiuttaan liikeideansa muuttamiseen haasteellisena ja viisi 

piti valmiuttaan liikeideansa muuttamiseen helppona. Kaikki osallistujat 

kertoivat liikeideansa muuttuneen ainakin yhden haastattelukerran aikana ja 

kahdeksalla kymmenestä oli käsitys, että liikeidea muuttuisi vieläkin. 
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Taulukko 17. Osallistujien valmius liikeideansa muuttamiseen ja liikeidean muuttuminen tai 
samana pysyminen kahden peräkkäisen haastattelukerran välillä.  

       
 

Yhteenveto osallistujien etukäteen kertomasta valmiudesta muuttaa 

liikeideaansa ja toteutuneet muutokset on koottu taulukkoon 18. 

Taulukko 18. Yhteenveto osallistujien valmiudesta muuttaa liikeideaansa ja liikeideoiden 
muuttuminen eri haastattelukertojen välillä.  

 
 

    Kaikkiaan liikeideat muuttuivat (70 %) enemmän kuin pysyivät samoina, 

eivätkä osallistujien etukäteen kertomat arviot siitä, kuinka valmiita he ovat 

tekemään muutoksia liikeideaansa ennustaneet haastattelukertojen aikana 

osallistujien itsensä kertomia muutoksia. Yhteenveto löytyy taulukosta 19.  

Taulukko 19. Valmius liikeidean muuttamiseen ja liikeidean muuttuminen prosentteina. 
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Sen lisäksi, että osallistujien liikeideat muuttuivat enemmän kuin pysyivät 

samoina, osallistujat toivat haastattelujen aikana esiin runsaasti eri asioita 

kertoessaan samoista teemoista. Halusin tietää, olivatko osallistujat tietoisia 

näistä muuttuneista käsityksistään. Kurssin päättymisen aikoina, 

haastattelukerralla 4 osallistujia pyydettiin pohtimaan uudestaan liikeideansa 

havaitsemisen tapahtuma-ajanjaksoa. Ohje kerrottiin samalla lailla kaikille 

kuten taulukossa 20 ylärivillä näkyy, lisäksi jokainen luki kirjalliset ohjeet 

teemoista ja käsitekarttojen piirtämisestä. Taulukossa 20 vasemmassa 

sarakkeessa on koottuna ne asiat, joita osallistujat ottivat esiin ja joista he 

olivat tietoisia haastattelukerran 4 alkamisen hetkellä, heti ohjeiden 

lukemisen yhteydessä. Vastauksena osallistujien esittämiin kysymyksiin 

tutkijat kävivät uudestaan läpi ohjetta kuten – palataan liikeidean 

havaitsemiseen ennen kurssia. Oikeanpuoleiseen sarakkeeseen on koottu 

asioita, mistä osallistujat puhuivat haastattelukerran 4 aikana. Taulukkoon 20 

on koottu tarkemmin osallistujien puhetta siitä, mistä muista asioista kuin 

positiivisuusvinoumasta, osallistujat olivat tietoisia viimeisellä 

haastattelukerralla 4 (H4). 

Taulukko 20. Haastattelukerran 4 aikana esiin tulleet huomiot. Oikeanpuoleisessa sarakkeessa 
H4 aikana osallistujien puheiden perusteella esiin nousseita huomioita yrittäjäkurssista tai 
haastatteluhetkestä. 

 
 

Viimeisen haastattelukerran 4 aikana osallistujien kertomista huomioista 

tuli esiin, että yrittäjäkurssin ja viimeisen puolen vuoden tapahtumia 

osallistujien on vaikea jättää huomioimatta. Erityisesti muut kurssilaiset ja 

yrittäjäkurssin aikaiset tapahtumat tulivat esiin, vaikka ohjeiden mukaan piti 
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huomioida tilanne ennen kurssia. Huomionarvoista on myös se, että kukaan 

osallistujista ei tuo esiin epäilystä siitä, onko haastattelukerran 1 ja 4 esiin 

nostetuissa asioissa paljon samoja vai eri asioita. Kukaan osallistujista ei 

tuonut esiin edes epäilyä siitä, että heidän eri haastattelukerroilla samoista 

teemoista esiin nostamansa asiat olisivat muuttuneet. 

4.5 TULOSTEN YHTEENVETO 

Tutkimuksen osan I tutkimuskysymys on: miten paljon ja minkälaisia 

muutoksia muistoissa tulee esiin yrittäjäkurssin aikana? Vastaukset etsin 

kolmen aineistolle esitetyn kysymyksen tulosten avulla ja tulokset on koottu 

alle.  

 

Miten paljon osallistujat ottivat esiin samoja asioita muistellessaan 

liikeideansa havaitsemista samojen teemojen mukaisesti yrittäjäkurssin 

alussa ja yrittäjäkurssin loppuessa noin kuuden kuukauden kuluttua? 

- Menneen kokemuksen, tapahtuman tai ajanjakson mieleen 

palauttaminen muuttui kaikilla osallistujilla enemmän kuin 

pysyi samana. Osallistujien ensimmäisen ja viimeisen 

haastattelun aikana kootusta aineistosta yhteenlaskettuna 

muutoksia oli 76% ja samana pysyi 24% esiin nostetuista 

asioista. 

- Eniten muutoksia tuli esiin, kun osallistujat puhuivat 

henkilökohtaisista ominaisuuksistaan (87%) ja vähiten kun he 

puhuivat taustatekijöistään (67%). 

 

Miten yrittäjäkurssille osallistuvien puhe muuttui, kun heitä pyydettiin 

pohtimaan samojen teemojen mukaisia aiheita ensin oman osaamisen 

näkökulmasta ja noin kuukauden kuluttua itse valitsemansa toisen henkilön 

näkökulmasta?  

- Osallistujien puhe muuttui käsittelemään lähes täysin eri 

asioita (noin 98% eri asioita), kun he kävivät teemoja läpi 

toisen henkilön näkökulmasta verrattuna siihen, kun he 

kävivät teemoja läpi oman osaamisensa näkökulmasta.  

- Osallistujat puhuivat kummallakin kerralla pääosin 

passiivissa.  

- Yrittäjäkurssilla käytetyt sanat ja käsitellyt aiheet tulivat 

mukaan kumpaankin näkökulmaan.  

 

Miten paljon osallistujat käyttivät positiivisia ja negatiivisia ilmauksia tai 

abstraktia kieltä tai muuttivat käsityksiään, muistellessaan jo aikaisemmin 

havaittua liikeideaansa samojen teemojen avulla noin kuukauden välein 

tehtyjen neljän haastattelukerran aikana. 
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- Osallistujien puheissa tuli esiin positiivisuusvinouma, joka 

vaihteli eri haastattelukeroilla 79 % ja 92 % välillä.  

- Osallistujat tulivat tietoisiksi tästä positiivisuusvinoumasta 

merkitessään käsitekarttaan tavoitteensa kannalta edistäviä ja 

hidastavia tekijöitä.  

- Osallistujat käyttivät kaikkien haastattelukertojen aikana 

pääosin abstrakteja ilmauksia (vaihteluväli 72–88 % 

puheesta). 

- Osallistujat kertoivat liikeideansa muuttuneen kahden 

haastattelukerran välillä noin 70 % kaikista 

haastattelukertojen välisistä tilanteista. Osallistujien oma 

arvio valmiudesta muuttaa liikeideaansa ei juurikaan 

ennustanut liikeideoiden muutoksia.  
- Osallistujat eivät olleet tietoisia haastattelujen aikana 

muuttuneista puheistaan tai he eivät ainakaan tuoneet esiin 

huomioitaan muutoksiin.  

- Viimeisen haastattelukerran (H4) aikana osallistujien 

puheissa oli mukana haastatteluhetken ja kuluneen noin 6 

kuukauden aikaisia asioita vaikka heitä pyydettiin puhumaan 

ennen yrittäjäkurssia tapahtuneesta ajanjaksosta. 

 

Tutkimuksen osan I tutkimuskysymyksen vastauksena on, että 

yrittäjäkurssille osallistuneiden muistoissa tuli esiin enemmän muutoksia 

kuin samana pysyneitä muistoja. Muistojen muutokset laskin teemoittain 

kunkin osallistujan kertomista samoista tai eri asioista ja tiedot kerättiin 

yrittäjäkurssin alussa ja sen päättyessä. Muutokset olivat joko eri asioista 

puhumista tai esimerkiksi erilaisten abstraktien ilmausten käyttöä. Kaikilla 

haastattelukerroilla osallistujat käyttivät enemmän abstrakteja ilmauksia kuin 

konkreettisia ilmauksia ja enemmän positiivisia, tavoitteensa kannalta 

edistäviä ilmauksia kuin negatiivisia, tavoitetteensa kannalta hidastavia 

ilmauksia.   

4.6 TULOSTEN TULKINTA 

Tuloksien perusteella osallistujien puhe heille itselleen merkityksellisestä 

muistosta tai muistoon liittyvästä ajanjaksosta muuttui ensimmäisen ja 

viimeisen haastattelun välillä. Osallistujat puhuivat keskimäärin 76 % eri 

asioista, kun vertasin saman teeman sisällä tuotettua puhetta 

haastattelukerran 1 ja 4 välillä. Ainoastaan 24 % tuotetuista asioista oli samoja 

kummallakin haastattelukerralla. Samaksi asiaksi tulkinta ei perustunut tässä 

saman sanan käyttöön vaan väljemmin samasta asiasta puhumiseen mutta eri 

valenssit tulkitsin eri asioiksi, samoin konkreettiset ja erilaiset abstraktit 

ilmaukset tulkitsin eri asioiksi. Muutoksia tuli esiin selvästi enemmän kuin 

unohtamisen perusteella voisi arvioida. Unohtamiskäyrän perusteella 
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ensimmäisten tuntien ja päivien nopean unohtamisen jälkeen unohtaminen 

on vakiintunut selvästi alle 50 % tasolle viikkojen ja kuukausien päästä 

tapahtuneesta, jolloin unohtamisen on ajateltu olevan 20 % luokkaa (esim. 

Schacter, 1996; Wixted & Ebbeson, 1997; Thompson & Kim, 1996; Friedman 

& deWinstanley, 1998). Tässä tutkimuksessa ensimmäinenkin 

haastattelukerta oli vähintään kuukauden päässä liikeidean havaitsemisesta. 

Myöskään väärien muistojen määrän ei ole ajateltu olevan yli 50 %, Oeberst 

ym. (2021) pitävät väärien muistojen perustasona noin 15–25 %. 

Huomionarvoista on myös se, että osallistujat eivät tuoneet mitenkään esiin, 

että he olisivat olleet tietoisia näistä muutoksista. Osallistujat olivat tietoisia 

siitä, että he puhuivat näiden haastattelukertojen aikana pääosin positiivisista, 

liikeidean ja yritystoimintansa kannalta edistävistä ja eteenpäin vievistä 

asioista (H1 kerralla 85 % positiivista puhetta ja H4 kerralla 90 %). Tästä 

positiivisuuden suuresta määrästä he tulivat tietoisiksi merkitsemällä 

positiivisesti ja edistävästi tavoitteensa saavuttamiseen vaikuttavat 

huomionsa puolistrukturoituun käsitekarttaan punaisella värillä. Kaikki 

osallistujat kommentoivat puheissaan positiivisten ja negatiivisten 

ilmauksiensa määrää joko haastattelukerralla 1 tai haastattelukerralla 4.   

Merkityksellinen elämä on yhdistetty positiivisempien tunteiden 

kokemiseen muistoja mieleen palautettaessa (Scheier ym., 2006; McFadden 

& Siedlecki, 2020). On mahdollista, että tässäkin tutkimuksessa osallistujat 

käsittelivät Sedikidesin ja Greenin (2009) mallin mukaan enemmän 

positiivisia, ei uhkaavia muistoja ja vertailivat käsityksiään yleistettyyn, 

semanttiseen tietoon myös heistä itsestään. Merkityksellisyyden kokeminen, 

subjektiivinen hyvinvointi ja mieleen palauttamisen hetken positiiviset 

tuntemukset on yhdistetty siihen, että sekä positiiviset että negatiiviset 

muistot on helpompi palauttaa mieleen ja tulkita ne mieleen 

palauttamishetkellä positiivisemmin (esim. Scheier ym., 2006; McFadden & 

Siedlecki, 2020; Sutin ym., 2021). Merkityksellisyyden kokeminen yhdistyi 

myös Sutinin ja työryhmän (2021) tutkimuksissa mieleen palauttamisen 

hetken positiivisiin tuntemuksiin ja mahdollisesti teki helpommaksi palauttaa 

mieleen sekä negatiivisia että positiivisia muistoja ja tulkita ne 

positiivisemmin eli suhtautua mieleen palauttamisen hetkellä 

positiivisemmin omiin kokemuksiinsa. Tämä voisi olla yksi selitys nyt 

saatuihin tuloksiin. Tutkimukseen osallistuneilla oli merkityksellinen vaihe 

elämässään, kun he pohtivat yrittäjäksi lähtemistä. Jos osallistujat tulkitsivat 

ensimmäisen teemahaastattelun hetkellä esiin nostamiaan negatiivisia 

muistojaan viimeisen teemahaastattelun hetkellä positiivisemmin, sellainen 

puhe on tulkittu tässä tutkimuksessa muiston muutokseksi. Luvussa 3.3.3 kävi 

selville, että yrittäjyydestä puhuessaan osallistujat kertoivat sekä positiivisista, 

negatiivisista että neutraaleista tunteistaan. Arpiainen (2019) tulkitsi 

tutkimuksensa perusteella, että yrittäjät kokivat tunteiden aallokkoa, ja 

negatiivisten tunteiden kääntämistä positiivisiksi voimavaroiksi. Luvussa 3 

kuvaamieni tulosten mukaan tähän tutkimukseen osallistuneet yrittäjäksi 

aikovat tulkitsivat negatiivisia tuntemuksia positiivisemmiksi ja myös 
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positiivisia tuntemuksia negatiivisemmiksi. Tutkimuksen osan I tulosten 

perusteella kaikki osallistujat käyttivät enemmän positiivisia kuin negatiivisia 

ilmauksia. Osallistujat saattoivat kokea positiivisia tuntemuksia tai tulkita 

kokemuksiaan positiivisesti pohtiessaan itselleen merkityksellisiä asioita ja 

näin he tulivat ehkä voimistaneeksi positiivisuusvinoumaa. 

Positiivisuusvinoumaksi tulkitsen tässä käsityksen, jonka mukaan valitsemme 

tietoiseen tarkasteluun pääasiassa tavoitteemme kannalta edesauttavia ja 

päätöksentekoa tukevia asioita. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella 

voimme tulla tietoiseksi tästä vinoumasta, jos se tehdään näkyväksi 

esimerkiksi kirjaamalla esiin tuomamme asiat tietyllä värillä niiden valenssin, 

positiivisten ja negatiivisten vaikutusten perusteella. On ehdotettu, että 

positiiviset sanat saattavat olla muistissamme paremmin kytkeytyneitä yhteen 

kuin negatiivisiksi tulkitut sanat (Unkelbach, Fiedler, Bayer, Stegmüller, & 

Danner, 2008; Sylvester, Hudziak, Gaffrey, Barch, & Luby, 2016). Tämä voisi 

olla yksi selitys sille, että osallistujat palauttivat mieleensä pääosin positiivisia 

käsityksiä liikeideansa havaitsemisesta. Osallistujat saattoivat myös hakea 

vahvistusta kiinnostukselleen perustaa yritys, silti sekä ne, jotka perustivat 

yrityksen kurssin aikana, että ne, jotka eivät perustaneet yritystä, puhuivat 

pääosin positiivisia ilmauksia käyttämällä. Päätöksen tekeminen yrityksen 

perustamisesta ei tässä tutkimuksessa ollut ainakaan ainoa 

positiivisuusvinouman suuruuteen vaikuttava tekijä. Taylor (1989) on 

käsitellyt positiivisuuden illuusioita ja todennut, että menneisyyden 

muistaminen positiivisena voi rohkaista vastaamaan uusiin haasteisiin 

(Taylor, 1989; Taylor ym., 1989). Tässä saamani tulokset ovat yhdenmukaisia 

niiden tulosten kanssa, joiden mukaan positiivisten muistojen on ajateltu 

muuttuvan semanttisemmiksi, yleistyvän abstraktimmiksi kuin negatiiviset 

muistot ja positiivisia muistoja saatetaan myös palauttaa mieleen enemmän 

kuin negatiivisia, itselle uhkaaviksi tulkittuja muistoja (Sedikides & Green, 

2009; Dumont ym., 2010; Pascuzzi & Smorthi, 2017). 

Puolistrukturoitu käsitekartta toi tässä osallistujien tietoisuuteen heidän 

muistojensa painottumisen positiivisiin huomioihin. Käsitekartta saattoi 

auttaa osallistujia muistamaan vähän paremmin niitä asioita, jotka he olivat 

kirjoittaneet jo aikaisemmin laatimaansa puolistrukturoituun käsitekarttaan 

mutta silti vain 24 % ensimmäisen ja neljännen käsitekartan asioista oli 

samoiksi tulkittavia. On myös mahdollista, että näiden kahden, ensimmäisen 

ja viimeisen haastattelukerran välillä tehdyt haastattelut ja niiden aikana 

piirretyt käsitekartat vaikuttivat tulokseen. Jos osallistujat olisivat vapaasti 

tuottaneet haluamansa käsitekartan, eikä haastattelujen välillä olisi vastaavan 

käsitekartan ja aiheiden pohtimista, tilanne voisi olla toinen. Toisaalta 

luonnollisissa tilanteissa saatamme hyvinkin kertoa samoista asioista, 

samoista aiheista useammalle henkilölle ja eri ajanhetkinä. Tässä mielessä nyt 

saadut tulokset saattavat olla lähempänä luonnollisen elämän tilanteita kuin 

laboratoriossa tehdyt muistitutkimukset, joissa muisto rakennetaan 

uudestaan laboratorio-olosuhteissa seuraavan tapaamisen yhteydessä ja 

osallistujat tiedostavat osallistuvansa tällaiseen muistitutkimukseen. 
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Samoja asioita osallistujat toivat eniten esiin taustatekijöistä puhuessaan. 

Teemasta taustatekijät, osallistujat kertoivat haastattelukerralla 4 kaikkiaan 

19 kappaletta eli 33 % samoja asioita kuin haastattelukerran 1 aikana. Tässäkin 

tilanteessa, taustatekijöistä puhuessaan eli kun osallistujia pyydettiin 

kertomaan omasta työkokemuksestaan, yrittäjäroolimalleista, 

koulutuksestaan ja perhesuhteistaan, he tuottivat silti 67 % kaikesta esiin 

nostamastaan eri asioita ensimmäisellä (H1) ja viimeisellä (H4) 

haastattelukerralla. Osin tämä voi olla selitettävissä sillä, että osallistujat 

tulkitsivat jo puhuneensa näistä asioista tutkijoille ja tiesivät, että tutkijat 

tuntevat heidän tilanteensa ja tiedot ovat jo tutkijoiden käytettävissä. 

Osallistujat myös puhuivat useista muistakin aiheista kuin niistä, mistä heitä 

pyydettiin puhumaan. Tämä selvästi vaikutti siihen, että samoja aiheita tuli 

esiin vain vähän. Toisaalta nyt tuli esiin niitä asioita, joita osallistujat teeman 

perusteella halusivat siinä ajanhetkessä kertoa ja jotka todennäköisesti olivat 

aktiivisina osallistujan mielessä – kuten luonnollisen elämän tilanteessa usein 

käy – ne asiat tulevat esiin, joita sinä ajanhetkenä pidetään tärkeinä ja jotka 

ovat keskeisiä sen hetken ja tulevan tilanteen kannalta.  

Vähiten samoja asioita osallistujat toivat esiin puhuessaan 

henkilökohtaisista ominaisuuksista, haastattelukerran 4 aikana tuli esiin 8 

samaa asiaa kuin haastattelukerralla 1 eli 13 % esiin tulleista asioita oli samoja 

kummallakin kerralla. Henkilökohtaiset ominaisuudet olivat tässä omat 

persoonallisuuspiirteet, jotka liitettiin yrittäjiin tai yrittäjämäiseen 

toimintaan, sekä omat vahvuudet ja kehittämiskohteet tulevana yrittäjänä. 

Tämänkin teeman yhteydessä osallistujat puhuivat paljon muustakin kuin 

ohjeiden mukaan tulkituista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Sekä 

henkilökohtaisista ominaisuuksista että taustatekijöistä puhuessaan 

osallistujat ottivat esiin suunnilleen yhtä paljon muitakin aiheita kuin niitä, 

mistä heitä pyydettiin puhumaan. Eri teemat ja tietystä aiheesta puhuminen 

siis vaikutti näiden osallistujien puheeseen ja esiin nousi kurssin lopussa eri 

ominaisuuksia ja piirteitä kuin kurssin alussa. Tosin osallistujat eivät 

puhuneet kovinkaan tarkasti vain annetuista aiheista, vaan aika laajasti sillä 

hetkellä heitä kiinnostavista asioista. Tästä voisi tulkita, että osallistujat olivat 

saaneet kuuden kuukauden aikana lisää tietoa sekä liikeideastaan että 

yrittäjänä toimimisesta ja he pohtivat omaa taustaansa ja sopivuuttaan 

yrittäjäksi sen perusteella, minkälainen käsitys heillä kullakin haastattelun 

hetkellä oli näistä asioista.  

Nadelin ja Ranganathanin (2017) mukaan myös mieleen palauttamisen 

tilanne, konteksti, vaikuttaa siihen mitkä asiat palautetaan mieleen ja miten 

kokemukset tulkitaan eri tilanteissa. Tämä voisi osaltaan selittää osallistujien 

samasta teemasta puhumisen muuttuneet tulkinnat. Teemojen jakaminen 

kahteen ryhmään sen perusteella, oliko kyseessä osallistujaa itseään koskeva 

asia vai toimintaympäristöä, muita ihmisiä tai materiaa kuten rahaa koskeva 

asia ei tuonut esiin eroja samojen tai eri asioiden mieleen palauttamisessa 

ensimmäisen ja viimeisen haastattelukerran välillä. Sen sijaan eroja tuli 

enemmän esiin, kun osallistujat puhuivat aiheista, joita voidaan tulkita 



Sirpa Korhonen 

128 

muisteluhetkellä lähes pysyviksi tai hitaasti muutettaviksi (TATE, SR, MR), 

verrattuna aiheisiin, joita voidaan tulkita joustavammin lyhyemmällä 

aikavälillä muutettaviksi (TITE, HO, IR). Liikeidean havaitsemisen hetkellä 

osallistujalla ollut akateeminen koulutus ja työkokemus (eli TATE), sen 

hetkiset kollegat ja merkitykselliset henkilöt (eli SR) sekä omaisuus ja 

palkkatyöstä kertyneet säästöt (eli MR) olivat muisteluhetkellä annettuja 

tekijöitä, joihin osallistuja itse ei juurikaan voi lyhyellä aikavälillä vaikuttaa. 

Muutoksia muistokoosteisiin eli eri asioita tuli esiin enemmän, kun 

osallistujat kävivät läpi liikeidean havaitsemishetken yksityiselämän tai 

työelämän tilannetta, omia vahvuuksiaan tai kehittämiskohteita ja 

osaamistaan. Näitä tekijöitä yhdistää se, että osallistuja voi itse vaikuttaa 

näihin asioihin, ainakin jonkin verran, myös lyhyemmällä aikavälillä. 

Palkkatyöstä voi irtisanoutua, asuntoa voi vaihtaa esimerkiksi sellaiseen, jossa 

on työskentelytilat, vahvuuksiaan voi päästä hyödyntämään tai vahvistamaan 

paremmin yrittäjänä kuin palkansaajana, kehittämiskohteitaan voi parantaa 

tai voi tehdä yhteistyötä itselleen vieraamman alan ammattilaisen kanssa ja 

osaamista voi opetella tekemällä tai opiskella samanaikaisesti lisää. Tuloksien 

perusteella näytti siltä, että silloin kun osallistujat puhuivat aiheista, joihin he 

eivät juurikaan voineet itse lyhyellä aikavälillä vaikuttaa, samoja asioita tuli 

puheeseen hieman enemmän (TATE 33 %, SR 33 % ja MR 32 %) kuin 

puhuessaan aiheista, jotka ovat joustavammin muutettavissa ja joihin heillä 

itsellään oli lyhyemmällä aikavälillä enemmän vaikutusmahdollisuuksia 

(TITE 19 %, IR 17 % ja HO 13 %). Lisäksi yrittäjille tarpeellinen osaaminen oli 

vahvasti esillä yrittäjäkurssin asialistalla. Osallistujien persoonaan ja 

osaamiseen liittyviin käsityksiin tuli myös erityisen paljon muutoksia 

ensimmäisen ja viimeisen haastattelukerran välille, 87 % haastattelukerran 4 

aiheista oli puhetta eri asioista kuin haastattelukerralla 1. Osallistujat 

ilmeisesti pohtivat yrittäjäkurssin päättyessä muuttuneen ja siis erilaisen, 

mahdollisesti laajemman yrittäjyyskäsityksen perusteella omaa sopivuuttaan 

yrittäjäksi. Yrittäjyyskäsityksen laajeneminen tai muuttuminen 

joustavammaksi oli yhtenä tulkintana mukana luvussa 3.3.3.  

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella samoista teemoista 

puhuminen muuttui käytetyn näkökulman perusteella. Haastattelukerran 2 

aikana osallistujien näkökulma pyydettiin pitämään omassa osaamisessa ja 

haastattelukerralla 3 teemoja käytiin läpi ulkopuolisen henkilön 

näkökulmasta. Samoista teemoista puhuessaan osallistujat toivat esiin 97–98  

% eri asioita näiden haastattelukertojen aikana. Iriye ja Jacques (2020) 

päättelivät omien tutkimustulostensa perusteella, että aktivoituvissa 

aivoalueissa ja hermoverkostoissa on eroja palauttaessamme mieleen 

muistoja käyttäen omien silmiemme kautta eli omakohtaisen kokemuksen 

näkökulmaa tai ulkopuolisen tarkkailijan näkökulmaa (Iriye & Jacques, 

2020). Kalbe työryhmineen (2010) löysi omissa tutkimuksissaan 

toiminnallisen eron kognitiivisen ja affektiivisen ToM ajattelun välillä niin, 

että aivoissa tunnistettiin toisistaan riippumattomat eri alueet ja hermoverkot 

sekä kognitiiviselle että affektiiviselle ToM:lle. Mikäli tulkitsemme ihmisten 
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olevan taipuvaisia ajattelemaan itsekkäästä näkökulmasta (engl. egocentric 

bias) kuten esimerkiksi Keysar ym. (2003) ja Royzman ym. (2003) ehdottavat, 

silloin ensisijainen ajattelutapamme on suosia omia uskomuksia ja itselle 

kertynyttä tietämystä ja jättää muiden näkökulma huomioimatta. 

Omakohtaisten kokemusten ja itsekkään näkökulman ajattelun aikana 

saattaisi siis käytössämme olla eri aivoalueet ja eri hermoverkostot kuin 

tilanteissa, joissa vaihdamme ajattelumme ulkopuolisen tarkkailijan 

näkökulmaksi. Tämä voisi olla yksi selitys sille, että tässäkin tutkimuksessa 

näkökulman vaihtaminen tuotti osallistujille erilaisia asioita 

muistokoosteisiin, vaikka vihjesana eli annettu teema pysyi samana. Samaksi 

tai eri asiaksi tulkintani ei perustunut saman sanan käyttöön vaan väljemmin 

samasta asiasta puhumiseen mutta eri valenssit tulkitsin eri asioiksi, samoin 

konkreettiset ja abstraktit ilmaukset tulkitsin eri asioiksi. Vain noin 2 % 

muistokoosteeseen mukaan otetuista asioista oli samoja, kun näkökulma oli 

ensin omassa osaamisessa ja seuraavan haastattelun yhteydessä, samojen 

teemasanojen avulla muisteltuna, kun käytössä oli ulkopuolisen henkilön 

näkökulma. Teeman aiheen mukaan ei siis palautettu mieleen aina samoja 

asioita, vaan kokonaan eri asioita, valensseja tai abstraktiotasoja, kun 

näkökulma vaihdettiin. Kokemusten ja tapahtumien muistaminen on 

nykyisen laajasti hyväksytyn käsityksen mukaan konstruktiivinen tapahtuma, 

jossa mieleen palauttamisen yhteydessä tilanne rakennetaan, kootaan 

pienemmistä tallessa pidettävistä osista uudestaan yhtenäiseksi 

kokemukseksi (esimerkiksi Buzsáki, 2017). Konstruktiivisen muiston 

kokoamisen kannalta, eri hermoverkon avulla voisivat aktivoitua eri 

muistijäljet, jolloin mieleen palautettavat asiat ja aiheet voisivat olla hyvinkin 

erilaisia. 

Muilta tutkituilta osin osallistujien puhe haastattelukeroilla 2 ja 3 oli hyvin 

samanlaista. Tässä ei tullut esille eroa tavoitteen kannalta edistävien, 

positiivisten muistojen määrässä tilanteissa, joissa osallistujat puhuivat 

teemoista oman osaamisensa näkökulmasta tai toisen henkilön näkökulmasta 

toisin kuin Berntsen ja Rubin (2006) tuloksissa, joissa negatiivisen valenssin 

tapahtumia palautettiin mieleen enemmän ulkopuolisen silmin katsottuna. 

Tässä tutkimuksessa osallistujat pyrkivät vakuuttamaan ulkopuolisen 

henkilön siitä, että heidän liikeideansa oli hyvä ja he puhuivat pääosin 

positiivisista asioista myös tämän haastattelukerran 3 aikana.  

Osallistujat käyttivät pääosin hyvin abstraktia kieltä. Oman osaamisen 

näkökulmasta teemoista puhuessaan osallistujat tuottivat 79 % abstrakteja 

ilmauksia ja ulkopuolisen henkilön näkökulmasta teemoista puhuessaan 

abstrakteja ilmauksia tuotettiin 80 % käytetyistä käsitteistä. Abstraktia kieltä 

käyttäneiden on Douglasin ja Suttonin (2006) raportoimien tutkimusten 

perusteella kuvattu tuoneen puheeseen enemmän omia käsityksiään kuin 

konkreettisempaa kieltä käyttäneiden. Tässä tutkimuksen osassa osallistujat 

tuottivat suunnilleen yhtä paljon abstraktia kieltä sekä tilanteissa, joissa he 

puhuivat omasta osaamisestaan, että tilanteissa, joissa he pohtivat 

toimintaansa toisen henkilön näkökulmasta. Näiden haastattelukertojen 2 ja 
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3 aikana he tuottivat hyvin eri asioita puheisiinsa eli voisi ajatella, että he 

pystyivät huomioimaan toisen henkilön käsityksiä, kun sitä pyydettiin ja 

muilla kerroilla he tuottivat oman näkökulmansa mukaista puhetta. Koska 

myös kurssin alussa ja lopussa tuotetussa puheessa oli hyvin eri asioita, vaikka 

osallistujia pyydettiin puhumaan omasta liikeidean havaitsemisen 

kokemuksesta tai ajankohdasta, ei tässä saatuja tuloksia voida pitää 

yhdenmukaisena sen kanssa, että abstraktia kieltä puhuvat tuottavat ainakaan 

samoja omia käsityksiään eri kerroilla tuottamaansa puheeseen. Puheeseen 

tuotetut käsitykset ovat kuitenkin niitä, joita osallistujat kokosivat omia 

muistijälkiään aktivoimalla ja kertoivat tutkijoille kyseisellä haastattelun 

hetkellä ja siinä mielessä he tuottivat puheisiinsa omia käsityksiään. Lisäksi 

osallistujien muistokoosteisiin tuli mukaan yrittäjäkurssilla käytettyjä 

käsitteitä. Haastattelukertaa 2 edelsi yrittäjäkurssiviikonloppu, jonka aikana 

käytiin läpi yrittäjille tärkeitä aiheita kuten tuotteistaminen, markkinointi ja 

hinnoittelu. Markkinointi laajasti, myös markkinatutkimus ja tuotteistaminen 

sekä hinnoittelu aiheet oli näin aktivoitu osallistujien mielissä. Osallistujat 

olivat puhuneet näistä aiheista keskenään ja pohtineet sekä omaa 

liikeideaansa että  omaa osaamistaan tältä kannalta. Osallistujien puheeseen 

tuli haastattelukerran 2 jälkeen mukaan tarve tehdä markkinatutkimus tai 

kysely potentiaalisille asiakkaille, samoin pilotti tai testaus nousivat tämän 

jälkeen lähes jokaisen puheeseen. Muutakin yrittäjien ammattisanastoa tuli 

jokaiseen seuraavaan haastattelukerran puheeseen. Vastaavasti 

haastattelukertaa 3 edelsi yrittäjäkurssiviikonloppu, jossa aiheita olivat 

asiakkaat, markkinat ja kilpailijat. Tietoa yrittäjyydestä ja yritystoiminnan 

käynnistämisestä oli tarjolla kurssiviikonloppujen aikana ja osallistujat olivat 

kiinnostuneita näistä aiheista. Osallistujille merkityksellisten ja tärkeiden 

asioiden omaksuminen tuli esiin myös osallistujien muistokoosteisiin, kun 

heitä pyydettiin puhumaan yrittäjiksi ryhtyvien kannalta hyödyllisiksi 

katsotuista teemoista. Näkökulman vaihtaminen samojen vihjesanojen, 

teemojen avulla puhuttaessa ei vaikuttanut siihen, että osallistujat käyttivät 

kummallakin haastattelukerralla 2 ja 3  myös juuri omaksumaansa 

yrittäjäsanastoa, niitä käsitteitä, joiden avulla yrityksen perustamiseen ja 

yritystoiminnan käynnistämiseen liittyviä asioita käsiteltiin kurssillakin. 

Kuten Dings ja Newen (2021) ehdottivat, tämänkin tutkimuksen tulosten 

perusteella muistot muuttuivat, niitä muokattiin ja mukaan otettiin muiston 

koostamishetkellä merkitykselliseltä tuntuvaa tietoa, esimerkiksi 

yrittäjäkurssin sanastoa mutta käytetty sanasto vaihteli haastattelukerrasta 

toiseen. 

Ajan kuluminen kuten tässä kuukausien takaisen tapahtuman tai 

ajanjakson muisteleminen toistuvasti, voisi Lifanov ym. (2021) mukaan olla 

muuttamassa muistoja yksityiskohtaisista yleisemmiksi. Tällaiset muutokset 

tulkitsin tässä tutkimuksessa abstrakteiksi ilmauksiksi. Tämän tutkimuksen 

osan tulosten perusteella muutos oli tapahtunut jo ensimmäiseen 

haastattelukertaan (H1) mennessä eikä tässä suhteessa tullut esiin muutosta 
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enää seuraavien haastattelukertojen yhteydessä, vaan abstraktiotaso pysyi 

suunnilleen yhtä korkeana viimeiseen haastattelukertaan (H4) asti. 

Abstrakteja sanoja on pidetty enemmän emotionaalisesta tiedosta 

riippuvaisena kuin konkreettisia sanoja (Skipper & Olson, 2014) ja esimerkiksi 

AEA mallin mukaan abstraktit sanat opitaan ja ymmärretään niiden 

emotionaalisten yhteyksien avulla ja valenssi on keskeinen tekijä abstraktien 

sanojen käsitteellistämisessä (Vigliocco ym., 2009) ja organisoinnin 

muuttajana. Lisäksi abstraktit ja konkreettiset sanat on yhdistetty eri 

aivoalueiden aktivoitumiseen  (Crutch ym., 2013; Troche ym., 2014). Tässä 

saamieni tulosten perusteella osallistujien puheissa oli paljon sekä positiivisia 

että abstrakteja ilmauksia. Tämä voidaan tulkita niin, että positiivinen 

valenssi on ollut keskeinen organoisoinnin muuttuja ja kun osallistuja 

palauttaa mieleensä positiivisia sanoja, palauttaminen tuottaa myös samaan 

kategoriaan kuuluvia abstrakteja sanoja. Tässä tutkimuksessa osallistujia 

pyydettiin kertomaan omista menneistä tapahtumistaan, omista 

kokemuksistaan. Subjektiivisia omia kokemuksia on Wiemer-Hastingsin ja 

Xun (2005) mukaan pidetty tärkeinä elementteinä abstrakteissa käsitteissä, 

kun kerromme mitä tunnemme ja miten ajattelemme tietyssä tilanteessa. 

Laboratorio olosuhteissa tehdyissä muistitehtävissä konkreettisten sanojen 

mieleen palauttamisesta on suoriuduttu paremmin kuin abstraktien sanojen 

(Gilhooly & Logie, 1980; Schwanenflugel & Shoben, 1983; van Hell & de Groot, 

1998; Wattenmaker & Shoben, 1987). Tässä tutkimuksessa osallistujat 

palauttivat mieleensä pääosin abstrakteja sanoja. Abstrakteilla sanoilla on 

katsottu olevan kielellinen yhteys toisiin vastaaviin abstrakteihin sanoihin 

(Vargas & Just, 2020). Teemat eli käytetyt vihjesanat olivat melko abstrakteja  

ja yrittäjäkurssilla käytettiin melko abstrakteja käsitteitä. Tämä voisi olla yksi 

selitys sille, että palauttaessaan mieleen yhtä  abstraktia käsitettä, osallistujat 

aktivoivat myös muita abstrakteja käsitteitä. Käsitteet saatettiin koota 

abstraktien sanojen kategoriasta ja muodostaa niiden perusteella tilanteen 

kannalta merkityksellisiä muistokoosteita.  

Tässä tutkimuksen osassa I osallistujia pyydettiin muistelemaan Conwayn 

ja Rubinin (1993) kuvaaman omaelämänkerralisten muistojen kolmen tason 

mukaisesti sekä ylimmän tason asioita kuten opiskeluaikaa osana 

taustatekijöitä, toisen tason asioita kuten liikeidean havaitsemisen aikaisia 

tilanteita osana tilannetekijöitä ja havaitsemiseen vaikuttaneita henkilöitä 

osana sosiaalisia resursseja, että alinta tasoa, yksittäisiä tapahtumia 

esimerkiksi palkkatyössä tai harrastuksissa, joita liikeidean havaitsemisen 

ajankohtaan liittyi (esim. Conway & Rubin, 1993; Schacter, 1996). Vaikka 

osallistujia pyydettiin käyttämään teeman mukaisesti erityisesti tiettyä 

omaelämänkerrallisten muistojen tasoa, näiden teemojen muistokoosteet 

eivät suuresti eronneet toisistaan. On mahdollista, että osallistujat käyttivät 

kaikkia kolmea tasoa kaikkien teemojen yhteydessä. Tuloksissa ei tullut esiin 

suuria eroja siinä, paljonko eri asioita osallistujat ottivat esiin eri teemoista eri 

haastattelukerroilla eli muutoksia oli kaikissa tilanteissa runsaasti, samoin 
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kaikissa tilanteissa tuli esiin positiivisuusvinouma ja abstraktien käsitteiden 

suuri määrä.  

