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In Finland, entrepreneurship policy priorities are encouragement and support for 

business innovation, growth and internationalization. SMEs are having economi-

cally significant employment and wealth creation potential. During the following 

years, there will be plenty of businesses for sale on the Finnish market. The chal-

lenge is to find and identify growth-oriented, talented, innovative, capable to rapid 

experimentation new entrepreneurs, in whose hands the company's growth tar-

gets are going to be realized. In these research is examined frameworks of the 

company's growth and the factors influencing growth on the basis of previous 

studies and literature. In addition, the aim is to create a suitable framework to 

identify the early stage of entrepreneurs, who are growth-oriented. The other aim 

is create the supposed directions of influences for growth-orientation. The objec-

tives of the work of the results is to act as an umbrella topic, contextual analysis 

and forming a new applied framework for further studies. The results of these 

research are the background variables, the desire for growth are composed of 

motives, attitudes and desires; the skills for growth are composed of capabilities, 

experiences, self-efficacy and the willingness for risk-taking; the opportunities for 

growth are composed of IPR, financing, megatrends and other observed 

chances. 

  



 
 

 

ALKUSANAT 

Diplomityö on tehty Lappeenrannan teknillisen yliopiston tuotantotalouden tekno-

logiayrittäjyyden DI-koulutusohjelmassa aikaa säästelemättä silti kiirehtien. Eri-

näisten tapahtumien seurauksena työn tekeminen venyi alkuperäistä suunnitel-

maa pidemmäksi ja aiheen käsittelyn edetessä muotoutui toteutuneeseen muo-

toonsa. Aihe oli kiintoisa jo oman yrittäjyysintentionikin puolesta ja kiinnostukses-

tani Pirkanmaan viestinvaihtoprojektiin, yrittäjyyteen ja myytäväksi tulleiden ja tu-
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täjyyden-alan tutkintojen kautta. Monenlaiset asiat ja ilmiöt yrittäjyyteen liittyen as-

karruttivat yhtälailla itseäni kuin opiskelijoitani. Onko kaupaksi tulleissa pk-yrityk-

sissä kehittämisen ja kasvun potentiaalia? Olisiko minusta hankkimaan ja kasvat-

tamaan toimivaa yritystä yrityksen jatkajana uusiin sfääreihin? Mistä muuttujista, 

ominaisuuksista ja seikoista voisi ennustaa ja arvioida yrityksen jatkajan kasvuo-

rientaatiota? – Tällaisten pohdintojen ja kysymysten ääreltä syntyi siis vähitellen 

tämän työn aihe ja hieman vastauksiakin aiheeseen. 

 

Erityisen suuren kiitoksen tuesta ja kärsivällisyydestä haluan antaa Erjalle ja Nee-

alle, jotka ovat olleet arjessani kotiasioiden loistavia junailijoita ja mahdollistaneet 
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TYÖSSÄ KÄYTETYT LYHENTEET JA KESKEISET KÄSITTEET 

 

Born Globals Yritys, joka jo syntynsä varhaisessa vaiheessa järjestää 

toimintansa kansainväliseksi tai suuntautuu ulkomark-

kinoille. 

Eurostat The Statistical Office of the European Communities. 

Yksikkö on Euroopan komission alainen ja tehtävänään 

tuottaa tilastotietoa Euroopan unionin käyttöön. 

GEM  Global Entrepreneurship Monitor. GEM tutkii eri maiden 

(59 maata) työikäisten (18 - 64-vuotiaat) kansalaistensa 

yrittäjyysaktiivisuutta, yrittäjyyteen kohdistuvia asen-

teita ja yrittäjyysaikomuksia. 

IPR  Intellectual property rights. Immateriaalioikeudet tai ai-

neettomat oikeudet. Immateriaalioikeudet jaetaan 

yleensä tekijänoikeuksiin ja teollisoikeuksiin. 

KIBS Knowledge Intensive Business Services (KIBS-yrityk-

set = Osaamisintensiivisiä liike-elämän palveluita tar-

joavia yrityksiä) 

Niche Pieni markkina-alue markkinasegmentin sisällä, joka ei 

kiinnosta pienuutensa vuoksi valtaosaa yrityksiä. 

OECD Organization for Economic Cooperation and Develop-

ment. 

QUESSS Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Sur-

vey –tutkimus, joka on kansainvälinen yliopisto- ja kor-

keakoulu-opiskelijoiden yrittäjyysaikomuksia kartoit-

tava tutkimus. Tutkimusta organisoi sveitsiläisen St. 

Gallenin yliopiston pienyritysten ja yrittäjyyden tutki-

muskeskus. 

SME Small and medium-sized enterprise (suom. pk-yritys). 

Tapayrittäjät ”Tapayrittäjät ovat perustaneet, perineet tai ostaneet 

useamman kuin yhden yrityksen. Heistä sarjayrittäjiä 

ovat ne, jotka ovat myyneet alkuperäisen yrityksensä 

tai lopettaneet sen, mutta myöhemmin perustaneet, pe-

rineet tai ostaneet uuden yrityksen. Portfolioyrittäjiä 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_komissio
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tilasto
http://fi.wikipedia.org/wiki/Euroopan_unioni


10 
 

 

heistä ovat ne, jotka omistavat vähintään kaksi yritystä 

samanaikaisesti.” (Laukkanen 2007, 96) 

TEM  Työ- ja elinkeinoministeriö 

Yrittäjä  Tilastokeskus määrittää ”yrittäjä”-käsitteen kahdella eri 

tavalla ja toinen määritelmä, jota on käytetty myös yrit-

täjyystilastoissa: ”Yrittäjäksi luetaan henkilö, joka har-

joittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla 

vastuulla. Yrittäjä voi olla työnantajayrittäjä tai yksi-

näisyrittäjä, kuten ammatinharjoittaja tai freelancer. 

Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai per-

heensä kanssa omistaa vähintään puolet yrityksestä, 

luetaan yrittäjäksi.” 

(http://www.stat.fi/meta/kas/yritlkm.html) 

Vakiintunut yrittäjä Henkilö, joka on toiminut yli 42 kuukautta yrittäjänä. 

Määritelmä on käytetty mm. GEM -tutkimuksessa. 
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1. JOHDANTO 

Tässä luvussa on esitelty diplomityön taustaa, tavoitteet ja rajaukset, toteutus ja 

metodologia sekä raportin rakenne. 