Koska yrittäjäkurssin aiheet tulivat mukaan osallistujien puheisiin 

haastattelukerroilla 2 ja 3, tuloksia voidaan tulkita niin, että osallistujat eivät 

erotelleet saamaansa uutta tietoa erilliseksi ja erikseen pidettäväksi, vaan 

sulauttivat sen osaksi aikaisempaa käsitystään jo aikaisemmin tallennetusta 

liikeideasta. Konstruktiivisen käsityksen mukaan muisto rakennetaan, 

kootaan uudestaan muistelutilanteessa. Kokemukset ja tiedot ovat ehkä 

Zacksin työryhmän (2006; 2007) ehdottamina automaattisesti tuotettuina, 

mahdollisesti muistin perustana toimivina jaksoina, jotka ovat ehkä hajallaan 

aivoissamme hermoverkkojen ylläpitäminä Feldman Barrettin (Barrett, 2017; 

Feldman Barrett, 2020) ehdottamassa kokemusten ja tietojen varastossa, 

josta ne otetaan mukaan muistokoosteeseen muistelutilanne huomioiden. 

Tässä saadut tulokset voisi tulkita niin, että muistoa koottaessa uusimman 

käsityksemme mukaiset tiedot ovat  käytettävissämme ja muistelutilanne 

vaikuttaa suuresti siihen, mitä muistokoosteeseen tulee mukaan. Tilanteessa, 

missä muodostuneen käsityksen varassa on tarkoitus toimia ja tehdä 

päätöksiä eletyllä ajan hetkellä ja tulevaisuudessa, käsitysten muokkaaminen 

sitä mukaan, kun asioista saa uutta tietoa, tuntuu toimivalta ratkaisulta. 

Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että osallistujat eivät tuntuneet olevan 

tietoisia näistä muistokoosteidensa  muutoksista. Voidaankin tulkita, että 

muistokoostetta rakennettaessa aivojen verkostojen aktiivisuus saattaisi levitä 

automaattisesti myös verkostosta toiseen ja näin saisimme myös uusimmat ja 

eri käsitteet eri kerroilla mukaan muistokoosteeseen  automaattisesti, 

nopeasti ja tiedostamatta kuten esimerkiksi Barrett & Rugg, (1990) ja Neely 

(1977) kuvasivat. Tämänkin tutkimuksen osan I tulosten perusteella 

muistokoosteiden muutoksia näyttäisi tapahtuvan myös ei-tietoisesti eli tulos 

on yhdenmukainen sen käsityksen kanssa, että useat psykologiset 

prosessimme, myös muistomme muodostetaan taustalla, nopean ja 

tehokkaan, ei-tietoisen aivotoiminnan tuloksena (esim. Halligan & Oakly, 

2018; Bargh & Tanya, 1999). 

Tämän tutkimuksen osan I tulokset eivät ole yhdenmukaisia sellaisten 

muistojen tallettamisten, säilyttämisten ja muistista hakemisten käsitysten 

kanssa, joissa oletetaan kokemuksen pysyvän yhtenäisenä isona 

kokonaisuutena ja samanlaisena muistelukerrasta toiseen. Tulokset eivät ole 

yhdenmukaisia myöskään sellaisen muistojen mieleen palauttamiskäsityksen 

kanssa, jossa aina samojen vihjeiden perusteella oletetaan ihmisten pystyvän 

palauttamaan mieleen sama kokemus sellaisena kuin se alun perin koettiin ja 

talletettiin. Nämä tulokset eivät ole myöskään yhdenmukaisia sen käsityksen 

kanssa, että olisimme tietoisia kaikista muutoksista, joita muistiin talletetuille 

ja uudestaan mieleen palautetuille merkityksellisille kokemuksillemme 

tapahtuu kuukausien aikana sellaisessa tilanteessa, jossa samaan aikaan 

saamme uutta, sen hetkisten tavoitteidemme kannalta merkityksellistä tietoa. 
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5 TUTKIMUKSEN OSA II: KUVITELMIEN 
MUUTOKSET 

Tulevien asioiden muistamisella, prospektiivisella muistilla, tarkoitan tässä 

aikomuksia tai viivästettyjä aikomuksia toimia tulevaisuudessa (esim.  

Meacham & Singer, 1977; Meacham & Kushner, 1980; Meacham & Leiman, 

1982; McDaniel & Einstein, 2007; Kliegel ym., 2012; McDaniel, Lamontagne, 

Beck, Scullin, & Braver, 2013). Aikomuksen toimia tulevisuudessa tulkitsen 

tässä niin, että henkilö pystyy silloin kuvittelemaan tulevaisuutta. Tässä 

tutkimuksen osassa II perehdyn siihen, miten paljon ja minkälaisia muutoksia 

tulevan kuvitelmissa tuli esiin yrittäjäkurssin aikana. Erityisesti olen 

kiinnostunut konstruktiivisen kuvitelmakäsityksen mukaisesti tulevien 

kuvitelmien rakentamisesta kuvitelmakoosteiksi luonnollisen ympäristön 

tilanteessa. Luonnollisen ympäristön tilanteella tarkoitan tässä yrittäjäkurssia 

ja siihen osallistuvia henkilöitä, joilla on heille itselleen merkityksellisiä 

tavoitteita, joiden saavuttamiseksi he kuvittelevat tulevia tapahtumia ja 

suunnittelevat tulevaa toimintaansa. Tässä tutkimuksessa osallistujat ovat jo 

tallettaneet pitkäkestoiseen muistiinsa tapahtumia ja ajanjaksoja, jolloin he 

havaitsivat liikeideansa eli tämän tutkimuksen osan II aikana heillä on jo 

liikeidea ja heidän tavoitteenaan on perustaa yritys ja käynnistää 

yritystoiminta eli ryhtyä yrittäjiksi.  

Tutkimuksen osan II johdannossa käyn läpi tulevaisuuden kuvittelemista, 

suunnitelmia, kuvittelun evoluutiota ja mielikuvitusta sekä prospektiivista 

muistia.  Johdannon lopuksi tuon esiin tulkintoja kognitiivisista kartoista ja 

kuvitelmien mallintamista. Sen jälkeen esittelen aineistolle asettamani 

kysymykset ja aineiston analyysitavat, joilla haen vastausta tämän 

tutkimuksen osan II  tutkimuskysymykseen.  Tulevaisuuden kuvitelmat 

konkretisoituivat tässä osallistujien tekemiin suunnitelmiin yrityksen 

perustamisesta. Suunnitelmatietojen kokoamiseen en löytänyt sopivaa 

työkalua, joten kehitin tässä yhteydessä työkalun, jonka avulla sain 

yhteismitallisesti kuvattua osallistujien tavoitteita, tavoitteiden perusteella 

tekemiä yksilöllisiä suunnitelmia ja suunnitelmien toteutumista. Tässä 

tutkimuksen osassa II kuvaan suunnitelmakartan käyttöä ja arvioin tuloksia 

tulkitessani sen hyödyllisyyttä suunnitelmatietojen keräämisessä. Lisäksi 

esittelen kaikki aineistolle esittämiini kysymyksiin saamani vastaukset. 

Tulosten perusteella vastaan tämän tutkimuksen osan II 

tutkimuskysymykseen ja lopuksi tulkitsen saamiani tuloksia. 

5.1 JOHDANTO 

Kognitiivisen neurotieteen havaintojen perusteella esimerkiksi Schacter ja 

Addis (2007) ehdottavat, että ihmisen muistin toiminta on adaptiivinen 
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sopeutuma, jonka avulla saadaan sisältöä tulevaisuuteen suuntautuneen 

ajattelun tarpeisiin (Schacter & Addis, 2007). Raichlen (2010) tulkinnan 

mukaan aivojemme energiasta käytetään suuri osa ennustaviin prosesseihin 

eli siihen, että voisimme ennustaa ja reagoida ympäristön muutoksiin.  

Ennustavina prosesseina pidetään ainakin ennakoivaa koodausta, ennakoivaa 

prosessointia, aktiivista yhdistelyä (engl. active inference) ja aivojen Bayesian 

hypoteesia (engl. Bayesian brain hypothesis) (Barrett, 2017; Hutchinson & 

Feldman Barrett, 2019; Clark, 2015; Adams, Shipp & Friston, 2013; Shadmehr, 

Smith, & Krakauer, 2010). Näiden taustalla olevan ajatuksen mukaan 

kokemuksista ylläpidetään muistijälkiä, joita aktivoimalla voidaan ennakoida 

juuri sillä hetkellä koettavia kokemuksia ja tunnistaa aikaisempien ja uusien 

kokemusten eroja. Muistijälkien on katsottu olevan sekä menneen muistelun 

että tulevan kuvittelun käytössä (esim. Dalla Barba ym., 2002; Dalla Barba & 

Decaix, 2009; Devitt & Addis, 2016). Episodisen muistin toiminnallisen 

merkityksen on ajateltu liittyvän tulevaisuuteen suuntautumiseen niin, että 

kuvitellessaan tulevia tapahtumia henkilö voi tuntea miltä mahdollinen 

katumus saattaisi tuntua ja näin kuvittelija voisi tarkentaa päätöksentekoa 

asiassa (Hoerl & McCormack, 2019). Kun voi mielessään sijoittaa itsensä 

menneeseen tapahtumaan ja kuvitella miten tilanne voisi olla toinen, jos olisi 

tehnyt eri päätöksen, voi kokea katumusta ja se taas voi vaikuttaa tuleviin 

päätöksiin ja tuleviin kuviteltuihin tapahtumiin. Päätöksentekotilanteessa 

voisi siis kuvitella sekä erilaisia päätöksiä että vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja 

näin voisi ennakoida myös seuraamuksia, kuten katumista (esim. De Brigard, 

Gessell, Yang, Stewart, & Marsh, 2020; Hoerl & McCormack, 2019). 

5.1.1 TULEVAISUUDEN KUVITTELU JA SUUNNITELMAT 

Tulevaisuutta koskevilla kognitiivisilla kyvyillä tai tulevaisuuden kuvittelulla 

voidaan tarkoittaa ainakin tulevien tapahtumien simuloimista, tulevien 

tapahtumien ennustamista, aikomusten muodostamista eli intentiota tai 

tulevaisuuden suunnittelua (esim. Szpunar & Radvansky, 2015; Michaelian, 

2016).  Näiden avulla pyritään haluttuun tulokseen eli tavoitteiden mukaiseen 

tulevaisuuteen. Vielä ei ole selvää, onko näiden taustalla samoja vai eri 

mekanismeja (Michaelian & Sutton, 2013; Michaelian, 2016). Suunnitelmat 

jaetaan usein toisiinsa liittyviin alakohtiin. Newell ja Simon (1972) pitävät 

suunnittelemista samalla tavalla etenevänä prosessina kuin yleistä ongelman 

ratkaisua (engl. General Problem Solver, GPS). Suunnitelma alkaa heidän 

mukaansa korkeamman tason tavoitteesta, jonka saavuttamiseksi 

tunnistetaan alatavoitteita. Alatavoitteiden saavuttaminen johtaa siten myös 

korkeamman tason tavoitteen saavuttamiseen. Alatavoitteiden saavuttamista 

toistetaan, kunnes myös korkeamman tason tavoite toteutuu. Tällainen 

suunnitelma on hierarkinen ja tavoitteisiin sidottuja tapahtumia kuvataan 

vastaavasti hierarkisiksi, jolloin suurempaan kokonaisuuteen liittyy useampia 

pienempiä tapahtumia (Newell & Simon, 1972). Macintyren (1984) mukaan, 

toimintaa voi kuvailla riittävästi vasta, kun tiedämme myös pidemmän 
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aikavälin tavoitteet tai intentiot ja sen, miten lyhyemmän aikavälin tavoitteet 

tai intentiot suhteutuvat pidemmän aikavälin tavoitteisiin. Konkreettisten ja 

abstraktien ilmauksien on ajateltu eroavan toisistaan myös tietojen 

järjestelemisen ja tavoitteiden suhteen. Kun hankimme tietoa, järjestelemme 

sitä sekä konkreettisella että abstraktimmalla tavalla. Trope ja Liberman 

(2010) tulivat siihen tulokseen, että konkreettiset edustukset antavat 

mahdollisuuden useisiin abstraktimman tason tulkintoihin ja se, mikä niistä 

kulloinkin valitaan, riippuu senhetkisestä tavoitteesta. Tapahtumat ja 

toiminta taas kiinnitetään siihen aikaan, jolloin ne aiotaan toteuttaa ja 

toiminnan ohjaus tapahtuu Vallacherin ja Wegnerin (2011) mukaan 

korkeimman tunnistetun tavoitteen avulla.  

Tulkitsen tässä tutkimuksen osassa II, että tulevaisuuden kuvittelun voi 

saada esiin tavoitteiden mukaisissa suunnitelmissa. Korkeimman tavoitteen 

eli tässä yrityksen perustamisen ja yritystoiminnan käynnistämisen 

saavuttamiseksi on hierarkiakäsityksen mukaisesti tarpeen tunnistaa useita 

alatavoitteita (Vallacher & Wegner, 2011).  

Conway (2001) erottelee omaelämäkerrallisen, autobiografisen muistin ja 

siihen liittyvän tietovaraston tapahtumien ja kokemuksien muistamisesta. 

Aikaisemmin omaelämänkerralliseen, autobiografiseen tietoon katsottiin 

sisältyvän vain koettujen menneiden tapahtumien jaksot ja yleistetyt menneet 

tapahtumat mutta 2019 julkaistussa artikkelissaan Conway työryhmineen 

lisäsi siihen myös oletetut tulevat elämänjaksot ja oletetut tulevat yleiset 

tapahtumat (Conway, Justice, & D’Argembeau, 2019). Hänen mukaansa ehjän 

yhtenäisen käsityksen luomiseksi muistissa olevat tapahtumat kytketään 

kokijan käsitykseen itsestään ja näin saadaan omakohtaisia kokemuksia. Jos 

tulee ristiriitatilanne ”itsen” ja muistissa olevan kokemustiedon välille, ehjä ja 

yhtenäinen käsitys kokijasta itsestä säilytetään ja muistissa oleva tieto saa 

muuttua. Tämä yhdistely johtaa joissain tilanteissa myös konfabulointiin, 

sepittelyyn, jonka avulla tietoiseksi tullut ristiriita pyritään selittämään 

(Conway, 2001). Conway työryhmineen (2019) lisäsi kehittämäänsä Self-

Memory System (SMS) teoriaan oman elämän muistamisesta, sen  

kumpaankin peruselementtiin, käsitteelliseen itseen ja autobiografiseen 

tietoon, menneen huomioimisen lisäksi myös tulevaan suuntautuneita 

osuuksia. Käsitteellisellä itsellä Conway (2005) viittaa itsestä koottuun 

semanttiseen tietoon, kuten omaan käyttäytymiseen ja ominaisuuksiin. 

Mieleen palautettaessa, käsitteellinen itse voi ilmeisesti ohjata muistista 

hakua tarjoamalla käyttöön skeeman, jo aikaisemmin muodostetun 

käsityksen itsestä (Conway, Justice, & D’Argembeau, 2019).  

Omaelämänkerrallisen tietosisällön katsotaan sisältävän tapahtumien ja 

niistä tehtyjen yleistysten avulla organisoituja, muistiin talletettuja rakenteita. 

Sen katsotaan sisältävän myös koko elämän kattavia tapahtumia ja niistä 

tehtyjä yleistyksiä. Kuvitellessaan tulevaisuuttaan ja tehdessään suunnitelmia 

ihmisten katsotaan voivan rakentaa kuvitelmakoosteita kaikista tallessa 

pitämistään muistijäljistä. Edellä kuvattu tukee  käsitykseni mukaan ainakin 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13164-021-00581-2#ref-CR20
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osittain näkemystä sekä erillisten tietosisältöjen että rakenteen eli  

suuremman kokonaisuuden tai skeeman olemassaoloa.  

5.1.2 KUVITTELU JA MIELIKUVITUS 

Neurotieteilijä Andrey Vyshedskiy (2019) on kuvannut mielikuvitusta 

koskevassa teoriassaan, että evoluution aikana on luultavasti tarvittu 

geneettinen mutaatio hidastamaan aivokuoren otsalohkon etuosien kehitystä 

lapsen yksilökehityksessä. Aivokuoren viivästynyt kypsyminen tarvittiin 

hänen mukaansa siihen, että ympäristötekijöistä riippuvaisen rekursiivisen 

kielen oppimiseen käytettävissä oleva aika ja myös mielikuvituksen 

kehittymisen kannalta välttämätön aikaikkuna pidentyi noin viiteen vuoteen 

(Vyshedskiy, 2019; 2021). Rekursiivisuudella tarkoitetaan normaalin kielen 

ominaisuutta, jossa sama rakenne voidaan toistaa useita kertoja ja esimerkiksi 

sanan johdokset voivat toimia uusien johdosten kantasanoina. Tutkiessaan 

mielikuvituksen kehittymistä lapsilla Vyshedskiy (2019) kuvaili mahdollisen  

aikaikkunan nykyihmisen mielikuvituksen kehittymiselle. Aikaikkuna-

hypoteesia tutkittaessa kävi ilmi, että niille nykyajan lapsille, joille ei 

varhaislapsuudessa puhuttu normaalia, täydellistä rekursiivista kieltä, ei 

koskaan kehity sellaista aktiivista konstruktiivista mielikuvitusta, joka on 

välttämätön mentaalisten kohteiden yhdistelylle ja vertailulle. Kyseisen 

toiminnan Vyshedskiy on nimennyt etuotsalohkon synteesiksi (engl. 

prefrontal synthesis, PFS tai Mental Synthesis). Etuotsalohkon synteesi 

tarkoittaa tässä tietoista suunnittelevaa, muistelevaa, yhdistelevää ja 

arvottavaa kuvittelua. Kehitys johti Vyshedskiy mukaan syntaktisen, 

lauseopillisen viestintäjärjestelmän kehittymiseen ja etuotsalohkon 

mentaaliseen synteesiin eli kykyyn vapaasti kuvitella mitä tahansa uutta asiaa. 

Näin ihmiset olisivat voineet saada kyvyn mentaaliseen mallinnukseen, 

mahdollisuuden simuloida erilaisia suunnitelmia ja välittää niitä muille 

ihmisille (Vyshedskiy, 2019; 2021). 

Vyshedskiy (2019) esittää artikkelissaan, että mielikuvituksella on 

kehitysasteita, joiden luokittelu perustuu siihen, mikä aivoalue niissä on 

aktiivisena. Ne muodostavat hänen mukaansa myös kehityshistoriallisen 

ketjun siten, että unennäkö ja hallusinointi ovat varhaisin ja etuotsalohkon 

synteesi myöhäisin aste. Unen näkeminen ja ilmeisesti myös luova 

unelmoiminen ovat hänen mukaansa yksinkertaisin konstruktiivisen 

mielikuvituksen muoto. Se olisi hänen mukaansa evoluution vanhin tapa 

mallintaa tulevaisuutta. Aikaisemmat vaiheet esiintyvät myös muilla kuin 

ihmisellä, mutta etuotsalohkon synteesi on Vyshedskiyn (2019) mukaan 

ilmennyt vain ihmisillä. Mielikuvitusta voisi siten pitää sateenvarjoterminä, 

joka kattaa useita kuvittelun ilmenemismuotoja. Etuotsalohkon analyysi 

(PFA) on Vyshedskiyn (2019) määrittelemänä kyky mielikuvien tasolla 

hajottaa jokin ajatus, kohde tai esine osiin ja etuotsalohkon synteesi (PFS) on 

kyky yhdistää eri muisti-, havainto- ja opitun aineksen elementtejä uusiksi, 

ennalta arvaamattomiksi asioiksi ja esineiksi. Vyshedskiyn mukaan, 
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ollessamme hereillä suurinta osaa mielen sisäistä kuvittelua määrittää aivojen 

etuosan kattava hermoverkosto. Päättely, suunnittelu ja strategisointi ovat 

hänen mukaansa seurausta rakentavasta kuvittelusta, jota johtaa 

etuotsalohkojen sivuilla toimiva aivokuoren osa (lateral prefrontal cortex, 

LPFC). Se toimii hänen mukaansa kuin nukketeatterin ohjaaja herätellen ja 

liikutellen muistiin tallennettuja kohteita uusiksi yhdistelmiksi (Vyshedskiy, 

2019). Edellä kuvattu voidaan tulkita niin, että ihminen voi kehittyneen 

viestijärjestelmänsä, rekursiivisen kielen avulla kuvitella mitä tahansa kaiken 

sen perusteella, mitä kulttuuriperintö, omat havainnot maailmasta ja 

oppiminen tekevät mahdolliseksi – ja sen lisäksi myös ennalta arvaamatonta, 

täysin uutta ja yllättävää satunnaisten unien tai muiden regressiivisten tilojen 

yhteydessä (Vyshedskiy, 2019; 2021).  

Kuvittelulla (engl. imagination) voidaan tarkoittaa ihmisten kykyä koota 

mieleensä mielikuva tietystä esineestä tai asiasta kuten omenasta (esim. 

Milton, Fulford, Dance, Gaddum ym., 2021). Toisaalta kuvittelua käytetään 

myös tarkoittamaan tilannetta, missä henkilöä pyydetään kuvittelemaan 

mahdollinen tuleva tapahtuma, vaikka kuvittele seuraava juhla, johon olet 

osallistumassa. Koska näissä kahdessa tilanteessa kyse on hyvin erilaisesta 

kuvittelusta, Milton yhdessä työryhmänsä kanssa (2021) erotteli 

yksinkertaisen tilanteen kuten omenan kuvittelun visualisoinniksi ja tulevan 

tapahtuman kuvittelun varsinaiseksi kuvitteluksi (Milton ym., 2021). Käytän 

tässä tutkimuksessa samaa erottelua ja tulevan kuvittelulla viittaan sellaisten 

tapahtumien koostamiseen, joita ei ole vielä oikeasti tapahtunut puhujalle 

itselleen, ainakaan samassa kontekstissa tai samassa kokoonpanossa. 

Useimmat meistä pystyvät kuvittelemaan maisemia ja esineitä, vaikka 

emme sillä hetkellä näkisi niitä silmillämme. Pearson (2019) otti käyttöön 

visuaalisen kuvittelun käsitteen kuvaamaan tätä ominaisuutta. Visuaalinen 

kuvittelu on useimmille meistä keskeinen tekijä kootessamme 

omaelämänkerrallisia muistoja, kuvitellessamme tulevaa, unelmoidessamme 

tai nähdessämme unia (esim. Schacter & Addis 2007; Smallwood & Schooler 

2015; Pearson, 2019).  Kuvittelun kokemus on osoittautunut vaihtelevan eri 

ihmisillä niin, että jotkut eivät pysty visuaaliseen kuvitteluun ja toiset kertovat 

näkevänsä visuaaliset kuvitelmat yhtä voimakkaina kuin näkisivät ne silmien 

verkkokalvoille tulevien viestien välittäminä. Näistä visuaalisen kuvittelun 

ääripäistä on alettu käyttää nimityksiä ”aphantasia” eli kuvittelun puute ja 

”hyperphantasia” eli hyperkuvittelu (Zeman, Dewar & Della Sala, 2015; 2016; 

Zeman, Milton, Della Sala, Dewar ym., 2020). Näistä kuvittelun puute on 

alustavasti yhdistetty heikentyneeseen omaelämänkerralliseen muistiin ja 

heikentyneeseen kasvojen tunnistamiseen (Palombo, Sheldon, & Levine,  

2018). Vivahteikkaan kuvittelun on joissain tutkimuksissa todettu korreloivan 

omaelämäkerrallisen mieleen palauttamisen sujuvuuteen (D’Argembeau & 

Van der Linden, 2006; Vannucci, Pelagatti, Chiorri, & Mazzoni, 2016). Milton 

työryhmineen (2021) tulkitsi monimenetelmällisten neuropsykologisten 

tutkimuksiensa perusteella, että näiden visuaalisen kuvittelun ääripäiden 

edustajat eivät eronneet toisistaan silloin, kun heitä testattiin standardeilla 
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muistitesteillä mutta hyperkuvittelijoiksi luokiteltu ryhmä sai parempia 

tuloksia omaelämänkerrallisen muistin testeissä ja kuvittelussa. Zemanin ja 

hänen työryhmänsä (2020) tutkimuksen tulosten mukaan kuvittelun 

puutteesta kertoneet henkilöt työskentelivät todennäköisemmin tieteellisillä 

tai matemaattisilla aloilla ja hyperkuvittelusta raportoineet useammin luovilla 

aloilla. Zemanin (2020) työryhmän tutkimuksissa kuvittelutilanteiden 

aivokuvantaminen toi esiin yhteyden takaraivolohkon rakenteiden ja 

otsalohkon etuosien aivokuoren rakenteiden välillä. Takaraivolohkon 

katsotaan pääsääntöisesti erikoistuvan näkemisen prosesseihin ja 

aktivoituvan myös visuaalisen kuvittelun aikana ja otsalohkon etuosien on 

todettu aktivoituvan esimerkiksi päätöksenteon ja tarkkaavaisuuden 

prosessien aikana. Näiden aivokuoren rakenteiden väliset  yhteydet olivat 

voimakkaampia hyperkuvittelijoilla kuin kuvittelun puuttumisen ryhmällä 

erityisesti levon aikana (Milton ym., 2021). Visualisen kuvittelun prosessia on 

kuvattu käänteisenä näköaistimuksena, koska tiedonkulku verkkokalvolta 

visuaalisen järjestelmän kautta aistijärjestelmiä yhdistäville, 

multimodaalisille aivokuoren rakenteille kääntyy ja hyödyntää laajoja 

takaisinkytkentä yhteyksiä (Friston, 2012; Pearson, 2019; Breedlove, St-Yves, 

Olman, & Naselaris, 2020). Visuaalisen kuvittelun vivahteikkuuden on 

katsottu korreloivan korkeamman asteen eli signaalien käsittelyssä 

pidemmällä olevien aivokuoren rakenteiden  aktivoitumisen kanssa mutta 

myös  oletusverkon (DMN) aktivoitumisen kanssa (esim. Fulford, Milton, 

Salas, Smith ym., 2018). Zemanin työryhmän (2020) kyselytutkimusten 

perusteella Miltonin (2021) tutkimuksessa oletettiin hyperkuvittelijoiden 

tuottavan rikkaita omaelämänkerrallisia muistoja ja hänen tulostensa 

perusteella tämä oletus vahvistui.  

5.1.3 PROSPEKTIIVINEN MUISTIJÄRJESTELMÄ 

Suuri osa ihmisistä ilmeisesti pystyy elävästi kuvittelemaan mahdollisia 

tulevia tapahtumia (esim. Benoit, Gilbert, & Burgess, 2011). Tätä episodista 

prospektiota, tapahtumien kuvittelua, hyödynnetään myös simuloitaessa 

tulevia tavoitteita, kun tutkitaan viivästettyä toimintaa ja toiminnan 

seurauksia (kuvitellaan tuleva tavoite ja pidetään se mielessä), lopputuloksia 

tai tavoitteeseen pääsemistä. Välitön, simulointivaiheessa tapahtuva 

lopputuloksen palkitsevuuden kokemus voi Benoit ym. (2011) mukaan 

vaikuttaa myös tuleviin päätöksiin. Tulevaisuuteen suuntautuvaa 

prospektiivista muistia on pidetty erillisenä muistijärjestelmänä ja sillä on 

viitattu esimerkiksi tilanteisiin, joissa on tarpeen muistaa toteuttaa 

tulevaisuudessa tehtäväksi suunniteltu aikomus (esim. Meacham & Singer, 

1977; Meacham & Kushner, 1980; Meacham & Leiman, 1982; McDaniel & 

Einstein, 2007; Kliegel ym., 2012). Prospektiivisen muistin tutkimuksissa 

henkilöitä ei ole pyydetty  palauttamaan mieleen tiettyä asiaa, vaan heidän 

odotetaan spontaanisti muistavan vihjeen tai ajanhetken, jolloin mieleen 

palauttaminen on ohjeistettu tehtäväksi (esim. Sellen ym., 1997; McDaniel & 

http://www.jneurosci.org/search?author1=Roland+G.+Benoit&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jneurosci.org/search?author1=Sam+J.+Gilbert&sortspec=date&submit=Submit
http://www.jneurosci.org/search?author1=Paul+W.+Burgess&sortspec=date&submit=Submit
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Einstein, 2007; Kliegel, McDaniel & Einstein, 2000; Kliegel ym., 2012; 

McDaniel ym., 2013). Guynn, McDaniel ja Einstein (1998) esittelivät teorian, 

jonka mukaan  ympäristön tarkkailemiseen tarvitaan työmuistin resursseja, 

jotta vihje voidaan huomata ja aikomuksen mukainen toiminta voidaan 

suorittaa (Guynn ym., 1998; myös Smith, 2003). Nämä resurssit ovat silloin 

pois muusta käytöstä. Einstein  ja McDaniel (2005) ovat kuvanneet 

multiprosessointi teorian, joka on saanut tukea muun muassa Scullin, 

McDanielin ja Einsteinin (2010) tutkimuksissa. Multiprosessointi teorian 

mukaan sen lisäksi, että käytetään resursseja vaativaa tarkkailua, 

prospektiivisen muistijärjestelmän voisi spontaanisti aktivoida ympäristön, 

tilanteen tai vihjeen piirre ilman, että käytetään tietoisia resursseja ajan tai 

vihjeiden tarkkailuun. Episodisessa tulevaisuuden kuvittelemisessa on 

katsottu, että henkilö voi nähdä itsensä tulevaisuudessa ja analysoida 

toiminnan seurauksia. Tulving (1983) kuvasi subjektiivista aikakäsitystä ja 

aikamatkailua nykyisyyden ja menneiden tapahtumien välillä ja hänen 

mukaansa olemme tästä itse myös tietoisia.  Tulevaisuuden kuvittelu on 

ilmeisesti myös riippuvainen menneistä muistoistamme ja kummankin 

taustalla on arvioitu olevan samat kognitiiviset prosessit (McRae & Jones, 

2013). Schacter työryhmineen (2007) pitää hyödyllisenä ajatusta 

muistiprosessien uudestaan määrittelemisestä sen perusteella, että aivot 

ennustavat hyvin tulevia tapahtumia ja samat hermostolliset mekanismit 

vaikuttavat aivoissamme sekä menneen muistelemisessa että tulevan 

kuvittelussa. Sekä menneen tilanteen tai tapahtuman mieleen palauttamisessa 

että tulevan kuvittelussa voidaan ajatella jo aikaisemmin talletettujen osien 

kokoamista uudeksi yhdistelmäksi (esim. Addis ym., 2007; Addis, 2018). 

Tiedossani ei ole, onko kuvitelmakoosteiden muutoksien 

taustamekanismeista tutkijoiden kesken muodostunutta yhtenäistä käsitystä. 

5.1.4 KOGNITIIVISET KARTAT 

Kognitiivisilla kartoilla tarkoitetaan esimerkiksi Lismanin (2017) mukaan 

aivoissa ylläpidettävää sisäistä edustusta. Hänen määritelmässään sisäisessä 

edustuksessa on mukana tietoa siitä, mitä entiteettejä ympäristössä on, missä 

ne sijaitsevat suhteessa toisiinsa ja miten nämä entiteetit ovat 

vuorovaikutuksessa toisiinsa tapahtuman aikana. Kognitiivisiksi kartoiksi 

kutsun tässä tutkimuksessa yleisesti kaikkia muistijärjestelmämme avulla 

tallessa pidettäviä tietojen koosteita ja tietoryhmittelyjä, muistijälkien 

muodostamia verkostoja, joiden avulla useampien asioiden kokonaisuuksia 

voi palauttaa mieleen, kytkeä toisiinsa ja aktivoida muokattavaksi.  

O’Keefe ja Nadel (1978) ottivat alun perin käyttöön käsitteen 

hippokampuksen kognitiiviset kartat. Erottamalla menneen tapahtuman 

elementit nykyhetken tapahtumista hippokampus tarjoaa muistijäljille 

esittämistavan, jota heidän käsityksensä mukaan voidaan käyttää sekä 

menneitä muistellessa, kuten episodiseen muistiin talletettujen tietojen 

palauttamiseksi mieleen, että tulevan ennustamiseksi tai kuvittelemiseksi 



Sirpa Korhonen 

140 

(myös esim. Schacter, Roland, Benoit, & Szpunar, 2017). Enenevässä määrin 

on saatu todisteita siitä, että hippokampus ja sen lähialueet voisivat olla 

keskeisiä nopeasti sitomaan erillisiä piirteitä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 

(Squire, 1992; Davachi, Mitchell, & Wagner, 2003; Diana, Yonelinas, & 

Ranganath, 2007; Eichenbaum, 2007). Hippokampuksen alueen 

tuhoutumisen on todettu aiheuttaneen sen, että henkilöt pystyivät kyllä 

palauttamaan mieleensä alkuperäisessä tilanteessa olleet esineet, mutta 

esineiden paikat suhteessa toisiinsa vaihtuivat, eivätkä palautuneet vakaiksi 

(Watson, Voss, Warren, Tranel, & Cohen, 2013). Ranganath ja Ritchey (2012) 

ehdottavat, että aivokuorelle tallennettuja tapahtuman piirteitä voisi kytkeä 

yhteen usealla eri tavalla ja siksi episodisen muiston muodostamiseksi tiedon 

kytkeminen tapahtumakartaksi tarjoaa reitin mieleen palauttamiseen myös 

vihjeen perusteella. Nadel ja Ranganath (2017) tulkitsevat, että 

hippokampuksen toiminta ulottuu laajalti erilaiseen käsittelemäämme 

informaatioon ja hippokampuksen hermosolut ovat mittaushetkellä erotelleet 

tilanteita, joissa sama objekti kohdataan eri tilanteessa. Eichenbaumin (2017) 

mukaan on tarvetta ja perusteita myös laajentaa käsitystä hippokampuksen 

kognitiivista kartoista niin, ettei niillä tarkoiteta fyysistä avaruutta vaan laajaa 

tulkintaa hermosolujen verkostosta ja niiden luomista kognitiivista kartoista 

kuten Tulving (1983) määritteli episodisen muistin. Tietyllä hetkellä aikaa 

koodaavat solut voivat Eichenbaumin (2017) tulkinnassa olla tärkeitä 

huomioimaan tietoa, milloin, suhteessa muihin tapahtumiin, jotain tapahtui, 

kuten tietyllä hetkellä paikkatietoa koodaavat solut huomioivat tietoa missä 

paikassa jotain tapahtui, taas suhteessa muihin dimensioihin. Näin 

hermosolut voisivat tuottaa kognitiivisia karttoja, joissa suhteellinen aika ja 

paikkatieto on mukana. Eichenbaumin (2017) työhypoteesina oli, että aika- ja 

paikkatietoa koodaavat solut automaattisesti kartoittavat yhtäjaksoisia 

dimensioita kokemuksista ja tuottavat kehikoita, joiden avulla episodisen 

muistin tietoja järjestetään. Tästä on sekä eläinten hermosolututkimuksista, 

että jonkin verran ihmisten kuvantamistutkimuksissa saatua tietoa (esim. 

Ranganath & Hsieh, 2016). Nadel ja Ranganath (2017) tuovat esiin, että 

hippokampuksen kognitiiviset kartat on yhdistetty avaruudellisiin ja 

episodisiin sisältöihin. Heidän mukaansa sama fyysinen alue voi olla 

edustettuna eri aikoina eri kognitiivisilla kartoilla, jos toiminnan, 

käyttäytymisen tai aistitiedon tilanne on riittävän erilainen. Episodinen 

konteksti vastaavasti voi olla operationalisoitu ajan jaksoiksi, jotka 

tapahtumaan liittyvä konteksti määrittelee. Hippokampus koostaa heidän 

mukaansa useita karttoja, joissa voi olla päällekkäistä, samaa sisältöä. Koska 

vain yksi kognitiivinen kartta voi, heidän mukaansa, ilmeisesti olla kerrallaan 

aktiivinen, aistitietoa sekä tietoa tavoitteesta käytetään joko aktivoimaan 

käytössä olevaa kognitiivista karttaa tai luomaan täysin uutta karttaa. 