1.1. Tausta 

Suomessa yritysten innovatiivisuuden, kasvun ja kansainvälistymisen kannustami-

nen ja tukeminen ovat yrittäjyyspolitiikan painopisteitä. Pk-yrityksissä on kansan-

taloudellisesti ajatellen merkittävää tiedon tuottamisen ja jakamisen, työllistämisen 

ja vaurauden luomisen potentiaalia. Yrittäjyys Pajarisen ja Rouvisen (2009, 22) 

mukaan vaikuttaa suoraan ja välittömästi sen piirissä oleviin. Uusia uria avaava 

yrittäjyys vaikuttaa välillisesti ja suorasti uusien yritysten perustamisiin ja vanhojen 

lopettamisiin sekä jatkavien laajenemisiin ja supistumisiin. Kasvua tavoitteleva yrit-

täjä lisää toiminnallaan kilpailua ja kehittämispainetta ympäristöönsä. Talous‐ ja 

elinkeinopolitiikan yleisenä tavoitteena on saada oikeat ihmiset oikeaan paikkaan 

siten, että saavutetaan mahdollisimman korkea, nopeasti kasvava ja kestävä kes-

kimääräinen elintaso. Tämä edellyttää yrittäjältä uusien mahdollisuuksien jatkuvaa 

”luotaamista” ja valmiuksia sekä halua tarttua tilaisuuksiin, mutta myös halukkuutta 

riskinottoon ja nopeita ketteriä, jopa radikaaleja, kokeiluita parhaiten toimivien rat-

kaisujen kehittämiseksi.  

 

Suomessa perustettavien yritysten määrä vuositasolla on noin 30000 ja yrityskaup-

poja tehdään vuodessa noin 2000. Yrittäjien suuret ikäluokat lähestyvät hetkeä, 

jolloin he haluavat jättäytyä pois yrityksestään ja luopua yritystoiminnastaan. 

Osalle yrityksiä löytyy jatkaja omasta perheestä tai suvun piiristä, osa yrityksistä 

päätyy myytäväksi ulkopuolisille ja osaan ei löydy jatkajaa lainkaan. Yrityskauppaa 

Kaskelan (2016) mukaan ei pelkästään ohjaa yrittäjien eläköityminen, eikä jatkajan 

löytäminen eläköityvän tilalle. Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa yrityskauppa-

markkinat ovat enenevässä määrin ostajalähtöisiä. Suomessa on ollut myynnissä 

ja lähivuosina tulossa edelleen kymmeniä tuhansia yrityksiä myyntiin, joissa on jäl-

jellä potentiaalia jatkaa, kehittää ja kasvattaa yritystoimintaa edelleen. Toimivaan 

ja kannattavaan yritykseen ryhtyminen tuo heti kassavirtaa olemassa olevin re-

surssein ja asiakkuuksin, joka saattaa olla jopa erinomainen etu oikeissa ja kas-

vuorientoituneissa käsissä. Rahoittajatahot suhtautuvat avokätisemmin, suopeam-

min ja luottavaisemmin toimintansa vakiinnuttaneeseen, kannattavaa kassavirtaa 
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tuottavaan yritykseen kuin vasta toimintaansa aloittaneeseen yritykseen. Rahoi-

tuksen saaminen on tärkeä ja välttämätön resurssi yrityksen kehittämiselle ja kas-

vulle. Elinkeinoelämän Keskusliiton (2014; 2015) mukaan omistajanvaihdoksia voi-

daan pitää myös yritysten uusiutumisen pullonkauloina, mikäli yritys ei pääse siir-

tymään uusiin käsiin. Usein omistajanvaihdoksen jälkeen mm. yrityksen johtami-

nen monipuolistuu ja kasvutavoitteet yleistyvät uuden yrittäjäpolven tai yrityskau-

pan myötä.  

 

Suomessa on hyvät neuvonta- ja ohjauspalveluverkostot yrittäjille ja yrittäjiksi ai-

koville. Valtakunnallisesti Suomen 32 Uusyrityskeskusta kattavat hyvin koko Suo-

men. Uusyrityskeskukset ja yritysneuvojat antavat neuvontaa ja ohjausta yrityksen 

elinkaaren kaikissa vaiheissa ja ovat aktiivisia toimijoita myös omistajanvaihdos-

prosesseissa. Suomen Yrittäjät ja Suomen Uusyrityskeskukset tekevät tiivistä yh-

teistyötä tavoitteenaan nostaa yrittäjiksi aikovien yritysoston vaihtoehtoa korkeam-

malle nykyisestä 7 % tavoitetasoon 14 %. Lisäksi Suomessa on mahdollista saada 

yrittäjyyttä tukevaa koulutusta ja valmennusta kaikilla koulutusasteilla. Myös am-

matillisilla aikuiskoulutuksilla on elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä tukeva tehtävä ja 

mm. Tampereen aikuiskoulutuskeskus (TAKK) on maamme suurimpia yrittäjyy-

teen valmentajia ja tutkinnon järjestäjiä, kuten yrittäjän ammattitutkinnon ja yritys-

johtamisen erikoisammattitutkinnon osalta. Yrittäjäksi ja yrityksen jatkajaksi aiko-

van neuvonnan, ohjauksen ja tukemisen laadulla on merkitystä yrityksen käynnis-

tymiseen ja menestymiseen uusissa käsissä. Myös TAKK tarjoaa yritysneuvonta-

palveluita pk-yrityksille ja yrittäjyyttä suunnitteleville. Varhaisessa vaiheessa yrittä-

jyysintentiota tai yrityskauppaprosessia tunnistettu yrittäjäksi aikovan kasvuorien-

taatio auttaa ohjausprosessissa toimivia yritysneuvojia paremmin kohdentamaan 

ohjauksensa kasvun viitekehyksen näkökulmasta. Yrittäjäksi aikovalla saattaa olla 

potentiaalista kasvuhalua, kasvukykyä ja kasvumahdollisuutta ja niihin liittyviä oh-

jauksen ja asiantuntijuuden tarvetta. 

 

Aikaisemmissa yritysten kasvututkimuksissa kasvun viitekehykset ja painopisteet 

vaihtelevat tutkijoiden, ajan ja eri koulukuntien myötä aina yrittäjistä yrityksiin ja 

yritysten resursseihin ja toimintaympäristöihin. Nämä tutkimukset ovat tarkastelleet 

kasvua, kasvuun vaikuttavia tekijöitä toimivien tai toimineiden yrittäjien tai yritysten 

näkökulmasta. Osaksi tähän on luonnollinen selitys siinä, että menossa olevista tai 

menneistä ilmiöistä ja tapahtumista on dataa saatavissa kasvun todentamiseksi ja 
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todistamiseksi. Vähän tai juuri lainkaan löytyy tukimusta, joka olisi ennustavaa ja 

tutkinut yrittäjäksi aikovan kasvuorientaatiota ennen yrittäjäksi tai yritykseen ryhty-

mistä. 