Kontekstista riippuva koodaus on heidän mukaansa tärkeä ominaisuus, joka 

selittää kuinka hippokampus osallistuu käyttäytymisen ohjaamiseen. Nadelin 

ja Ranganathin  (2017) kuvaamien eläinkokeiden perusteella on todettu, että 

uudessa tilanteessa eläin usein ensin käyttää aikaa tutkimiseen ja vasta sen 
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jälkeen toimintaan. Tutussa tilanteessa eläimet voivat ottaa menneet 

kokemukset vastaavasta tilanteesta aktiivisiksi ohjaamaan tulevia päätöksiä ja 

toimintaa. Mikäli aktivoitu kognitiivisen kartan kuvaus ei vastaa nykyistä 

tilannetta, eläimet voivat tunnistaa poikkeavuuden ja sen perusteella, joko 

luoda uuden kognitiivisen kartan, tai uusi tieto voidaan yhdistää jo aktivoituun 

sisältökarttaan. Tätä kutsutaan muistin rekonsolidaatioksi tai muistin 

päivittämiseksi tai yhdistäväksi enkoodaamiseksi, muistijälkien uudelleen 

tuottamiseksi eli koodaamiseksi. Toisin sanoen, hippokampuksen muistijäljet, 

kognitiiviset kartat, voisivat stimuloida tutkivaa käyttäytymistä, tuoda 

mukaan aikaisempien kokemusten päätöksiä tai nopeasti päivittää 

ymmärrystämme ympäristömme nykyisestä tilasta (Nadel & Ranganath, 

2017). Redish (2017) tulkitsee, että sekä eläinkokeissa rotat että tutkimuksien 

mukaan ihmiset voivat muodostaa kognitiivisia karttoja muistuttavia 

edustuksia hippokampuksen avulla. Ainakin ihmisillä episodinen tulevan 

pohtiminen päätöksen tekemisessä riippuu hänen mukaansa 

hippokampuksesta. Redish (2017) tunnistaa kaksi tapaa, joilla kognitiivisen 

kartan käsitettä voi ymmärtää ja käyttää. Toinen on, kun etsitään uusia 

yhteyksiä luovuuden ja mielenvaeltelun avulla. Tässä on hänen mukaansa kyse 

oletusverkostosta (DMN), jossa annetaan ajatusten vaeltaa yhteyksien ja 

prosessien kautta. Redish (2017) tulkitsee, että tämä mielen vapaa vaeltelu 

todennäköisesti tapahtuu hippokampuksen ohjaamana eli sen 

hermosoluryhmien ja kognitiivisten karttojen aktivointina ilman tiettyä 

aktiivista tarkoitusta etsiä jotain erityistä. Sama ilmiö tulee esiin myös 

ruminointina, jossa tietyt mielikuvat aktivoivat toisensa (esim. Chen ym., 

2020). Toinen rooli Redishin (2017) tulkinnassa on yleisempi 

suunnittelujärjestelmä, jossa hippokampuksen rooli on mielen aikamatkailu, 

joka sallii erilaisten hakusuunnitelmien rakentamisen ja niiden avulla tulevien 

lopputulosten läpikäymisen.  Mielen vaeltelu sallii tässä tulkinnassa uusien 

yhteyksien löytymisen, esimerkiksi pidemmän aikavälin tulevia käyttöjä 

varten, kun taas suunnittelu on lähempänä välittömästi toteutettavien 

tavoitteiden saavuttamista. Redishin (2017) mukaan on jo useiden vuosien 

ajan tiedetty, että voimme tehdä kognitiiviseen karttaan perustuvia päätöksiä, 

joita on hidas toteuttaa mutta joiden toteutus on joustavaa.  Näitä 

kognitiiviseen karttaan perustuvia päätöksiä hän pitää  perustana tietoiselle 

suunnittelulle ja ne riippuvat episodisten kognitiivisten karttojen 

läpikäynnistä. Koska hippokampuksella on rooli episodisen tulevaisuuden 

ajattelussa ihmisillä, on todennäköistä, että tämä kognitiivisten karttojen 

läpikäynti on yleisempikin prosessi (Redish, 2017). Park työryhmineen (2020) 

osoitti, että ihmisen aivoissa voidaan koostaa moniulotteinen kognitiivinen 

kartta aikaisempien osittaisten havaintojen perusteella tehdyistä päätöksistä. 

Tämä kognitiivinen kartta koostetaan heidän mukaansa ainakin 

hippokampuksen ja otsalohkon  rakenteiden sekä niiden välisten yhteyksien 

välillä. Näin olisi heidän mielestään mahdollista ohjata, johtaa ja tehdä 

päätelmiä myös tulevissa uusissa päätöksentekotilanteissa. On myös 

ehdotettu, että ihmisen aivoissa voidaan muodostaa abstraktien suhteiden 
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karttoja (Park, Miller, Nili, Ranganath, & Boorman, 2020). Erikseen opittuja 

dimensioita yhdistetään ja niistä voidaan muodostaa myös sosiaalisten 

suhteiden hierarkisia edustuksia. Uusia päätelmiä ja johtopäätöksiä tehdään 

hippokampuksen muodostaessa uuden koosteen, jolla yhdistetään kaksi eri 

sosiaalista hierarkiaa (Park ym., 2020).  

Kognitiivisten karttojen avulla on kuvattu sitä, miten aivoissamme voidaan 

ylläpitää kokemiemme tapahtumien rakenteita, järjestykseen liittyyvää tietoa 

kuten suhteellista aika ja paikkatietoa. Näiden karttojen tai lähes samoiksi 

tulkitsemieni skeemojen avulla voitaisiin koota myös kuviteltu tapahtuma 

yhtenäiseksi ja merkitykselliseksi kuvitelmakoosteeksi. 

5.1.5 KUVITELMIEN MALLINTAMINEN 

Aivojen toiminnan selittämiseksi on kehitetty ennakoivan koodauksen malli 

(engl. predictive coding model), jonka avulla pyritään yhdistämään erilaisia 

kognitiivisia toimintoja ja niiden taustalla toimivia neuraalisia mekanismeja 

(esim. Friston, 2010; 2011; 2018; Paavilainen, 2020). Ennakoivan koodauksen 

malli perustuu ajatukseen, että ympäristön säännönmukaisuuksista ja 

kausaalisista suhteista ylläpidetään aivoissamme tietoja. Näiden aivoissamme 

ylläpidettävien tietojen aktivoituessa voisi ennakoida seuraavia tapahtumia ja 

ennakoida myös aivoihin saapuvia aistitietoja. Jos ennuste toteutuu eli 

saapuva aistitieto vastaa ennustetta, ehdimme reagoida ympäristön 

tapahtumiin. Jos ennuste ei toteudu, saamme virhesignaalin ja ennustemallia 

pitää päivittää vastaamaan ympäristöstä saatua tietoa. Ennakoimalla 

ehdimme reagoida ympäristömme tapahtumiin ja voimme osua mailalla meitä 

kohti tulevaan palloon tai laulaa oikealla hetkellä nopeatempoisessakin 

kappaleessa oman osuutemme (esim. Barrett, 2017). Ennakoivan koodauksen 

periaatetta on sovellettu erityisesti aistitietojen käsittelyyn mutta mallia on 

sovellettu myös monimutkaisempiin kognitiivisiin toimintoihin, jolloin 

tausta-ajatuksena on, että aivojen tulee pystyä ennakoimaan ja selittämään 

ympäristön tapahtumia ja muuttamaan malleja, elleivät ne enää ole 

hyödyllisiä (Friston, 2010; Clark, 2013). Tämän ajattelun tueksi tarvitaan yhä 

lisää empiiristä tutkimusta, eikä tutkijoiden keskuudessa vielä ole laajaa 

yhteisymmärrystä siitä, mihin kaikkiin kognitiivisiin toimintoihin sitä voidaan 

soveltaa (Friston, 2018; Heilbron & Chait, 2018, Paavilainen, 2020). 

Kuten tutkimuksen osan I johdannossa kävin läpi, tapahtumat voidaan 

jakaa jaksoihin, lohkoa, ja ne voivat koostua joko pienemmistä toiminnoista, 

osajaksoista, tai ne voivat muodostaa yhdessä isomman kokonaisuuden ja 

hierarkisen rakenteen (Hard, 2006; Kurby & Zacks, 2011). Richmondin ja 

Zacksin (2017) mukaan, tutkimusten perusteella on syytä olettaa, että 

tapahtumien havaitseminen, muistaminen ja toimintojen suunnittelu 

perustuvat rakenteisiin muistijälkiin tapahtumista ja nämä tutkijat kutsuvat 

tällaisia rakenteisia muistijälkiä tapahtumien malleiksi (engl. event model). 

Tapahtumien malleihin voidaan kiinnittää avaruudellista ja ajallista tietoa 

esimerkiksi tapahtumaan liitetyistä ihmisistä tai esineistä, sekä tilanteeseen 
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aikaisemmin yhdistettyä muuta tietoa (Richmond & Zacks, 2017). 

Tapahtuman mallia on esimerkiksi Zacksin työryhmän tutkimuksissa käytetty 

tarkoittamaan laajasti tapahtuman muistijälkeä riippumatta siitä, onko kyse 

sanallisesta kuvauksesta tapahtumasta, elokuvasta tai luonnollisen elämän 

tapahtumasta. Kurby ja Zacks (2008) toivat esiin, että ihmiset pitävät jollain 

menetelmällä yllä välittömien tapahtumien senhetkistä tilaa. Kurby ja Zacks 

(2008) kutsuvat tätä tapaa ylläpitää tietoa tapahtumista työstettäväksi 

malliksi (engl. working model). Työstettävät mallit voivat heidän mukaansa 

olla vakiintuneessa tilassa, mutta niitä myös ylläpidetään havaintojen 

perusteella (Kurby & Zacks, 2008). Richmond ja Zacks (2017) kuvailevat myös 

työstettävän mallin rakentamista, ylläpitoa ja päivittämistä ja tulkitsevat, että 

menneen ja tulevan tapahtuman mallin taustalla ovat samat muistijäljet ja 

samat ylläpitomekanismit. Tapahtumien mallien avulla voisi selittää 

esimerkiksi rajojen laajenemisen (engl. boudary extension) eli ilmiön, jossa 

ihmiset muistavat kuvien sisältäneen enemmän luonnollisen maailman 

ilmiöitä kuin siinä oikeasti oli niitä (Intraub, 2010).  

Tapahtuman lohkomisen teorian (engl. event segmentation theory, EST) 

mukaan työstettävät mallit päivitetään, kun kohdataan ennustevirhe (Zacks 

ym., 2007). Jos havaitaan, ettei aktivoitu malli vastaa ympäristön tilanteeseen 

eli tunnistetaan ennustevirhe, työstämismalli voidaan hylätä ja ottaa käyttöön 

uusi malli, johon tuodaan aktiivisena olevia aistitietojen muistijälkiä. 

Vaihtoehtona on Zacksin (2007) mukaan myös, että aktivoidaan joku 

aikaisemmin käytössä ollut malli, jolloin tilanteeseen tuodaan tietoa 

episodisen muistin piiristä, aikaisemmista tapahtumista. Assosiatiivisen 

aktivoinnin avulla työstettävään malliin voidaan Zacksin (2007) mukaan 

liittää tietoa myös semanttisesta muistista. Ennustevirhe tulee esiin 

esimerkiksi jaksojen rajakohdissa, kun käynnistynyt malli ei vastaakaan sitä, 

mitä ympäristössä tapahtuu. Seuraavan jakson ennakoimisen on 

tutkimuksien perusteella todettu olevan selvästi haastavampaa ja tuottavan 

enemmän virheitä, kun yhden jakson sisällä tapahtuva tulevan ennakoiminen 

(Schultz & Dickinson, 2000; Zacks ym., 2011). Työstettävän mallin 

päivittäminen voi Kimin ja Leen (2014) tutkimusten perusteella ilmeisesti 

tapahtua joko vaiheittain tai kokonaan. Vaiheittaisessa päivittämisessä 

voidaan korvata valikoidusti joitain osuuksia mallista tai koko malli voidaan 

korvata kerralla.  Näillä eri päivittämistavoilla voi olla eri vaikutukset tallessa 

oleviin muistoihin. Toistaiseksi rajallinen empiirinen tieto antaa vihjeitä, että 

vaiheittainen ja kokonainen päivittäminen kannattaa erotella tulevissakin 

tutkimuksissa (Kim & Lee, 2014).  

Tapahtumamallien olemassaololle on Richmondin ja Zacksin (2017) 

mukaan saatu vahvaa näyttöä. Niiden avulla voi tehdä ennusteita 

monimutkaisistakin järjestelmistä, esimerkiksi pyrkiä ennustamaan ja 

ymmärtämään muiden ihmisten tavoitteellista toimintaa ja niiden avulla 

voimme toteuttaa tehokkaita toimintasuunnitelmia. Ajantasalla olevan, 

joustavasti toimivan tapahtumamallin avulla voisimme reagoida ja sopeutua 

tilanteisiin, joissa ympäristö muuttuu ja suunnitelmia on tarpeen muokata. 
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Vaikka tapahtumamallin rakentaminen on mutkikasta ja energiaa kuluttavaa, 

sen avulla voi ratkoa monimutkaisia jokapäiväisen elämän tilanteita 

(Richmond & Zacks, 2017). Myös Eagelman (2020) tulkitsee, että aivoissa 

rakennetaan malli siitä ympäristöstä, jossa elämme. Kun opettelemme uutta, 

myös hippokampuksen alueella voi kuvantamistekniikan avulla nähdä 

aktivaation laajenemista. Aivojamme voi näiden karttojen tai mallien 

perusteella pitää tulevan ennustamiseen sopeutuneena järjestelmänä (esim. 

Maguire, Gadian, Johnsrude, Good ym., 2000; Richmond & Zacks, 2017; 

Eagleman, 2020; Feldman Barrett, 2020). Sisäisten karttojen ja mallien avulla 

voisimme tehdä ennusteita ja ohjata toimintaamme vastaamaan erityisesti 

mallistamme poikkeavia tilanteita eli havaitsemaan, koska aktivoimamme 

malli ei toimi toivotulla tavalla ja on tarpeen muuttaa reagointia (Eagleman, 

2020, 169-173). 

Musiikin tutkimuksen tuloksista on myös tehty tulkintoja, joiden mukaan 

aivoissa on tutun musiikin suhteen tallessa malli, jonka avulla voi odottaa ja 

ennakoida musiikin etenemistä (Marion, Di Liberto, & Shamma, 2021; Di 

Liberto, Marion, & Shamma, 2021). Kun koehenkilöt kuuntelivat heille tuttua 

musiikkia, koehenkilöiden aivoista mitattiin aktivaatiota ennen tietyn 

seuraavan osuuden kuulemista ja tutkijoiden tulkinnan mukaan silloin 

musiikin malli oli aktiivinen. Tutkijoiden (Marion ym., 2021; Di Liberto ym., 

2021) mukaan, ennustamme musiikkia niin, että aivoissamme aktivoidaan 

aikaisemmin tallennetun mallin peusteella signaali jo ennen nuotin 

kuulemista. Kun nuotin kuuleminen on aktivoinut hermosoluja, jo 

aikaisemmin mallin perusteella aktivoidusta signaalista vähennetään se 

aktiviteetti, jonka varsinainen nuotin kuuleminen oikeasti tuottaa 

aivoissamme. Ellei nuottia oikeasti kuulu, aistiärsytystä ei tule hermoston 

välityksellä eli vähennettävää ei ole. Polariteetti on siis käänteinen tilanteissa, 

joissa vain kuvittelee nuotin, kun vertaa sitä tilanteeseen, jossa henkilö kuulee 

nuotin. Kun koehenkilöt pelkästään kuvittelivat musiikkia, heidän aivoissaan 

aktiivisuus viivästyi ja vaihtoi polariteettiä. Kun musiikki kuului, vaste oli 

nopeampi ja eri polariteettiä. Näin tutkijat löysivät yhden ehdotuksen sille, 

kuinka voimme erottaa kuulimmeko nuotin vai kuvittelimmeko sen (Marion 

ym., 2021; Di Liberto ym., 2021). 

Tekoälytutkimuksessa, jota on alun perin kehitetty aivojen toiminnasta 

saatujen tietojen perusteella, yhtenä haasteena pidetään mallien liian tarkkaa 

alkuperäisen oppimistilanteen jäljittelyä ja siitä puhutaan nimellä Overfitted 

Brain Hypothesis (OBH). Kun tavoitteena on yleistää malli sopimaan 

muihinkin kuin täsmälleen opettelutilanteen mukaisiin tilanteisiin, on 

tekoälytutkimuksessa otettu käyttöön esimerkiksi puutteellisen tiedon käyttö 

tai hälyn ja muuntuneen tiedon lisääminen opetteluainekseen. Näin on saatu 

mallien abstraktiotasoa nostettua ja mallit ovat käyttökelpoisempia 

laajemmin kuin vain alkuperäisen opetusaineiston tilanteissa (esim. 

Srivastava, Hinton, Krizhevsky, Sutskever, & Salakhutdinov, 2014; Achille & 

Soatto, 2018; Hoel & Chen, 2020). Jos oletamme, että ihmisen muistin 

tarkoitus on käyttää menneitä tapahtumia ohjaamaan sekä juuri 
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kokemaamme että tulevaa toimintaamme ja päätöksentekoa jatkuvasti 

muuttuvassa ympäristössämme, täydellisen menneiden muistamisen ei 

katsota edellä olevan perusteella olevan hyödyllistä tai tehokasta. 

Tutkimuksen osan I yhteydessä toin esiin ihmisten menneiden tilanteiden ja 

tapahtumien muistojen muuttumista, esimerkiksi joitain muistoja 

menetetään, unohdetaan ja joitain muutetaan yleiseksi tiedoksi (episodisesta 

semanttiseksi). Sen lisäksi, että unohtamisella ja yleistyksillä on ilmeisesti 

rooli abstraktiotason nostamisessa, myös muuntuneesta tiedosta eli väärin 

muistamisesta saattaa olla hyötyä abstraktiotason nostamisessa ja mallien 

paremmassa sovellettavuudessa uusiin tilanteisiin ja tulevaisuuden 

kuvitelmien käyttöön. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä tulkitsen ennakoivan koodauksen mallin 

mukaisesti, että luodaksemme sisäisiä karttoja, meidän tulee tunnistaa 

tapahtumien säännönmukaisuuksia ja näiden säännönmukaisuuksien 

ennustaminen auttaa meitä toimimaan. Lisäksi tarvitaan nopea reagointi 

tilanteisiin, joissa säännönmukaisuuksista ja ennusteistamme poiketaan. 

Sisäisiä karttoja on pidetty yhtenä vaihtoehtona, jonka avulla tämä olisi 

mahdollista. Sisäisiä karttoja on tarpeen myös pitää jatkuvasti ajan tasalla ja 

verrata niiden avulla uusia kokemuksiamme aikaisempiin tapahtumiin. 

Ollakseen hyödyllinen, kartan tulee muistuttaa luonnollisen elämän jatkuvien 

muutosten tilannetta, muuttua samassa tahdissa kuin ympäristön tilat 

muuttuvat (esim. Richmond & Zacks, 2017). Tällaisen joustavasti toimivan 

kartan avulla voisimme korjata havaitsemiamme eroja aistiemme välityksellä 

saamiemme tietojen ja sisäisen karttojemme välillä ja myös ylläpitää 

yhtenäistä käsitystä maailmasta ja ympäristöstä, jossa elämme sekä ilmeisesti 

myös yhtenäistä käsitystä meistä itsestämme (esim. Bar, 2004; McRae & 

Jones, 2013; Seth, 2014; Seth & Friston, 2016; Afiki & Bar, 2020). 

Ennakoinnit, simulaatiot ja muistot voidaan siis tulkita samaksi asiaksi, 

kokemusten kokoamiseksi nykyhetken käyttöön ja tulevaisuuden kuvitteluun. 

Tutkijat ovat tienneet jo vuosikymmeniä, että luomme muistot uudelleen aina 

muistelun hetkellä (Schacter, 1996). Joskus olemme tietoisia tästä uudelleen 

rakentamisesta, joskus emme ole. Muistot ovat jotain mitä aivomme tuottavat, 

rakentavat ja tekevät, ei jotain mikä meillä on jo valmiina. Vastaavasti voimme 

siis tulkita ennakoinnit, simulaatiot ja kuvitelmat niin, että aivomme 

rakentavat ja koostavat ne meille tilanteen ja tavoitteiden ohjaamina. Muistot, 

ennakoinnit ja simulaatiot olisivat kaikki samaa ilmiötä, menneistä 

kokemuksista hankkimastamme raakamateriaalista rakennettuja koosteita. 

Kokemuksia hankimme kaikesta aivoille välittyvästä tiedosta, kuten itse 

näkemästämme, kuulemastamme ja kokemastamme (Barrett, 2017) mutta 

myös jonkin median välityksellä saadusta, toiselta ihmiseltä suoraan tai 

epäsuorasti hankitusta tiedosta tai esimerkiksi juoruista (Anderson, Siegel, 

Bliss-Moreau, & Feldman Barrett, 2011; Barrett, 2017). Hermosolujen tasolla 

perusrakenteiden ja aivojen muodostumisen ajatellaan tapahtuvan geenien 

ohjaamana mutta geenien ajatellaan ohjaavan myös sisäsyntyisten karttojen 

muodostumista (Elbert & Rockstroh, 2004; Pascual-Leone, Amedi, Fregni, & 
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Merabet, 2005). Hermosolujen välisten yhteyksien tulkitaan muuttuvan 

jatkuvasti ja muovaavan aivojen verkostoja kokemusten perusteella. Tästä 

puhutaan hermostollisena konstruktiona (engl. neuroconstruktion) ja siitä 

seuraa, että menneet kokemukset ovat ohjaamassa tulevien tapahtumien 

havainnoimista ja tulkintaa (Barrett, 2017, 34). Sosiaalisella konstruktiolla 

(engl. sosial construction) tarkoitetaan kulttuurin ja käsitteiden vaikutusta 

yksilöön ja  psykologisella konstruktiolla (engl. psychological construction) 

tarkoitetaan sitä, että myös tunteet rakennetaan aivojen ja kehon 

ydinjärjestelmistä (Barrett, 2017, 34).  Luonnollisen elämän tilanteissa kaikki 

nämä tekijät ovat vaikuttamassa kuvitelmiimme, suunnitelmiimme ja 

tavoitteisiimme. Kuvitelmiemme muuttuessa aivojemme tasolla tapahtuu 

muutoksia, joko siinä prosessissa, jonka avulla kuvitelman koostamme tai 

niissä tiedoissa, muistijäljissä, jotka prosessin aikana aktivoidaan – tai 

mahdollisesti molemmissa. Tiedossani ei kuitenkaan ole, onko tutkijoiden 

kesken yhteisymmärrystä siitä miten paljon ja minkälaisia muutoksia 

luonnollisessa tilanteessa muodostettavassa kuvitelmakoosteessa tapahtuu 

kuukausien aikana tai myöskään siitä onko muistokoosteissa ja  

kuvitelmakoosteissa tapahtuvien muutosten taustalla sama prosessi. 

5.2 TUTKIMUSKYSYMYS 

Tutkimuksen osassa II tutkin sitä, miten paljon ja minkälaisia muutoksia 

kuvitelmissa tulee esiin yrittäjäkurssin aikana. Tähän tutkimuksen osaan II  

osallistujilla on tavoitteita ja he tekevät suunnitelmia niiden saavuttamiseksi. 

Nämä osallistujat pystyvät myös kuvittelemaan tulevaisuutta, jossa 

suunnitelmat on toteutettu ja tavoite on saavutettu. Erityisesti haluan selvittää 

kuinka paljon kuvitelmat muuttuvat siitä, mitä ne ovat yrittäjäkurssin alussa 

siihen, kun yrittäjäkurssi päättyy noin kuuden kuukauden kuluttua sen 

alkamisesta. Kuvitelmien rakentamisen käsityksen mukaan, tavoitteiden 

lisäksi kuvittelun hetken käsitykset saattavat vaikuttaa siihen, millaiseksi 

kuvitelma kootaan. Seuraan osallistujien kuvitelmissa neljän eri 

haastattelukerran aikana tapahtuvia muutoksia sekä yhteismitallisen 

suunnitelmakartan avulla että analysoimalla muutoksia osallistujien 

puhuessa yrittäjyydestä. Tutkin, käyttävätkö osallistujat tulevaisuudestaan ja 

yrittäjyydestä puhuessaan yksityiskohtaista ja konkreettista vai yleistynyttä ja  

abstraktia kieltä. Selvitän myös kuvitelmien valenssin, eli sen kuinka paljon 

osallistujat käyttävät tavoitteensa kannalta positiiviseksi ja negatiiviseksi 

tulkittavia ilmauksia.   

 

Tutkimuksen osan II tutkimuskysymys on: miten paljon ja minkälaisia 

muutoksia kuvitelmissa tulee esiin yrittäjäkurssin aikana? Etsin 

vastausta tutkimuskysymykseen kolmen aineistolle esittämäni kysymyksen 

avulla. 
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- Miten paljon osallistujat ottivat esiin samoja asioita kuvitellessaan 

yrittäjyyttä yrittäjäkurssin alussa ja yrittäjäkurssin loppuessa noin 

kuuden kuukauden kuluttua? 

- Mitä muutoksia tavoitteellisessa tulevasta puhumisessa nousi esiin 

yhteismitallisen suunnitelmakartan avulla tutkittuna? 

- Miten paljon osallistujat käyttivät positiivisia ja negatiivisia 

ilmauksia tai abstraktia kieltä tai muuttivat käsityksiään 

kuvitellessaan tulevaisuuttaan yrittäjänä noin kuukauden välein 

tehtyjen neljän haastattelukerran aikana? 

Seuraavaksi käyn läpi menetelmät, aineistot ja aineistojen analyysit, joiden 

avulla haen vastauksia asettamiini kysymyksiin. 

5.3 AINEISTOT JA ANALYYSIT 

Tutkimuksen osan II tutkimuskysymykseen etsin vastauksia luvussa 2 

kuvatun tutkimusstrategian, pitkittäisen tapaustutkimuksen avulla. 

Tutkimusaineiston keräsin haastattelemalla neljän eri haastattelukerran 

aikana akateemisille naisille tarkoitetulle yrittäjäkurssille osallistuneita. 

Yrittäjäkurssi on kuvattu luvussa 3. Tutkimukseen osallistujat valitsin 

harkinnanvaraisesti, koska halusin mahdollisimman homogeenisen ryhmän 

henkilöitä, joilla kaikilla olisi selkeä tavoite. Yrittäjäkurssille ilmoittautuneilla 

oli tavoitteena ryhtyä yrittäjiksi. Tähän tutkimuksen osaan II otin mukaan  

kymmeneltä yrittäjiksi aikovalta akateemisen koulutuksen saaneelta naiselta 

suunnitelmahaastattelujen avulla kerätyt aineistot. Kaikilla vapaaehtoisesti 

mukaan ilmoittautuneilla kymmenellä osallistujalla oli liikeidea ja tavoitteena 

perustaa yritys. Osallistujien perustiedot ja soveltuvuus tutkimukseen on 

kuvattu luvussa 3. Osallistujat kertoivat tulevaisuuden kuvitelmiaan 

yrittäjyydestä ja laativat suunnitelmia yrityksen perustamiseksi. Tutkimuksen 

ajan kirjasin ylös osallistujien kertomia suunnitelmia, niissä tapahtuvia 

muutoksia ja suunnitelmien toteutumista. Suunnitelmia seurasin neljän eri 

haastattelukerran avulla, kysymällä osallistujien lähiajan tavoitteita ja 

pidemmän aikavälin tavoitteita. Kirjasin suunnitelmat yhteismitallisesti tähän 

tarkoitukseen kehittämäni suunnitelmakartan avulla. Lisäksi tallensin 

jokaisen osallistujan kaikki suunnitelmahaastattelut ja litteroin ne kirjalliseen 

muotoon.  

Luvussa 3 totesin osallistujien soveltuvan hyvin muistelun ja kuvittelun 

tutkimukseen ja kykenevän ilmaisemaan itseään suomen kielellä. 

Haastattelujen ja aineistojen analysointien aikana ei tullut esiin viitteitä siitä, 

että joku osallistuja ei pystyisi kuvittelemaan tulevaisuutta. Koska vastasin itse 

kaikkien kymmenen osallistujan suunnitelmahaastatteluista ja jokaisen 

haastattelukerran yhteydessä noudatin samaa toimintatapaa, voidaan ajatella, 

että eri haastattelukerroista saadut aineistot, erityisesti muutokset 

osallistujien suunnitelmissa ja tulevaisuuspuheissa, ovat keskenään 

vertailukelpoisia. Suunnitelmahaastattelujen eteneminen ja sekä osallistujien 

että tutkijan rooli on kuvattu liitteessä 5.   
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Levine työryhmineen (2002) käytti menneen tapahtuman 

omaelämänkerrallisessa haastattelussa kolmea vaihetta ja Milton 

työryhmineen (2021) käytti vastaavaa kolmen vaiheen menettelyä omissa 

monimenetelmällisissä kuvittelua koskevissa tutkimuksissaan (Levine, 

Svoboda, Hay, Winocur, & Moscovitch, 2002; Milton, Fulford, Dance, 

Gaddum ym., 2021).  Näissä kolmen vaiheen haastattelussa oli aluksi 

vapaamuotoinen mieleen palauttamisen vaihe, sen jälkeen yleisen tason vaihe, 

esimerkiksi tuleeko mieleen vielä muuta ja lopuksi yksityiskohtainen, 

tarkemman tason vaihe, jolla etsittiin niin paljon yksityiskohtia kuin 

mahdollista.  Pääpiirteittäin vastaavanlainen haastattelumenetelmä oli 

käytössä myös tutkimuksen osan I teemahaastattelujen yhteydessä, jolloin 

pyrittiin välttämään johdattelevia tai vihjailevia kysymyksiä noudattamalla  

kognitiivisen kuulustelumenetelmän perusohjeita (esim. Geiselman ym., 

1985; Fisher & Geiselman, 2010). Sekä teemahaastattelujen että 

suunnitelmahaastattelujen alussa oli vapaan puheen vaihe, sen jälkeen ohjattu 

osuus, jonka päätteeksi kysyttiin tuleeko mieleen vielä täydennettävää tai 

tarkennettavaa ja lopuksi osallistujilla oli  mahdollisuus puhua asioista eri 

järjestyksessä. Suunnitelmahaastatteluissa tämä toteutui niin, että 

ensimmäisessä vaiheessa pyysin osallistujia kertomaan suunnitelmistaan 

vapaamuotoisesti, sen jälkeen pyysin osallistujia pohtimaan pidemmän 

aikavälin suunnitelmia (tulevien kuukausien tai korkeintaan vuoden 

ajanjaksoa) ja lähiaikojen (tulevien viikkojen) suunnitelmia. Lopuksi kävin 

ääneen läpi osallistujan kertomat suunnitelmat (vihjesanat tulivat jokaisen 

omasta suunnitelmasta) ja kysyin, oliko niitä tarvetta täydentää tai tarkentaa. 

Kolmantena vaiheena annoin mahdollisuuden käydä asiat läpi eri 

järjestyksessä, kysymällä mitkä asiat suunnitelmista ovat toteutuneet ja mitkä 

eivät. Ensimmäisen suunnitelmahaastattelun aikana kysyin, mikä on 

osallistujien tavoiteaikataulu. Suunnitelmahaastattelujen yhteydessä selvitin 

myös, oliko osallistuja valmis tekemään päätöksiä suunnitelmiin kirjatuissa 

asioissa ja toimimaan niiden mukaisesti eli toteuttamaan suunnitelmiaan. 

Näin sain osallistujilta tietoja sekä Redishin (2017) yleisen 

suunnittelujärjestelmän tilanteista, että välittömämmin tavoitteiden 

saavuttamiseksi toteutettavien suunnitelmien tilanteesta. 

Osallistujien itsensä tekemät arviot itsestään voivat olla epäluotettavia 

(Zeman ym., 2020). Yhtenä keinona haastatteluhetkellä tuotetun puheen 

talteen saamisen luotettavuuden parantamiseksi kirjoitin kaikkien 

suunnitelmahaastattelujen yhteydessä osallistujien kertomia suunnitelmia 

ylös ja kehitin siihen tarkoitukseen systemaattisen, yhteismitallisen 

menetelmän. Osallistujien omia puhuttuja käsityksiä vertasin näihin 

kirjoittamiini suunnitelmakarttoihin. Lisäksi pidin tutkimuspäiväkirjaa, 

johon kirjasin keskeisiä huomioita suunnitelmahaastattelutilanteista. 

Osallistujien tuottamaa puhetta ja heidän suunnitelmistaan kirjoittamiani 

suunnitelmakarttoja pidän tämän tutkimuksen osan II pääasiallisena 

aineistona. Mikäli tiedoissa oli ristiriitaisuuksia, tarkistin tiedon myös 

tutkimuspäiväkirjasta. Tiedoissa ei ilmennyt ristiriittaisuuksia, mitään ei 
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tarvinnut jättää pois analysoitavasta aineistosta. Aineistoon on otettu mukaan 

kaikki osallistujien esiin tuomat suunnitelmapuheet. Erottelin osallistujien 

puheista tekemistäni litteraateista kaikki osuudet, joissa he puhuivat tulevasta 

yrittäjyydestään ja yrittäjyyskäsityksistään. Vertasin haastattelukerralla 1 

osallistujien esiin tuomia käsityksiä yrittäjyydestä haastattelukerralla 4 

osallistujien esiin tuomiin käsityksiin yrittäjyydestä ja laskin jokaisen 

osallistujan kohdalta samana pysyneet käsitykset ja muutokset käsityksissä. 

Suunnitelmakartoista etsin päätöksentekotilanteet ja kirjasin ylös, mitä 

päätöksiä osallistujat suunnittelivat tekevänsä ja mitä päätöksiä he tekivät, 

mitkä suunnitelmista toteutuivat ja mitkä muuttuivat. Lisäksi litteroiduista 

suunnitelmapuheista laskin sekä positiiviset että negatiiviset ilmaukset ja 

myös abstraktit ja konkreettiset ilmaukset.   

5.3.1 SUUNNITELMAHAASTATTELUT JA SUUNNITELMAKARTTA 

Suunnitelmahaastattelut tein teemahaastattelujen, käsitekarttojen 

piirtämisen ja kysymyksiin vastaamisen jälkeen. Tallensin kaikki 

suunnitelmahaastattelut ja litteroin ne kirjalliseen muotoon. Sen lisäksi, 

kaikissa neljässä suunnitelmahaastattelussa, kirjasin 

taulukkolaskentapohjaiseen suunnitelmakarttaan kunkin osallistujan sen 

hetkisen suunnitelman yrityksen perustamisesta tai liiketoiminnan 

käynnistämisestä. Näin sain kaikkien osallistujien suunnitelmat 

systemaattisesti ja yhteismitallisesti samaan muotoon ja helpommin 

vertailtaviksi. Suunnitelmien etenemisen tai mahdolliset viivästymiset ja 

muutokset suunnitelmissa kirjoitin jokaisen omaan suunnitelmakarttaan. 

Koska kaikki osallistujat olivat mukana yrittäjäkurssilla ja seurasivat 

yrittäjäkurssin aikataulua esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman (LTS) 

täyttämisessä ja yrittäjille keskeisten aiheiden läpikäynnissä, näitä keskeisiä 

aiheita ja aikataulutettua LTS:n täyttämistä seurasin myös 

suunnitelmakarttojen avulla. Kaikille yhteneväiset yrittäjäkurssilla eteen 

tulevat tiedot kirjoitin jo valmiiksi jokaisen suunnitelmakarttapohjaan. 

Suunnitelmakartan runko on liitteessä 7.  

Kirjoitin kaikkien osallistujien jokaisen haastattelukerran aikana 

suunnitelmakarttaan tietoja osallistujien etenemisestä yrityksensä 

perustamisessa. Ensimmäisellä haastattelukerralla kirjoitin 

runkosuunnitelmasarakkeeseen osallistujan sen hetken suunnitelmat ja 

seuraavilla haastattelukerroilla tarkensin suunnitelmia osallistujien puheiden 

perusteella. Suunnitelmien toteutumista kuvasin sekä sanallisesti että myös 

salmiakki kuviolla. Salmiakki kuviota käytin merkitsemään 

päätöksentekotilanteita niin, että suunnitelmakartasta näki kaikkien 

päätöksentekötilanteiden kohdalta oliko osallistuja edennyt suunnitelmiensa 

mukaisesti vai ei.  

Suunnitelmahaastatteluissa osallistujien tuli tarkentaa ja aikatauluttaa 

haastatteluhetkeä seuraavien viikkojen välitavoitteet, joiden avulla he pyrkivät 

kohti pidemmän aikavälin päätavoitetta eli yrityksen perustamista ja sen 
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jälkeen liiketoiminnan käynnistämistä. Vaikka osa osallistujista perusti 

yrityksen tutkimuksen aikana, kukaan heistä ei käynnistänyt yritystoimintaa 

vielä tutkimuksen aikana, joten kaikkien kohdalla ainakin tämä osuus oli 

suunnitelmatasolla. Pyysin osallistujia myös pohtimaan ja kertomaan 

keinoista tavoitteiden saavuttamiseksi tai syistä, miksi tavoitetta ei saavutettu. 

Suunnitelmakarttojen avulla seurasin osallistujien päätöksentekoa mutta 

myös sekä välitavoitteiden että varsinaisen tavoitteen saavuttamista. 

Ensimmäisen haastattelukerran suunnitelmahaastattelussa, vapaan 

osuuden aikana, pyysin jokaista osallistujaa kertomaan omin sanoin 

tavoitteestaan ja suunnitelmistaan. Sen jälkeen kysyin tarkemmin pidemmän 

aikavälin (kuukausien) suunnitelmia ja lähiaikojen (lähiviikkojen) 

suunnitelmia yrityksen perustamisesta tai liiketoiminnan käynnistämisestä. 

Kirjasin osallistujien kertomat suunnitelmat jokaisen omaan 

suunnitelmakarttaan. Kirjoitin muutamalla sanalla erilliseen sarakkeeseen 

jokaiselle oman runkosuunnitelman tämän ensimmäisen 

suunnitelmahaastattelun vapaan osuuden perusteella, ja erikseen omiin 

sarakkeisiinsa jokaisen neljän haastattelukerran aikana osallistujien kertomat 

tarkemmat kuvaukset heidän suunnitelmistaan ja niiden etenemisestä. 

Seuraavien haastattelukertojen yhteydessä vapaan osuuden ja yleisen –  

haluatko täydentää tai tarkentaa vielä muuta – huomautuksen lisäksi kävin 

suullisesti läpi, miten edellisellä kerralla suunnitelmakarttaan kirjatut ja 

osallistujan esiin nostamat asiat olivat muuttuneet tai toteutuneet. Koska luin 

ääneen suunnitelmakarttaan kirjaamiani tietoja, osallistujat pystyivät 

korjaamaan mahdolliset virhekäsitykset samantien. Suunnitelmakarttojen  

sisältötiedot siis tarkistettiin jokaisen haastattelukerran yhteydessä. Toisen 

haastattelukerran jälkeen lähetin osallistujille koosteen heistä siihen 

mennessä kootuista tiedoista, myös jokaisen oman suunnitelmakartan. 

Muokkasin ja kehitin osallistujilta saamieni palautteiden perusteella 

suunnitelmakartoilla kuvattujen tietojen esitystapaa, mutta kartoilla olleisiin 

tietosisältöihin ei tullut korjauspyyntöjä. Tehdyt muutokset koskivat 

esimerkiksi toteutuneiden suunnitelmien korostamista ja samaan aihepiiriin 

liittyvien tietojen kuvaamista samoilla vaakariveillä. Kaikkien 

haastattelukertojen, myös suunnitelmahaastattelujen, tarkempi kuvaus 

haastattelijan ja osallistujien osuuksista sekä osallistujille kerrotut ohjeet on 

koottu liitteeseen 5. 

Jokaisen osallistujan omat tulevaisuuden kuvitelmat eli tässä suunnitelmat 

yrityksen perustamisesta, liiketoiminnan käynnistämisestä ja yrittäjänä 

toimimisesta, kokosin kunkin omaan henkilökohtaiseen 

suunnitelmakarttaan. Kaikkien osallistujien tiedot kokosin lopuksi yhteen 

yhteiseen suunnitelmakarttaan. Näin sain näkyviin, mitkä asiat tulivat esiin 

useamman osallistujan suunnitelmissa. Haastattelujen aikana tallennetut ja 

litteroimani suunnitelmapuheet erottelin erillisiksi tiedostoiksi 

osallistujittain. Litteroiduista suunnitelmapuheista laskin osallistujien 

puheiden määrät riveinä ja erottelin tavoitteen kannalta edistäviksi, 

positiivisiksi ja hidastaviksi, negatiivisiksi tulkitsemani ilmaisut. Sen lisäksi 
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laskin, kuinka paljon suunnitelmapuheissa oli abstrakteja ilmauksia ja 

konkreettista puhetta. Koska abstraktia puhetta oli runsaasti, erottelin sen 

kolmeen eri tasoon, sen perustella, kuinka tarkasti käsite oli tulkintani 

mukaan tarkennettavissa ja kohdennettavissa yksiselitteisesti, kuinka hyvin se 

oli ymmärrettävissä ammattikielenä tai jäikö tulkinta hyvin yleiselle tasolle. 

Lisäksi analysoin, miten suunnitelmat toteutuivat eli kuinka hyvin tulevan 

kuvittelu vastasi oikeaa tilannetta ja suunnitelmat oli mahdollista toteuttaa. 

Päätöksen tekoa ja päätösten vaikutuksia seurasin erottelemalla yrityksen 

perustaneet ja siis yrittäjäksi ryhtymisen päätöksen tehneet niistä, jotka eivät 

vielä tehneet ja toteuttaneet päätöstä eli eivät perustaneet yritystä tai 

käynnistäneet yritystoimintaa tutkimuksen aikana. Jaoin osallistujat kahteen 

ryhmään sen perusteella, tekivätkö he päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä 

tutkimuksen aikana vai eivät. Sen jälkeen seurasin, miten päätöksen 

tekeminen yrittäjäksi ryhtymisestä näkyi suunnitelmissa tai 

suunnitelmapuheessa.  

Laskin erikseen myös pelkän kuvittelun, eli toimenpidesuunnitelmat, jotka 

eivät johtaneet toimintaan siitä osuudesta, mikä suunnitelmista johti myös 

toimintaan ja tekemiseen. Kuviossa 14 on eroteltuna pelkän kuvittelun osuus 

eli sellainen puhe, mikä ei johtanut toimintaan. Vasemmassa laidassa on tieto, 

mistä haastattelukerrasta on kyse esim. H1 on haastattelukerta 1. Suluissa 

haastatteluajakohta kuukausina. Oikeassa laidassa on osallistujan oma arvio 

sen hetkisestä yrityksen perustamisasteesta. Lihavoinnilla on nostettu esiin 

lauseen keskeinen asia. Puheesta erottelin myös osuudet, joiden katsoin 

edistävän ja vievän asiaa eteenpäin ja osuudet, joiden katsoin jarruttavan ja 

hidastavan asian etenemistä.  

 

Kuvio 14. Esimerkki suunnitelmahaastatteluissa esiin tulleen puheen luokittelusta, kun 
suunnitelma ei toteutunut. Osallistujan 2, Bea puheesta erotettuna liikeideaan ja yrityksen 
perustamiseen liittyvä puhe jokaisessa neljässä suunnitelmahaastattelussa. 

Vastaavasti erottelin suunnitelmista myös sen osuuden mikä johti 

toimintaan ja tekemiseen. Siinäkin erottelin sellaisen puheen, jonka katsoin 
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edistävän ja vievän asiaa eteenpäin ja puheen, jonka katsoin jarruttavan ja 

hidastavan asian etenemistä. 

5.3.2 YHTEENVETO TUTKIMUKSEN OSAN II MENETELMISTÄ JA 

AINEISTOISTA 

Tutkimuksen osan II tutkimuskysymys, aineistolle esitetyt kysymykset ja 

aineisto, jonka avulla hain vastauksia esittämiini kysymyksiin on koottu 

taulukkoon 21. Kontekstina olevan yrittäjäkurssin eteneminen ja 

kurssisisältöjen keskeiset tiedot suhteessa aineistoon näkyvät taulukossa 22.  

Taulukko 21. Tutkimuksen osan II tutkimuskysymys, aineistolle esitetyt kysymykset ja aineisto, 
josta hain vastaukset aineistolle esitettyihin kysymyksiin. 

 
 

Taulukko 22. Tutkimuksen osan II menetelmät ja kerätyt aineistot suhteessa yrittäjäkurssiin. 

 
 

Osallistujista yhdeksän kymmenestä toi suunnitelmahaastattelujen 

yhteydessä esiin, että he aktiivisesti kuvittelevat minkälaista olisi pyörittää 

omaa yritystä. Kukaan osallistujista ei kertonut vaikeuksista kuvitella tulevaa 
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tai vaikeuksista kuvitella itseään yrittäjänä. Tämän perusteella tulkitsen, että 

kukaan osallistujista ei kuulunut siihen ääripään ryhmään ihmisiä, jotka eivät 

pysty lainkaan kuvittelemaan tulevia tapahtumia. Osallistujat pystyivät siis 

kuvittelemaan tulevaa, kuten sen tässä tutkimuksessa määrittelin (Miltonin 

ym., 2021 määritelmän pohjalta) eli tulevan kuvittelulla viittaan sellaisten 

tapahtumien koostamiseen, joita ei ole vielä oikeasti tapahtunut puhujalle 

itselleen, ainakaan samassa kontekstissa tai samassa kokoonpanossa. 

5.4 TULOKSET 

Vastaan tutkimuksen osan II tutkimuskysymykseen siitä, miten paljon ja 

minkälaisia muutoksia kuvitelmissa tulee esille yrittäjäkurssin aikana, 

esittelemällä aineistolle esittämieni kysymysten vastaukset ja kokoamalla 

lopuksi niiden perusteella vastauksen tähän varsinaiseen tutkimuksen osan II 

tutkimuskysymykseen. 

Ensimmäinen aineistolle asettamani kysymys oli: miten paljon osallistujat 

ottivat esiin samoja asioita kuvitellessaan yrittäjyyttä yrittäjäkurssin alussa ja 

yrittäjäkurssin loppuessa noin kuuden kuukauden kuluttua? 

Osallistujien tavoitteena oli perustaa yritys ja kaikki toivat 

haastattelukertojen yhteydessä esiin kuvitelmiaan yrittäjyydestä. Osallistujat 

toivat esiin yhteensä 51 kpl asioita kuvitellessaan yrittäjyyttä kurssin alkaessa, 

ensimmäisen haastattelukerran yhteydessä. Kurssin päättyessä ja viimeisen 

haastattelukerran aikana kaikki toivat esiin muuttuneita käsityksiä, 

keskimäärin osallistujat olivat muuttaneet käsitystään kuudesta eri asiasta 

yrittäjyyteen liittyen. Muutokset laskin aina ensin jokaisen osallistujan 

kohdalta erikseen, vertaamalla jokaisen henkilökohtaisesti ensimmäisellä 

haastattelukerralla (H1) esiin nostamia asioita hänen itsensä viimeisellä 

haastattelukerralla (H4) esiin nostamiin asioihin. Nämä muutosten määrät 

laskin myös yhteen. Kaikkien osallistujien yhteenlaskettu muuttuneiden 

yrittäjyyskäsitysten määrä ensimmäisen ja viimeisen haastattelukerran välillä 

oli 40 kpl. Osallistujien tulevaisuuskuvitelmat yrittäjyydestä siis muuttuivat 

enemmän kuin pysyivät samoina. Osallistujien ensimmäisen (H1) ja viimeisen 

haastattelukerran (H4) aikana kootusta aineistosta yhteenlaskettuna 

yrittäjyyskäsitysten muutoksia oli 78 % ja samana pysyi 22 % esiin nostetuista 

yrittäjyydestä kerrotuista asioista. Vaihteluväli eri osallistujien erilaissa 

yrittäjyyskäsityksissä oli 68–89 % välillä. Osallistujien esiin nostamien eri 

asioiden määrät prosentteina eli tässä tulkitsemani muutokset 

yrittäjyyskäsityksissä on koottu kuvioon 15. 
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Kuvio 15. Yrittäjyyskäsityksissä haastattelukertojen 1 ja 4 välilllä osallistujien esiin nostamien eri 
asioiden määrät eli yrittäjyyskäsityksissä tapahtuneet muutokset prosentteina. 

Toinen aineistolle asettamani kysymys oli: mitä muutoksia tavoitteellisessa 

tulevasta puhumisessa nousi esiin yhteismitallisen suunnitelmakartan avulla 

tutkittuna? 

Kaikki osallistujat kertoivat ensimmäisen haastattelun aikana 

suunnitelmistaan perustaa yritys ja he kertoivat ajankohdan, jolloin katsoivat 

olevansa valmiita tekemään päätöksen yrityksen perustamisesta. Puolet 

osallistujista perusti yrityksen suunnitelmansa mukaisesti ja vastaavasti 

puolet osallistujista ei perustanut yritystä tai ei ollut valmis tekemään päätöstä 

yrityksen perustamisesta tutkimuksen aikana. Yrityksen 

perustamissuunnitelmien muuttumisessa useimmin kerrotut syyt olivat 

ajankäyttöön ja aikatauluihin liittyviä asioita, yleisimmin oman ajankäytön 

muutos ja seuraavaksi yleisimmin muiden mukana olleiden henkilöiden tai 

viranomaisten aikataulu aiheutti muutoksia osallistujien suunnitelmiin. 

Koonti kaikkien osallistujien suunnitelmakarttojen yhtenevistä sisällöistä 

löytyy kuviosta 16. Kuvion 16 sarakkeessa – Tapahtumat, runkosuunnitelma – 

on kuvattu ne asiat, jotka kaikilla osallistujilla oli heidän omissa 

suunnitelmissaan eli kuinka perustaa yritys ja aloittaa liiketoiminta. Samassa 

sarakkeessa valkoisella pohjalla on tietoa kurssin etenemisestä ja LTS 9 

tarkoittaa, että 9 osallistujaa palautti aikataulun mukaan oman 

liiketoimintasuunnitelmansa. Myös kymmenes osallistuja kirjoitti oman 

LTS:n mutta palautti sen vasta viimeisen haastattelukerran jälkeen. 

Oikeanpuoleisessa sarakkeessa –  Resurssit – on kuvattu niitä osallistujien 

esiin tuomia resursseja, jotka tulivat selvimmin esiin 

suunnitelmahaastattelukertojen yhteydessä. Jokaisen haastattelukerran (H1, 

H2, H3 ja H4) kohdalla on tieto, kuinka moni kertoi jo tehneensä päätöksen 

yrityksen perustamiseksi (ylempi salmiakki kuvio) ja kuinka moni ei vielä ollut 
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suunnitelmapuheissaan valmis tekemään päätöstä yrityksen perustamiseksi 

(alempi salmiakkikuvio). 

 

Kuvio 16. Kaikkien osallistujien suunnitelmakartoista tehty yhteenveto. 

Alariveillä on tieto, kuinka moni oikeasti perusti yrityksen yrittäjäkurssin 

ja tämän tutkimuksen aikana. Tämän tulkinnan mukaan 50 % osallistujista 

saavutti tutkimuksen aikana päätavoitteensa. Toiminnan käynnistäminen 

kohdassa on tieto siitä, että yhdellä osallistujista oli viimeisellä 

haastattelukerralla toimeksianto ja hän oli juuri hyväksymässä sen ja siten 

käynnistämässä liiketoiminnan freelanserina, yritystä hän ei ollut vielä 

perustanut. 
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Välitavoitteista eli lähiajan suunnitelmista tutkin, paljonko oli vain 

kuvittelun tasolle jääneitä välitavoitteita ja kuinka paljon oli toteutuneita 

suunnitelmia. Välitavoitteita, jotka olivat suunnitelmassa mutta eivät 

toteutuneet oli 78 % kaikista suunnitelmassa olevista välitavoitteista, kun 

osallistujat puhuivat yrityksen perustamisesta. Toteutuneita välitavoitteita 

yrityksen perustamiseksi oli vastaavasti 22 % kaikista välitavoitteista. Tämän 

perusteella yleisempien, pidemmän aikavälin suunnitelmien ja lyhyemmän 

aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi tehtyjen suunnitelmien toteutumisessa 

oli jonkin verran eroa. Pidemmän aikavälin yleisempiä suunnitelmia toteutui 

tässä enemmän kuin tarkempia lyhyen aikavälin tavoitteiden mukaisia  

suunnitelmia. Lyhyemmän aikavälin välitavoitteista jäi suurin osa (78 %) 

kuvitelman tasolle ja toteutumatta. Tarkemmin lyhyen aikavälin, 

välitavoitteiden toteutuneet ja ei toteutuneet osuudet näkyvät taulukossa 23.  

Taulukko 23. Osallistujien yrityksen perustamiseksi tehtyjen suunnitelmien välitavoitteiden 
toteutuminen.  
 

                      

Kolmas aineistolle esittämäni kysymys oli: miten paljon osallistujat 

käyttivät positiivisia ja negatiivisia ilmauksia tai abstraktia kieltä tai muuttivat 

tuntemuksiaan yrittäjyydestä kuvitellessaan tulevaisuuttaan yrittäjänä noin 

kuukauden välein tehtyjen neljän haastattelukerran aikana? 

Osallistujat pohtivat tulevaisuuttaan ja tekivät suunnitelmia yrittäjäksi 

ryhtymisestä tai yrittäjänä toimimisesta niissä tilanteissa, missä yritys oli jo 

perustettu. Näitä jokaisen osallistujan omia käsityksiä ja niiden muuttumisia 

seurasin neljän haastattelukerran aikana. Kaikkien osallistujien vastauksista 

tulkitsin, oliko käsitys positiivissävytteinen, neutraali vai 

negatiivissävytteinen yrittäjyyttä kohtaan. Osallistujat kertoivat 

lähtötilannekartoituksessa ensimmäisen haastattelukerran aikana, mikä 

tuntemus, valenssi, heillä oli yrittäjäksi lähtemisestä. Nämä kerrotut 

tuntemukset luokittelin positiivisiksi, neutraaleiksi tai negatiivisiksi 

tuntemuksiksi yrittäjyydestä. Seuraavien haastattelukertojen yhteydessä 

osallistujat vastasivat suullisesti avoimeen kysymykseen miltä 

yrittäjyys/yrittäjänä toimiminen heistä tuntuu sillä hetkellä. Nämäkin 

osallistujien kertomat tuntemukset jaottelin positiivisiksi, neutraaleiksi tai 

negatiivisiksi. Kooste kaikista osallistujien eri haastattelukeroilla kertomista 

valensseista on taulukossa 24. Suurin osa (63 %) kaikista osallistujien esiin 

nostamista tuntemuksista kaikilla haastattelukerroilla oli positiivisia 

yrittäjyyttä kohtaan. 
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Taulukko 24. Osallistujien yrittäjyydestä kertomat valenssit neljän eri haastattelukerran aikana. 
Osallistujien tuntemukset eri riveillä. 
                   

 

Viimeisen haastattelukerran (H4) aikaan osallistujat toivat esiin yhtä 

paljon positiivisia ja negatiivisia tuntemuksia yrittäjyydestä. Osallistujien 

yhteenlasketut positiiviset, neutraalit ja negatiiviset tuntemukset on koottu 

taulukkoon 25. 

Taulukko 25. Osallistujien yhteenlasketut positiiviset, neutraalit ja negatiiviset tuntemukset 
yrittäjyydestä eri haastattelukerroilla. 

                 
 

Osallistujien tuntemuksia yrittäjyydestä ja erityisesti tuntemusten 

muutosta seurasin kaikkien neljän haastattelukerran aikana. Mikäli tuntemus 

oli pysynyt samanlaisena kahden peräkkäisen haastattelukerran aikana, 

tulkitsin tuntemuksen yrittäjyydestä pysyneen samana. Jos tuntemus oli 

muuttunut kahden peräkkäisen haastattelukerran välillä, tulkitsin 

tuntemuksen yrittäjyydestä muuttuneen. Kooste haastattelukertojen aikana 

kahden peräkkäisen valenssin muuttumisesta tai samana pysymisestä on 

koottu taulukkoon 26. Positiiviset valenssit pysyivät samoina kahden 

peräkkäisen haastattelukerran yhteydessä 50 % kaikista peräkkäisten 

haastattelukertojen tilanteista. Neutraaleja ja negatiivisia valensseja muuttui 

positiivisiksi ja 13 % tilanteista myös positiiviset valenssit muuttuivat 

neutraaleiksi tai negatiivisiksi. Kaikki samana pysyneet ja muuttuneet 

valenssit kokosin taulukkoon 27.  
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Taulukko 26. Yrittäjyystuntemuksien, valenssien muuttuminen tai samana pysyminen kahden 
peräkkäisen haastattelukerran yhteydessä. Osallistujien tuntemukset eri riveillä. 

       
 

Taulukko 27. Haastatteluista tulkittu tieto yrittäjyyskäsityksen valenssin muuttumisesta tai 
samana pysymisestä. 
 

 

Osallistujilta kysyttiin lähtötilannekartoituksessa, ensimmäisen 

haastattelukerran yhteydessä, kuvaisivatko he suhtautumistaan liikeideansa 

muuttumiseen haasteelliseksi vai helpoksi. Puolet vastaajista piti 

suhtautumistaan liikeidean muuttumiseen haasteellisena ja puolet helppona. 

Vertasin, miten yrittäjyyskäsityksen valenssi muuttui tai pysyi samana 

suhteessa osallistujan alkuperäiseen käsitykseen liikeidean muutokseen 

suhtautumisesta ja sain tuloksesi, että ne, jotka pitivät suhtautumistaan 

haasteellisena muuttivat yrittäjyyskäsityksen valenssia suunnilleen yhtä usein 

(27 %) kuin ne, jotka pitivät suhtautumistaan muutoksiin helppona (23 %). 

Tilanteissa, missä suhtautuminen oman liikeidean muuttumiseen koettiin 

alussa helpoksi, osallistujien kahden peräkkäisen kerran yrittäjyyskäsityksen 

valenssi pysyi samana 37 % ja muuttui 13 % kaikista peräkkäisistä kerroista. 

Osallistujien oma arvio liikeidean muuttamisen haasteellisuudesta tai 

helppoudesta ei siis juurikaan ennustanut sitä, miten osallistujat muuttivat 

käsityksiään yrittäjänä toimimisesta. Tarkemmin yrittäjyyskäsitysten 

valenssien muutokset ja liikeidean muuttumisen haasteellisuus tai helppous 

on kuvattu taulukossa 28. Osallistujilta kysyttiin lähtötilannekartoituksessa 

myös, kuvaisivatko he suhtautumistaan muutokseen yleisesti haasteelliseksi, 

neutraaliksi vai helpoksi.  
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Taulukko 28. Yrittäjyyskäsitysten muuttuminen tai samana pysyminen suhteessa käsitykseen 
liikeidean muuttumisen haasteellisuudesta tai helppoudesta. 
 

      

Kaikkiaan 6 osallistujaa kertoi sopeutuvansa muutokseen helposti. Tuntemus 

yrittäjyydestä muuttui suunnilleen yhtä usein (33 %) niillä, jotka kertoivat 

muutokseen sopeutumisen olevan helppoa kuin niillä, jotka kertoivat 

muutokseen suhtautumisen olevan haasteellista (27 %). Kaikkiaan 

tuntemukset yrittäjänä toimimisesta muuttuivat noin puolessa tutkituista 

tilanteista (56 %) ja pysyivät samoina vähän alle puolessa tilanteista (44 %). 

Osallistujien oma arvio siitä, miten he suhtautuvat muutoksiin yleensä, ei 

myöskään ennustanut sitä, muuttuivatko heidän yrittäjyyskäsityksensä 

valenssit kahden peräkkäisen haastattelukerran aikana. Tarkemmin yrittäjänä 

toimimisen tuntemuksen muuttumisesta ja samana pysymisestä on tietoja  

taulukossa 29.  

Taulukko 29. Haastatteluissa yrittäjyystuntemuksen muutoksen ja muutokseen sopeutumisen 
oman arvion vertailu. 

                     
 

Suunnitelmahaastattelujen aikana esiin tulleista puheista laskin tavoitteen 

kannalta edistäviksi eli positiivisiksi tulkitsemani puheet ja tavoitteen 

kannalta hidastaviksi tai estäviksi eli negatiivisiksi tulkitsemani puheet. 

Kaikki osallistujat puhuivat suunnitelmapuheissaan pääosin positiivisia 

ilmauksia käyttämällä ja tavoitteensa kannalta edistäviä huomioita esiin 

ottamalla. Positiivisten ilmausten määrä vaihteli 78 % ja 97 % välillä. Eri 

haastattelukerrat eivät juurikaan eronneet toisistaan, haastattelukertojen 

keskiarvot vaihtelivat 87–90 % välillä. Kaikkien osallistujien positiivisten ja 
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negatiivisten puheiden määrät kaikkien neljän suunnitelmahaastattelukerran 

aikana on koottu kuvioon 17. 

 

Kuvio 17. Suunnitelmahaastattelujen aikana esiin tulleiden, tavoitteiden kannalta positiivisten ja 
negatiivisten puheiden määrät osallistujittain prosentteina. 

Tutkin, vaikuttiko päätöksenteko yrityksen perustamisesta 

positiivisuusvinoumaan. Tutkimuksen aikana yrityksen perustaneet tai ei 

yritystä perustaneet osallistujat eivät eronneet suunnitelmapuheissa 

tavoitteen kannalta kerrottujen positiivisten ja negatiivisten huomioiden 

perusteella toisistaan. Sekä yrityksen perustaineilla että ei yritystä 

perustaneilla oli huomattavasti enemmän positiivisia, tavoitetta kohti vieviä 

huomioita suunnitelmapuheessaan. Yrityksen perustaneilla oli tavoitetta 

kohti vievää puhetta keskimäärin 89 % kaikista heidän esittämistään 

huomioista ja ei yritystä perustaneilla vastaava keskiarvo positiivisista 

tavoitetta kohti vievistä ilmaisuista oli 87 %. Positiivisen puheen määrä ei 

juurikaan eronnut sen perusteella, oliko osallistuja perustanut yrityksen vai ei 

eli oliko päätös yrittäjäksi lähtemisestä sekä tehty että toteutettu vai ei. 

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli selvästi enemmän abstrakteja 

ilmaisuja suunnitelmahaastatteluissa kuin konkreettisia ilmaisuja. 

Abstraktien ilmaisujen määrä vaihteli osallistujittain ja haastattelukerroittain 

62 % ja 91 % välillä. Abstraktien ja konkreettisten ilmaisujen määrät 

osallistujittain on koottu kuvioon 18. Suunnitelmahaastattelujen litteraateista 

laskin myös konkreettisten ja abstraktien ilmaisujen määrät erikseen 

yrityksen perustaneille ja siis päätöksen tehneille ja ei yritystä perustaneille eli 

osallistujille, jotka eivät vielä tutkimuksen aikana tehneet päätöstä yrityksen 

perustamisesta. Yrityksen perustaneilla konkreettisia ilmauksia oli 

keskimäärin 24 % ja abstrakteja ilmauksia oli keskimäärin 76 % kaikista 

suunnitelmahaastatteluissa osallistujien itsensä tuottamasta puheesta. Ei 

yritystä perustaneilla vastaavat keskiarvot olivat, konkreettisia ilmaisuja 21 % 

ja abstrakteja ilmaisuja 79 % kaikista suunnitelmahaastatteluissa tuotetuista 

puheista. Abstraktien ilmaisujen määrä ei juurikaan eronnut sen perusteella, 

oliko päätös tehty ja yritys perustettu vai ei.  
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Kuvio 18. Suunnitelmahaastatteluissa osallistujien käyttämien konkreettisten ja abstraktien 
ilmaisujen määrät eri haastattelukerroilla. 

Abstrakteja ilmaisuja oli suunnitelmahaastatteluissa selvästi enemmän 

kuin konkreettisia ilmaisuja. Suunnitelmahaastatteluilla kerätyistä puheista 

tutkin tarkemmin, minkälaista abstraktia puhetta osallistujat käyttivät. Jaoin 

abstraktin puheen kolmeen tasoon. Tasolla 1 oli sellainen puhe, josta en voinut 

olla varma mistä osallistuja puhui, viittaus oli joko kuvainnollinen tai jäi hyvin 

yleiseksi ja epämääräiseksi.  Tasolla 2 oli kyse puheesta, josta alan tai asian 

tunteva henkilö pystyi tunnistamaan mistä on kyse, esimerkiksi 

ammattisanaston käyttäminen. Tasolla 3 oli sellainen puhe, josta oli helppo 

hahmottaa mistä on kyse mutta silti ilmaisu ei ollut konkreettista, suoraan 

johonkin henkilöön, esineeseen, ajankohtaan tai muuhun konkreettiseen 

viittaavaa. Konkreettisilla ilmauksilla tarkoitan tässä yksiselitteisesti 

tulkittavia lauseita kuten esimerkiksi mieheni pysyy palkkatyössä tai käyn 

toukokuun alussa avaamassa yritykselle tilin. Tarkemmin esimerkkejä 

kolmesta eri abstraktiotasoista on taulukossa 30. 

Taulukko 30. Suunnitelmapuheen abstraktien ilmauksien jaottelu kolmeen eri tasoon. 

 
 

Kuten taulukosta 30 käy ilmi, tasolla 1 oli haasteellista tulkita tarkemmin mistä oli 

kyse, ilmaukset olivat hyvin yleisellä tasolla tai kattoivat laajasti eri asioita. Tasolla 2 

osallistujat puhuivat pääosin joko oman alansa tai yrittäjäkurssillakin käytetyin 

termein. Tasolla 3 osallistujat viittasivat selkeämmin johonkin tutkijankin 

tunnistamaan asiaan mutta kyseessä ei ollut konkreettinen henkilö, esine tai asia, johon 
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he viittasivat. Kaikilla osallistujilla oli suunnitelmahaastatteluissa eniten kaikkein 

abstraktimpien tasojen 1 ja 2 puhetta kuten käy ilmi kuviosta 19. 

 

Kuvio 19. Kaikkien suunnitelmahaastattelujen aikana tuotetun abstraktin puheen jakautuminen 
kolmen eri tason kesken. Osallistujat käyttivät eniten kahden kaikkein abstrakteimman tason 1 ja 
2 ilmaisuja eli kuviossa kahta ylintä tasoa. 

Yrityksen perustaminen tutkimuksen aikana ei, näillä kriteereillä 

tarkasteltuna, muuttanut osallistujien abstraktin ja konkreettisen puheen 

välistä suhdetta, abstraktia puhetta oli kaikissa tilanteissa enemmän kuin 

konkreettista puhetta. Ensimmäisellä haastattelukerralla (H1) kaikkien 

osallistujien abstraktista puheesta oli noin puolet tason 2 puhetta eli 

tarkemman analyysin perusteella toimialaan liittyvää puhetta. Viimeisellä 

haastattelukerralla (H4) kaikilla oli noin puolet abstraktista puheesta tason 1 

puhetta eli hyvin yleisellä tasolla tuotettuja ilmauksia. Tarkemmin yrityksen 

perustaneiden (ryhmä 1) ja ei yritystä tutkimuksen aikana perustaneiden 

(ryhmä 2) abstraktien puheiden jakautuminen kolmelle eri tasolle on kuviossa 

20. 

 

Kuvio 20. Suunnitelmahaastatteluissa haastattelukerroilla 1-4 (H1-H4) abstraktin puheen 
jakautuminen tasoille 1-3. Taso 1 on hyvin yleisellä tasolla olevaa puhetta, taso 2 toimialaan tai 
yritystoimintaan liittyvää puhetta ja taso 3 on helpoimmin ja yksiselitteisemmin tulkittavaa puhetta. 
Ryhmän 1, yrityksen perustaneiden puhe ei eronnut juurikaan ryhmän 2, ei yritystä perustaneiden 
puheista. Ryhmien keskiarvot palkkeina ja viiva kuvaa suurimman ja pienimmän arvon välisen 
hajonnan. 
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Osallistujien suunnitelmahaastattelujen aikana tuottama puhe muuttui 

haastattelukerrasta toiseen, kun osallistujat käyttivät vaihdellen kaikkia 

kolmea abstraktiotasoa ja konkreettista puhetta. Esimerkkejä 

suunnitelmahaastatteluissa esiin tulleista eri abstraktiotasojen puheista on 

koottu kuvioon 21. Kuviossa on tietoja siitä, mitä asioita ja aiheita osallistujien 

puheet sisälsivät ja kuinka ne jakautuivat abstraktien tasojen 1–3 kesken. 

Samaan kuvioon on koottu tietoa myös siitä, mitä tässä tutkimuksessa 

tulkitsin konkreettiseksi puheeksi ja mitä suunnitelmien toteutumiseksi. 

 

Kuvio 21. Esimerkkejä osallistujien suunnitelmahaastattelujen aikana esiin tuomista abstrakteista 
ja konkreettisisti ilmauksista. Alimmalla rivillä on esimerkkejä toiminnasta ja tekemisestä, joita 
osallistujat itse kertoivat tehneensä tai toteuttaneensa. 

Kaikki osallistujat käyttivät suunnitelmahaastatteluissa runsaasti alaan tai 

yrittämiseen liittyvää ammattikieltä ja viimeisellä haastattelukerralla (H4) 

kaikki käyttivät eniten kaikkein abstrakteimpia, tason 1 ilmaisuja. 

Suunnitelmapuheita analysoimalla sain esiin suunnitelmapuheiden 

muutoksia siinä, kuinka osallistujat käyttivät vaihdellen ilmauksia eri 

abstraktiotasoilta ja konkretiatasolta. Suunnitelmapuheissa ei tullut esiin 

ToM kognitiivisen ensimmäisen asteen tason mukaista puhetta eli kukaan 

osallistujista ei käyttänyt suunnitelmapuheissaan ilmaisuja, joissa he olisivat 

puhuneet ”toisen suulla”, jossa – minä ajattelen, että hän ajattelee 

(esimerkiksi Kalbe ym., 2010). 

5.5 TULOSTEN YHTEENVETO 

Tutkimuskysymys tutkimuksen osassa II on: miten paljon ja minkälaisia 

muutoksia kuvitelmissa tulee esille yrittäjäkurssin aikana? 
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Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi esitin aineistolle kolme eri kysymystä. 

Näihin kolmeen kysymykseen saamani vastaukset on koottu alle. 

 

 Ensimmäinen aineistolle esittämäni kysymys oli: miten paljon osallistujat 

ottivat esiin samoja asioita kuvitellessaan yrittäjyyttä yrittäjäkurssin alussa ja 

yrittäjäkurssin loppuessa noin kuuden kuukauden kuluttua? 
- Tulevaisuuskuvitelmat yrittäjyydestä muuttuivat kaikilla 

osallistujilla enemmän kuin pysyivät samoina. Osallistujien 

ensimmäisen ja viimeisen haastattelun aikana kootusta 

aineistosta yhteenlaskettuna muutoksia oli 78 % (vaihteluväli 

68–89 %) ja samana pysyi 22 % esiin nostetuista asioista. 

Toinen aineistolle esittämäni kysymys oli: mitä muutoksia tavoitteellisessa 

tulevasta puhumisessa nousi esiin yhteismitallisen suunnitelmakartan avulla 

tutkittuna?   
- Suunnitelmakartan avulla pystyin yhteismitallisesti 

seuraamaan osallistujien henkilökohtaisia pidemmän 

aikavälin suunnitelmia ja päätöksien tekemistä tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä teki 

suunnitelmansa mukaan viisi kymmenestä osallistujasta.  

- Suunnitelmakartan avulla pystyin seuraaman myös 

osallistujien lyhyemmän aikavälin suunnitelmia eli  

välitavoitteita ja niiden toteutumista. Välitavoitteiden 

saavuttaminen jäi suurimmaksi osaksi kuvittelun tasolle, 

välitavoitteet eivät toteutuneet 78 % tutkituista tilanteista.   

- Suunnitelmakartan avulla sain koottua sekä kaikkia 

osallistujia yhdistäviä että heitä erottavia tietoja samaan 

näkymään yhteismitallisesti.  

Kolmas aineistolle esittämäni kysymys oli: miten paljon osallistujat 

käyttivät positiivisia ja negatiivisia ilmauksia tai abstraktia kieltä tai muuttivat 

tuntemuksiaan yrittäjyydestä kuvitellessaan tulevaisuuttaan yrittäjänä noin 

kuukauden välein tehtyjen neljän haastattelukerran aikana?  
- Osallistujien suunnitelmapuheissa tuli esiin 

positiivisuusvinouma, joka vaihteli eri haastattelukerroilla    

78 % ja 97 % välillä.  

- Yrittäjyyskäsityksen valenssi positiivisena, neutraalina tai 

negatiivisena asiana vaihtui noin puolessa kaikista tilanteista 

jostain haastattelukerrasta toiseen. Osallistujien oma arvio 

suhtautumisesta muutoksiin tai valmiudesta muuttaa 

liikeideaansa ei juurikaan ennustanut yrittäjyyskäsityksien 

muuttumista.  

- Osallistujat käyttivät pääosin abstrakteja ilmauksia. 

Abstraktien ilmauksien määrä vaihteli haastattelukerroittain 

62 % ja 91 % välillä. Kolmiportaisen abstraktiotasojen 

luokittelun perusteella abstraktien ilmaisujen käyttö painottui 
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kahteen yleisimpään abstraktiotasoon ja osallistujat 

vaihtelivat käyttämäänsä tasoa eri haastattelukertojen välillä. 

- Osallistujien suunnitelmapuheet eivät eronneet tutkituilta 

osin sen perusteella, tekivätkö he päätöksen yrittäjäksi 

ryhtymisestä eli perustivatko he yrityksen tutkimuksen aikana 

vai eivät. 

Tutkimuksen osan II tutkimuskysymyksen vastauksena on, että 

yrittäjäkurssille osallistuneiden tulevaisuuskuvitelmissa tuli esiin enemmän 

muutoksia kuin samana pysyneitä kuvitelmia. Kuvitelmien muutokset laskin 

kunkin osallistujan kertomista samoista tai eri asioista ja tiedot keräsin 

yrittäjäkurssin alussa ja sen päättyessä. Muutokset olivat joko eri asioista 

puhumista tai esimerkiksi erilaisten abstraktien ilmausten käyttöä. Kaikilla 

haastattelukerroilla osallistujat käyttivät enemmän abstrakteja kuin 

konkreettisia ilmauksia ja enemmän positiivisia, tavoitteensa kannalta 

edistäviä kuin negatiivisia, tavoitetteensa kannalta hidastavia ilmauksia. 

5.6 TULOSTEN TULKINTA 

Osallistujia pyydettiin kuvittelemaan tulevaa ja koska osallistujien tavoite oli 

perustaa yritys, heitä pyydettiin kuvittelemaan yrittäjyyttä. Kaikkien 

osallistujien kuvitelmat yrittäjyydestä muuttuivat ennen ja jälkeen 

yrittäjäkurssin eli ensimmäisen ja viimeisen haastattelukerran välillä. 

Kuvittelutilanteen ajatellaan vaikuttavan siihen, mitä asioita kuvitelmaa 

rakennettaessa siihen otetaan mukaan. Tässä tutkimuksessa tein 

suunnitelmahaastattelut aina itse ja toteutin ne aina samalla tavalla. 

Osallistujat kuitenkin hankkivat tutkimuksen aikana lisää tietoa yrittäjyydestä 

ja keskustelivat yrittäjyydestä myös toisten osallistujien kanssa. Uuden ja 

muuttuneen tiedon tiedetään vaikuttavan myös kuvitelmiin, ei ainoastaan 

menneiden tapahtumien mieleen palauttamiseen.  Tämän tutkimuksen osan 

II tulosten perusteella osallistujat eivät, ainakaan kaikilta osin, erotelleet 

saamaansa uutta tietoa jo ennen yrittäjäkurssille osallistumista 

hankkimastaan tiedosta. Tulosten perusteella näyttää siltä, että he yhdistivät 

tiedot aikaisempiin kokemuksiinsa ja niiden perusteella rakentamiinsa 

tulevaisuuden kuvitelmiin sitä mukaan, kun tietoja ja kokemuksia hankkivat. 

Tämä voisi olla yksi selitys kuvitelmakoosteissa esiin tulleiden muutosten 

suurelle määrälle.  

Kaikkien osallistujien suunnitelmat yrityksen perustamisesta ja 

liiketoiminnan käynnistämisestä kirjasin heidän omiin 

suunnitelmakarttoihinsa. Osallistujien suunnitelmahaastatteluissa kertomat 

asiat kävin läpi seuraavan haastattelukerran yhteydessä ja 

suunnitelmakarttaan kirjasin näkyväksi, mikä osuus suunnitelmista oli 

toteutunut, mikä ei. Sekä tutkijalle että osallistujille itselleen tehtiin siis 

näkyväksi, miten osallistujien suunnitelmat toteutuivat tai mitkä osuudet 

niistä eivät toteutuneet osallistujan alun periin ajattelemalla tavalla. Sain tästä 



Sirpa Korhonen 

166 

karttamuotoisesta seurannasta tiiviin koosteen osallistujien suunnitelmiin 

nostamista asioista, niiden toteutumisesta ja suunnitelmien muutoksista sekä 

monelta osin tietoa myös muutoksien syistä eli esimerkiksi siitä, miksi joku 

osuus viivästyi tai ei toteutunut. Suunnitelmakartan avulla sain vihjeitä siitä, 

mitkä asiat yhdistivät osallistujien suunnitelmia ja mitkä asiat erottivat 

suunnitelmia toisistaan. Kaikki osallistujat pohtivat suunnitelmissaan 

ajankäyttöä, sekä omaa ajankäyttöään, että muiden sosiaalisen verkostonsa 

henkilöiden ajankäyttöä. Riittävän ajan varaaminen suunnitelmassa 

mainituille asioille oli useissa suunnitelmissa haasteelliseksi koettu asia ja 

kaikilla osallistujilla oli jossain vaiheessa viivästymistä tai heiltä jäi jotain 

suunnitelmiin mukaan otettua tekemättä ajanpuutteen takia. Osallistujien 

omista suunnitelmakartoista koostamani yhteisen suunnitelmakartan avulla 

sain osallistujien suunnitelmista ryhmätason näkymän. Tutkimuksessa oli 

tarpeen pystyä seuraamaan osallistujien tavoitteita, kuvitelmia niiden 

saavuttamisesta ja kuvitelmien muutoksia mutta myös tavoitteiden 

saavuttamiseksi tehtyjä päätöksiä ja tavoitteiden toteutumista. 