1.2. Tavoitteet ja rajaukset 

Tämän työn tavoitteina on muodostaa käsitys aikaisempien tutkimusten ja kirjalli-

suuden perusteella yritysten kasvututkimusten viitekehyksistä, kasvuun vaikutta-

vista tekijöistä, ajan ilmiöistä ja valita niistä ajalle tyypillisiä merkityksellisiä kasvun 

mahdollistavia ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on myös muodostaa 

valituista tekijöistä sovellettava viitekehys, jonka avulla olisi mahdollista saada sub-

jektiivinen ennustava käsitys yrittäjäksi tai toimivaan yritykseen yrittäjäksi aikovan 

kasvuorientaatiosta varhaisessa yrittäjäksi aikomisen vaiheessa, ennen yritykseen 

jatkajaksi tai yrittäjäksi ryhtymistä. 

 

Tutkimuskysymys 1: Millaisia kasvuyritystutkimusten viitekehyksiä on aikaisem-

missa suomalaisissa yrittäjyystutkimuksissa ja kirjallisuudessa? 

 

Tutkimuskysymys 2: Mitä kirjallisuudessa ja aikaisemmissa tutkimuksissa on ker-

rottu yritysten ja yrittäjien kasvuorientaatioista ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä? 

 

Tutkimuskysymys 3: Mitä kasvuun vaikuttavia tekijöitä voidaan tarkastella ja arvi-

oida subjektiivisesti ja valita mukaan uuteen viitekehykseen ja onko niillä jokin ole-

tussuuntavaikutus yrittäjäksi aikovan kasvuorientaatiossa? 

 

Työn tuloksien tavoitteina on toimia aihetta kokoavana, jäsentävänä ja uutta sovel-

tavaa viitekehystä muodostavana myöhempiä tutkimuksia varten. Tämän työn ul-

kopuolelle jätetään tuloksia pilotoiva, kartoittava ja mahdollinen kokeellinen osa 

kokonaan. Työssä ei myöskään arvioida muuttujien suuntavaikutusten suuruutta 

eikä ristivaikutuksia. 

1.3. Tutkimuksen toteutus ja metodologia 

Tämä diplomityö toteutetaan eksploratiivisena (uuttakartoittavana) tutkimuksena ja 

se kuvailee ja jäsentää tutkittavaa kasvuorientaation moniulotteista ilmiötä, vakiin-

nuttaa sitä koskevaa kieltä ja terminologiaa sekä pohjustaa tulevaa yrityksien jat-
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kajiksi ja yrittäjiksi aikovien ja heidän kasvuorientaatiota koskevaa tutkimusta. Rou-

tion (2007) mukaan eksploratiiviselle tutkimukselle on ominaista, että tutkija oppii 

aineistoltaan ja vasta sen käsittely näyttää, mikä metodi siihen tehoaa parhaiten. 

Myös tutkimuksen suunta saattaa muuttua prosessin aikana uuteen suuntaan, 

josta lisäaineistoa on hankittavissa, kunnes mahdollisesti lopulta myös paljastaa 

milloin enempää tutkimuskohteesta ei saada irti. Mielenkiintoisimmat kysymykset 

usein löytyvät vasta tutkimuksen loppuvaiheissa, kun tutkija on hyvin perehtynyt 

aiheeseensa. Sen lisäksi tässä työssä perehdytään muutamaan keskeisempään 

yritysten kasvun tutkimuksien viitekehyksiin ja etsitään niistä vihjeitä ja soveltu-

vuutta osittaiseenkin soveltamiseen tämän työn viitekehykseksi. Uuden soveltavan 

viitekehyksen rakentamisella ja jäsentelyllä pyritään luomaan juuri tähän tutkimus-

ongelmaan soveltuva viitekehys ja etsitään vastauksia tutkimusongelmaan. Tutki-

muksessa etsitään viitekehyksen kasvuorientaation muuttujille vaikutussuuntia 

vertailemalla ja arvioimalla aikaisempien tutkimusten antamaan tietoon ja käsityk-

siin.  

1.4. Raportin rakenne 

Luvussa 2 käsitellään yritysten ja yrittäjyyden yleiskuvaa Suomessa muutaman 

laajemman ja toistetun tai toistettavissa olevan tutkimuksen, tilastojen ja katsauk-

sien valossa sekä avataan näkökulmaa, miksi yrityksien kannattaisi kasvaa. Lu-

vussa 3 käsitellään kasvun määritelmiä ja aikaisemmissa tutkimuksissa esiinty-

neitä kasvun viitekehyksiä. Luvussa 4 käsitellään aikaisemmissa tutkimuksissa 

esitettyjä yrittäjäksi ryhtymisen malleja, motivaatiota yrittäjyyteen, yrittäjän persoo-

nallisuutta ja yrittäjän demografisia ominaisuuksia ja kaikkien niiden vaikutuksia 

yrityksen kasvuun ja kasvupyrkimyksiin. Luvussa 5 käsitellään kasvun ja kannat-

tavuuden välistä yhteyttä, kasvustrategioita ja merkittäviä kasvun lähteitä, kuten 

yrittäjän kyvykkyyksiä, johtamista, kansainvälistymistä, rahoitusta, innovointia ja 

immateriaalioikeuksia ja suojaamista, verkostojen toimintaa, megatrendejä ja fran-

chising kirjallisuuden tai aikaisempien tutkimusten näkökulmista. Luvussa 6 käsi-

tellään ja muodostetaan tutkimuksen viitekehys. Luvussa 7 esitetään tuloksia ja 

kasvuorientaation muuttujien oletusvaikutussuuntia. Luvussa 8 esitetään tutkimuk-

sen, tämän työn ulkopuolella, tulevia jatkoaikomuksia ja tuloksien pilotointia aidolla 

kohderyhmällä. Pohditaan työn tuloksien kontribuutiota ja sovellettavuutta yrittä-
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jiksi aikovien ja yritysneuvojien välisien ohjaus- ja neuvontaprosesseissa sekä ar-

vioidaan työn merkitystä ja tarjoamaa mahdollisuutta jatkotutkimuksien tekemi-

seen. Luvussa 9 summataan saavutetut tulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset. 
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2. SUOMALAINEN YRITTÄJYYS 

Tässä luvussa tarkastellaan yritysten ja yrittäjyyden yleiskuvaa Suomessa muuta-

man laajemman ja toistetun tai toistettavissa olevan tutkimuksen, tilastojen ja kat-

sauksien valossa sekä avataan näkökulmaa, miksi yrityksien kannattaisi kasvaa. 