Suunnitelmakartan avulla sain ne kaikki nostettua näkyväksi sekä itselleni että 

osallistujille. Erityisesti pitkän aikavälin päätavoitteen erottaminen 

lyhyemmän aikavälin välitavoitteista ja näiden välitavoitteiden toteutuminen 

tulivat tällä menetelmällä hyvin esiin. Tähän tarkoitukseen suunnitelmakartta 

osoittautui hyödylliseksi työkaluksi. Tutkijan kannalta karttojen täyttäminen 

ja tietojen ylläpitäminen oli tarkkuutta vaativaa, hidasta ja aikaa vievää 

toimintaa. Tilanteissa, missä tarvitaan yhteismitallista tietoa ja halutaan saada 

kootut tiedot tiiviiksi paketiksi ja samalla lailla näkyvin kaikille mukana 

oleville, suunnitelmakarttojen tietojen täyttämiseen kannattaa käyttää aikaa.  

Kaikkien osallistujien suunnitelmapuheissa oli vahva 

positiivisuusvinouma. Positiivisuusvinouma oli kummankin ryhmän, 

yrityksen perustamispäätöksen tehneiden ja ei päätöstä tehneiden 

osallistujien puheissa yhtä vahvana. Yrityksen perustaneiden puheesta oli 89 

% positiivista ja tavoitteiden kannalta asiaa edistävää, kun vastaava luku ei 

yritystä perustaneilla oli 87 %. Koska osallistujien suunnitelmapuheissa oli 

paljon muutoksia ja mukana oli myös jonkin verran negatiivista, tavoitteen 

saavuttamisen kannalta haasteellista puhetta, yhtenä tulkintana voidaan pitää 

sitä, että osallistujat ottivat suunnitelmiinsa jonkun haasteellisen asian, 

käsittelivät asian ja saivat siitä joko positiivisen tuloksen tai päättelivät, ettei 

siihen tarvitse kiinnittää enempää huomiota. Näin mukana 

suunnitelmapuheissa olisi pääosin asiaa edistäviä positiivisia huomioita, 

joiden tuella jatkettiin yrittäjäpolun kulkemista mutta käsiteltäväksi nostettiin 

aina muutama yksittäinen selvitettävä haaste tai ongelmatilanne. Yrityksen 

perustaneet toteuttivat suuremman osan suunnitelmissa mainitsemistaan 

asioista (49 %) kuin ei yritystä perustaneet (28 %). Tulos on odotettu, 

suunnitelmissa oli nostettu esiin juuri yrityksen perustamiseen ja toiminnan 

käynnistämiseen liittyviä asioita ja niiden toteutuessa osallistuja teki 

välivaiheen päätöksiä ja eteni kohti päätavoitettaan yrityksen perustamiseksi 

ja toiminnan käynnistämiseksi. Osallistujat pystyivät kuvittelemaan itseään 
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yrittäjinä ja he kuvittelivat tavoitteidensa mukaista tilannetta, jossa heillä oli 

toimiva yritys. Puolet osallistujista eteni suunnitelmissaan ja teki päätöksiä ja 

heidän osaltaan tulos on yhdenmukainen Benoitin ym. (2011) tuloksien 

kanssa, joiden mukaan välitön, simulointivaiheessa tapahtuva lopputuloksen 

palkitsevuuden kokemus voi vaikuttaa tuleviin päätöksiin. Koska toinen puoli 

ei edennyt suunnitelmissaan päätavoitteeseen asti eikä perustanut yritystä 

tutkimuksen aikana, muutkin tekijät kuin positiivisten ja tavoitetta edistävien 

asioiden esillä pitäminen suunnitelmissa vaikutti heidän päätöksiinsä. 

Abstraktia puhetta oli kummankin ryhmän suunnitelmapuheesta suurin 

osa, yrityksen perustaneilla 76 % puheesta ja ei yritystä perustaneilla 79 % 

kaikesta suunnitelmapuheesta. Subjektiiviset kokemukset ovat Wiemer-

Hastingsin ja Xun (2005) mukaan tärkeitä elementtejä abstrakteissa 

käsitteissä. Heidän mukaansa abstrakteissa käsitteissä on tietoa siitä, mitä 

tunnemme ja miten ajattelemme tietyissä tilanteissa. AEA (engl. affective 

embodiment account) mallin mukaan abstraktit sanat opitaan ja 

ymmärretään niiden emotionaalisten yhteyksien avulla ja valenssi on 

keskeinen tekijä abstraktien sanojen käsitteellistämisessä (Vigliocco ym., 

2009). Tässä tutkimuksessa positiivisuusvinouma on yhteneväinen suuren 

abstraktien ilmausten määrään kanssa ja näin ollen tulos on yhteneväinen 

myös AEA mallin kanssa. Chin (2008) kategorisointi mallin mukaan, jos 

oppijoilla ei ole selkeää peruskategoriaa, johon ohjata uusi käsite uudesta 

ilmiöstä, he ohjaavat sen sopivaan korkeamman tason kategoriaan. Tämä voisi 

olla yksi selitys suurelle abstraktin suunnitelmapuheen määrälle. 

Tutkimukseen osallistujilla ei ollut aikaisempaa yrittäjäkokemusta, he 

halusivat osallistua yrittäjävalmennuskurssille eli opetella yrittäjänä 

toimimista ja samalla he kohtasivat heille uusia käsitteitä, jotka Chin (2008) 

mukaan voidaan ohjata sopivaan abstraktimman tason kategoriaan.  

Kun jaoin abstraktin puheen kolmeen tasoon sen perusteella, kuinka 

yleisen tason puheesta oli kyse (taso 1), kuinka paljon alaan tai 

yrittäjyyskäsitteisiin liittyviä käsitteitä oli käytössä (taso 2) tai kuinka selkeästi 

abstraktilla viittauksella tarkoitettiin jotain tutkijankin helposti tunnistamaa 

asiaa (taso 3), tulokset näyttävät, etteivät yrityksen perustaneiden ja ei yritystä 

perustaneiden ryhmät juurikaan eronneet toisistaan. Kaikki osallistujat 

käyttivät eniten yleisimpien tasojen 1 ja 2 käsitteitä. Kummallakin ryhmällä, 

yrityksen perustaneiden tai ei perustaneiden ryhmällä, yleisimmän tason 1 

käsitteiden määrä oli suurin viimeisellä haastattelukerralla, jolloin noin 50 % 

käsitteistä oli tämän tason 1 käsitteitä. Yhtenä selityksenä sille, että 

yrittäjyyskäsityksiin tuli paljon muutoksia voikin olla se, että ajan myötä 

tapahtui osallistujille tuttujen asioiden semantisoitumista samalla kun uusia 

käsitteitä lisättiin ylemmän abstraktiotason kategoriaan. Lisäksi osallistujat  

saattoivat vaihdella käyttämiensä abstraktien ilmauksien tasoja eri 

haastattelukerroilla kuten he vaihtelivat yrittäjyyskäsityksen valenssia. Kaikki 

puhuivat viimeisen haastattelukerran aikana eniten tason 1 kaikkein 

abstrakteimman tason käsitteitä käyttäen. Tässä saattaa olla kyse siitä, että 

suunnitelmissa oli koko ajan mukana myös uusia esiin tulleita asioita, joita 
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osallistujat kävivät ensin läpi tutkimisen ja tarkemman perehtymisen 

näkökulmasta ja käyttivät siinä abstrakteja käsitteitä. Sitä mukaan, kun asia 

selvisi heille tarkemmin, osallistujat myös toteuttivat suunnitelmiaan, eikä 

niistä enää tullut mainintoja suunnitelmiin.  

Abstrakteja käsitteitä on pidetty haastavampina palauttaa mieleen, 

ymmärtää tai käyttää päätöksen tekemisessä kuin konkreettisia käsitteitä  

(Gilhooly & Logie, 1980; Schwanenflugel & Shoben, 1983; van Hell & de Groot, 

1998; Wattenmaker & Shoben, 1987). Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole 

yhteneväisiä sen tulkinnan kanssa. Kaikki osallistujat käyttivät eniten 

abstrakteja käsitteitä, sekä tason 1 että 2 käsitteitä, eikä asiaan juurikaan 

vaikuttanut päätöksen teko tai suunnitelmien toimeenpano. Osallistujat olivat 

akateemisen koulutuksen saaneita ja mahdollisesti tottuneempia abstraktien 

käsitteiden käyttäjiä kuin ei akateemisen koulutuksen saaneet. Tämä saattaa 

osaltaan selittää runsasta yleisimmän abstraktin tason käsitteiden käyttöä.  

Tässä tutkimuksessa osallistujien runsaan abstraktien käsitteiden käytön 

voidaan ajatella olevan yhdenmukainen sen käsityksen kanssa, että 

abstrakteilla sanoilla olisi yhteys toisiin vastaaviin abstrakteihin sanoihin ja 

näin niiden käyttäminen esimerkiksi teemoista puhuttaessa voisi vahvistaa 

niiden käyttöä myös suunnitelmapuheessa. Tällainen tulkinta voisi osaltaan 

selittää tämän tutkimuksen osallistujien runsasta abstraktien käsitteiden 

käyttöä myös heidän kertoessaan tulevaisuuden suunnitelmistaan. Tämä 

tulkinta olisi yhdenmukainen myös Einsteinin ja McDanielin (2005; 2010) 

multiprosessi teorian kanssa eli prospektiivisen muistin tilanteissa voidaan 

käyttää resursseja vaativaa (tietoista) tarkkailua, mutta sen voi myös 

spontaanisti aktivoida ympäristön, tilanteen tai vihjeen piirre. Spontaani 

aktivoituminen olisi tässä tulkinnassa esimerkiksi teemahaastattelujen aikana 

aktivoidut melko abstraktit teemat, jos ajatellaan, että niiden vaikutus yltää 

tunnin sisällä tehtyyn suunnitelmahaastatteluun asti. Myös 

suunnitelmahaastattelujen aikana käytettiin melko abstrakteja käsitteitä, kun 

osallistujat kuvailivat  tavoitteitaan ja välitavoitteitaan. Näin joidenkin 

abstraktien käsitteiden käyttö voisi aktivoida muiden abstraktien käsitteiden 

käyttöä. 

Affektien, omien kokemusten ja kielen sääntöjen on ajateltu vaikuttavan  

siihen, kuinka abstrakteja sanoja organisoidaan (Crutch ym., 2013). Tässä 

tutkimuksen osassa II, osallistujien suunnitelmapuheiden analyyseissä tuli 

esiin positiivisuusvinouma kaikilla haastattelukerroilla, kun osallistujia 

pyydettiin käymään läpi omia omaelämänkerrallisia kokemuksiaan. 

Douglasin ja Suttonin (2006) tutkimuksen tulosten perusteella suhteellisen 

abstraktia kieltä käyttävät tutkimuksiin osallistujat toivat puheessaan 

enemmän esiin omia käsityksiään kuin konkreettista kieltä puhuvat, vaikka he 

puhuivat muista ihmisistä. Voisi siis ajatella, että tähän tutkimukseen 

osallistujat, käyttäessään runsaasti abstrakteja ilmauksia, toivat puheissaan 

todennäköisesti esiin omia tuntemuksiaan ja näkemyksiään, vaikka he 

puhuivat pääosin passiivissa ja käyttivät yrittäjäkurssilla käytettyjä käsitteitä.  
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6 TUTKIMUKSEN OSIEN I JA II TULOSTEN 
VERTAILU  

Varsinainen tutkimuskysymykseni on : miten paljon ja minkälaisia muutoksia 

menneen muistoissa ja tulevan kuvitelmissa tulee esiin yrittäjäkurssin 

aikana ? 

Tutkimuksen osassa I tutkin sitä, miten paljon ja minkälaisia muutoksia 

muistoissa tulee esille yrittäjäkurssin aikana ja tutkimuksen osassa II tutkin 

sitä, miten paljon ja minkälaisia muutoksia kuvitelmissa tulee esille 

yrittäjäkurssin aikana. Vastaan varsinaiseen tutkimuskysymykseeni 

vertaamalla kummassakin tutkimuksen osassa saamiani vertailukelpoisiksi 

tulkitsemiani tuloksia toisiinsa.  

Vastaan aluksi kummastakin tutkimuksen osasta saamieni tulosten 

perusteella tutkimuskysymykseni ensimmäiseen osuuteen siitä, kuinka paljon 

muistot muuttuivat ja kuinka paljon kuvitelmat muuttuivat yrittäjäkurssin 

aikana. Tutkimuksen osassa I saamieni tulosten mukaan kaikkien osallistujien 

yrittäjäkurssin alussa toteutetun haastattelukerran (H1) ja yrittäjäkurssin 

lopussa toteutetun haastattelukerran (H4) aikana samojen teemojen 

perusteella rakentamat muistot menneistä tapahtuma-ajanjaksoista 

muuttuivat vaihteluvälillä 62–87 %. Osallistujien tulevaisuuden kuvitelmat 

muuttuivat tutkimuksen osassa II saamieni tulosten perusteella 

yrittäjäkurssin alussa toteutetun haastattelukerran (H1) ja yrittäjäkurssin 

lopussa toteutetun haastattelukerran (H4) aikana vaihteluvälillä 68–89 %. 

Tulkitsen yli 50 % muutoksien määrän suureksi määräksi muutoksia, jota ei 

voi selittää vain unohtamiskäyrän avulla (Wixted & Ebbeson, 1991; 1997; 

Thompson & Kim, 1996; Friedman & deWinstanley, 1998) tai väärien 

muistojen perustason määrällä (Oeberst ym., 2021). Jo kuukausia 

aikaisemmin tapahtuneiden asioiden unohtamisen määrän (noin 20 %) ja 

väärien muistojen perustason (noin 20 %) yhteisvaikutuksenkin voisi olettaa 

jäävän alle 50 %. Sekä muistojen että kuvitelmien H1 ja H4 kertojen välisten 

muutoksien määrät osallistujittain on koottu kuvioon 22. 
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Kuvio 22. Osallistujien haastattelukerroilla H1 ja H4 liikeidean havaitsemisen tapahtuma-
ajanjaksoa muistellessa lasketut eri asiat ja tulevan yrittäjyyskäsityksen kuvittelussa esiin tuomat 
eri asiat prosentteina.  

 Seuraavaksi vastaan kummastakin tutkimuksen osasta saamieni tulosten 

perusteella tutkimuskysymykseni osuuteen siitä, minkälaisia muutoksia tuli 

esiin muistoissa ja kuvitelmissa yrittäjäkurssin aikana. Tulkitsen tutkimuksen 

osasta I saatujen tulosten perusteella niin, että kaikkien osallistujien 

muistellessa liikeideansa tapahtuma-ajanjaksoa eli heidän 

teemahaastattelujen aikana tuottamassaan puheessa tuli esiin  

positiivisuusvinouma, joka vaihteli 79–92 % välillä ja abstraktien ilmausten 

määrä vaihteli 72–88 % välillä. Nämä tulokset tulivat esiin kaikkien 

osallistujien puheista kaikilla neljällä haastattelukerralla. Osallistujien 

kuvitellessa tulevaa tutkimuksen osassa II neljän eri 

suunnitelmahaastattelukerran aikana eli heidän puhuessaan 

yrittäjyyskuvitelmastaan, puheissa nousi esiin positiivisuusvinouma, joka 

vaihteli 78–97 % välillä ja abstraktien ilmausten määrä vaihteli 62–91 % 

välillä. Näissä tuloksissa on huomioitu kaikkien osallistujien kaikki neljä 

suunnitelmahaastattelukertaa. Vertailukelpoisiksi tulkitsemani tulokset 

muistoista on koottu taulukkoon 31 sarakkeeseen teemahaastattelut ja 

samassa taulukossa ovat kuvitelmista saamani tulokset sarakkeessa 

suunnitelmahaastattelut.  
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Taulukko 31. Vertailu teemaahaastatteluilla menneen muistelemisesta koottujen tulosten ja 
suunnitelmahaastattelulla tulevan kuvittelusta koottujen tulosten välillä.  

 
 

Varsinainen tutkimuskysymykseni on : miten paljon ja minkälaisia 

muutoksia menneen muistoissa ja tulevan kuvitelmissa tulee esiin 

yrittäjäkurssin aikana ? Tähän kysymykseen saamani vastaukset on koottu 

alle. 

- Muutoksia menneen muistoissa ja tulevan kuvitelmissa tuli 

esiin enemmän kuin unohtamisen tai väärien muistojen 

perustason perusteella voisi olettaa mutta muistokoosteet ja 

kuvitelmakoosteet eivät ratkaisevasti eronneet toisistaan 

muutosten määrässä.   

- Sekä muistokoosteissa että kuvitelmakoosteissa tuli esiin 

voimakas positiivisuusvinouma mutta myös valenssin 

vaihtumista. 

- Osallistujat käyttivät sekä muistokoosteissaan että 

kuvitelmakoosteissaan runsaasti abstrakteja ilmauksia ja 

ainakin kuvitelmakoosteissa abstraktit ilmaukset vaihtelivat 

enemmän ja vähemmän abstraktien tasojen välillä.  

- Kaikkien osallistujien muistokoosteisiin ja 

kuvitelmakoosteisiin tuli mukaan yrittäjäkurssilla käytettyjä 

käsitteitä.  

- Osallistujat eivät tuoneet esille, että olisivat itse huomanneet 

muistokoosteiden ja kuvitelmakoosteiden muuttumista eri 

haastattelukertojen välillä. 

- Päätös yrittäjäksi ryhtymisestä tai yrityksen perustainen ei 

muuttanut tämän tutkimuksen yhteydessä ja tässä tutkituilta 

osin tilannetta.  
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Tämän tutkimuksen osien I ja II tulosten vertailun perusteella ei tullut esiin 

tekijöitä, joita kuvaamaan tarvittaisiin eri prosessi menneen tapahtuma-

ajanjakson muistojen ja tulevan kuvitelmien selittämiseksi tässä luonnollisen 

ympäristön tilanteessa, missä osallistujilla oli tavoitteena perustaa yritys jo 

aikaisemmin havaitsemansa liikeidean ympärille ja he osallistuivat 

tutkimuksen aikana samalle yrittäjäkurssille. Tutkimuksen osien I ja II 

tuloksissa ei siis noussut esiin sellaisia tekijöitä, joiden perusteella pidemmän 

ajanjakson muistokoosteen muutoksia ja kuvitelmakoosteen muutoksia 

kuvaamaan tarvittaisi erilliset prosessit. 

Lopuksi tutkin vielä, kuinka tarkkaan osallistujat noudattivat ohjetta 

menneen muistelemisesta eli puhuivat menneistä tapahtumista 

teemahaastattelujen aikana ja vastaavasti kuinka tarkkaan osallistujat 

noudattivat ohjetta tulevan kuvittelemisesta eli puhuivat tulevaisuuden 

kuvitelmistaan suunnitelmahaastattelujen aikana.  Tätä varten erottelin 

teemahaastattelujen osuuksien litteroiduista teksteistä sekä menneestä että 

tulevasta puhumisen ja suunnitelmahaastattelujen litteroiduista teksteistä 

vastaavasti sekä menneestä että tulevasta puhumisen. Kaikesta litteroidusta 

tekstistä tulkitsin menneeksi puheeksi ilmaukset, kuten ”mä oon saanu siihen 

yheltä mun hyvältä ystävältä S:ltä kommentteja” tai ”on ollu niinku sellasta 

puolivillasta asiaa mitä ton alla tehää” ja tulevasta puhumiseksi ilmaukset, 

kuten ”ei kukaa sitä niinku osaa lonkalta sanoo et miten täs pitäis toimia” tai 

”kylhän sen täytyy olla toteutettavissa”. Osallistujien käyttämällä 

aikamuodolla oli suuri merkitys tulkinnoissani, mutta en tehnyt päätöstä 

menneestä tai tulevasta puhumisesta yhden yksittäisen sanan perusteella vaan 

tulkitsemalla, mistä osallistuja kertoi ja arvioimalla viittasiko osallistuja 

kyseisellä lauseella menneeseen vai tulevaan. 

Teemahaastatteluissa osallistujia pyydettiin muistelemaan mennyttä 

tapahtumaa tai ajanjaksoa, jolloin he havaitsivat liikeidean. Kuviossa 23 

nähdään, että haastattelukerralla 1 osallistujat puhuivat yhtä paljon myös 

tulevasta kuin ohjeiden mukaan pyydetysti muistelivat mennyttä ajanhetkeä. 

Haastattelukerralla 2 osallistujia pyydettiin muistelemaan sitä tapahtuma-

ajanjaksoa, jolloin he havaitsivat liikeideansa mutta puhumaan teemoista 

oman tuotteistamisen ja markkinoinnin osaamisensa näkökulmasta, silloin 

osallistujat puhuivat enemmän tulevaisuudesta kuin muistelivat mennyttä. 

Haastattelukerralla 3 osallistujia pyydettiin muistelemaan mennyttä 

tapahtuma-ajanjaksoa, jolloin he havaitsivat liikeideansa mutta pohtimaan 

liikeideaansa ulkopuolisen henkilön näkökulmasta ja nyt kaikki puhuivat 

suurimmaksi osaksi tulevasta. Haastattelukerralla 4 osallistujia pyydettiin 

muistelemaan sitä tapahtuma-ajanjaksoa, jolloin he havaitsivat liikeideansa ja 

tämä teemahaastattelu pidettiin samanlaisena kuin haastattelukerta 1. Nyt 

lähes kaikki muistelivat enimmäkseen mennyttä mutta mukana oli jonkin 

verran myös puhetta tulevasta. Ainoastaan yksi osallistuja puhui tällä 

viimeisellä haastattelukerralla yhtä paljon menneestä kuin tulevastakin. 
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Kuvio 23. Neljän teemahaastattelun aikana menneestä ja tulevasta kertova puhe prosentteina. 
Osallistujien tiedot ovat kuviossa aina samassa järjestyksessä. Teemahaastatteluissa osallistujia 
pyydettiin puhumaan aina samoista teemoista (taustatekijät, tilannetekijät, henkilökohtaiset 
ominaisuudet, immateriaaliset resurssit, sosiaaliset resurssit ja materiaaliset resurssit). 
Haastattelukerralla 1 (H1) ja haastattelukerralla 4 (H4) osallistujia pyydettiin muistelemaan sitä 
tapahtuma-ajanjaksoa, jolloin he havaitsivat liikeideansa. Haastattelukerralla 2 (H2) osallistujia 
pyydettiin muistelemaan sitä tapahtuma-ajanjaksoa, jolloin he havaitsivat liikeideansa mutta 
ajattelemaan liikeideaansa oman tuotteistamisen ja markkinoinnin osaamisensa näkökulmasta. 
Haastattelukerralla 3 (H3) osallistujia pyydettiin muistelemaan sitä tapahtuma-ajanjaksoa, jolloin 
he havaitsivat liikeideansa mutta pohtimaan liikeideaansa ulkopuolisen henkilön näkökulmasta. 
Näkökulman vaihtaminen ulkopuolisen henkilön näkökulmaksi lisäsi kaikkien osallistujien 
tulevaisuuspuhetta. 

Suunnitelmahaastattelujen puheista laskin vastaavasti, paljonko 

osallistujat puhuivat menneestä ja paljonko he puhuivat tulevasta tässä 

tilanteessa, missä heitä pyydettiin suunnittelemaan tulevaa ja käymään läpi 

sekä lyhyen että pidemmän aikavälin tulevaisuuden suunnitelmiaan. Suurin 

osa puheesta oli kaikilla suunnitelmahaastattelukerroilla tulevaisuudessa, 

kuten kuviosta 24 voidaan nähdä. Osallistujia pyydettiin 

suunnitelmahaastattelujen yhteydessä kertomaan myös jo toteutuneista 

suunnitelmista ja jonkin verran osallistujat kävivät läpi myös menneitä 

tilanteita kaikilla haastattelukerroilla, eniten viimeisellä haastattelukerralla 4. 

Tulevia suunnitelmia läpikäydessään, osallistujat puhuivat pääosin 

tulevaisuudesta erityisesti haastattelukerroilla 1 ja 2. Haastattelukerran 3 

aikana yksi osallistujista puhui noin 40 % kaikesta suunnitelmapuheestaan 

menneestä, muut puhuivat pääosin tulevasta. Viimeisellä haastattelukerralla 

(H4) yksi osallistujista puhui enemmän menneistä kuin tulevista eli hän kävi 

läpi mitä oli jo tehnyt ja syitä miksi joku suunnitelma ei ollut toteutunut. Myös 

kuusi muuta osallistujaa kävi H4:n aikana puheessaan enemmän läpi 

menneitä osuuksia suunnitelmastaan kuin aikaisempien haastattelukertojen 

aikana mutta heidän puheissaan oli siitä huolimatta vähintään puolet tai 

enemmän tulevaisuuspuhetta.  



Sirpa Korhonen 

174 

        

 

Kuvio 24. Menneestä ja tulevasta puhuminen suunnitelmahaastatteluissa. 
Suunnitelmahaastatteluissa osallistujia pyydettiin käymään läpi lyhyen aikavälin suunnitelmia ja 
pidemmän aikavälin suunnitelmia yrityksen perustamiseksi tai liiketoiminnan käynnistämiseksi. 
Haastattelukerralla 1 (H1) osallistujia pyydettiin kertomaan suunnitelmistaan ja muilla 
haastattelukerroilla käytiin läpi myös toteutuneita suunnitelmia. Viimeisellä haastattelukerralla 4 
osallistujat kertoivat sekä uusista suunnitelmista että toteutuneista suunnitelmista ja tämä näkyi 
myös menneestä puhumisen suurempana määränä H4 kerralla.  

Osallistujat eivät tulevaisuus tai menneisyys puheiden määrissä eronneet 

toisistaan sen perusteella, olivatko he jo perustaneet yrityksen vai eivät. 

Riippumatta siitä olivatko he tehneet päätöksen yrittäjiksi ryhtymisestä ja 

toteuttaneet päätöksensä, kaikki puhuivat teemahaastattelujen aikana hieman 

enemmän tulevasta kuin menneestä ja suunnitelmahaastattelujen aikana 

selvästi enemmän tulevasta kuin menneestä. Yhteenlaskettuna kaikki  

yrityksen perustaneet puhuivat menneestä teemahaastatteluissa 44 % 

puheestaan ja ei yritystä kurssin aikana perustaneilla vastaava luku oli 40 %. 

Suunnitelmahaastattelujen osalta tilanne oli se, että yrityksen perustaneet  

yhteenlaskettuna puhuivat 18 % menneestä ja 82 % tulevasta, ei yritystä 

perustaneet puhuivat menneestä 17 % ja tulevasta 83 %. 

Näiden tulosten perusteella osallistujat eivät noudattaneet kovin tarkasti 

ohjetta menneen tapahtuma-ajanjakson muistelemisesta vaan mukana oli 

noin puolet tulevaisuuteen liittyvää puhetta. Tilanteessa, missä osallistujia 

pyydettiin muistelemaan liikeideaansa ulkopuolisen henkilön näkökulmasta, 

kaikki puhuivat pääosin tulevaisuudesta. Suunnitelmien läpikäymisessä 

ohjeiden noudattaminen ja tulevaisuudesta puhuminen onnistui hyvin ja 

mukana oli puhetta menneestä lähinnä vain niissä tilanteissa, joissa 

osallistujia pyydettiin pohtimaan suunnitelmien toteutumista eli viikkojen 

takaista lähimenneisyyttä. 
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7 TUTKIMUSEETTINEN TARKASTELU  

Eettisyys kulkee ihmistieteissä punaisena lankana läpi koko 

tutkimusprosessin. Kvalen (1996) mukaan eettisiin kysymyksiin kuuluvat 

tutkimuksen tarkoitukseen, suunnitelmaan, haastattelutilanteeseen, 

litterointiin, analyysiin, todentamiseen ja raportointiin liittyvät asiat. 

Tärkeimpinä eettisinä periaatteina pidetään yleensä informointiin perustuvaa 

suostumusta, luottamuksellisuutta, seurauksia ja yksityisyyttä (Hirsjärvi & 

Hurme, 2011; Hirsjärvi ym., 2013). Tässä tutkimuksessa osallistujille 

kerrottiin etukäteen, minkälaisesta tutkimuksesta on kyse. Kaikki osallistujat 

allekirjoittivat kirjallisen tutkimussuostumuksen (liite 1). Sekä kurssin 

järjestäjän puolelta mukana ollut projektitutkija että minä allekirjoitimme  

vaitiolovelvollisuus sitoumuksen ja annoimme sen osallistujille samalla, kun 

vastaanotimme osallistujien tutkimussuostumukset. Tässä sitoumuksessa 

lupasimme pitää tutkimuksen aikana saamamme tiedot luottamuksellisina ja 

lisäksi lupasimme, ettemme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Samalla 

lupasimme noudattaa sekä hyvän tieteellisen käytännön ohjeita että 

henkilötietolain ohjeita hallussamme olevien tietojen käsittelyssä ja 

säilyttämisessä. Lupasimme myös hävittää tutkimusta varten kootun 

aineiston tutkimuksen hyväksymisen jälkeen, ellei aineiston jatkokäytöstä tai 

arkistoinnista tieteelliseen käyttöön ole erikseen sovittu osallistujan kanssa. 

Tutkimukseen osallistujat saivat käyttöönsä omien haastattelujensa 

välikoosteet, tutkimuksen ja yrittäjäkurssin ollessa vielä kesken. 

Välikoosteessa oli jokaisen oma henkilökohtainen haastattelujen litterointi ja 

oma suunnitelmakartta. Osallistujat saivat esittää korjaustoivomuksia 

välikoosteessa saamiinsa tietoihin ja yhden osallistujan toivomuksesta 

tunnistettavuustietoja vähennettiin, esimerkiksi syntymävuosia ei näytetä 

eikä tarkkaa tietoa liikeideasta. Ainoastaan toimialaan liittyvät tiedot jätettiin 

raportoinnessa näkyviin ja tässä tutkimuksessa otin käyttöön keksityt nimet, 

ettei henkilöä voisi tunnistaa annettujen tietojen perusteella. Yrittäjäkurssin 

päätyttyä, kun kaikki neljä haastattelukertaa oli tehty, jokaiselle osallistuja 

lähetettiin kaikkien omien haastattelujen kooste ja oma suunnitelmakartta. 

Sekä osallistujille lähetettyjen koosteiden, että luottamuksellisten 

haastattelukeskustelujen aikana, jokainen osallistuja pääsi reflektoimaan 

omaa liikeideaansa, omia suunnitelmiaan yrityksen perustamiseksi sekä omia 

toimiaan suunnitelmien toteutumiseksi. Osallistujilta saadut palautteet ja 

kootut yhteenvetotiedot käytiin läpi myös yrittäjäkurssin järjestäjän kanssa, 

sekä raporttina että suullisesti. 
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7.1 EETTISYYS 

Tutkimuksessa noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisesti kestäviä 

toimintatapoja aineistonkeruussa, aineiston käsittelyssä ja tulosten 

raportoinnissa (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012). Kaikkia 

yrittäjäkurssille ilmoittautuneita informoitiin mahdollisuudesta osallistua 

tähän tutkimukseen ja tutkimukseen osallistuneille kerrottiin etukäteen 

minkälaisesta tutkimuksesta on kyse. Osallistujille kerrottiin myös, että heillä 

oli mahdollisuus missä vaiheessa tahansa jättäytyä pois tutkimuksesta. Yksi 

alun perin mukaan ilmoittautunut jäi pois viimeisestä haastattelukerrasta ja 

hänen osuutensa jätin pois aineistoista. Osallistujat eivät saaneet 

osallistumisestaan palkkiota. Mukana olleet tutkijat keräsivät ja käsittelivät 

kokoamaansa aineistoa huolellisuutta, tarkkuutta ja rehellisyyttä noudattaen. 

Tutkimuksen eri vaiheissa kiinnitetiin huomiota sekä avoimuuteen että siihen, 

ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Osallistujille luvattiin, ettei heitä voi 

tunnistaa tutkimuksen tiedoista ja kaikki tunnistamiseen liittyvät tiedot on 

häivytetty aineistoista. Joltain osin liikeidean alan tai aiheen voi tunnistaa 

mutta varsinainen liikeidea ei tule esiin raportoinnissa. Haastatteluista on 

tämän tutkimuksen kirjoittamishetkellä kulunut useita vuosia ja näihin 

liikeideoihin perustuvat yritykset on jo toteutettu tai perustamisesta on 

luovuttu, lisäksi kannattavuuslaskelmat ja muut arvioinnit tulisi joka 

tapauksessa tehdä tässä muuttuneessa maailmantilanteessa uudestaan, 

jolloin katsoin, että liikeideoiden alat voivat joiltain osin olla mukana 

raportoinnissa. Liikeideoiden toimialojen tai aiheiden täysi hävittäminen 

haastatteluista olisi vaarantanut tulosten ja tulkintojen ymmärrettävyyden ja 

siksi päädyin pitämään liikeideoiden aiheet mukana aineistossa, vaikka ne 

joissain tilanteissa tulivat näkyviksi tämän tutkimuksen lukijoille.  

7.2 RAJOITUKSET 

Kaikessa tutkimuksessa on puutteensa ja rajoituksensa, tässä tutkimuksessa 

yhtenä haasteena on pieni otoskoko, vain 10 osallistujaa. Autenttinen 

ympäristö on tässä toivottu tilanne mutta useiden tekijöiden yhteisvaikutus on 

haaste tulosten tulkintoja tehtäessä. Voidaankin ajatella, että autenttisten 

tilanteiden ja kontrolloitujen laboratorio-olosuhteiden vuorottelu tutkimusta 

tehtäessä toisi ilmiöiden tarkasteluun suurimman hyödyn. Tässä 

tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää mutta olisi hyödyllistä tutkia samaan 

aikaan esimerkiksi kymmentä yrittäjäksi aikovaa, jotka eivät osallistu 

yrittäjäkurssille. Nostan esiin useita neurotieteellisiä tutkimuksia ja erityisesti 

muistojen ja kuvitelmien ylläpitoon liittyen hermoverkkojen toimintaa. 

Hermoverkoissa synaptisten yhteyksien rakenteen tulkitaan muotoilevan ja 

määrittelevän hermosolujen toiminnalista vastetta (Seung, 2009; Bargmann 

& Marder, 2013). Tulkintojen tekeminen on kuitenkin haastavaa esimerkiksi, 

koska useat verkostot voivat tuottaa samanlaisen toiminnallisen vasteen ja 
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sama verkosto voi toimia erilailla eri kontekstissa (esim. Friston, Harrison, &  

Penny, 2003; Schneidman II, Berry, Segev, & Bialek, 2006; Pillow, Shlens, 

Paninski, Sher ym., 2008; Huang & Ding, 2016). Hermoverkostoista ja niiden 

toiminnallisuudesta on tässä tutkimuksessa tehty oletuksia, joiden 

toiminnalliset vasteet selviävät tarkemmin vasta tulevien tutkimusten 

perusteella. 

7.3 LUOTETTAVUUS 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta pyrin tässä tutkimuksessa lisäämään 

käyttämällä useita aineiston hankkimisen menetelmiä, useita aineistoja ja 

aineiston keräämisvaiheessa kahta eri tutkijaa. Monimenetelmällisellä 

tutkimusotteella, yhdistelemällä eri lähestymistapoja, pyrin siihen, että eri 

menetelmät täydentävät toistensa puutteita (Creswell & Plano Clark, 2018.) 

Tutkimuksen kulku, analyysin eteneminen ja tulokset pyrin kuvaamaan ja 

raportoimaan mahdollisimman tarkasti ja läpinäkyvästi. Pyrin tuomaan 

kattavasti esiin tietoa osallistujista, saaduista tuloksista ja tuloksien 

perusteella tehdyistä päätelmistä. Näin lukijalle on tarkoitus antaa riittävästi 

tietoa tutkimuksen luotettavuuden arvioimiseksi. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida vastaavuuden, 

siirrettävyyden, uskottavuuden ja vahvistettavuuden kriteereillä (Lincoln & 

Cuba, 1985; Cuba & Lincoln, 1994; Teddlie & Tashakkori, 2003; 2009.) 

Monimenetelmällisen tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa Teddlie ja 

Tashakkori (2003) pitävät tärkeänä näkökulmana erityisesti päättelyn laatua 

sekä päättelyn siirrettävyyttä. Vastaavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimus 

antaa oikean kuvan tutkittavasta ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa perehdyin 

osallistujien itsensä esiin nostamiin asioihin, kun he muistelivat liikeideansa 

havaitsemisen tapahtuma-ajanjaksoa ja kun he kuvittelivat ja suunnittelivat 

yrittäjänä toimimista. Muutokset tulkitsin saman osallistujan eri 

haastattelukertojen puheiden eroista, kun osallistuja puhui samoista 

teemoista tai ohjeen mukaan suunnitteli lyhyen tai pidemmän aikavälin 

toimia yrityksen perustamiseksi. Koska tutkimuksessa keskeisenä tekijänä on 

osallistujien puheen tulkinta, yhtenä vaikuttavana tekijänä on tutkijan 

mahdollisuus ymmärtää osallistujia. Tässä tutkimuksessa sekä osallistujat että 

tutkijat ovat Suomessa akateemisen koulutuksen saaneita naisia. Tutkijat 

perehtyivät yrittäjyyteen sekä etukäteen että yrittäjäkurssin ja 

haastattelukertojen aikana. Haastattelijoina oli kaksi tutkijaa, jotka jakoivat 

kokemuksiaan ja tulkintojaan haastatteluista keskenään. Tämän voidaan 

ajatella lisäävän kokemusten tulkintojen luotettavuutta ja vastaavuutta siitä, 

että tutkijoiden tarkentavat kysymykset ja tulkinnat vastasivat melko hyvin 

sitä, mitä osallistujat kertoivat kokemuksistaan. Lisäksi tutkijat antoivat 

osallistujien lukea haastattelujen litteroinnit ja tulkintojen koosteen kahden 

haastattelukerran jälkeen sekä kaikkien neljän haastattelukerran jälkeen. 

Osallistujat eivät huomanneet virheellisiä tulkintoja tai aineiston sisällön 
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korjaustarvetta.  Tässä tutkimuksessa osallistujia aktivoitiin kaikille 

samanlaisena esitettyjen toimintaohjeiden avulla. Teemahaastatteluissa 

käytettiin jokaisen haastattelukerran aikana samoja vihjeitä aktivoimaan 

osallistujien muistokoosteiden rakentamista ja suunnitelmahaastatteluissa 

käytettiin samoja vihjeitä pidemmän ja lyhyemmän aikavälin tavoitteiden 

saavuttamisesta aktivoimaan kuvitelmakoosteiden rakentamista. Useita 

kertoja samoista asioista puhuminen saattaa vähentää osallistujien 

kiinnostusta pohtia samoja teemoja mutta tulevaisuuden pohtimiseen 

toistoilla ei välttämättä ole yhtä suurta vaikutusta. Tässä tutkimuksessa 

osallistujat tuottivat kuitenkin suunnilleen saman verran asioita 

ensimmäiseen ja viimeiseen haastatteluun vaikka puheen määrä yhteensä 

riveiksi laskettuna oli pienin viimeisellä haastattelukerralla. 

Siirrettävyydellä eli sillä voidaanko tuloksia soveltaa toiseen ympäristöön, 

on tässä tutkimuksessa useita tulkintoja. Eskolan ja Suorannan (2008) 

mukaan siirrettävyys ei laadullisessa tutkimuksessa ole yleensä mahdollista, 

sosiaalinen todellisuus on liian monimuotoista. Mikäli katsotaan yrittäjäksi 

aikovia tapaustutkimuksena, tuloksien siirrettävyys on varsin rajallinen. 

Tapaustutkimusta ei voi toistaa sellaisenaan, eikä tuloksia pääsääntöisesti voi 

ulottaa muualle kuin siihen kontekstiin, missä tutkimus tehtiin. Vertailu 

yrittäjäksi aikovista naisista aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin osoitti 

kuitenkin monelta osin samansuuntaisia tuloksia. Mikäli katsotaan muistojen 

ja kuvitelmien rakentamista ja niissä tapahtuneita muutoksia, niin tilanne on 

hieman erilainen. Käsitys muistojen ja kuvitelmien muuttumisesta 

yrittäjäkurssin aikana ja muutosten kuvaaminen muutosmallin avulla voi 

antaa mahdollisuuden myös laajempaan tulkintaan, jolloin kontekstin 

vaikutuksen voidaan ajatella pienenevän ja siirrettävyyden mahdollisuuden 

paranevan. Tapahtumien muutosmallin käyttö muussa yhteydessä vaatii 

kuitenkin lisää tutkimusta sekä suuremmilla osallistujamäärillä että eri 

konteksteissa.  

Uskottavuuden ajatellaan tarkoittavan sitä, miten tutkimustulokset 

vastasivat tutkimuskohteena ollutta todellisuutta. Osallistujien 

henkilökohtaisten kokemusten ja suunnitelmien osalta tästä vastaavuudesta 

voivat parhaiten päättää osallistujat itse. Tässä tutkimuksessa osallistujat 

kävivät itse läpi haastattelujen litteroinnit ja osan tapaustutkimuksen 

tuloksista ja siten vahvistivat tutkijoiden tulkinnat heidän kokemuksistaan. 

Tutkijat olivat tässä tutkimuksessa aktiivisia haastattelijoita ja osallistuivat 

joiltain osin myös samalle yrittäjäkurssille kuin haastateltavat. Tutkimuksen 

kestäessä reilun kuusi kuukautta, tutkijat tutustuivat osallistujiin. Näitä 

seikkoja voidaan pitää sekä uskottavuutta parantavina tekijöinä että joltain 

osin tulkintoihin vaikuttavina haasteina. Tutkijoiden omien tulkintojen 

vaikutus prosessiin ja tuloksiin on saanut vaikutteita sekä yrittäjäkurssin 

sisällön tuntemisesta että osallistujien tuntemisesta. Kävin haastattelut läpi ja 

litteroi aineiston usean vuoden aikana. Tuloksien tulkinnan tein pääosin noin 

kuuden vuoden päästä haastattelutilanteista. Tämä on luultavasti vaikuttanut 

tulkintoihin ja näitä tulkintoja voidaan pitää vuosien kuluessa muotoutuneina 
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tämän kirjoittamisen hetken käsityksinä eli konstruktiona, rakennettuina 

tulkintoina, jossa ovat yhdistyneet sekä tutkimuksen aikana kootut tiedot että 

analysoinnin ja kirjoittamisen aikaiset käsitykset. Tuloksissa ja raportoinnissa 

on otettu mukaan myös osallistujien puheen suoria lainauksia tuomaan esiin 

tutkimusaineiston ja tulkinnan välistä yhteyttä. Kävin kaikki haastattelut ja 

tulokset läpi useita kertoja yhtäjaksoisesti varsinaisen tulkinta- ja 

kirjoittamisprosessin alettua. Näin pyrin huomioimaan useiden vuosien 

kulumisen alkuperäisestä haastattelutilanteesta ja perehdyin aineistoon ja 

aiheeseen uudestaan. Välissä olleiden vuosien aikana olin päätoimisesti 

palkkatyössä, jossa yhtenä asiakasryhmänä olivat yrittäjän ammattitutkinnon 

opiskelijat. Näiden vuosien aikana perehtyin syvemmin sekä yrittäjyyteen että 

muistin toiminnan teorioihin ja aikaisempaan tutkimukseen. 

Vahvistettavuus voidaan tulkita niin, että lukijan tulee päästä selville siitä, 

kuinka tutkimus on tehty ja mihin tulkinnat perustuvat. Samasta aineistosta 

eri tutkijat tekevät todennäköisesti erilaisia tulkintoja eikä sen katsota 

vähentävän tutkimuksen luotettavuutta. Erilaiset tulkinnat saattavat lisätä 

tutkittavan aihepiirin ymmärrystä eikä yhtä laadullista aineistoa ole 

mahdollista analysoida ja tulkita yhdessä tutkimuksessa kokonaan tai kaikilta 

osin. Voidaankin ajatella, että vahvistettavuus tarkoittaa tutkijan 

luotettavuuden, uskottavuuden ja rehellisyyden tasapainoa eli esimerkiksi 

sitä, oliko tutkijalla ulkopuolista painostusta tai pakkoa tutkimuksen 

tekemiseen. Tässä tutkimuksessa en kohdannut ulkopuolista painostusta, 

tutkimuksella ei ollut tuloksista riippuvaista tai muutakaan rahoitusta eikä 

tutkimukseen liittynyt muutakaan pakkoa tiettyjen tulkintojen tekemiseen. 

Projektitutkija oli päävastuussa kurssin järjestäjälle kirjoitetusta raportista, 

tähän tekemääni tutkimukseen ei liittynyt raportointivelvollisuutta kurssin 

järjestäjiä tai muitakaan kaupallisia tahoja kohtaan. Valitsi 

tutkimuskysymykset ja tulkitsin tulokset oman kiinnostukseni ja aikaisempien 

tutkimustulosten perusteella. 

Päättelyn laadun arvioimisessa on keskeistä tarkastella aineiston 

keräämisen menetelmiä sekä tehtyjen päätelmien luotettavuutta ja tarkkuutta. 

Tässä tutkimuksessa aineiston keräämisessä oli mukana kaksi tutkijaa. 

Aineiston kerääminen ajoitettiin kurssiviikonloppujen jälkeen, jolloin 

osallistujilla oli mahdollisuus tarkastella omaa liikeideaansa ja yrityksen 

perustamista pohdittuaan omaa tilannettaan viikonlopun aikana sekä 

itsenäisesti, että yrittäjäkurssilla saamiensa tietojen ja muiden osallistujien 

huomioiden perusteella. Haastattelujen runko pidettiin pääosin samana ja 

haastattelut etenivät aina samalla tavalla (tarkemmin liitteessä 5). Osallistujat 

saivat ohjeet kirjallisesti ennen jokaista haastattelukertaa. Osallistujien 

kokemukset ja tulkinnat käytiin haastatteluissa suullisesti läpi ja osallistujat  

kirjoittivat keskeiset huomionsa myös puolistrukturoituun käsitekarttaan. 

Kirjoitin kaikissa haastatteutilanteissa tutkimuspäiväkirjaa. Lisäksi litteroitu 

haastatteluaineisto lähetettiin osallistujille itselleen läpikäytäväksi. Aineistoa 

kerättiin teemahaastatteluina, suunnitteluhaastatteluina, määrämuotoisesti 

lomakkeilla ja kaikilla haastattelukerroilla samoina pysyvinä kysymyksinä. 
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Päättelyn luotettavuutta edisti tutkijan systemaattinen tapa käsitellä aineistoa 

ja tarkastaa uudestaan ensin käsitellyt aineistot sen varmistamiseksi, että 

käsittelykriteerit pysyivät samoina. Aineiston käsittelyn ajan osallistujat oli 

numeroitu ja heille annettiin keksityt nimet. Samoja numeroita ja keksittyjä 

nimiä käytin haastatteluista tehdyissä litteroinneissa ja kaikessa 

materiaalissa. Välivaiheet on raportoitu ja koottu erillisiksi tiedostoiksi. 

Aineistossa pidin koko käsittelyn ajan mukana alkuperäisen litteroinnin 

tunnistetietoja ja rivinumerointia, jolloin alkuperäinen äänite ja sen konteksti 

oli helppo aika ajoin tarkistaa. Jokaista osallistujaa haastateltiin neljä kertaa 

ja heitä pyydettiin jokaisella kerralla kertomaan käsityksistään ja 

tulkinnoistaan. Lukemalla jokaisen osallistujan kaikki neljä haastattelukertaa 

järjestyksessä, sain tarkemman kuvan jokaisen osallistujan liikeideasta ja 

yrittäjyyskäsityksestä. Tämä vahvisti pitkittäistutkimuksen hyödyllisyyttä 

muutoksien havaitsemisessa. Vastaavasti lukemalla kaikki saman 

haastattelukerran litteraatiot yhtäjaksoisesti, sain poikittaistutkimuksen ja 

pistemäisen tarkastelun kannalta hyödyllisen kuvan kaikkien osallistujien sen 

hetkisestä liikeidean kehittymisestä, yrittäjyyssuunnitelmista ja esimerkiksi 

yrittäjäkurssilla käytettyjen käsitteiden tai yrittäjäkurssin aikaisten 

tapahtumien nousemisesta esiin osallistujien haastatteluihin. Kävin erikseen 

läpi kysymykset ja vastaukset eli ne osuudet, joista tuli esille, mitä osallistujat 

toivat esiin, kun he tietoisesti vastasivat tutkijan kysymyksiin. Lisäksi kävin 

yhtäjaksoisesti läpi osuudet, joissa osallistujat keskittyivät omaan 

liikeideaansa tai yrittäjyyssuunnitelmiinsa kertoessaan tietystä teemasta tai 

suunnitelmistaan. Kävin läpi kaikki litteraatio erikseen ja etsi kaikesta 

puheista ne osuudet, missä osallistujat puhuivat samoista asioista tai eri 

asioista, käyttivät puhuessaan mennyttä aikamuotoa ja puhuivat menneestä 

tapahtuma-ajanjaksosta tai puhuivat tulevaisuudesta. Näin sain laajemmin 

esiin osallistujien puheessa esiin tulevia asioita ja aiheita, ei pelkästään sitä, 

mitä he halusivat vastata tutkijoille kyseisessä haastattelutilanteessa. Näistä 

puheeseen mukaan tulleista osuuksista ei kuitenkaan voi tehdä kovin pitkälle 

meneviä päätelmiä. Voidaan kuitenkin katsoa, että on perusteltua verrata 

miten hyvin haastatteluaineistosta tehdyt tulkinnat vastaavat sitä, mitä 

osallistujat tietoisesti nostivat esiin ja kertoivat tutkijoille vastaamalla 

kysymyksiin tai täyttämällä puolistrukturoitua käsitekarttaa. 

Pitkittäistutkimuksen haasteena on useiden asioiden ja tilanteiden 

muuttuminen ajan kuluessa. Tässä tutkimuksessa osallistujilla oli ajoittain 

aikatauluhaasteita ja työkiireitä, lisäksi heidän työtilanteensa ja liikeideansa 

elivät ja muuttuivat haastattelukerrasta toiseen. Näitä asioita osallistujat 

toivat myös esiin puheessaan ja ne pyrittiin huomioimaan tuloksiin 

vaikuttavana tekijänä. Silti joitain osallistujiin ja haastettelutilanteisiin 

vaikuttavia asioita jäi todennäköisesti huomaamatta, enkä oleta, että pystyin 

huomioimaan kaikkia tuloksiin, päätelmiin ja tulkintoihin vaikuttaneita 

tekijöitä. 

Päättelyn siirrettävyyden arvioinnissa tarkastellaan tulosten siirrettävyyttä 

ja yleistettävyyttä. Tutkimusasetelma antoi mahdollisuuden sekä 
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poikittaistarkasteluun että pitkittäistarkasteluun. Poikittaistarkasteluna oli 

mahdollista syventyä tarkemmin kunkin osallistujan tietyn ajanhetken 

huomioihin ja ottaa käsiteltäväksi myös edellisen kurssiviikonlopun aiheet ja 

niiden vaikutus osallistujiin. Pitkittäistarkasteluna sain esiin osallistujien 

kokemuksia, käsityksiä ja niiden tulkintoja sekä erityisesti näiden tulkintojen 

muuttumista. Käymällä läpi osallistujien puhetta samoina pysyneistä 

teemoista ja vertaamalla puhetta erityisesti henkilön itsensä aikaisemmin 

tuottamaan puheeseen, saatoin päätellä kyseisen henkilön käsityksien 

muuttumista. Vertaamalla eri henkilöiden puheiden muutoksia, sain tietoa 

tapahtuneista muutoksista riippumatta osallistujien erilaisista liikeideoista, 

yrityksien perustamisvaiheista tai erilaisista persoonallisuuksista. 

Tutkimusasetelman ja tulkintojen läpinäkyvän käsittelyn perusteella 

voitaneen sanoa, että osallistujien käsitysten muutoksien esiin saamisen 

osalta sekä tapaa kerätä tietoa että muutoksista saatua tietoa sinänsä olisi 

mahdollista soveltaa muihinkin tilanteisiin. Tämä vaatisi kuitenkin lisää 

tutkimusta sekä tutkimusasetelman soveltuvuudesta eri tilanteisiin että 

laajemman osallistujamäärän tutkimista. 

Tämän tutkimuksen yhtenä luotettavuuden haasteena voidaan pitää sitä, 

miten osallistujat ilmaisivat itseään tietystä teemasta puhuessaan ja pysyivät 

kulloinkin valitun teeman aihepiirissä. Kaksi osallistujaa toi esiin, että 

muutama teema (IR ja HO) oli keskenään samankaltainen ja heidän oli vaikea 

puhua eri asioista niiden teemojen osalta. Muut osallistujat eivät tuoneet tätä 

esille mutta heillä on voinut olla vastaavia haasteita. Tulosten vertailtavuuden 

takia, pidin jokaisesta teemasta tuotetun puheen erillisenä ja eri 

haastattelukeroilla vertasin samaan teemaan saman osallistujan tuottamaa 

puhetta. Pyrin tulkitsemaan osallistujien puhetta väljästi, etsien asiayhteyksiä, 

mutta en etsinyt yhteyksiä eri teemoista. On kuitenkin syytä olettaa, että sama 

osallistuja on tulkinnut nämäkin teemat suunnilleen samalla tavalla 

haastattelukerrasta toiseen. Tämä on saattanut tuoda tuloksiin tulkinnallisia 

haasteita erityisesti näiden kahden teeman osalta (IR ja HO) ja se voi vaikuttaa 

tutkimuksen luotettavuuteen tältä osin.  

Monimenetelmällisesti kootun aineiston voidaan katsoa olevan rikasta ja 

analyysin luotettavuutta voidaan parantaa arvioimalla aineistoa 

keskusteluissa mukana olleiden osapuolien kanssa (Kvale, 2007). Tässä 

tutkimuksessa luotettavuutta pyrittiin parantamaan kahden tutkijan 

tulkintoja yhdistämällä ja antamalla osallistujien käydä läpi ensimmäisiä 

välivaiheen tuloksia ja huomioimalla osallistujien kommentit seuraavien 

haastattelujen ja tulkintojen tekemisessä. Sisäisen luotettavuuden haasteena 

voidaan pitää sitä, että osallistujat tiesivät tutkijoiden tuntevan heidän 

tilanteensa ja se saattoi vaikuttaa erityisesti viimeisten haastattelujen aikana 

esiin tulleen puheen tarkkuuteen, jos osallistujat olettivat tutkijoiden jo 

tietävän asian. Tulosten tulkinnassa tämä pyrittiin huomioimaan sillä, että 

samaksi tulkittavia asioita ei tarvinnut kertoa täsmälleen samoilla sanoilla, 

tiiviskin viittaus asiaan riitti. Käsitteiden tulkintojen yhtenäisyys pyrittiin 

käymään läpi pyytämällä osallistujia haastattelujen aikana selittämään 
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tarkemmin tai kertomaan tarkennuksia ja esimerkkejä käyttämistään 

käsitteistä. Lisäksi osallistujat kirjoittivat käsitteet käsitekarttaan ja kertoivat 

niiden valenssin sekä suullisesti että käyttämällä joko punaista tai sinistä 

väriä. Yksi osallistuja toi kaikki piirtämänsä käsitekartat samalla kertaa 

tutkijoille. Varmistaakseni, ettei tämä osallistuja tai kukaan muukaan 

osallistujista ollut kopioinut tietoja edellisistä kartoista, käytin ensisijaisena 

lähteenä haastattelujen litterointia ja vertasin tietoja haastattelujen aikana 

kirjoittamani tutkimuspäiväkirjan merkintöihin. Jos tiedoissa oli ristiriitoja, 

näitä ristiriitaisiksi tulkitsemiani tietoja en ottanut mukaan tuloksiin. Vain 

yhden osallistujan, yhden haastattelukerran yksi yksittäinen asia jäi 

epäselväksi ja jätin sen pois tuloksista. En katso tämän poisjättämisen 

vaikuttaneen tulosten luotettavuuteen. 

Osallistujille esitettyjen kysymysten osalta olisi ollut hyödyllistä käydä ne 

ensin läpi muutaman yrittäjäksi aikovan henkilön kanssa ja tarkentaa 

kysymyksiä yksiselitteisemmiksi. Tässä tutkimuksessa tarkennukset tehtiin 

jokaisen osallistujan kanssa erikseen mutta olisi parempi tehdä tarkennukset 

jo kirjalliseen ohjeeseen, kaikille samanlaisena. Haastatteluissa tutkijat 

menivät muutamassa tilanteessa mukaan osallistujien liikeideoiden sisältöjen 

läpikäyntiin tai uusien ideoiden pohtimiseen. Tällaista tutkijoiden puhetta ei 

ole mukana nyt analysoidussa aineistossa, mutta tutkijoiden puhe ohjasi 

osallistujien puhetta näiltä osin. Tältä osin haastattelijoiden on jatkossa 

tarpeen pitäytyä ennalta suunnitelluissa raameissa eikä osallistua ideointiin. 

Haastatteluista on valittu vertailtavaksi teemahaastatteluosuudet, jolloin 

haastattelijat pysyttelivät haastattelurungon mukaisesti teemoissa. 

Suunnitelmahaastattelut olivat toisiinsa verrattavissa siltä osin, että 

osallistujia pyydettiin kertomaan lähiajan suunnitelmistaan ja pidemmän 

aikavälin suunnitelmista. Sen lisäksi kävin aina kunkin osallistujan omat 

edellisen suunnitelmahaastattelun aiheet läpi varmistaakseni, olivatko ne yhä 

tarpeellisia, aikoiko osallistuja toteuttaa ne vai oliko hän jo toteuttanut ne.  

Osallistujat käyttivät aikaa kullakin haastattelukerralla noin 40–90 

minuuttia. Osa puhui hitaammin ja osa nopeammin, osassa tilanteista  

liikeidean ja yrittäjyyden käsittely oli vielä kesken, jolloin osallistujat pohtivat 

näitä asioita puhuessaan, osa oli jo tehnyt päätöksiä ja he kertoivat niistä 

tiivistetymmin haastattelujen yhteydessä. Tutkijat päättivät, että osallistujien 

oli syytä antaa käyttää, tarpeen mukaan, enemmän aikaa kuin etukäteen 

sovittu 60 minuuttia. Tältä osin osallistujat olivat hieman eri tilanteissa ja 

ajankäytöllisesti myös eri asemassa keskenään. Tulkintojen kannalta tutkijat 

eivät katsoneet tämän merkittävästi vaikuttavan tuloksiin. 

Osallistujat ilmoittautuivat vapaaehtoisesti mukaan tutkimukseen ja he 

tiesivät etukäteen, että kyseessä on neljän haastattelukerran liikeidean 

havaitsemiseen, yrittäjyyteen ja yrityksen perustamisen suunnitelmiin liittyvä 

tutkimus, jossa käytetään käsitekarttaa. On perusteltua olettaa, että 

osallistujat kävivät tilannettaan läpi rehellisesti ja halusivat kertoa tutkijoille 

kokemuksistaan ja tulkinnoistaan. Kahdessa etähaastattelussa äänen laatu oli 

osan aikaa heikko ja yhteys otettiin uudestaan. Tekniikan 
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toimimattomuudesta aiheutunut keskeytys on saattanut vaikuttaa 

osallistujien keskittymiseen. Asia pyrittiin korjaamaan käymällä uudestaan 

läpi ennen keskeytystä käsiteltävänä ollut asia ja haastattelua jatkettiin 

hyvässä yhteistyössä. Osallistujien puheen lisäksi pystyin tarkistamaan esiin 

tulleet asiat osallistujan itsensä piirtämän käsitekartan avulla. Kaikkien 

kymmenen osallistujan kaikkien haastattelukertojen kaikki teemoista 

kertomat osuudet ja kaikki suunnitelmahaastatteluissa kerrotut osuudet ovat 

mukana analyyseissä ja tuloksissa, edellä mainittua yhtä yksittäistä asiaa 

lukuun ottamatta. 

7.4 KÄYTÄNTÖÖN SOVELLETTAVUUS 

Osallistujat kertoivat viimeisen haastattelukerran yhteydessä miltä heistä 

tuntui olla mukana tässä tutkimuksessa. Säännöllistä oman liikeidean sekä 

yrittäjyyden reflektointia ja ääneen pohtimista pidettiin hyödyllisenä, moni 

huomasi uusia ideoita tai kertoi, että tutkimuksessa mukana olo auttoi heitä 

yrittäjäpohdinnoissa. Muita osallistujien esiin tuomia kommentteja 

haastattelujen yhteydestä olivat: ”onneksi tämän tuli nyt esiin”, ”hyvä että joku 

pitää kirjaa suunnitelmistani”, ”onhan näitä suunnitelmia myös toteutunut” ja 

”tuli pieni – bling – huomio omaan liikeideaan”.  

Yrittäjäkurssien ja muidenkin kurssien osallistujat voisivat hyötyä siitä, 

että kurssin aikana tuetaan osallistujia rakentamaan ajantasalla olevia 

käsityksiä kyseisestä alasta kuten tässä yrittäjyydestä. Nykykäsityksen 

mukaan sekä muistot että kuvitelmat kootaan jokaisen muistelu- ja 

kuvittelukerran yhteydessä samoista muistijäljistä ja samoja 

kokoamisprosesseja hyödyntäen. Muistijälkiä saamme jatkuvasti 

kokemustemme myötä lisää ja ne muokkautuvat, semantisoituvat ja 

järjestäytyvät myös ei-tietoisesti. Kursseille osallistujien ja haastateltavien 

voisi olla hyödyllistä tietää asiasta. Tällöin olisi ehkä helpompi hyväksyä se, 

että muistomme ja kuvitelmamme  muuttuvat ajan myötä mutta tieto 

muistojen muutosherkkyydestä voisi auttaa osallistujia myös vastustamaan 

valemuistoja tai haastattelijoiden vaikutusta muisto-  tai kuvitelmakoosteisiin. 

Jo aikaisemmin muodostettujen jäykkien käsitysten on hyödyllistä  antaa 

muokkautua ajantasalla oleviksi joustaviksi käsityksiksi, koska näyttäisi siltä, 

että näiden käsitysten avulla tulkitsemme nykyhetkeä, kuvittelemme tulevaa 

ja teemme suunnitelmia. Ilmeisesti myös käsitys meistä itsestämme 

muokkautuu jatkuvasti ja kaikki nämä muutokset voivat auttaa meitä 

pysymään positiivisina, laatimaan suunnitelmia ja etenemään kohti 

tavoitteitamme. Yleisesti kursseja ja koulutuksia järjestettäessä voisi olla hyvä 

huomioida, että yksi keino saada selville, minkälainen käsitys osallistujilla on 

aiheesta, on pyytää heitä kuvittelemaan ja suunnittelemaan tulevaa, myös 

itseään sen alan toimijana. Monipuolisen käsityksen asiasta voisi saada 

pyytämällä osallistujia kuvittelemaan tulevaa myös toisen henkilön 

näkökulmasta. Näitä kuvitelmia ja suunnitelmia voisivat muut mukana olevat, 
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myös alan asiantuntijat, arvioida ja kiinnittää huomiota etenkin 

lähitulevaisuuden suunnitelmien realistisuuteen ja  toteuttamiskelpoisuuteen. 

Tällaisen tiedon perusteella osallistujien voisi olla helpompi tarpeen mukaan 

myös muokata omia käsityksiään ja suunnitelmiaan, esimerkiksi välttää 

jäykän tai vanhentuneen käsityksen varassa tehtyjä oletuksia.  

Tämän tutkimuksen aikana keräämäni tiedon perusteella suosittelen 

olemaan kriittinen sen suhteen, miten tulkita henkilöiden haastattelujen 

yhteydessä tuottamaa puhetta, koska muistomme ja kuvitelmamme 

rakennetaan uudestaan jokaisen muistelukerran yhteydessä. Kun 

haastateltavaa pyydetään esimerkiksi muistelemaan mennyttä, puhetta on 

hyvä tulkita myös henkilön senhetkisenä käsityksenä kyseessä olevasta asiasta 

ja huomioida, että mukana saattaa olla puhetta tulevaisuudestakin vaikka 

pyydettiin muistelemaan mennyttä. Laajemman käsityksen henkilön 

ajatuksista saattaa saada, jos pyytää haastateltavaa pohtimaan aihetta myös 

toisen henkilön näkökulmasta. Mikäli haluaa puheeseen paljon osallistujien 

omia käsityksiä, kannattaa ilmeisesti käyttää abstrakteja vihjesanoja ja pyytää 

haastateltavia tarkentamaan käsityksiään, jos heidän puheensa on hyvin 

abstraktilla tasolla. Haastattelija voisi ottaa nämä tekijät tietoisesti esiin ja 

pyytää haastateltavaa kertomaan mitä hän ajatteli asiasta aikaisemmin ja mitä 

hän ajattelee asiasta nyt.  Tämä voisi olla myös uuden, joko määrällisen tai 

laadullisen tutkimuksen aihe ja siinä keskeistä olisi pyrkiä selvittämään 

kuinka luotettavasti pystymme muisteluhetken tietoisen pohdinnan avulla 

erottelemaan  aikaisemmat käsityksemme nykyisistä käsityksistämme. 
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8 POHDINTA  

Luonnollisen elämän tilanteissa, laboratorioiden ulkopuolella, ihmisten 

muistijärjestelmien voidaan ajatella olevan tilanteen ja tarpeen mukaan 

toiminnassa. Tässä itse tekemässäni tutkimuksessa olen pyrkinyt 

selvittämään, minkälaisia muistoja ja kuvitelmia yrittäjäkurssin osallistujat 

kokosivat ja kertoivat tutkijoille neljän eri haastattelukerran yhteydessä. 

Tutkin erityisesti sitä, miten paljon muistokoosteet ja kuvitelmakoosteet 

muuttuivat, kun osallistujat muistelivat heille merkityksellistä mennyttä 

tapahtumaa tai kuvittelevat omien tavoitteidensa mukaista tulevaisuutta ja 

opettelivat samanaikaisesti uusia, heille itselleen tärkeitä asioita. Tässä 

luvussa pohdin joustaviksi ja muuttuviksi tulkitsemieni muistojen ja 

kuvitelmien taustalla olevia, aikaisemmissa tutkimuksissa esiin tulleita 

prosesseja ja neurotieteellisiä mekanismeja, joiden avulla voimme tuottaa 

kokemistamme tapahtumista sekä tietoisia deklaratiivisia muisto- ja 

kuvitelmakoosteita että myös ei-tietoisia muutoksia muistoihin ja kuvitelmiin. 

Ehdotan aivojen toiminnallisuutta kuvaavien teorioiden, erityisesti muistin 

toimintamekanismeja huomioivien mallinnusten ja neurotieteellisten 

tutkimusten pohjalta sellaista tapahtumakoosteen muutosmallia, jonka avulla 

olisi mahdollista nivoa yhteen yhtenäiseksi synteesiksi sekä neurotieteellisten 

tutkimusten tuloksia että itse tekemäni tutkimuksen perusteella saatuja 

tuloksia pidemmällä aikavälillä tapahtuvista muistojen  muutoksista ja 

pidemmän aikavälin kuvitelmien muutoksista. 

8.1 TULOSTEN YHTEENVETO 

Tutkimukseni tulosten perusteella tässä yrittäjäkurssin kontekstissa, 

muistokoosteissa ja kuvitelmakoosteissa kuukausien aikana tapahtuneet 

muutokset olivat hyvin samansuuntaisia eli tämän perusteella koosteiden 

muutosten selittämiseen ei tarvittaisi erilaisia taustalla toimivia prosesseja. 

Riippumatta siitä, arvioivatko osallistujat yrittäjäkurssin alkaessa muutoksien 

tekemistä helpoksi tai haasteelliseksi, kaikkien osallistujien liikeidea ja käsitys 

yrittäjyydestä muuttui haastattelukertojen ja yrittäjäkurssin aikana enemmän 

kuin unohtamisen tai väärien muistojen perustason perusteella voisi olettaa. 

Tuloksista kävi ilmi, että osallistujat käyttivät enemmän abstrakteja kuin 

konkreettisia ilmauksia. Osallistujien muistellessa samaa jo aikaisemmin 

mieleen painettua liikeideansa havaitsemisen tapahtumaa tai ajanjaksoa 

samojen teemojen avulla, he ottivat muistokoosteissaan huomioon 

haastattelun hetken käsitykset ja juuri kokemansa tapahtumat. Kaikkien 

muistokoosteisiin tuli mukaan yrittäjäkurssilla käytettyjä käsitteitä. 

Osallistujien haastatteluhetkellä koostamissa muistoissa oli  keskiarvoksi 

laskettuna 76 % eri asioita ensimmäisen ja viimeisen teemahaastattelun 
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vertailussa. Neljän haastattelukerran yhteydessä osallistujilta kysyttiin myös 

tulevaisuuden kuvitelmia ja käsitystä yrittäjyydestä. Yrittäjäkurssin 

päättyessä ja viimeisen haastattelukerran aikana kaikki toivat esiin 

muuttuneita yrittäjyyskäsityksiä. Yrittäjyydestä koostetuissa kuvitelmissa 

tapahtui keskiarvoksi laskettuna 78 % muutoksia ensimmäisen ja viimeisen 

haastattelukerran välillä. Myös yrittäjyyskäsityksien valenssi vaihtui. 

Kahdeksalla osallistujalla kymmenestä käsitys yrittäjyydestä positiivisena tai 

negatiivisena tulkintana muuttui 6 kuukauden aikana ainakin yhden kerran 

kahden eri haastattelukerran välillä. Positiivisen käsityksen ja haasteellisen 

negatiiviseksi tulkitun käsityksen vaihtelu oli yleisempää kuin valenssin 

samana pysyminen. Samoin kaikki osallistujat käyttivät abstrakteja ilmauksia 

enemmän kuin konkreettisia ilmauksia sekä muistellessaan mennyttä 

tapahtuna-ajanjaksoa että kuvitellessaan tulevaa. Osallistujat tulivat 

tietoisiksi positiivisuusvinoumasta mutta eivät tuoneet esiin huomioitaan 

muistokoosteiden muutoksista.  Tulosten perusteella tulevan kuvittelu tuli 

mukaan osallistujien puheeseen, vaikka heitä pyydettiin muistelemaan 

mennyttä tapahtumaa tai ajanjaksoa. Muilta osin osallistujien puhe 

menneestä ja tulevasta oli tutkittujen tekijöiden osalta hyvin samanlaista.  

8.2 TULOSTEN TULKINTA 

 

Vaikka pidämme muistojamme melko totuudenmukaisina kuvauksina 

menneistä tapahtumista ja itse kokemiamme tapahtumia yhtenäisenä 

kontekstirikkaana tietona siitä, mitä meille on elämämme aikana tapahtunut 

(Tulving, 1983; Conway, 2001; Dudai, 2012), toistuvasti mieleen palautetut 

muistot muuttuivat tässä tutkimuksessa enemmän kuin pysyivät samoina. 

Toistuva mieleen palauttaminen ei tässä tutkimuksessa auttanut muistoja 

säilymään  muuttumattomina. Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole 

yhdenmukaisia sen käsityksen kanssa, että toistuvasti samojen vihjeiden 

avulla tapahtuva mieleen palauttaminen aktivoi muistettavan asian ja mieleen 

palautuisi lähes samanlaisena tulkittu kokemus jokaisella muistelukerralla. 

Muistijärjestelmien dynaamisuudella kuvataan sitä, että muistomme ovat 

herkkiä muuttumaan. Uudet kokemukset ja tiedot voivat vaikuttaa myös jo 

aiemmin tallettamiimme kokemuksiin (Schacter, 1996). Muistot voivat 

muuttua myös suosimaan merkityksellistä semanttista, yleistettyä tietoa, 

abstrakteja käsitteitä ja käsitteiden on ajateltu aktivoivan semanttisesti 

samansukuista tietoa, lisäksi on tulkittu, että uudet muistot voidaan yhdistää 

jo vakiintuneisiin vastaaviin käsitteisiin (Lifanov ym., 2021; Liu ym., 2021). 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella osallistujien muistijärjestelmää voi 

kuvata dynaamiseksi, mieleen palautettavat muistot muuttuivat enemmän 

kuin pysyivät samoina ja abstraktien käsitteiden käyttö oli yleisempää kuin 

konkreettisten ilmausten käyttö. 
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Verrattuani tässä tutkimuksessa osallistujien luonnollisen elämän 

tilanteessa mieleensä palauttamia menneitä muistoja ja tulevan kuvittelua, 

tulokset olivat hyvin samansuuntaisia. Tämän tutkimukseni tulokset ovat 

yhdenmukaiset sellaisten käsitysten kanssa, missä näiden järjestelmien 

taustalla ajatellaan toimivan samat tai vastaavanlaiset mekanismit (esim. 

Devitt & Addis, 2016; Michaelian 2016; Devitt ym., 2017; Dings & Newen, 

2021). Tutkimukseni pääpaino on kuitenkin muutoksien tutkimisessa. 

Muistokoosteiden ja kuvitelmakoosteiden pidemmällä aikavalillä tapahtuvien 

muutosten osalta oli sama tilanne, tässä tutkimuksessa saamieni tulosten 

perusteella ei noussut esiin tekijöitä, joiden perusteella myöskään muutoksien 

selittämiseen tarvittaisiin eri prosessit. Seuraavaksi nostan esiin sellaisia 

muiden tutkijoiden tekemiä tutkimuksia, joiden avulla muistokoosteiden ja 

kuvitelmakoosteiden muutoksien taustalla mahdollisesti toimivia prosesseja 

voisi kuvailla. 

8.3 KOOSTE TAUSTAKÄSITYKSISTÄ 

Käyn ensin läpi sellaisia teorioita, malleja ja muiden tutkijoiden ehdottamia  

käsityksiä, joiden ajattelen olevan merkityksellisiä tapahtumasta 

muodostettavan muiston muodostumiselle. Koostan niiden perusteella  

muodostamastani  käsityksestäni tiiviin neljän vaiheen yksinkertaistuksen. 

Sen jälkeen käyn läpi teorioita, malleja ja muiden käsityksiä, joiden avulla 

tallessa pidettävistä muistijäljistä voisi koostaa joko muistokoosteen tai 

kuvitelmakoosteen. Vasta tämän jälkeen ehdotan tapahtumakoosteen 

muutosmallia, jonka avulla pyrin yhdistämään näitä edellä kuvaamiani 

käsityksiä ja pohtimaan, kuinka voisi selittää muistojen ja kuvitelmien pitkän 

aikavälin eli kuukausien aikana tapahtuvia muutoksia. 

Jo vakiintuneen käsityksen mukaan aivojen MTH rakenteita, erityisesti 

hippokampusta pidetään keskeisenä sekä deklaratiivisen muistin toiminnalle 

(McRae & Jones, 2013; Nadel & Ranganath, 2017) että tulevaisuuden 

kuvittelulle (Redish, 2017). Esimerkiksi indeksiteorian ja CTT mallin mukaan 

hippokampus saattaisi olla lähinnä indeksitiedon tallennuspaikka. Vaikuttaa 

todennäköiseltä, että varsinaiset sisällöt muistoista kuten kokemuksistamme 

konstruoidaan ja niitä ylläpidetään eri puolilla aivokuorta (esim. Buzsáki, 

2017; Zola-Morgan & Squire, 1990; Squire ym., 2015; Eagleman, 2020). 

Otsalohkon aivokuoren ja hippokampuksen väliltä on löydetty kumpaankin 

suuntaan kulkevaa viestintää, vuorovaikutusta, jonka ajatellaan tukevan 

muistin organisoitumista (Place,  Farovik, Brockmann, & Eichenbaum, 2016; 

Eichenbaum, 2017). Hippokampuksen roolia vanhojen muistijälkien mieleen 

palauttamisessa on epäilty, koska molemminpuolinen hippokampusten ja 

niiden lähistöllä olevien rakenteiden poistaminen ei ole estänyt potilailta 

vanhojen muistojen mieleen palauttamista. Enenevässä määrin on saatu 

todisteita siitä, että hippokampus ja sen lähialueen rakenteet voisivat olla 

keskeisiä nopeasti sitomaan erillisiä piirteitä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi 
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(Squire, 1992; Davachi ym., 2003; Diana ym., 2007; Eichenbaum ym., 2007). 

Useiden tutkimusten perusteella oletetaan, että otsalohkon etuosien 

aivokuoren rakenteet ovat aktiivisia, kun kategorisoidaan, etsitään 

yhteneväisyyksiä ja yhdistellään tietoja (Antzoulatos & Miller, 2011; 2014; 

Cromer, Roy, & Miller, 2010). Tomparyn ja Davachin (2017) tutkimuksen 

perusteella otsalohkon myötävaikutuksesta kaikelle kertyneelle tiedolle 

tehdään ryhmittelyä ja noin viikon kuluttua kokemuksesta muistijäljet on 

ryhmitelty. Muistijäljen aktivoimiseen eri rakenteissa, oletetaan tarvittavan 

useita peräkkäisiä aktivointikertoja (Eichenbaum, 2004; Eagleman, 2020). 