2.1. Suomen yrittäjyys GEM tutkimuksen valossa 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM 2011) Suomea koskevan tutkimuksen 

(Stenholm, Kovalainen, Heinonen & Pukkinen 2012) mukaan Suomi menestyi hy-

vin verrattuna muihin innovaatiovetoisiin talouksiin. Suomessa yhteiskunnalliset ja 

poliittiset puitteet tukevat ja edistävät melko hyvin yrittäjyyttä. Vakiintuneessa yrit-

täjyydessä suomalaisten yrittäjyysaktiivisuus on korkeaa, mutta varhaisvaiheen 

yrittäjyydessä aktiivisuus on alhaisempaa. Suomalaisten yrittäjyystaidot, positiivi-

set yrittäjyysasenteet ja kyky havainnoida liiketoimintamahdollisuuksia, arvioidaan 

asiantuntijatahoilla korkeatasoisiksi. Suomessa on aikuisväestössä noin neljäs-

osalla hyödyntämätöntä voimavaraa, osaamista, joka ei täysimääräisesti muutu 

yrittäjyysaktiivisuudeksi eli eivät toimi yrittäjinä ja peräti 61 % tunnistaa mahdolli-

sesti hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ympäristössään. Suomen innovaatio- ja 

kasvuhalukkuus arvioidaan olevan muita innovaatiovetoisia talouksia alhaisem-

malla tasolla. Suomalainen työ- ja elinkeinoelämä hyötyy myös yrittäjyyspotentiaa-

lista ja se näyttäytyy työntekijöiden sisäisenä yrittäjyytenä, vastuullisena itsenäi-

senä toimintana, joka kanavoituu erilaisena kehittämisenä työpaikoilla ja saattaa 

johtaa uusiin innovaatioihin ja kasvuun. Sisäinen yrittäjyys on yleisempää korkeasti 

koulutettujen, miesten ja 35 - 44-vuotiaiden keskuudessa (Stenholm ym. 2012).  

 

GEM -tutkimuksen (Stenholm ym. 2012) mukaan yrityksen elinkaaren vaihe mää-

rittää kasvuorientaatiota. Innovaatio-orientoituneet yrittäjät ovat varhaisen vaiheen 

yrittäjiä ja heillä on nopean kasvun odotuksia. Riippumatta yrityksen elinkaaren 

vaiheesta suomalaiset yrittäjät suuntautuvat keskimääräistä harvemmin kansain-

välisille markkinoille, verrattuna muihin innovaatiovetoisiin talouksiin. 
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2.2. Yrittäjyys Suomen Yrittäjien jäsentilaston valossa 

Seuraavana esitetään muutamia kuvioita, jotka ovat Suomen Yrittäjien jäsenistöä 

kuvaavia tilastoja. Suomen Yrittäjien (jäsentilastoja 2012) mukaan heillä on noin 

116000 jäsenyritystä, jotka edustavat laajasti myös Suomen yrityskenttää ja ku-

vaajat edustavat suhteellisesti myös koko Suomen yritysten tilastokuvioita. Suo-

messa oli Tilastokeskuksen (Yritysrekisterin vuositilasto 2011) mukaan 322232 yri-

tystä. Poisluettuna maa-, metsä- ja kalatalousyritykset, yrityksiä oli 266062. Suo-

men kaikista yrityksistä 99,8 prosenttia on pieniä ja keskikokoisia, pk-yrityksiä eli 

alle 250 henkilöä työllistäviä. Kansantaloudellisesta näkökulmasta pk-yritysten 

merkitys on erittäin tärkeä. Työpaikat syntyvät suurimmilta osin pk-yrityksiin. Yrit-

täjinä ja palkansaajina henkilöstöä oli 1 486 000 ja liikevaihtoa kertyi 385,2 miljar-

dia euroa. Uusia yrityksiä oli 3300, joka oli prosentin verran enemmän kuin edel-

lisvuonna ja henkilöstöä kolme prosenttia eli 42100 henkilöä enemmän kuin edel-

lisvuonna. Liikevaihto kasvoi seitsemän prosenttia kuten edellisenäkin vuonna ja 

kasvu 26,3 miljardia euroa. (SVT 2011). 

 

Kuviossa 1 on kuvattu Suomen yrittäjien toimialajakaumat. Palvelut ovat ylivoimai-

sesti suurin toimiala ja ne muodostavat lähes puolet kaikista yrityksistä. 

 

 

 

Kuvio 1. Suomen Yrittäjien jäsenistön toimialajakauma. (Suomen Yrittäjien 
jäsentilastot 2012) 

5,0 %

5,9 %

9,8 %

17,8 %

18,2 %

43,2 %

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Muut toimialat

Liikenne

Teollisuus

Rakennus

Kauppa

Palvelut



18 
 

 

Kuviossa 2 on kuvattu yritysten yhtiömuotojakaumaa ja noin puolet on osakeyhti-

öitä ja reilu kolmannes elinkeinon harjoittajia. 

 

 

 

Kuvio 2. Suomen Yrittäjien jäsenistön yhtiömuotojakauma. (Suomen Yrittä-
jien jäsentilastot 2012) 
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Kuviossa 3 on kuvattu kokojakaumat henkilöstön määrän mukaan ja mikroyrityksiä 

eli alle 10 hengen yrityksien osuus on 93,2 % kaikista yrityksistä ja lähes 55 pro-

senttia on yksinyrittäjiä, joka on huomattavan suuri osuus kaikista yrittäjistä. 

 

 

 

Kuvio 3. Suomen Yrittäjien jäsenistön kokojakauma (Suomen Yrittäjien jä-
sentilastot 2012). 
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Kuviossa 4 on esitetty yrittäjien koulutusjakauma, jonka mukaan yliopisto- tai kor-

keakoulututkinnon suorittaneiden osuus on 21,4 prosenttia ja lähes kolmannes am-

mattikoulun tai vastaavan koulutuksen saaneita. 

 

 

 

Kuvio 4. Suomen Yrittäjien jäsenistön koulutusjakauma (Suomen Yrittäjien 
jäsentilastot 2012). 

 

 

Kuvio 5. Suomen Yrittäjien jäsenistön ikäjakauma (Suomen Yrittäjien jäsenti-
lastot 2012). 
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Yrittäjien keski-ikä on kasvamassa ja yrittäjien suuret ikäpolvet vanhenevat (ks. 

edellä kuvio 5). Tästä on seurauksena mahdollisuuksia ja avoimia yrittäjäpaikkoja 

on valtakunnassa avautumassa tulevina vuosina runsaasti. 

 

Kasvuyritykseksi määritellään yritys, jonka henkilöstö kasvaa kolmen vuoden tar-

kastelujaksolla vähintään keskimäärin 20 prosenttia vuodessa. Kasvuyritysten 

määrä on Suomessa hienoisessa laskussa. Kaudella 2010–2013 niitä oli yhteensä 

798 kpl. Aikaisempaan kauteen (2009–2012) verrattuna kasvuyritysten lukumäärä 

väheni 13 yrityksellä. Kaikista kasvuyrityksistä nk. nopean kasvun l. gaselli-yrityk-

siä oli 130 yritystä l noin reilu 16 % kaikista kasvuyrityksistä. Kasvun taustatekijöitä 

olivat fuusiot 137 (kpl), kotimaiset konsernit 191 (kpl), ulkomaalaisomisteiset kon-

sernit 53 (kpl) ja aidon kasvun yritykset 430 (kpl). Yhteensä kasvuyritykset työllis-

tivät noin 73 700 henkeä ja niiden liikevaihto oli 17,9 miljardia euroa. (TEM, Yritys-

katsaus 2015). 