STSC, MTT ja CTT mallien taustalla olevana käsityksenä voidaan pitää sitä, 

että muistijäljet konsolidoidaan aivokuorelle vaiheittaisen prosessin avulla 

(myös Squire ym., 2015). Tämä prosessi tuottaa aikaan kytkettyjä muutoksia, 

jotka voivat johtaa informaation uudelleen järjestymiseen esimerkiksi 

episodisten tapahtumien tietojen muuttumista viikkojen ja kuukausien aikana 

semanttiseen, yleistettyyn muotoon ja tämän järjestäytymisen ajatellaan 

auttavan siinä, että informaatioon voi päästä käsiksi eli sen saisi mukaan 

muisto- tai kuvitelmakoosteisiin (esim. Frankland & Bontempi, 2005; Dudai, 

2012; Squire ym., 2015; Lisman ym., 2017). Myös Dudai ja Eisenberg (2004) 

pohtivat, että keskeistä tallentamisprosessissa voikin olla se, että silloin 

muodostetaan hakulinkkejä, joiden avulla asia voidaan taas palauttaa mieleen.  

Paikalliset hermoverkot ohimolohkon rakenteissa voisivat tehdä 

mahdolliseksi muistijälkien  uudelleen konsolidoitumisen ja niiden 

aktivoimisen osaksi muisto- ja kuvitelmakoosteita (Takeuchi, Taki, 

Hashizume, Sassa ym., 2011; Hirabayashi, Takeuchi, Tamura, & Miyashita, 

2013; Takeda & Xu, 2015; Koyano, Takeda, Matsui, Hirabayashi ym., 2016). 

Linde-Domingo, Treder, Kerrém ja Wimber (2019) havaitsivat 

aivokuvantamistutkimuksissaan, että kun muisto palautetaan mielen, 

aktivoitumisen järjestys aivorakenteissa vaihtuu (myös esim. Naya, Yoshida, 

& Miyashita, 2001). Tämän he tulkitsivat niin, että mieleen palauttamisen 

yhteydessä informaatiovirta kääntyy eri suuntaan kuin silloin, kun tapahtuma 

havaittiin tai koettiin.  

Yhtenä muistitutkijoiden haasteena on ollut selittää, kuinka erilliset 

muistielementit voidaan aivoissa koota yhtenäiseksi tapahtumamuistoksi. 

Ihmisten aivokuorelta on mitattu synkronoituja korkeataajuisia oskillaatioita, 

purskeita. Näillä eri puolilla aivokuorta esiintyvillä purskeilla on todettu 

ominaisuuksia, jotka voisivat olla yksi tekijä yhdistämässä eri 

muistielementtejä toisiinsa myös laajemmalta alueelta aivokuorta (Dickey 

ym., 2022). 

8.3.1 TAPAHTUMATIETOJEN MUISTIJÄLKIEN MUODOSTUMINEN 

Käsitykseni mukaan, tutkijoiden kesken alkaa olla melko vakiintunut käsitys 

siitä, että muistot ja kuvitelmat rakennetaan muistelun ja kuvittelun hetkellä 

eri puolilla aivoja ylläpidettäviä muistijälkiä yhdistämällä. Erityisesti 

hippokampuksissa hermosolujen välisten yhteyksien vahvistumisen  
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vaiheiden katsotaan voivan käynnistyä hyvin nopeasti mutta ne voivat myös 

palautua perustilanteeseen hyvin nopeasti. Solutason konsolidaation avulla 

voidaan selittää kuinka tietyssä järjestyksessä aktivoituvat hermosolut voivat 

muodostaa toiminnallisia yhteyksiä keskenään ja järjestelmätason 

konsolodaation avulla voidaan selittää, kuinka eri aivorakenteet voivat olla 

yhteydessä keskenään. Muistijälkiä ylläpidetään luultavasti 

hermoverkostoissa. Hermoverkostojen avulla muistijälkiä voidaan ylläpitää 

samanaikaisesti useammassa aivorakenteessa.  Hippokampukset ja niiden 

läheisyydessä sijaitsevat rakenteet (MTL) osallistuvat vallitsevan käsityksen 

mukaan sekä muistojen että kuvitelmien koosteiden rakentamiseen ja nämä 

rakenteet ovat ilmeisesti mukana useiden hermoverkkojen toiminnassa. 

Hippokampuksissa todennäköisesti ylläpidetään indekseiksi, linkeiksi tai 

hakuavaimiksi kutsuttua mekanismia, jonka avulla varsinainen sisältötieto 

aivokuoren hermoverkostoista voidaan aktivoida. Eri puolilta aivokuorta 

mitatut korkeataajuiset aivoaallot, purskeet, voisivat olla yksi tekijä 

yhdistämässä eri muistielementtejä toisiinsa myös laajemmalta alueelta 

aivokuorta (Dickey ym., 2022). 

Edellä kuvatun perusteella tiivistän koetusta tapahtumasta tietojen talteen 

saamiseen liittyvät osuudet yksinkertaistetusti neljäksi vaiheeksi. Aivojen 

toiminta on kaikkea muuta kuin yksinkertaista mutta tässä yhteydessä 

oikaisen muutamia mutkia, kuten talamuksen osuuden, ja esimerkissä 

käsittelen vain sensorista tietoa vaikka kyseessä on myös motorista ym. tietoa. 

Tapahtumasta aistien välityksellä saatava informaatio aktivoi ainakin 

primaarisien sensorisien aivokuorenrakenteiden hermosoluja. Sensoristen 

aivokuoren rakenteiden aktivoituminen johtaa useissa tilanteissa esimerkiksi 

eri aistitietojen yhdistymiseen ja aktivaation ajatellaan leviävän sekä 

hierarkiassa monimutkaisempiin aivorakenteisiin että nopeasti reagoiville 

hippokampuksen hermosoluryhmille. Kun hermosolut ovat aktiivisia tietyssä 

tarkasti määräytyvässä järjestyksessä, ne muodostavat keskenään yhteyden ja 

toistuvien yhteyksien aktivoitumisten avulla ne kytkeytyvät toisiinsa. Näin 

hermosolut muodostavat toiminnallisesti yhteen kytkeytyneiden solujen 

verkostoja. Kun verkosto on muodostunut ja osa siitä aktivoituu, niin 

aktivaatio voi levitä muuallekin kyseisessä verkostossa. Ilmeisesti ainakin 

hippokampuksessa tällainen hermosolujen välisten yhteyksien 

muodostuminen on nopeaa. Aivokuorella yhteyksien muodostuminen on 

hitaampaa, mutta sielläkin syntyy vähitellen uusia yhteyksiä (esim. Frankland 

& Bobtempi, 2005). Varsinainen tietosisältö tapahtumasta vakiinnutetaan 

konsolidaation avulla eri puolille aivokuorta. Hermoverkkojen aktiivisen 

vastavuoroisen toiminnan, esimerkiksi purskeiden, avulla muistijälkiä 

voidaan ylläpitää useissa soluryhmissä eli voidaan ajatella informaation 

siirtyvän hermosoluryhmältä toiselle, aivorakenteista toisille aivorakenteille, 

myös aivokuoren assosiatiivisiin aivorakanteisiin. Assosiatiivisten 

rakenteiden ajatellaan olevan hierarkiassa ylemmällä tasolla, yhdistelevän 

alemmalla tasolla ylläpidettävää  tarkempaa informaatiota, jolloin tarkkoja 

yksityiskohtia menetetään. Assosiatiivisten aivokuoren rakenteiden, 
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erityisesti otsalohkojen ja ohimolohkojen, ajatellaan olevan mukana 

esimerkiksi tietosisältöjen organisoitumisessa, yleistämisessä ja 

abstraktiotason nostamisessa. Yllä kuvaamani vaiheet kokosin kuvioon 26. 

 

                          
 

 

Kuvio 26. Tapahtumasta tietojen talteen saamisen vaiheet neljän kohdan yleistyksenä.  

8.3.2 MUISTOKOOSTEIDEN JA KUVITELMAKOOSTEIDEN 

UUDELLEEN RAKENTAMINEN 

Aivojen kuvantamistutkimuksissa on havaittu, että kun muisto palautetaan 

mieleen, tietovirta kääntyy eri suuntaan kuin silloin, kun tapahtuma havaittiin 

tai koettiin (esim. Linde-Domingo ym., 2019). Tietoisesti mennyttä 

tapahtumaa muistellessa voidaan ajatella, että aktiivisuus lisääntyy tai 

tahdistuu ehkä päinvastaisessa järjestyksessä kuin missä muistijäljen 

konsolidaation ajatellaan tapahtuvan eli aktivaatio aloitettaisiin joltain 

assosiatiivisen aivokuoren alueelta, ehkä otsalohkon alueelta. Marion ym. 

(2021) ja Di Liberto ym. (2021) löysivät tutkimuksissaan mekanismin, jonka 

avulla voimme erottaa kuvittelun ja havainnon toisistaan. Kun koehenkilöt 

pelkästään kuvittelivat musiikkia, aivoissa aktiivisuus viivästyi ja vaihtoi 

polariteettiä. Kun koehenkilöt kuulivat musiikkia, vaste oli nopeampi ja eri 

polariteettiä (Marion ym., 2021; Di Liberto ym., 2021). Voidakseen kuvitella 

miten musiikki jatkuu eli tilanteissa, missä ulkomaailmasta ei tule siihen 

liittyvää informaatiota aivoihin, henkilön on täytynyt tallettaa tieto kyseisestä 

musiikista jo aikaisemmin tai hän on yleistänyt kuulemansa musiikkilajin 

sävelkulkuja ja niitä tietoja ylläpidetään aivoissa. Henkilö siis aktivoisi tässä 

tilanteessa sen aikaisemmin tallettamansa tiedon kyseisen musiikin 

etenemisestä. Tässäkin mielessä muisto ja kuvitelma voidaan tulkita saman 

prosessin avulla tuotetuiksi ja kummassakin tilanteessa ennakoivan 

koodauksen teoria on uskottava selitys tapahtumien kululle. Aivoista on siis 
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löydetty mekanismeja, joiden avulla muisto- tai kuvitelmakoosteen 

rakentamisen voi käynnistää.  

Muistokoosteiden ja kuvitelmakoosteiden rakentamisessa yhtenäiseksi 

kokonaisuudeksi tarvitaan tietoa mitä kokonaisuuteen kuuluu ja missä näitä 

kokonaisuuteen kuuluvia muistijälkiä ylläpidetään. Seuraavaksi pohdin sitä, 

miten linkit tai hakuaivaimet voisivat muodostua. Yhtenä esimerkkinä 

voidaan tarkastella  käsitteiden muodostamista ja tätä koostettua käsitetietoa 

tietyllä hetkellä ylläpitäviä hermosoluja tai hermosoluverkostoja. Muistijälkiä 

ajatellaan ylläpidettävän hermoverkoissa ja aivokuoren rakenteiden 

hermosoluissa.  Hermosoluja, jotka tietyllä hetkellä ylläpitävät käsitetietoja, 

on kutsuttu käsitesoluiksi  (engl. concept cells) mutta parempi ilmaus tässä 

yhteydessä voisi olla käsitteen muistijälki. Näiden käsitteitä ylläpitävien 

muistijälkien on ajateltu toimivan deklaratiivisen muistin perustana. 

Käsitteiden muistijälkien katsotaan koodaavan henkilölle tärkeiden 

ärsykkeiden merkityksiä ja yhteyksiä muihin käsitteisiin (Quian Quiroga, 

2012). Tällaisten käsitteiden muistijälkien aktivoituessa, ne  saattaisivat olla 

mukana käsitteen hakemisessa tietoisuuteen ja ne voisivat aktivoida vastaavia 

muita saman kategorian käsitteitä. Käsitteiden muistijälkien katsotaan 

toimivan osana hermoverkkoja ja muodostavan jatkuvasti uusia yhteyksiä 

muihin käsitteiden muistijälkiin. On ehdotettu, että hippokampuksessa olisi 

näitä käsitteiden muistijälkiä ja ne saattaisivat olla keskeisessä roolissa 

muodostamassa linkkejä tai hakuavaimia eli ohjaamassa, mistäpäin 

aivokuorta samaan asiaan liittyvää tietosisältöä löytyy. Tiettyyn käsitteeseen 

reagoivan hermosolun on todettu jatkavan reagoimista alkuperäisiin 

kohteisiin mutta se voi oppia reagoimaan myös samaan asiaa liittyviin uusiin 

kohteisiin (Quian Quiroga, 2012). Käsitteitä ja niiden käyttöä tutkimalla on 

selvitetty, että niitä voi yhdistellä, yhdistämistä voi tapahtua muistelemalla 

samaan aikaan eri käsitteitä ja jotkut ominaisuudet voivat vahvistua uudessa 

yhdistelmässä vahvemmiksi kuin ne olivat alkuperäisessä käsitteessä, lisäksi 

näiden yhdistelmäkäsitteiden merkitykset tulkitaan uudestaan (Medin & 

Shoben, 1988; Wu & Barsalou, 2009). Käsitteet pyritään rakentamaan ja 

yhdistelemään tilanteen kannalta hyödyllisiksi ja mahdollisiksi (esim. Costello 

& Keane, 2000). Esimerkiksi käsite kokoaminen tulkitaan eri tavoin riippuen 

siitä onko edessämme palapeli, Ikean kirjahyllypaketti vai muistin  

toimintamekanismeista kertova artikkeli. Hippokampuksessa sijaitsevia 

käsitteisiin reagoivia hermosoluja voidaan pitää varteenotettavana 

ehdokkaana linkkien tai hakuavainten neuraaliseksi perustaksi. 

Eri aivorakenteiden väliset, kumpaankin suuntaan toimivat yhteydet eli  

toiminnalliset hermoverkostot ja korkeataajuiset aivoaaltojen purskeet 

voisivat tehdä mahdolliseksi eri puolilla aivokuorta ylläpidettävien 

muistijälkien kokoamisen ja uudelleen kokoamisen yhtenäiseksi tapahtuman 

kokemukseksi kuten muistoksi tai kuvitelmaksi  – kunhan tallessa on myös 

tieto, mitkä osuudet kuuluvat yhteen ja missä järjestyksessä. Oletusverkoston 

(DMN:n) on katsottu olevan aktiivinen myös silloin, kun koostamme muistoja 

ja kuvitelmia (esim. Buckner ym., 2008; Raichle ym., 2001; Addis ym., 2007; 



Sirpa Korhonen 

192 

Okuda ym., 2003; Szpunar ym., 2007, Benoit & Schacter, 2015; Østby ym., 

2012). Kun hermoverkko aktivoituu vaikka osittain, se voisi johtaa koko 

verkon aktivoitumiseen ja tapahtumaan liittyvän tietosisällön tunnistamiseen. 

Oma tulkintani on, että aktiivisten hermoverkostojen avulla voisi yhdistää 

sensoriset aivokuoren rakenteet ja hippokampuksen, assosiatiiviset 

aivokuoren rakenteet ja hippokampuksen sekä eri aivokuoren rakenteet 

toisiinsa. Lisman ym. (2017) ehdottaa, että hippokampus on mukana sellaisen 

muistitiedon ohjauksessa, jossa on tavoite. Tämän tutkimukseni tuloksien 

erilaisten muistokoosteiden ja kuvitelmakoosteiden kokoamiseen 

yrittäjäkurssin alussa ja lopussa voisi ohjata myös se, mitä osallistujat pitivät 

kummassakin tilanteessa hyödyllisenä ja mikä osallistujilla oli kyseisellä 

haastattelun hetkellä lähiajan tavoitteena.  

Tämän nyt tekemäni tutkimuksen tuloksien perusteella, osallistujien eri 

haastatteluhetkillä kokoamat muistot ja kuvitelmat muuttuivat, mutta 

osallistujat eivät tuntuneet olevan tietoisia muutoksista tai eivät ainakaan 

tuoneet asiaa esiin tutkimukseni aikana. Seuraavaksi ehdotan ennakoivan 

koodauksen mallien mukaiseen ajatteluun perustuvaa mutta myös CTT mallin 

huomioivaa tapahtumakoosteen muutosmallia, jonka avulla voisi selittää 

pidemmän  aikavälin sekä tietoisia että ei-tietoisesti tapahtuneita muutoksia 

muistokoosteissa ja kuvitelmakoosteissa mutta myös osallistujien puheissa 

esiin tullutta abstraktien ilmausten suurta määrä ja positiivisuusvinoumaa. 

8.4 TAPAHTUMAKOOSTEEN MUUTOSMALLI 

Ollakseen hyödyllinen, muutosmallin tulee pystyä selittämään kuinka 

tapahtumasta muodostettu laajempi kokonaisuus, jonka tulkitsen tässä lähes 

samaksi kuin sisäiset kartat, voi muuttua ainakin joltain osin  samassa 

tahdissa kuin ympäristön tilat muuttuvat (esim. Richmond & Zacks, 2017). 

Tällaisen muutosmallin avulla voisimme korjata havaitsemiamme eroja 

aistiemme välityksellä saamiemme tietojen ja sisäisen karttamme välillä ja 

myös ylläpitää yhtenäistä käsitystä maailmasta ja ympäristöstä, jossa elämme 

sekä ilmeisesti myös yhtenäistä käsitystä meistä itsestämme (esim. Bar, 2004; 

McRae & Jones, 2013; Seth, 2014; Seth & Friston, 2016; Afiki & Bar, 2020; 

Feldman Barrett, 2020). Mallien kehittämisessä yksi hyödylliseksi 

tulkitsemani lähestymistapa on Koposen (2012) ehdotus, jossa ensin pyritään 

tunnistamaan joitain elementtejä ja yritetään rakentaa malli, jonka avulla 

nämä elementit voi yhdistää. Joissain tilanteissa monimutkaisen ilmiön 

keskeisten elementtien kuvaaminen voi auttaa hahmottamaan ilmiötä 

paremmin kuin yrittämällä säilyttää mallissa kaikki vaikuttavat tekijät.  

Muistojen ja kuvitelmien muutoksien, sekä tietoisten että ei-tietoisten 

muutosten selittämiseksi ehdotan tapahtumakoosteen muutosmallia.  Otan 

tähän tapahtumakoosteen muutosmalliin lähtökohdaksi käsityksen 

hippokampuksen roolista indeksoijana (Yassa & Reagh, 2013) tai  

hakuavaimien ylläpijänä (Frankland & Bontempi, 2005) ja tulkitsen, että 
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Buzsáki (2017) tarkoittaa kirjastonhoitaja vertaukseellaan suunnilleen samaa 

asiaa.  Yhteistä näissä kaikissa tulkinnoissa on myös se, että 

hippokampuksessa ei oleteta pidettävän tallessa tietosisältöjä, näitä 

tietosisältöjä ajatellaan ylläpidettävän aivokuorella, hermoverkkojen avulla. 

Muutosmallin tulisi pystyä selittämään, miten indeksi, hakuavain tai ohje 

siitä, miltä hyllyltä tietosisältö löytyy, pysyy ajantasalla, kun tietosisältöä 

aktivoidaan eri hermoverkkojen avulla eri aivorakenteissa erityisesti, kun 

tapahtuu tietojen organisoitumista, semantisoitumista ja abstraktiotason 

nostamista. Vaihtoehtoja on useita, tässä omat ehdotukseni. 

8.4.1 TAPAHTUMAKOOSTE HIPPOKAMPUKSESSA 

Tapahtumaa koettaessa, mahdollisesti ensin synkronoidaan sensoristen 

aivorakenteiden ja hippokampuksien yhteydet (suoraan tai välillisesti) eli 

esimerkiksi aistien aktivoimana aktivoidaan ensin sensoriset aivokuoren 

rakenteet, sensorista tietoa mahdollisesti yhdistellään ja hermoverkkojen 

avulla aktivaatio etenee nopeasti myös hippokampuksen rakenteisiin. Nyt 

hippokampuksessa olisi tieto siitä, että sensoristen, hierarkiassa alempana 

olevien rakenteiden kautta aktivoituneita tietoja liittyy tähän juuri koettavaan 

tapahtumaan. Tämän hippokampukseen sensorisista rakenteista saapuvan 

tiedon avulla olisimme myös selvillä siitä, että kyse on omasta 

kokemuksestamme, aistiemme meille ulkomaailmasta välittämästä 

informaatiosta. Hippokampuksen solut reagoivat ilmeisesti nopeasti ja ne 

voisivat aktivoida vastaavan sensorisen yhdistelmän sisältäviä aikaisempia 

tapahtumakoosteita. Jo aikaisemmin talletettujen, nyt aktivoitavien 

tapahtumakoosteiden avulla saisimme menossa olevaan kokemukseen 

aktivoitua edellisten vastaavien kokemusten tietoja. Jos oletetaan, että 

tapahtumakoosteita pidetään tallessa hippokampuksissa, aikaisempia 

tapahtumakoosteita aktivoidaan ja verrataan hippokampuksissa. 

Hermoverkostojen kahdensuuntainen viestintä voisi tuoda aikaisempien 

kokemuksien tietosisällöt myös aivokuorelta mukaan nyt koettavan  tilanteen 

tietoiseen tulkintaan. Menneen tapahtuma-ajanjakson muistelun yhteydessä 

muisto saatetaan siis koota hippokampuksen tapahtumakoosteiden avulla 

aivokuoren tietosisältöjä aktivoimalla. Jos kerran muodostunut 

tapahtumakooste pysyisi koko ajan samana ja muuttumattamana, se ohjaisi 

hakemaan tiedot aina samoista muistijäljistä samasta aivokuoren rakenteesta. 

Sensorisen tiedon osalta tämä saattaisi toimia hyvin, voisimme rakentaa 

muiston uudestaan niin, että siihen otetaan mukaan tarkkaa ja 

yksityiskohtaista sensorista tietoa. Useiden tutkimusten perusteella 

joustavasti toimivat aivomme esimerkiksi semantisoivat, järjestelevät ja 

kategorisoivat tietoa myös tapahtumien jälkeen.  Hippokampuksessa on 

tulkittu olevan hermosoluja, jotka pystyvät yhdistelemään tietoja ja 

muodostamaan ylemmän tason käsitteitä. Olettamukseni on, että aivoissa on 

mahdollista käsitellä ja pitää erillään eri hierarkiatasoja, ja kuvailen niitä 

tasoina 1, 2, 3, jne. Tietojen siirtäminen tarkoittaa tässä hermoverkkojen 
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aktiivista toimintaa niin, että yhden rakenteen hermosolujen aktiivisuus voi 

aktivoida toista aivorakennetta ja sen hermosolujen toimintaa. Näin 

aktiivisuus lisääntyisi toisissa hermosolujen rakenteissa ja voisi palautua 

perustilanteeseen aikaisemmissa hermosolujen ylläpitämissä rakenteissa eli 

muistijäljen voi ajatella siirtyneet aivojen rakenteelta toisen rakenteen 

ylläpidettäväksi. Kuvaan seuraavalla esimerkillä näiden hippokampuksen 

käsitetietoja ylläpitävien hermosolujen avulla tapahtuvaa, joustavasti 

muuttuvan tapahtumakoosteen rakentamista.   

Tapahtumakoosteen rakentamisen esimerkkitapauksessa ulkomaailmasta 

saapuva sensorinen tieto aktivoisi (suoraan tai välillisesti) hippokampuksen 

käsitteitä ylläpitäviä hermosoluja. Sensorisista rakenteista saapunut tieto on 

ilmeisesti jo yhdistelmä eri aistitiedoista ja se aktivoisi hippokampuksen 

käsitteitä ylläpitäviä hermosoluja, joita kutsun tässä uudeksi yhdistelmäksi 

tasolla 1. Tämän tiedon perusteella, aktivoimalla ensin hippokampuksen 

soluja ja sen jälkeen hermoverkkojen avulla aivokuoren rakenteita, 

aivokuorelta aktivoitaisi muita vastaavia näiden aistitietojen yhdistelmiä 

samalta tasolta 1. Aikaisempia aistitietojen yhdistelmiä voisi aktivoida 

hermoverkkojen avulla ensin aivokuorella ja sitten hippokampuksessa. 

Hermoverkon kahdensuuntaisten yhteyksien aktivoituessa, nyt muodostettu 

uusi yhdistelmätieto tasolta 1 voisi myös vahvistaa vastaavaa jo aivokuorella 

olemassa olevaa tietoa. Ellei vastaavuutta tunnisteta, käynnistetää tämän 

hieman erilaisen uuden yhdistelmätiedon tallentaminen aivokuorelle. Jos 

aktiivisena oleva hermoverkko palauttaa hippokampukselle jo aikaisemmin 

aivokuorelle talletettua tason 1 yhdistelmätietoa, hippokampuksen käsitteitä 

ylläpitävät hermosolut pystyisivät muodostamaan niiden perusteella 

seuraavan tason 2 yhdistelmän. Tämä tieto voisi ohjata aktivoimaan vastaavia 

tason 2 yhdistelmiä aivokuorelta hierarkiatasolta 2, jne. Hippokampuksen 

käsitteitä ylläpitävät hermosolut toimisivat linkkeinä, ohjeina siitä, minkä 

hierarkiatason tiedosta on kyse, mikä aivokuoren rakenne  on tarpeen 

aktivoida ja minkä hermoverkon avulla yhteys sinne muodostetaan. Lisäksi 

nämä käsitteitä ylläpitävät hermosolut voisivat toimia hakuavaimina, joiden 

avulla olisi mahdollista etsiä vastaavuuksia, verrata käsitetietoja keskenään 

sekä aivokuorella että hippokampuksessa. Vastaavuudet vahvistaisivat 

kyseistä tietoa, sen todennäköisyys aktivoitua seuraavillakin kerroilla kasvaisi 

ja eroavuudet talletettaisi hippokampuksessa eri hermosolujen avulla ja 

aivokuorelle erillisenä tietosisältönä, joka uusien kokemusten myötä joko 

vahvistuisi tai heikkenisi. Tämän ehdotukseni mukaan hippokampukseen 

muodostuisi tapahtumakooste, joka ylläpitäisi tietoa missä järjestyksessä 

jotain tapahtui ja onko kysessä oma kokemus eli omien aistien kautta tullut 

tieto. Tällainen tapahtumakooste muuttuisi muodostumisensa jälkeenkin, 

siellä olevat käsitteisiin reagoivat hermosolut jatkaisivat toimintaansa ja 

yhdistelisivät uusia tietoja sekä keskenään, että jo olemassa oleviin 

käsitteisiin. Hermosolujen väliset yhteydet voisivat joko vahvistua tai 

heikentyä sen mukaan, miten ne aktivoituvat kyseisessä 

tapahtumakoosteessa. Tapahtuman muisto koottaisi eri kerroilla erilaiseksi, 
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riippuen siitä, mitkä käsitteet ovat vahvistuneet ja mistä aivokuoren 

rakenteesta tai miltä hierarkiatasoilta tietosisältöä haetaan, kun 

tapahtumamuisto kootaan uudestaan. 

8.4.2 TAPAHTUMAKOOSTEEN MUUTOSMALLI TULOKSIEN  

SELITTÄJÄNÄ   

Hippokampuksien on ajateltu pitävän yllä järjestystietoa eli siitä, mitkä tiedot 

tulivat hippokampukseen ensin, mitkä sen jälkeen eli missä järjestyksessä 

tapahtumat etenivät. Ehdotukseni on, että hippokampukseen rakentuisi 

tapahtumista kooste, jonka avulla pidetään tallessa esimerkiksi tietoa siitä, 

tuliko tapahtumaan liittyvä ensimmäinen tietovirta ulkomaailmasta eli 

sensorisista rakenteista hippokampukseen päin. Kuvitellessamme tapahtumia 

aktivointi alkaisi aivokuoren assosiatiivisesta rakenteesta, ehkä otsalohkosta. 

Nyt hippokampuksen ensimmäinen tapahtumaan liittyvä tietovirta tulisi 

aivojen assosiatiivisesta rakenteesta.  Kummassakin tilanteessa 

aktiivisuuttaan lisäävän hermoverkoston avulla hippokampuksissa aloitetaan 

uuden koosteen rakentaminen.  Tapahtumakoosteen ensimmäisen osan 

perusteella olisi tallessa tieto, onko kyse omasta kokemuksestamme vai 

kuvitelmastamme. Muiston ja kuvitelman koosteen rakantamiseen liittyvän, 

ensimmäisen tietovirran eroavaisuuden jälkeen, kaikkia koosteita ja 

aivokuoren tietosisältöjä voitaisiin käsitellä hyvin samalla tavalla, samojen 

mekanismien ja prosessien avulla.  

Koska tässä itse tekemässäni tutkimuksessa muutoksia tuli esiin paljon, 

käyn läpi erilaisia vaihtoehtoja minkälaisten prosessien avulla muutoksia voisi 

tapahtua. Voimme ilmeisesti tietoisesti muokata tapahtumista tallessa 

pidettäviä kokemuksiamme, reflektoida eli tehdä tietoisia muutoksia 

hippokampuksen tapahtumakoosteeseen, yhdistellä kokemukseen tietoisesti 

jotain käsityksiä tai jättää jotain käsityksiä pois. Sekä tapahtumakoosteiden 

pienempiä osia, käsitteitä, että kokonaisuutta voisi muokata tietoisesti 

reflektoimalla. Ilmeisesti muutoksia, vertailuja ja yhdistelemisiä voisi 

tapahtua myös ei-tietoisesti, jolloin yleistämistä, semantisaatiota ja 

abstraktiotason nostamista ei aina tietoisesti havaitse, ellei siihen erityisesti 

kiinnitä huomiota. Tutkimuksessani, osallistujat ohjattiin kiinnittämään 

huomiota positiivisuusvinoumaan ja siitä he tulivat tietoisiksi, sen he ottivat 

esiin myös puheissaan. Muilta osin muutoksia ei pyydetty huomioimaan, 

eivätkä osallistujat tuoneet tutkimuksen aikana esiin, että olisivat tulleet 

tietoisiksi esimerkiksi abstraktiotasojen muutoksista puheissaan. Ei-tietoista 

muokkausta voisi tapahtua, koska hermoverkkojen aktiivisuuksien katsotaan 

jatkuvan, vaikka tilanne ja kokemus tai asian tietoinen muisteleminen on ohi. 

Tietosisältöjä aktivoidaan aivojen hermoverkoissa ilmeisesti ainakin viikkojen 

tai kuukausien ajan hermosoluryhmältä toiselle, yksityiskohtia menetetään 

ehkä aktivaation siirtyessä alemmalta hierarkiatasolta ylemmälle.  

Tapahtumien järjestystietoja, tapahtumakoosteita ylläpidetään tai 

aktivoidaan todennäköisesti hippokampuksessa. Kun yksi tapahtumakooste 
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aktivoituu, sen voidaan ajatella olevan muokattavissa ja siihen voisi lisätä 

myös uusia käsitteitä. Toistuvia aktivoitumisia voimme tuottaa tietoisesti 

muistelemalla tai kuvittelemalla tapahtumia. Kaikkien toistojen ja yhteyksien 

vahvistumisten ei ilmeisesti tarvitse olla tietoisia, ainakin nukkuessamme eri 

hermoverkot aktivoituvat myös ei-tietoisesti (Wagner, Gais, Haider, & Born, 

2004; Ritter, Strick, Bos, Van Baaren, & Dijksterhuis, 2012; Rasch & Born, 

2013; Dijkternhuis & Strick, 2016). Sekä käsitteitä ylläpitävien hermosolujen 

aktiivisuus ja yhdistyminen että hermoverkon aktivisuus ja kahdensuuntaiset 

yhteydet voivat toimia myös ilman tietoista ohjaustamme. Aktiivisuutta voisi 

lisätä esim. palkitsevan ja positiivisen valenssin aktivoituminen. Jos 

valenssitiedon linkki liitetään tapahtumakoosteeseen, se voidaan aktivoida 

samassa yhteydessä kuin muutkin kokemukseen liittyvät tietosisällöt. Tieto 

valenssista voisi siis olla mukana tapahtumakoosteessa, jolloin tietty valenssi 

aktivoituisi, kun kyseinen tapahtumakooste aktivoituu ja toisinpäin, tietty 

valenssi voisi aktivoida niitä tapahtumakoosteita, joihin liittyy sama valenssi. 

Valenssin voisi myös irrottaa tapahtumakosteesta tai vaihtaa toiseen 

valenssiin kuten tapahtumakoosteeseen liitetyt käsitteet voi muuttaa, lisätä tai 

poistaa. Positiiviset valenssit on yhdistetty myös abstraktien käsitteiden 

aktivoitumiseen, jolloin ne molemmat saattaisivat tulla helpommin mukaan 

tapahtumakoosteen kokoamiseen  samojen hermoverkostojen aktivoituessa.  

Tietoisesti koottavassa muistossa tai kuvitelmassa voisi olla 

tapahtumakoosteen yhdistämänä eri muistelu- tai kuvitteluhetkellä joko 

enemmän yksityiskohtaista tietoa, jos tavoitteen ja tilanteen kannalta 

hyödyllisiksi tulkitut ja vahvistuneet käsitteet ohjaavat hakemaan tiedot vielä 

melko paljon yksityiskohtia sisältävistä aivokuoren hierarkisista rakenteista 

tai abstraktimman tason tietoa, jos hyödyllisiksi tulkitut ja vahvistetut 

käsitteet ohjaavat hakemaan tiedot semantisoituneista, yleistyneen ja 

abstraktimman tason assosiatiivisista aivokuoren rakenteista. 

Tapahtumakoosteeseen tallennettu valenssitiedon linkki tai assosiatiivisen 

rakenteen tietosisältöjen vahvat yhteydet tiettyyn valenssiin, voisi olla 

painottamassa muiston tai kuvitelman rakentamista voimakkaasti positiivisen 

valenssin suuntaan, kuten tämän tutkimuksen osallistujien tilanteessa, jolloin 

he tulkitsivat asioita suurelta osin tavoitettaan edistäviksi, hyödyllisiksi ja 

positiivisiksi. Osallistujien tulkinnat kuitenkin muuttuivat ja vaihtelua 

negatiivisten ja positiivisten tulkintojen välillä tapahtui myös tutkimukseni 

tulosten perusteella. Yrittäjäksi aikovien kohdalla negatiiviseksi tulkittu asia 

saatettiin ottaa tarkemmin käsiteltäväksi, joko tulkita tilanne haastattelun 

hetkellä uudestaan ja etsiä siihen liittyviä vahvuuksia tai osallistujat saattoivat 

muuttaa toimintaansa tai suunnitelmiaan niin, että negatiiviseksi tulkittu asia 

ei enää ollut esteenä tavoitteen saavuttamiselle. Näin toimittuna negatiiviseksi 

tulkitut huomiot olivat puheissa vain rajallisen ajan ja niiden voidaan ajatella  

auttavat kehittämään ja sopeuttamaan toimintaa ympäristöstä saatuun 

tietoon. Negatiivisten huomioiden puuttuminen yrittäjäksi aikovien puheista 

oli täman tutkimuksen aikana haasteelliseksi tulkittu tilanne ja siitä puhuttiin 

yrittäjäkuplana. Yrittäjäkuplalla tarkoitettiin sitä, että yrittäjäksi aikova pysyi 
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vielä ihannetilanteen kuvitelmissaan eikä ollut altistanut liikeideaansa 

esimerkiksi potentiaalisilta asiakkailta saatavalle tiedolle. Valenssitietoa 

otettiin tämän tutkimuksen tulosten perusteella mukaan sekä muisto- että 

kuvitelmakoosteeseen mutta sitä myös vaihdettiin ja seuraavaan koosteeseen 

saatettiin ottaa mukaan eri valenssi.  

8.4.3 TAPAHTUMAKOOSTE TALLESSA HIPPOKAMPUKSESSA TAI 

AIVOKUORELLA 

Ollakseen hyödyllinen, kuvaamani mallin tulisi pystyä selittämään erityisesti 

pidemmällä aikavälillä tapahtuvia muutoksia. Seuraavaksi käyn läpi, kuinka 

tapahtumakoosteen muutosmallin avulla voisi selittää pidemmän aikavälin 

muutoksia. Kuten edellä ehdotin, hippokampuksissa voitaisiin muodostaa 

tapahtumakooste, jonka avulla tapahtuman kokonaisuuteen liittyvät osat 

saadaan pidettyä yhdessä ja järjestyksessä. Tapahtumakoosteita ei välttämättä 

jätetä hippokampuksiin vaan myös niitä voitaisiin ylläpitää aivokuorella, aivan 

kuten muistojen ja kuvitelmien tietosisällöt ajatellaan hermoverkkojen avulla 

aivokuorella ja hermoverkoissa ylläpidettäviksi. Olisiko niin, että 

hakuavaimina toimivien käsitteiden ja siis tapahtumakoosteeseen liitettyjen 

linkkien ohjeiden avulla voisi löytää tietosisältöjä muista aivokuoren 

rakenteista myös ilman hippokampuksen aktiivista roolia? Tämä selittäisi 

tilanteet, joissa kaukana menneisyydessä olevat tapahtumat tai lapsuuden 

tapahtumat voidaan palauttaa mieleen ilman hippokampuksia. Jos alun perin 

hippokampuksen solujen avulla rakennettu tapahtumakooste myöhemmin 

aktivoitaisiin hermoverkkojen ylläpidettäväksi aivokuorelle, niin sen 

aktivoituminen suoraan aivokuorelta voisi käynnistää muisto- tai 

kuvitelmakoosteen rakentamisen myös ilman hippokampusta eli esimerkiksi 

aivokuoren yhdestä rakenteesta toisiin aivokuoren rakenteisiin tapahtuvien 

purskeiden avulla. Mikäli tapahtumakoosteita käsitellään aivokuorella kuten 

muitakin tietosisältöjä, myös niille voitaisiin tehdään vastaavasti 

organisointia, kategorisointia, semantisointia, yleistämistä ja abstraktiotason 

nostamista. Vanhempiin tapahtumakoosteisiin voisi ajan kuluessa tulla 

muutoksia myös tämän prosessin avulla emmekä välttämättä olisi tietoisia 

näistä muutoksista. Tämän tutkimuksen ensimmäisen haastattelukerran 

yhteydessä olisi voinut olla aktiivisena yksi tapahtumakooste ja neljänteen 

haastattelukertaan mennessä tapahtumakoosteita olisi organisoitu uudelleen, 

tehty yleistyksiä siihen mennessä mukaan tulleiden uusien 

tapahtumakoosteiden kesken ja viimeisellä haastattelukerralla olisi 

aktivoitunut ja vahvistunut abstraktimman tason tapahtumakooste, joka 

tulkittaisiin tilanteen kannalta hyödyllisemmäksi ja paremmin tavoitteisiin 

sopivaksi. Voisi olla niinkin, että aivokuoren tietosisältöjen muuttuessa, 

tapahtumakoosteen hakuavaimet eivät enää toimi, eikä ohjeiden mukaan 

löydy enää kyseistä tietosisältöä tai ainakaan tilanteen kannalta hyödyllistä 

tietoa.  Silloin voisi muiston tai kuvitelman koostamisen yhteydessä alkaa 

uuden koosteen rakentaminen hippokampuksessa. Tässäkin tilanteessa uusi 
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kooste voisi olla hyvin erilainen kuin edellinen vaikka siihen pyrittäisiin 

etsimään mukaan samojakin tietosisältöjä, nekin olisivat ehtineet ajan 

kuluessa semantisoitua ja muuttua abstraktimpaan muotoon. 