 

 

 Kasvuyritysten lukumäärä ja liikevaihto toimialoittain (TEM, Yritys-

katsaus 2015). 

 

 luku-
määrä  

liikevaihto (mrd. €) 

Teollisuus 110 2,7 
Rakentaminen 145 3,0 
Kauppa 97 7,7 
Kuljetus ja varastointi 45 1,0 
Informaatio ja viestintä 93 1,2 
Ammatillinen toiminta 90 0,9 
Hallinto- ja tukipalvelut 115 0,5 
Terveys ja sosiaalipalvelut 51 0,4 
Muut toimialat 52 0,4 

 

 

2.3. Yrittäjyys valtakunnallisen omistajanvaihdosbarometrin valossa 

Tämän työn kannalta merkityksellistä on miltä suomalainen yrittäjyys näyttää val-

takunnallisen omistajanvaihdosbarometrin (Varamäki, Tall, Sorama & Katajavirta 

2012a) mukaan, koska työn tuloksia tullaan hyödyntämään yrityksien jatkajiksi ai-
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kovien kasvuorientaation arvioimisessa, ohjauksessa, valmennuksessa ja neuvon-

nassa. Suomessa yrittäjät ovat hyvää vauhtia ikääntymässä ja kuten aiemmin esi-

tetyssä kuviossa 5 nähdään, niin yrittäjistä noin lähes 50 % on yli 50-vuotiaita ja yli 

60-vuotiaita on noin 18 % Suomen Yrittäjien jäsenistöstä. Toisin sanoen Suo-

messa on noin 74000 yrittäjää, jotka ovat 55 – 74-vuotiaita (Varamäki ym. 2012a; 

Rantanen 2012). Yrittäjien ikääntyminen tarkoittaa vääjäämättä sitä, että he tule-

vina lähivuosina luopuvat yrityksistään ja tulevat jäämään eläkkeelle yritystoimin-

nastaan. Omistajanvaihdosbarometri 2012 kysely lähetettiin Suomen Yrittäjien kai-

kille 55 vuotta täyttäneille jäsenyrittäjille. 

 

Varamäki ym. (2012a, 29) mukaan yrityksensä päävastuusta luopumisen ajankoh-

daksi barometriin vastanneista yrittäjistä 51 % suunnitteli luopuvansa vuosien 2015 

– 2020 aikana. Luku on erittäin merkittävä ja sen mukaan lähivuodet tulevat ole-

maan erittäin mielenkiintoiset ja jopa suotuisat yritysostoa suunnittelevalle tai yrit-

täjäksi aikovalle uudelle yrittäjälle. Yrityksistä luopumisen ja lopettamisen määräl-

liset huippuvuodet sekoittavat markkinoita ja tarjoavat yrityksille mahdollisuuden 

markkinoiden uudelleen järjestymiseen. Yrityksien laaja tulo myyntimarkkinoille 

tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa liiketoimintaa yritysostojen ja toiminnan laajen-

tamisen kautta. Kuviossa 6 on esitetty barometriin (Varamäki ym. 2012a, 29) vas-

tanneiden ajatukset ajankohdasta, jolloin ajattelee luopuvansa yrityksestänsä. Tut-

kimus ei kerro sitä, miten aikomukset jakautuvat 2015 – 2020 vuosien sisällä.  
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Kuvio 6. Yritystoiminnasta luopumisen arvioitu ajankohta (Varamäki ym. 
2012a, 29). 

Tutkimukseen (Varamäki ym. 2012a) vastanneista koko Suomea edustavien jat-

kuvuusnäkymät tulosten (ks. taulukko 2) mukaan 20 % yrityksissä jatkaja tulee 

oman perheen tai lähisuvun piiristä ja tällöin puhutaan sukupolvenvaihdoksesta. 

Yrityksen muut omistajat jatkavat toimintaa 10 % vastauksissa. Merkittäviä ja mie-

lenkiintoisia olivat tulokset, joiden mukaan 38 % tapauksissa yritys myydään ulko-

puolisille ja peräti 28 % vastaajista arvioi, että yritystoiminta lopetetaan. Edellä mai-

nitut luvut suhteutettaessa aikaisemmin ilmoitettuun 74000 yrittäjään, niin tämä tar-

koittaisi noin 28000 myytäväksi tulevaa yritystä seuraavien kymmenen vuoden ai-

kana. Yrityksistä luopumisen ja myynnin jakautuessa tasan, se tarkoittaisi sitä, että 

vuosittain tulee noin 2800 toimivaa yritystä myyntiin. Omistajanvaihdosbarometrin 

(Varamäki ym. 2012a) mukaan yrityksestä luopumisen ajankohta siirtyi kahdesta 

oleellisesta syystä: yritykselle ei ollut jatkajaa tiedossa ja/tai yrittäjän eläkekertymä 

oli niukka ja toimeentulon niukkuus pakotti jatkamaan yritystoimintaa.  
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Taulukossa 2 on omistajanvaihdosbarometrin (Varamäki ym. 2012a, 28) mukaan 

yritysten jatkuvuusnäkymät maakunnittain. Alueellisia eroavaisuuksia löytyi ja mm. 

eniten yritysten myymistä ulkopuolisille tahoille arvioitiin Pohjois-Karjalassa, 

Lapissa ja Etelä-Karjalassa. Pirkanmaan osalta vastaava luku on 6 prosenttiyksik-

köä suurempi kuin koko Suomen keskiarvo. 

 

 

 Yritysten jatkuvuusnäkymät maakunnittain (Varamäki ym, 2012a, 

28). 

Mikä ajattelette yri-

tyksenne tulevai-

suuden olevan, kun 

itse luovutte pää-

vastuusta yrityk-

sessänne? 

Sukupol-

ven-vaih-

dos 

 

% 

Muut omista-

jat jatkavat 

toimintaa 

 

% 

Yritys myy-

dään ulko-

puolisille 

 

% 

Yrityksen toi-

minta loppuu 

 

% 

Pohjois-Karjala 21 6 49 23 

Lappi 25 7 47 21 

Etelä-Karjala 16 4 45 35 

Kymenlaakso 22 8 44 25 

Pirkanmaa 17 11 44 28 

Keski-Suomi 18 11 43 28 

Etelä-Savo 19 5 42 34 

Varsinais-Suomi 23 10 42 25 

koko Suomi 20 10 38 28 

Etelä-Pohjanmaa 29 11 38 22 

Pohjois-Savo 21 11 38 30 

Päijät-Häme 18 14 38 31 

Kanta-Häme 22 12 38 29 

Pohjanmaa 29 11 37 23 

Kainuu 30 6 36 27 

Uusimaa 19 11 35 35 

Satakunta 19 11 35 35 

Pohjois-Pohjanmaa 26 11 35 28 

Keski-Pohjanmaa 33 7 35 26 
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Vaikka yritystoiminnan lopettamisen kannalla olevien vastausten suhteellinen 

määrä vaikuttaa suurehkolta ja antaa aihetta pohdintaan yritysten mahdollisesta 

elinkelpoisuudesta ja kansantaloudellisen menetyksen merkityksestä, niin Vara-

mäen ym. (2012a, 116) mukaan asiassa ei ole syytä huoleen, sillä useimmissa 

tapauksissa toiminnan lopettamista aikoneissa yrityksissä toiminnan kannattavuus 

oli heikkoa tai tappiollista, eikä niissä olisi ollut riittävää potentiaalia jatkajalle. Va-

ramäen ym. (2012a, 116) mukaan yritykset, jotka menestyivät ja niissä oli potenti-

aalia jatkajille, kunnostautuivat myös tiedon ja osaamisensa jakajina jatkajille. Va-

ramäen ym. (2012a, 116) mukaan yritykset, jotka mielsivät itsensä perheyri-

tykseksi ja joissa oli jatkaja tiedossa, olivat myös kehittäneet yritystään määrätie-

toisesti strategiansa mukaan ja otettu tietoisia ja hallittuja riskejä kehittämistyössä. 

Huomionarvoista (Varamäki ym. 2012a, 116) on myös toimenpide-ehdotus, jonka 

mukaan julkisia omistajanvaihdostoimenpiteitä eli julkisia resursseja kannattaa 

suunnata portfolio- ja sarjayrittäjille sekä yrityksen kehittämiseen panostaville per-

heyrityksille. 

2.4. Kasvun hyödyt 

Pk-yritysbarometrin (Lindholm, Lemmelä & Malinen 2013, 22) mukaan kolmannes 

pk-yrityksistä pyrkii säilyttämään asemansa ja 18 prosentilla vastaajista ei ole min-

käänlaista kasvutavoitetta ja kaksi prosenttia ilmoittaa lopettavansa yritystoimin-

tansa seuraavan vuoden aikana. Vastaavasti 8 prosenttia pk-yrityksistä Lindholmin 

ym. (2013) mukaan ovat voimakkaasti kasvuhakuisia ja 39 prosenttia aikoi kasvaa 

mahdollisuuksien mukaan. Luvut ovat säilyneet melko tasaisina pk-yritysbaromet-

reissa viime vuosina ja Laukkanen (2007, 38) on tehnyt saman havainnon ja hä-

neen mukaan hieman alle puolet pk-yrityksistä on yleensä kasvuhaluttomia. Lauk-

kasen (2007, 38) mukaan suurin osa ilmoittaa perusteluksi yrityksen olevan sopi-

van kokoinen. Kasvuhaluttomuutta (Laukkanen 2007, 38) perustellaan myös ha-

luttomuudella riskinottoon, työvoimakustannusten kasvamisella ja työvoiman saa-

tavuuden haasteilla sekä kilpailutilanteella ja markkinoiden riittämättömyydellä. 

Laukkasen (2007, 38) mukaan kasvun rahoituksen resurssien puuttumisella pe-

rusteli kasvuhalottomuuttaan noin 6–7 prosenttia pk-yritysbarometriin vastan-

neista. 
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Laukkanen (2007, 39 - 40) esittää myös useita näkemyksiä siitä, miksi yrittäjän 

kannattaisi kasvattaa yritystään. Itsensä työllistävien yritysten riippuvaisuus yrittä-

jästä itsestään on yritykselle riski. Yrittäjällä harvoin riittää voimavaroja yrityksen 

kehittämiseen ja yksin työskentely voi olla myös uuvuttavaa pitkän ajan kuluessa. 

Näistä edellä kuvatuista syistä olisi perusteltua yrittäjän pyrkiä kasvattamaan yri-

tystään tai kehittämään toimintoja niin, että henkilöstöresurssien lisääminen mah-

dollistuisi. (Laukkanen 2007, 39).  

 

Yrityksen johtamisen haastavuuden Laukkanen (2007, 39) näkee samanlaisena 

riippumatta yrityksen koosta. Yrittäjän tulee kaikesta huolimatta johtaa yritystään 

valitsemansa strategian mukaisesti ja hoitaa yrityksen liiketoiminnan ja muut pe-

rustekijöiden hallintaan liittyviä tehtäviä yhtälailla isossa kuin pienemmässäkin yri-

tyksessä. (Laukkanen 2007, 39).  

 

Yrityksen välittämä mielikuva sidosryhmillensä omasta toiminnastaan ja luotetta-

vuudestaan on erilainen, kun toimitaan jo vakiintuneilla markkinoilla (Laukkanen 

2007, 39). Yrityksen koko, tuloksellisuus ja resurssit yhdistettynä hyviin toimintata-

poihin ja luotettavuuteen ovat monien sidosryhmän edustajien arvostamia ominai-

suuksia, oli kyseessä esimerkiksi tavarantoimittaja, alihankkija, yhteistyöyritys tai 

rahoittaja. (Laukkanen 2007, 39). 

 

Yrityksen uudistumisen kannalta (Laukkanen 2007, 39) isommasta koosta on etua 

ja isompi yrityskoko mahdollistaa paremman uudistumiskyvyn. Markkinoiden 

muuttumisen, kilpailijoiden toimien ja teknologian muuttumisen vaikutuksesta, yri-

tyksen liiketoimintaan kohdistuu uudistumisen tarvetta ja paineita. Uudistumiseen 

tähtääviä kehittymishankkeita yritys saattaa toteuttaa useita ja osa niistä onnistuu 

ja osassa hankkeita panostus ei tuota toivottua vaikutusta ja tulosta. Pienellä yri-

tyksellä on pienet resurssit panostaa kehittämiseen ja panostus epäonnistunee-

seen hankkeeseen voi olla pienen yrityksen kannalta kohtalokasta. Suurempi yri-

tys pystyy paremmin kantamaa yksittäisen epäonnistuneen uudistumishankkeen 

vaikutukset. (Laukkanen 2007, 39). 

 

Yrityksen liiketoiminnan perustuminen (Laukkanen 2007, 39 – 40) vakaalle perus-

talle ja yrityksen kasvua sekä kannattavuutta yleensä kuvastavat yrityksen ase-

moituminen markkinoilla, brändin vahvuus ja tunnettuus. Laukkanen (2007, 39) 
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viittaa amerikkalaisiin arvioihin, joiden mukaan kasvuyritysten todennäköisyys sel-

viytyä on nelinkertainen muihin yrityksiin verrattuna. 

Yrityksen suurempi koko ja yrityksen kasvu antavat paremman mahdollisuuden 

omistajilleen vaurastumiseen kuin esimerkiksi työpaikkayritys, joka työllistää vain 

yrittäjän itsensä ja ansaintaraja tulee vastaan aikaisemmin niukempien resurssien 

vuoksi kuin isommalla yrityksellä. Kasvun ei tarvitse olla jatkuvaa, vaan yritys voi 

hakea toimintaansa ja markkinoihin nähden optimaalisempaa suurempaa kokoa. 