Konstruktivismin kannattajien kuten Feldman Barrettin  mukaan käsitteet, 

muistot ja kuvitelmat rakennetaan aina uudestaan varastossa (tarkoittaa 

luultavasti aivojen verkostoja) ylläpidettävien tietojen avulla. Uudelleen 

rakentamiseen ajatellaan tällöin otettavan mukaan sillä hetkellä hyödyllisiksi 

tulkitut ja tavoitteen kannalta tärkeät uusimmat tietosisällöt ja käsitykset 

rakennettaisiin tilannekohtaisesti aina alusta (esim. Barrett, 2017; Feldman 

Barrett, 2020).  

Jos haluamme hyötyä aikaisempien kokemustemme tiedoista kuten, 

järjestyksestä mitä tapahtui ensin ja mitä sitten, niin tarvitsemme 

tapahtumista järjestystietoa. Tällaista järjestystietoa voisi ylläpitää 

hippokampuksissa rakennettavissa tapahtumakoosteissa. Ellei näitä 

tapahtumaan liitettyjä kokemustietoja päivitetä vastaamaan muuttunutta 

tilannetta, ne jäävät nopeasti hyödyttömiksi. Jos voimme aktivoida 

aivokuorella ja hermoverkostoissa ylläpidettävää tietosisältöä, kuten 

esimerkiksi tietyn tapahtumakoosteen, ja aktivoida sen hermoverkon avulla 

nopeasti reagoivien hippokampuksen hermosolujen vaikutuspiiriin, saisimme 

vanhankin tapahtumakoosteen ilmeisesti myös tietoisesti muokattavaksi. 

Näin voisimme tietoisesti yhdistellä eri tapahtumia tai kokemuksia, lisätä 

uusia käsitteitä tähän vanhaankin koosteeseen tai poistaa sieltä joitain 

käsitteitä. Hippokampuksen solujen aktivoiduttua, vanhaa koostetta 

kohdeltaisiin kuten uusia tapahtumakoosteita ja ajan myötä se voitaisiin 

aktivoida takaisin aivokuorelle hermoverkkojen ylläpidettäväksi.  

Yhteenvetona sanoisin, että myös tässä itse tekemässäni tutkimuksessa 

esiin tulleita muutoksia voisi kuvata ehdottamani tapahtumakoosteen 

muutosmallin avulla. Hippokampuksessa saatetaan pitää tallessa 

tapahtumakooste ja sitä voitaisiin muokata sekä tietoisesti että ei-tietoisesti. 

Tapahtumakoosteen ohjeiden ja käsitteiden avulla aivokuorelta voitaisiin 

aktivoida tietosisältöjä tietyssä järjestyksessä. Mikäli tapahtumakoosteen 

käsitteet voivat muuttua ja käsitteitä voi yhdistellä, niin myös niiden 

abstraktiotasoa voisi nostaa, näin ne voisivat ohjata hakemaan aivokuorelta 

myös abstraktimman tason tietoa kuin mitä tapahtumassa alun perin tulkittiin 

olevan. Aivokuorella hermoverkostojen ylläpitämiä tietosisältöjä saatetaan 

muokata ei-tietoisesti, esimerkiksi semantisaation avulla abstraktiotasoa 

voitaisiin  nostaa. Tapahtumakoosteessa käsitteet ja hakuohjeet saattavat 

välittömästi tapahtuman jälkeen ohjata hakemaan aivokuorelta 

yksityiskohtaisempaa tarkempaa tietoa ja ajan myötä ohjata hakemaan 

aivokuorelta yleistynyttä, korkeamman abstraktiotason tietoa. Jos 

tapahtumakoosteita ylläpidetään aivokuorella hermoverkostojen avulla, myös 

niitä saatetaan muokata, semantisoida ja niiden abstraktiotasoa voitaisiin 

nostaa ja ne saattaisivat silloin toimia myös hippokampuksista riippumatta. 
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8.4.4 JAKSOT, KARTAT, SKEEMAT VS. TAPAHTUMAKOOSTE 

Yksilön kokemista tapahtumista voisi edellä kuvatun mukaisesti muodostua 

jokaiselle yksilöllisiä tapahtumakoosteita. Tapahtumakoosteiden käsite on 

lähellä sitä, miten jaksoja on kuvattu. Jaksoja on pidetty itsenäisinä, jonkun 

osuuden koosteina, joita tallennetaan ja aktivoidaan yksi toisensa jälkeen. Jos 

eri tapahtumakoosteita tai jaksoja yhdistetään peräkkäin, näiden avulla 

voidaan selittää laajempien tapahtumakokonaisuuksien muistamista ja 

jaksojen saumakohtia. Tapahtumakoosteiden ajattelen olevan kuitenkin 

lähempänä  Feldman Barrettin (Barrett, 2017; Feldman Barrett, 2020) 

ennakoinnin tai simuloinnin kuvauksia kuin Zacks ym. (2007) kuvaamia 

jaksoja.  Tapahtumaa koettaessa, se tapahtumakooste valikoituu käyttöön, 

joka aktivoituu saapuvista sensorisista tiedoista ja joka on tavoitteen ja 

tilanteen kannalta hyödyllisin. Kun tietyt tapahtumakoosteet aktivoituvat 

usein yhdessä tai peräkkäin, niiden toiminta automatisoituu ja ne voivat 

muodostaa automatisoituneita skeemoja tai karttoja, jotka ohjaavat 

toimintaamme. Myös kulttuurisesti muokkautuneet skeemat, kaikki 

automatisoituneet mallit, voisivat aktivoitua kuten omakohtaisiin 

kokemuksiin perustuvat tapahtumakoosteet ja ne voivat olla ohjaamassa 

havaintoja ja toimintaa. Tapahtumakoosteen muutosmallissa ei tarvita 

erikseen tapahtumamallia ja työstettävää mallia, kuten Zacks ym. (2007) ja 

Kim ja Lee (2014) ehdottavat. Tapahtumakoostetta voi sen rakentamisen 

jälkeen muokata hippokampuksessa esimerkiksi käsitteitä yhdistämällä, 

lisäämällä ja poistamalla mutta mahdollisesti myös aivokuoren tietosisältöjen 

abstraktiotasoja nostamalla.   Sekä aktiivinen tavoite, hierarkiataso että 

valenssi voivat ilmeisesti toimia myös ei-tietoisten tietosisältöjen ryhmittelyn 

ja järjestelyn perusteina. Kategorisointia ja organisointia saattaa tapahtua 

myös sen perusteella, onko tapahtuma koettu itse eli onko aistitiedon 

tietovirta sensorisista rakenteista hippokampuksen suuntaan, jolloin kyseessä 

olisi omakohtainen kokemus ja sen avulla voisi ylläpitää yhtenäistä käsitystä 

itsestä ja kaikesta mitä itselle on tapahtunut.  

8.5 TAPAHTUMAKOOSTEEN MUUTOSMALLI 
JOIDENKIN ILMIÖIDEN SELITTÄJÄNÄ 

Leviävän aktivaation teorian mukaan (Collins & Loftus, 1975; Anderson, 1983) 

tilanteessa, missä ärsykkeiden aiheet liittyvät toisiinsa, aktivaation ajatellaan 

leviävän automaattisesti ensimmäisestä ärsykkeestä myös seuraaviin 

ärsykkeisiin. Afikin ja Barin (2020) tulkinnan mukaan tilanteissa, missä 

assosiatiivista linkkiä ei ole, kognitiivinen kuorma kasvaa ja tämä uuden linkin 

etsintä vie resursseja seuraavalta tehtävältä (Afikin & Bar, 2020). Tällaisen 

kognitiivisen kuorman tilanteen voisi selittää myös tapahtumakoosteen 

muutosmallin avulla. Kun tapahtumakoosteet liittyvät toisiinsa eli niissä on 

samaan aihepiiriin kuuluvia käsitteitä, ne voivat myös automaattisesti 

aktivoida toisensa ja kognitiivinen kuorma on pieni. Kun tapahtumakoosteissa 
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ei ole samoja käsitteitä, automaattista aktivointia ei tapahdu ja joudutaan 

aktiivisesti etsimään uutta, vihjeisiin sopivaa tapahtumakoostetta eli 

kognitiivinen kuorma kasvaa. Kognitiivinen kuorma voisi kasvaa myös 

tilanteessa, missä yhtä tapahtumakoostetta verrataan vallitsevaan 

tilanteeseen, havaitaan eroja ja tapahtumakoostetta tai sen sisältämiä 

käsitteitä muutetaan. Tässä tilanteessa ajattelu olisi joustavaa mutta 

kognitiivisen kuorman voi katsoa kasvaneen ja toiminnan hidastuneen. Tämä 

vastaisi myös Lismanin (2017) esille nostamaa käsitystä siitä, että 

hippokampuksen ohjaamat, valintaan liittyvät tapahtumien läpikäynnit ovat 

hitaita, koska yksittäisten episodien läpikäynti kestää.  

Tarkastelen seuraavaksi tapahtumakoosteen muutosmallia oletusverkon 

näkökulmasta. Bucknerin ja DiNicolan (2019) mukaan oletusverkon 

prosessointi todennäköisesti riippuu enemmän sisäisesti rakentuneista 

muistijäljistä kuin ulkoa aivoihin saapuvasta informaatiosta. Chen ym. (2020) 

ehdotti kolmea oletusverkon alajärjestelmää, joista yhdellä olisi keskeinen 

rooli kyvyssämme ajatella maailmaa toisen silmin (Theory of Mind, ToM) ja 

toinen olisi mukana omaelämänkerrallisen muistin prosesseissa. 

Tapahtumakoosteen muutosmallin avulla voisi kuvata tilannetta niin, että 

omaelämänkerrallisen muistin tietoja haetaan omaelämänkerrallisiksi 

kategorisoitujen  tapahtumakoosteiden joukosta aktivoimalla tämä 

oletusverkon alajärjestelmä. Kun katsotaan maailmaa toisen näkökulmasta, 

aktivoidaan oletusverkon eri alajärjestelmä ja haetaan tietoja eri tavoin 

kategorisoitujen ja organisoitujen tapahtumakoosteiden joukosta. Näin voisi 

selittää, miksi tämän tutkimuksen osallistujat palauttivat mieleen hyvin eri 

asioita riippuen siitä, pohtivatko he omaa elämäänsä ja omia kokemuksiaan 

annettujen teemojen avulla vai katsoivatko he samoja teemoja toisen 

näkökulmasta (tai lähes samaa tarkoittavien field vai observer näkökulmien 

avulla).  Kognitiivinen kuorma olisi luultavasti suurempi sekä tilanteessa, 

missä vaihdetaan yksi tapahtumakoosteiden kategoriatyyppi toiseen tai yksi 

oletusverkon alajärjestelmä toiseen. 

Tapahtumakoosteen muutosmallin avulla voisi selittää myös mieleen 

palauttamisen haasteita eli tilanteita, missä mieleen palauttaminen on 

huonontunut tai epäonnistuu kokonaan. Jos aivokuorella muistijälkiä 

ylläpitävät tietosisältösolut tuhoutuvat, rapautuvat myös ne 

tapahtumakoosteet, joiden hakuohjeet ohjasivat aktivoimaan sisältöä näistä 

tietosisältösoluista. Mikäli ajatellaan, että hermoverkosto ylläpitää 

muistijälkiä ja sen toistuvien aktivointien avulla aktivoidaan muistijälki myös 

toisten hermosoluryhmien ylläpidettäväksi, niin tietosisällöt voisivat säilyä 

vaikka osa tietosisältösoluista tuhoutuu. Tilanteissa, missä muistijälkiä 

ylläpitävien hermosoluryhmien ja verkostojen toiminta muuttuu, se muuttaisi 

myös niihin yhteydessä olevia tapahtumakoosteita. Muutos voisi koskea joko 

yhtä tietosisältöä tai koko tapahtumakoostetta. Jos yhteys aivokuorella 

ylläpidettäviin muistijälkiin tai niiden osiin estyy tai katkeaa, 

tapahtumakoosteeseen ei saada haettua tietosisältöä ja muisto tai kuvitelma 

rapautuu. Jos hippokampuksen tapahtumakoosteiden käsitteiden ylläpitoon 
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osallistuvia hermosoluja tuhoutuu tai niiden toiminta heikentyy, 

tapahtumakoosteeseen liittyvät tietosisällöt tai niiden järjestystieto voidaan 

kadottaa tai voidaan kadottaa tieto siitä, liittyikö alkuperäiseen koosteeseen 

ulkoa sensorisilta alueilta tullutta aisititetoa vai ei eli oliko kyseessä itse koettu 

muisto. Hippokampuksen solujen tuhoutuessa osittain, muiston tai 

kuvitelman luotettavuus, vastaavuus alkuperäisen tapahtuman suhteen 

rapautuu ja laajan solutuhon jälkeen uuden tapahtumakoosteen 

rakantaminen tai olemassa olevan muuttaminen estyy kokonaan. Jos 

oletusverkon tai sen alaverkon toiminta heikkenee, synkronointi ei toimi tai 

yhteys hippokampuksen aktiivisen tapahtumakoosteen ja muiden aivojen 

rakenteiden välillä estyy tai heikkenee, niin muisto tai kuvitelma rapautuu. 

Luultavasti on muitakin tilanteita, jolloin mieleen ei saada palautettua ehjää 

tapahtuman muistoa tai kuvitelmaa. Puutteellisen tai rikkinäisen 

tapahtumakoosteen tilanteessa saatamme täydentää muistoa tai kuvitelmaa 

päättelemällä tai konfabuloinnilla, keksimällä mahdollisia perusteluja tai 

selityksiä saadaksemme kokonaisuuden pysymään ehjänä. On myös tilanteita, 

joissa muistoa ei saada lainkaan palautettua tietoiseen mieleen, silloin 

todennäköisesti useita muistijärjestelmillemme keskeisiä alueita tai 

verkostoja tai tietoiseen muisteluun liittyviä prosesseja on hetkellisesti poissa 

käytöstä tai tuhoutunut kokonaan. 

8.6 OMAELÄMÄNKERRALLISET TAPAHTUMAT  

Omaelämänkerralliset muistot ja osallistujille itselleen merkitykselliset 

tavoitteet voivat Sutinin ja hänen työryhmänsä (2021) mukaan auttaa 

paljastamaan luonnollisissa oloissa tapahtuvaa kokemuksien prosessointia.   

Mahdollisesti useammat samaan aiheeseen liittyvät tapahtumakoosteet, 

kuten omien kokemustemme koosteet, voisivat auttaa meitä muodostamaan 

myös käsityksen meistä itsestämme. Yhtenäisenä ja ehjänä pysyvä kertomus 

meistä itsestämme ja siitä, mitä meille on tapahtunut, on ilmeisen tärkeä ja 

sen ylläpitämiseen käytämme resursseja. Hyvää kokonaiskuvaa voidaan 

ilmeisesti pitää yllä mm. niin, että yksittäiset kokemukset ja niiden osatekijät 

voivat muuttua, vaihtua tai jäädä pois tietyllä kertaa koottavasta 

kokonaisuudesta, jos yhtenäinen narratiivi ja sen hetken tilanteen tulkinta sitä 

vaatii (Conway, 2001; Swaab, 2014). Swaabin (2014) esiin tuomissa 

tilanteissa, aktivoimalla tiettyjä aivojen rakenteita, saatiin 

omaelämänkerrallisia muistoja tietoisuuteen vuosikymmenienkin takaa. 

Samoin aktivoimalla hippokampusta ja siellä ehkä juuri tiettyjä 

tapahtumakoosteita, itseen liittyvät muistot tai kokemukset aktivoituivat ja ne 

voitiin palauttaa mieleen. Jos näitä omaan elämään liittyviä muistoja aktivoi 

yhden tai useamman, niin laajeneeko aktivaatio tässä kategoriassa muihinkin 

omaelämänkerrallisiin muistoihin, kuten leviävän aktivaation teorian (Collins 

& Loftus, 1975; Anderson, 1983) mukaan voisi tapahtua? On siis ehdotettu, 

että hippokampuksessa on tapahtumakoosteita, joiden  avulla sisältöjä 
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aktivoidaan hermoverkoista aivokuorelta. Lisäksi voidaan olettaa, että 

hippokampuksessa näitä tapahtumakoosteita olisi mahdollista aktivoida yksi 

kooste kerrallaan (Nadel & Ranganath, 2017), jolloin tulisimme tietoiseksi 

niiden sisällöistä. Tämä käsitys on samansuuntainen kuin muistiteoria 

tietoisuudesta (engl. memory theory of conciousness) (Budson, Richman, & 

Kensinger, 2022). Sen mukaan muistijärjestelmät kuten episodinen ja 

semanttinen muisti, sensorinen muisti ja työmuisti yhdessä luovat pohjan 

tietoisuudelle. Koemme maailman peräkkäisinä tapahtumina, koska tietoinen 

muistijärjestelmämme tuottaa meille peräkkäisiä yhtenäisiä 

kokemusmuistoja muuten ei-tietoisesti ja rinnakkaisesti toimivista aivojen 

prosesseista. Tämän mukaan kaikki aivokuoren rakenteet osallistuvat 

tietoisen muistijärjestelmän toimintaan (Budson ym., 2022).  

Tämän pohdinnan yhteydessä on herännyt useita kysymyksiä, esimerkiksi 

onko tietoisen muistimme rajallisuus informaationkäsittelyssä (ehkä 5+-2) 

yhteydessä hippokampuksien tapahtumakoosteiden käsittelykapasiteettiin? 

Voimmeko otsalohko rakenteet kattavien hermoverkkojen avulla saada 

aivokuorelle tallennetuista tapahtumakoosteista myös metatietoa ja näin 

tunnistaa  suurempiakin kokonaisuuksia?  Olisiko eri tapahtumakoosteista 

mahdollista ylläpitää samaan tai eri kategoriaan kuulumisen tietoja, jolloin 

voisimme ylläpitää yhteneväistä käsitystä tietystä aihepiiristä, kuten 

esimerkiksi itsestämme? Itseemme liittyvien koosteiden tulisi pysyä riittävän 

samoina muuttuvissakin tilanteissa, jotta ne voivat olla luomassa suhteellisen 

pysyvää käsitystä itsestämme. Tässä tutkimuksessa eniten muutoksia 

osallistujat tuottivat juuri henkilökohtaisista ominaisuuksista puhuessaan. 

Mahdollisesti osallistujat pyrkivät pitämään käsityksen itsestään ehjänä ja 

tulkitsivat haastattelutilanteessa ominaisuuksiaan niin, että heidän oma 

kokonaiskäsityksensä säilyi ja esiin nostetut ominaisuudet saivat muuttua. 

Tutkimukseen osallistujat pohtivat yrittäjäksi ryhtymistä ja he saivat kurssin 

aikana laajemmin selville, mitkä ovat yrittäjille hyödyllisiä ominaisuuksia. 

Kaikkien osallistujien puheisiin tuli mukaan myös yrittäjyydestä käytettyjä 

käsitteitä. Näitä yrittäjyydestä käytettyjä käsitteitä ja yrittäjille hyödyllisinä 

pidettäviä ominaisuuksia osallistujat tulkitsivat ja huomioivat 

haastattelupuheissaan. Osallistujien oli ilmeisen vaikea olla huomioimatta 

tietoonsa tulleita käsitteitä ja ominaisuuksia sen jälkeen, kun asia oli tullut 

esiin, mutta he eivät tuntuneet olevan tietoisia tästä muuttuneesta 

tulkinnastaan. Vaikka osallistujia pyydettiin puhumaan tilanteesta ennen 

yrittäjäkurssia, käytännössä kaikki osallistujat pohtivat viimeisen 

haastattelun aikana eri ominaisuuksia kuin ensimmäisen haastattelun aikana. 

Tulkitsen tätä niin, että tapahtumakoosteet tai niihin liittyvät käsitteet olivat 

muuttuneet tai puheeseen otettiin mukaan eri tapahtumakoosteita viimeisellä 

haastattelukerralla ja se saattaisi tapahtua itsestä ylläpidettävän metatiedon 

ohjaamana. Tällainen muutos voi ilmeisesti tapahtua tiedostamattamme, jos 

se olisi yksi taustalla tapahtuvista prosesseista, joista emme ole tietoisia mutta 

joita tarvitaan yhtenäiseksi koetun lopputuloksen tuomiseksi tietoiseen 

mieleemme (Halligan & Oakley, 2018). 
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Martens & Kiefer (2009) tulkitsivat, että myös automaattiset prosessit 

riippuvat kognitiivisten järjestelmien ylhäältä alas (engl. top-down) 

ohjauksesta kuten tavoitteistamme ja aikomuksistamme. Halligan ja Oakly 

(2018) ehdottavat jatkumoa, jossa tiedostamattomasta tulee yhtenäisenä 

virtana asioita tietoiseen mieleemme. He eivät erottele Evansin ja Frankishin 

(2009) tavoin erillisiksi tiedostamatonta ja tietoista mieltämme, vaan 

korostavat, että kummassakin tapauksessa kyse on saman yksilön 

kokemuksista, tulkinnoista ja tavoitteista. Näiden näkemysten mukaan, 

saamme tavoitteet huomioitua suunnitelmiin ja mukaan päätöksentekoon 

vaikka emme tekisi sitä tietoisesti. Tavoitteemme voisivat siis olla ohjaamassa 

myös tapahtumakoosteiden muutoksia sekä tietoisesti tekemiämme 

muutoksia että ei-tietoisia muutoksia. Tämän perusteella sanoisin, että vaikka 

ajatus ei-tietoisista meihin vaikuttavista prosesseista voi tuntua pelottavalta,  

perusterveellä henkilöllä ei ole syytä pelätä tiedostamattomia ja automaattisia 

prosessejamme, ne ovat osa meitä, ne muodostuvat kokemuksistamme ja 

käsityksistämme ja ovat mukana ohjaamassa toimintaamme ja 

suunnitelmiamme tavoitteidemme ja aikomustemme mukaisesti. 

Kun koemme asioita ja saamme tietoja ympäristöstämme, meillä on 

mahdollisuus päivittää ja muuttaa käsityksiä itsestämme tietoisesti mutta 

näyttäisi olevan mahdollisuus päivittää ja muuttaa käsitystämme myös ei-

tietoisesti esimerkiksi yleistyksien ja kategorisointien avulla. 

Tapahtumakoosteen muutosmallin avulla on mahdollista kuvata myös 

omaelämänkerrallisten muistojen muutoksia. Yksittäisten käsitteiden lisäksi 

on tarpeen huomioida isompi kokonaisuus ja kokemuksen pysyminen ehyenä 

yhtenäisenä muistona tai kuvitelmana. Voimme ilmeisesti palauttaa itse 

kokemiemme tapahtumien koosteita  mieleemme ja käsitellä niitä tietoisesti, 

reflektoida omakohtaisia muistojamme. Käsitteiden muutoksia tapahtuu 

luultavasti myös ei-tietoisesti. Kun tietoomme tulee, mitkä olisivat 

tavoitteemme kannalta suotuisia ominaisuuksia tai hyödyllisiä tietoja, tämä 

tieto vaikuttaa siihen, minkälaisen koosteen rakennamme itsestämme. Kun 

seuraavan kerran kokoamme tietoisesti muistikuvan osaamisestamme tai 

kokemuksistamme, nämä uusimmat käsityksemme tulevat helposti mukaan 

koosteeseen, tiedostimme tapahtunutta muutosta tai emme. Koska muutoksia 

ilmeisesti tapahtuu myös ei-tietoisesti, voimme pääsääntöisesti luottaa siihen, 

että kootessamme isomman, yhtenäisen kuvan itsestämme ja 

kokemuksistamme,  mukaan tulevat tavoitteidemme mukaiset uusimmat 

huomiot ja käsitykset. Haasteelliseksi tilanne tulee silloin, jos on tarve 

palauttaa mieleen käsitys siitä, mitä kuvittelimme itsestämme tai tietystä 

asiasta menneellä ajanhetkellä x tai kuinka koimme tapahtuman y kuukauden 

päästä kyseisestä kokemuksesta. Tätä tietoa ei välttämättä ole 

käytettävissämme, jos muutoksia on tapahtunut myös ei-tietoisesti.  

Semanttista ja episodista muistijärjestelmää ei kaikissa tilanteissa pidetä 

hyödyllisenä erottaa toisistaan, ne yhdessä muodostavat deklaratiivisen 

muistin.  Myös deklaratiivinen ja ei-deklaratiivinen muistijärjestelmä on 

todettu eri järjestelmiksi (Squire & Zola-Morgan, 1988; Squire, 1989; Bayley 
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ym., 2005; Smith & Squire, 2005; Smith & Squire, 2008; Smith & Squire, 

2018; Urgolites, Wixted, Goldinger, Megan ym., 2020) mutta ehkä sellaisissa 

luonnollisen elämän tilanteissa, joissa rakennamme pitkään tallessa olleiden 

muistojen avulla koosteita, ei ole tarpeen erotella toisistaan myöskään 

deklaratiivista (tietoista ja joustavaa) ja ei-deklaratiivista (ei-tietoista, hidasta 

ja jäykkää) muistijärjestelmää. Tietomme muistijärjestelmiemme toiminnasta 

on monelta osin vielä vajavainen, mutta voimme pyrkiä tutkimaan niitä 

monipuolisesti erillisinä ja kokonaisina sekä laboratorio oloissa että 

luonnollisen elämän tilanteissa. Tämän lisäksi saattaa olla hyödyllistä kehittää 

myös erilaisia yksinkertaistettuja malleja ja kuvaustapoja, jotka toivottavasti 

auttavat hahmottamaan näitä monimutkaisia ilmiötä ja suunnittelemaan 

seuraavia tutkimuksia. 
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LIITTEET 

Liite 1. Tutkimussuostumus 

 

Tutkimussuostumus 

 

Osallistun vapaaehtoisesti muutostutkimukseen vuoden 2013 aikana. Tutkimukseen kuuluu neljä 

teemahaastattelua (alkukysymykset ja karttakuvaukset) sekä kaksi lomakekyselyä (yksi heti kurssin 

osuuden päätyttyä ja toinen loppuvuonna 2013). Haastattelutilanteet äänitetään. 

Tiedän voivani koska tahansa keskeyttää osallistumisen mutta pyrin osallistumaan tutkimuksen 

kaikkiin vaiheisiin. 

Tutkimusjulkaisussa ei esitetä haastateltavien tai heidän yritystensä tunnustietoja tai muiden 

haastatteluissa mainittujen henkilöiden nimiä. 

Saan nähtäväkseni kaikki omat tulokseni ja halutessani tutkimuksesta julkaistavaksi suunnitellut 

tiedot ennen niiden julkaisua ja voin tarkistaa, ettei luottamuksellisia tietoja päädy julkaisuun. 

Suostun/en suostu (toinen vaihtoehto yliviivataan) siihen, että samat tutkijat saavat käyttää 

tutkimuksen aikana kerättyjä tietojani myös tieteellisiä jatkotutkimuksia varten. 

Haastateltavien yhteystiedot ja yritykseen liittyvät tunnistetiedot hävitetään yllä mainitun 

tutkimuksen päätyttyä. Haastattelutallenteista kirjatut tekstitiedostot ja haastattelujen äänitallenteet 

arkistoidaan pysyvästi aihetta koskevan tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön tieteelliseen 

tiedearkistoon. 

 

Nimikirjoitus        ______________________ pvm_____________ 

Nimen selvennös 
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Liite 2. Perustietolomakkeen kysymykset 

 

PERUSTIETOLOMAKE  

HENKILÖTIEDOT 

Syntymävuosi ________________________ 

Koulutus __________________________________ 

Asema työmarkkinoilla ________________________________ 

Ansiotulo/kk (yritysidean alkuvaiheessa, ympyröi) 2000+, 3000+, 4000+, 5000+  

Yritysidean toimiala _________________________________ 

Onko sinulla aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä (ympyröi)? kyllä/ei 

 

ASIANTUNTIJAOSAAMINEN 

Kuinka paljon kokemusta/asiantuntemusta sinulla on yrityksesi toimialasta (7 tuntia päivässä x 11 kk 

on noin 2000 tuntia vuodessa tai 3 tuntia päivässä x 11 kk on noin 1000 tuntia vuodessa) 

ei lainkaan  

noin vuosi tai pari (korkeintaan 4000 tuntia),  

3-4 vuotta (tai 4000-9000 tuntia),  

5-8 vuotta (tai 10000-19000 tuntia),   

                      9 vuotta tai yli (tai vähintään 20000 tuntia)   

Luottamus omaan osaamiseeni oman alan asiantuntijana 

hyvin epävarma  

hieman epävarma 

riittävä luottamus  

vahva luottamus  

hyvin vahva luottamus  

Luottamus omaan osaamiseeni tulevana yrittäjänä 

hyvin epävarma  

hieman epävarma 

riittävä luottamus  

vahva luottamus  

hyvin vahva luottamus  

 

LIIKEIDEAAN LIITTYVÄT TIEDOT 

Kuinka kauan olet ollut päätoimisesti työelämässä (ympyröi): 0-5, 5-10, 10 -15, 15 -20+  

Kokemus vuosina harrastus/työtehtävistä, jotka liittyvät tämänhetkiseen liikeideaan (ympyröi):  0-5, 5-

10, 10-15, 15-20+  

Tunne yrittäjäksi lähtemisestä? Valitse kuvaavin vaihtoehto tai kirjoita omin sanoin:  

toiveikas, realistinen, idealistinen, maltillinen, vapauttava, sisäinen pakko _________________ 
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Muutokseen sopeutuminen, kuinka joustava olen muutoksia kohdatessani. 

muutokseen sopeutuminen on haasteellista ja vie aikaa 

muutokseen sopeutuminen on haasteellista mutta sujuu nopeasti 

suhtaudun muutoksiin neutraalisti 

muutokseen sopeutuminen on helppoa vaikka vie aikaa 

muutokseen sopeutuminen on helppoa ja sujuu nopeasti 

 

Miten valmis olen tekemään muutoksia liikeideaani?  

haasteellista ja vie aikaa 

haasteellista mutta sujuu nopeasti 

suhtaudun muutoksiin neutraalisti 

helppoa vaikka vie aikaa 

helppoa ja sujuu nopeasti 

 

Mikä on yrityksen perustamisaste tällä hetkellä?  

0-15%, 15-30%, 30-45%, 45-60%, 60-85%, 85-100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Muistojen ja kuvitelmien muutokset 

251 

 

 

Liite 3. Osallistujille esitetyt kysymykset 

 

Haastattelukertojen yhteydessä suullisesti esitetyt kysymykset 

 

Mikä on tilanteesi konkreettisessa yrityksen perustamisessa – kerro arviosi 

perustamisasteesta prosentteina. Jos yritys on jo perustettu, mikä on sen toiminta-aste 

prosentteina ilmoitettuna?  

Mikä on oma tuntemuksesi yrittäjänä toimimisesta? Miltä tuntuu olla yrittäjä? 

Mikä on tilanne liikeidean jalostumisessa?  

Miten koet oman osaamisesi edellisen kurssiviikonlopun jälkeen?  

 

Viimeisen haastattelukerran aikana lisäksi kysyttiin: 

 

Tekisitkö mitään toisin, kun nyt katsot puolta vuotta taaksepäin? 

Oliko jotain yllättävää tai odottamatonta? 

Onko voimakkaampana veto kohti yrittäjyyttä vai työntö pois palkkatyöstä? 

 

Terveiset kurssin järjestäjille. 
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Liite 4. Osallistujille jaettu ohje ja kirjalliset kuvaukset teemoista 

 

LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDEN HAVAITSEMISEN TAUSTAA  

Yksi yritystoiminnan alkuvaiheen keskeisistä lähtökohdista on liiketoimintamahdollisuuden 

olemassaolo ja sen havaitseminen, siihen tarttuminen sekä luottamus siihen, että mahdollisuuteen 

tarttuminen uudella, totutusta poikkeavalla tavalla onnistuu ja tukee yrityksen tavoitteiden toteutumista. 

Mahdollisuuteen reagointi sisältää niin rationaalista pohdintaa, arviointia, päättelyä ja päätöksen tekoa 

kuin sosiaalisten verkostojen hyödyntämistä sekä sirpaleisen markkinainformaation intuitiivista 

keräilyä ja yhdistelyä. Tässä tutkimuksessa liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisella tarkoitetaan 

kolmivaiheista prosessia; mahdollisuuden etsimistä, tunnistamista ja sen hyödyntämistä. 

 

KÄSITEKARTAN TÄYTTÄMISOHJEET 

Paperin keskelle oleva alue kuvaa liikeideaa. Sen ympärillä olevat muut osa- alueet kuvaavat joitakin 

yleisiä tekijöitä, jotka liittyvät liikeidean muodostumiseen ja toteutukseen. Ne nimetään tässä tehtävässä 

seuraavasti; taustatekijät (TATE), tilannetekijät (TITE), henkilökohtaiset ominaisuudet (HO), 

materiaaliset resurssit (MR), immateriaaliset resurssit (IR) ja sosiaaliset resurssit (SR). Jos haluat, voit 

poistaa tai lisätä kategorian mielesi mukaisesti, jos sinusta tuntuu että joku niistä on epäolennainen tai 

jokin keskeinen osa- alue puuttuu kartasta. 

 

Vaihe 1. 

Nimeä ranskalaisin viivoin omin sanoin kullekin alueelle 3-8 asiaa, jotka kuvaavat niitä tapahtumia, 

tekijöitä ja käsitteitä, jotka koit keskeisiksi tai jollakin tavalla asiaan liittyviksi omalla kohdallasi 

liikeidean alkuvaiheessa (etsiminen/tunnistus/hyödyntäminen). Tekijällä on voinut olla positiivinen, 

eteenpäin työntävä vaikutus tai negatiivinen, jarruttava vaikutus liiketoimintamahdollisuuden 

havaitsemiseen.  Nimeämisen jälkeen esitän sinulle joitakin kysymyksiä kyseiseen osa- alueeseen ja 

sen sisältöön liittyen. Tämän jälkeen siirry uuden kategorian täyttämiseen. 

Vaihe 2.  

Kun olet nimennyt tekijät kaikille osa- alueille, arvioi asteikolla 0-4, kuinka voimakas vaikutus kullakin 

tekijällä mielestäsi oli liikeidean synnyssä ja kehittymisessä. Merkitse PUNAISELLA numerolla 

positiivista vaikutusta ja SINISELLÄ numerolla negatiivista vaikutusta. Kirjoita numero jokaisen 

nimeämäsi tekijän/käsitteen perään. Arviointitehtävän jälkeen esitän taas joitakin arviointiin liittyviä 

kysymyksiä. 

0 liittyy asiaan, mutta tällä ei mielestäni ollut vaikutusta 

1 liittyy asiaan, tällä oli kuitenkin hyvin lievä vaikutus 

2 liittyy asiaan, mielestäni tällä tekijällä oli selkeästi havaittava vaikutus 

3 liittyy asiaan, mielestäni tällä oli vahva vaikutus 

4 liittyy asiaan, mielestäni tällä tekijällä oli erittäin voimakas vaikutus 

Vaihe 3. 

Arvioinnin jälkeen piirrä karttaan nuoliviivoja merkitsemään yhteyksiä niiden osa- alueiden välille, 

jotka olivat mielestäsi vuorovaikutuksessa tai jollakin muulla tapaa kytköksissä toisiinsa 

liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisessa. PUNAINEN nuoliviiva kuvaa positiivista yhteyttä ja 

SININEN negatiivista yhteyttä. 

 



                                                                                                        Muistojen ja kuvitelmien muutokset 

253 

 

 

Esimerkkejä osa- alueiden sisällöstä: 

 

TATE, taustatekijät: yleisiä henkilökohtaisia faktoja ja perustietoja kuten ikä, 

koulutus, asema, työkokemus alalta, perhetausta, kokemus yrittäjyydestä, roolimalli 

yrittäjyydestä 

 

TITE, tilannetekijät: Ammatilliseen toimenkuvaan, elämäntilanteeseen, työpaikkaan 

ja suunnitellun yrityksen toimialaan liittyvät tapahtumat ja tekijät … 

 

HO, henkilökohtaiset ominaisuudet: asiat, jotka liittyvät sinun 

persoonallisuuspiirteisiin, arvomaailmaan, toimintatapoihin, unelmiin ja niin 

ammatillisiin kuin siviilielämänkin intresseihin sekä tavoitteisiin. 

 

MR, materiaaliset resurssit: taloudelliset voimavarat ja tekijät, jotka olivat läsnä 

liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisessa 

 

IR, immateriaaliset resurssit: asiat, jotka liittyvät työkokemuksen ja koulutuksen 

tuomaan älylliseen pääomaan eli asiantuntijaosaamiseen, ammattitaitoon sekä 

tiedonhallintaan omalla alalla. 

 

SR, sosiaaliset resurssit: keskeiset henkilöt ja sosiaaliset verkostot, jotka olivat 

mukana liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisessa. 
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Liite 5. Haastattelukertojen kuvaus ja mukana olevien roolit 
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Liite 6. Esimerkki kerätystä aineistosta ja sen luokittelusta 
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Osallistujittain koottu sarakkeeseen - samat asiat - vaaleampana sävynä ne 

asiat, jotka kukin osallistuja mainitsi kummallakin haastattelukerralla 1 ja 4. 

Omissa sarakkeissaan myös yhteenlasketut määrät ja tieto, minkä teeman 

yhteydessä asia nousi esiin. Taustatekijät (TATE), tilannetekijät (TITE), 

henkilökohtaiset ominaisuudet (HO), immateriaaliset resurssit (IR), 

sosiaaliset resurssit (SR) ja materiaaliset resurssit (MR) erikseen jokaisen 

osallistujan kohdalla. Osallistujatieto vasemmanpuoleisessa sarakkeessa. 
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Liite 7. Suunnitelmakartan tyhjä pohja. 
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