(Laukkanen 2007, 39 - 40). 

 

Yrittäjä joutuu jossain vaiheessa luopumaan yrityksestään ja millaiseksi yritys on 

kehittynyt tai kehitetty, vaikuttaa mahdollisien ostajien ja jatkajien kiinnostumiseen 

luovutettavasta yrityksestä. Laukkasen (2007, 40) mukaan vakaat, kannattavat ja 

vahvat pk-yritykset, joissa on jotain strategisesti arvokasta, osaamista, markkina-

asemaa, aineettomia oikeuksia, innovaatioita tai hyvää kehittäjä- ja innovaatio-or-

ganisaatiota, ovat helpommin isompien toimijoiden kiinnostuksen kohteita. Yrityk-

sen koko ja asema vaikuttavat kiinnostavuuteen ja (Varamäki ym. 2012a, 26) omis-

tajanvaihdosbarometrin mukaan yksin itsensä työllistävistä yrittäjistä 55 % aikoi 

lopettaa yrityksen ja tähän oletettavasti vaikuttavat näiden yrityksien niukka kan-

nattavuus ja niukat kehittämisen mahdollisuudet sekä heikot tulevaisuuden näky-

mät ja vähäinen kiinnostavuus potentiaalisten jatkajien tai ostajien taholta. 
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3. KASVUYRITYKSEN MÄÄRITELMIÄ JA KASVUN VIITEKE-
HYKSIÄ KIRJALLISUUDESSA 

Kasvun määritelmät ja mittarit vaihtelevat tutkimuksesta toiseen ja siten kasvutut-

kimuksien tulosten vertailtavuus on hankalaa. Heinosen (2005, 26) mukaan kas-

vututkimuksien määritelmiin ja kasvun määritelmien vaikutuksiin tuloksissa ei kiin-

nitetä tarpeeksi huomiota. Kasvun määritelmissä ja mittaamisessa esiintyy kah-

denlaista koulukuntaa: Osa on sitä mieltä, että tutkijoiden pitäisi löytää vain yksi tai 

muutama yleisesti hyväksytty kasvun käsite ja osa tutkijoista korostaa, että yrityk-

sen kasvu on moniulotteinen ilmiö, jonka mittaamiseen tarvitaan useita menetelmiä 

ja määritelmiä. (Heinonen 2005). 

 

Heinosen (2005, 27) mukaan yleisimpiä ja tyypillisiä kasvun mittareita ovat mm. 

liikevaihdon tai myynnin kasvu ja erityisesti tulisi huomioida niiden kasvun suunni-

telmallisuus, säännöllisyys ja pysyvyys, vai onko kyseessä reagointi kasvanee-

seen kysyntään. Toinen tyypillisiä kasvun mittareita ovat henkilöstömäärän kasvu, 

joka voi olla orgaanista tai ei-orgaanista. Orgaaninen kasvu on yrityksen olemassa 

olevien resurssien mukainen kasvu ja ei-orgaaninen kasvu esimerkiksi yritysosto-

jen myötä tapahtuva kasvu. Kasvun kannattavuus sekä tulos ja voitto ovat eräitä 

kasvututkimuksissa hyödynnettyjä mittareita. (Heinonen 2005). 

 

Heinosen (2005, 34) mukaan kasvun tarkasteluun voidaan ottaa mukaan toimin-

nallinen kasvu, joka on saatu aikaan strategisilla valinnoilla ja resursseilla. Toimin-

nallista kasvua kuvaavia mittareita ovat mm. yritysjohdon ja henkilöstön koulutta-

minen, uudet tuotteet ja teknologiat, suunnitelmallisuuden lisääntyminen, laajentu-

minen uusille (vienti) markkinoille, asiakasrakenteen muutokset, yritysten välinen 

yhteistyö, investointien ja lainojen määrä sekä omistuspohjan laajuus. Eräs strate-

ginen valinta ja toiminnan laajentamisen malli voi olla, että yritysjohto tai omistaja 

tai omistajat perustavat uuden yrityksen olemassa olevan yrityksen rinnalle. Tällöin 

voidaan puhua portfolioyrittäjyydestä, jolloin se näyttäytyy uusien yritysten synty-

misenä, eikä niinkään yksittäisen yrityksen kasvamisena. Muuta kasvua mittaavia 

mittareita voivat olla markkinaosuuden kasvu, joka on kytköksissä myynnin ja lii-

kevaihdon kasvun kanssa sekä tuotannon määrän kasvu, joka saadaan aikaiseksi 

tuotantoprosesseja tehostamalla tai investoimalla ja kapasiteettia nostamalla. 

(Heinonen 2005). 
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Heinosen (2005, 52) mukaan yritysten positiiviset kokemukset kasvusta lisäävät 

kasvupyrkimyksiä ja suuremmat pk-yritykset täyttävät useimmat kasvuyrityksen 

määritelmät. Elinkeinoelämän keskusliitto käyttää EU:n suosittamaa pk-yrityksien 

määritelmää, joka on tullut voimaan 1.1.2005 alkaen. Taulukossa 3 on esitetty ko-

mijakoinen määritelmä mikroyrityksen, pienen ja keskisuuren yrityksen henkilökun-

nan, liikevaihdon ja taseen loppusumman mukaan. 

 

 

 Pk-yrityksien määritelmät. 

Yritysluokka Henkilökunta, lkm Liikevaihto, € tai Taseen loppu-
summa, € 

Mikro < 10 ≤ 2 M€  ≤ 2 M€ 
Pieni 10 - 49 ≤ 10 M€  ≤ 10 M€ 
Keskisuuri 50 - 249 ≤ 50 M€  ≤ 43 M€ 

 

 

Kasvuyrityksen määritelmä ei ole aivan yksiselitteinen käsite ja esimerkiksi työ- ja 

elinkeinoministeriö (Immonen 2012) soveltaa omissa raporteissaan ja katsauksis-

saan OECD:n ja Eurostatin määritelmää kasvuyrityksestä, jonka mukaan yritys 

työllistää alkutilanteessa 10 henkeä ja työllisyyden kasvu on vähintään 20 % seu-

raavina kolmena vuotena. Tämä tarkoittaa, että 10 hengen yritys kasvaa seuraa-

vana vuotena vähintään 12 työllisen, seuraavana 15 työllisen ja sitä seuraavana 

18 työllisen yritykseksi. Määritelmä on varsin tiukka, osittain jopa kapea-alainen ja 

se jättää huomattavan osan yrityksiä määritelmärajojensa ulkopuolelle. Nopean 

kasvun yrityksen niin kutsutun gaselliyrityksen kasvun määritelmä on alkuperäisin 

Yhdysvalloista (Taponen 2011, 6) ja määritelmän mukaan yrityksen lähtötilanteen 

liikevaihto on vähintään 100 000 US$ ja vuotuinen liikevaihdon kasvu on 20 pro-

senttia neljän peräkkäisen vuoden aikana. Sittemmin on tullut mukaan toisenlainen 

määritelmä, jossa yrityksen vuosittainen palkkasumman kasvu on 50 prosenttia 

kolmena peräkkäisenä vuotena (Taponen 2011, 18). Yrittäjä saattaa pitää yritys-

tään kasvuyrityksenä vallan muiden kriteerien perusteella ja yrityksen kasvu saat-

taa näyttäytyä hyvinkin moniulotteisena ja kompleksisina toimenpiteinä ja kasvu-

pyrkimyksinä. 

 

Kasvuyrityksen käsitettä ja määritelmää on avattu mm. Tekesin katsauksessa (So-

rama & Saarakkala 2009). Kasvuyrittäjyyskatsauksessa Sorama ja Saarakkala 
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(2009) ovat todenneet yhtälailla haasteelliseksi kasvuyrittäjyyden määrittämisen, 

koska kasvuyrityksen tunnistamisen kriteereissä on eroavaisuutta riippuen tutki-

muskontekstista ja yhdenmukaista näkemystä ei ole kasvuyrityksen tunnistami-

sesta. Tutkimustilanne ja tulokset viestinee, että aikaisemmat tutkimukset ovat 

osoitusta siitä, että yrityksen kasvu on usean muuttujan yhteisvaikutusten ja ehkä 

osittain myös suotuisien sattumuksien summa.  

 

Sorama ja Saarakkala (2009) jakavat yrityksen kasvutekijät kolmeen eri ryhmään: 

Yksilöön/yrittäjään, yritykseen ja ympäristöön liittyviin kasvutekijöihin. Kuviossa 7. 

on esitetty Soraman ja Saarakkalan (2009, 29) tutkimuksessa käytetty kasvun vii-

tekehys.  

 

 

 

Kuvio 7. Kasvun viitekehys (Sorama & Saarakkala 2009, 29). 
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Yrityksen kasvuun saattaa liittyä yrittäjän taustatekijät kuten koulutus ja aikai-

sempi kokemus yrittämisestä, yritystoiminnasta ja liiketoiminnan johtamisesta tai 

vahva kokemus innovoinnista ja syvää osaamista usealta yritystoiminnan menes-

tymiseen vaikuttavalta osa-alueelta. Sorama ja Saarakkala (2009) viittaavat aikai-

sempien tutkimusten ja tilastojen tuloksiin ja heidän mukaan parhaimmat kasvun 

eväät ovat yrittäjillä, joilla on pitkälle viety koulutus ja laaja kokemus johtamisesta 

ja hyvä toimialansa tuntemus. Yrittäjän suhteella yritykseensä arvellaan olevan 

merkitystä kasvuyrittäjyyteen ja kasvuyrityksissä perustajayrittäjän osuus oli suu-

rempi.  

 

Yrittäjän iän myötä (Sorama & Saarakkala 2009, 5 – 29) kasvumotivaatio hiipuu ja 

kasvusuuntautuneiden yritysten yrittäjien ikä pääsääntöisesti on alle 40 vuotta. Ai-

kaisempi johtajakokemus vaikuttaa yrityksen kasvuun (Sorama ja Saarakkala 

2009, 5) suotuisasti keskimäärin 12 – 37 prosenttiyksikköä. Korkeakoulutus vas-

taavasti lisää kasvua 19 - 27 prosenttiyksikköä (Sorama ja Saarakkala 2009, 5).  

 

Jäljempänä luvussa 4 on tarkasteltu yrittäjästä johtuvia tekijöitä ja siellä on todettu, 

että yrittäjän aikaisemmalla johtamis- ja yrittäjäkokemuksella ei ole ollut yhteyttä 

kasvuhalukkuuteen vakiintuneessa yrittäjyydessä. Tämä saattaa viitata siihen, että 

yritykset voivat myös kasvaa muidenkin asioiden vaikutuksesta kuin yrittäjästä joh-

tuvista tekijöistä tai kasvuhalukkuudesta. Voidaan esimerkiksi arvella, että yrityk-

seen on saattanut tulla ulkopuolelta ”kasvuenergiaa” uusien omistajien myötä, joilla 

onkin kasvuhalua ja -kykyä tai hallitukseen on saatu ”kasvuenergiaa” uuden osaa-

van ja kokeneen hallitusjäsenen kautta tai suotuisien tapahtumien ja tilaisuuksiin 

tarttumisella, ja jopa sattumilla voi olla vaikutusta. Yritys voi myös toimia kasvavalla 

toimialalla ja kasvavilla markkinoilla, jolloin markkinavoimat vetävät yrityksen 

kasvu-uralle. Huomioitavaa on, että markkinat eivät kasva loputtomasti, vaan saat-

tavat hiipua monestakin syystä, kuten uudet paremmat innovaatiot ja palvelut kor-

vaavat olemassa olevat tuotteet, uudet kilpailijat tulevat markkinoille, kasvava ja 

monipuolistuva tarjonta, hinnat halpenevat, teknologiat vanhenevat ja kulutuskäyt-

täytyminen muuttuvat. Syitä markkinoiden hiipumiseen on lukuisia. 

 

Soraman ja Saarakkalan (2009, 7) mukaan yrityksen iällä on yhteys kasvuorien-

taatioon ja he viittaavat kirjallisuudesta saamiinsa havaintoihin: Mitä vanhempi yri-

tys, sitä hitaampi kasvu ja vastaavasti voimakkaampi kasvu nuoremmilla yrityksillä. 
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Pienissä yrityksissä (Sorama & Saarakkala 2009) kasvuorientaatio on lähes yhtä 

kuin yrittäjän kasvuorientaatio ja kasvuorientaatio saattoi näyttäytyä yrityksen ar-

voissa ja panostuksena tuotekehitykseen sekä riskinottona ja proaktiivisina pää-

töksien tekoina johtamisessa. 

 

Yrityksen (Sorama ja Saarakkala 2009, 11) kasvun kiihdyttimenä saattaa toimia 

uusi tuoteinnovaatio, joka voi olla tuote tai palvelu tai niiden yhdistelmä, prosessi-

innovaatio tai jokin uusi toimintamalli. Soraman ja Saarakkalan (2009) mukaan yri-

tys voi uusien tuotteiden avulla saada väliaikaisen kilpailuedun markkinoilla patent-

tien, patenttiprosessin viiveen tai viiveajan turvin ennen kuin kilpailijat saavat oman 

tuotteensa markkinoille. 

 

Kasvuyrityksen tyypillisiä piirteitä ovat Heinosen (2005, 57) mukaan: 

 ”Ovat kasvaneet jo aiemmin (liikevaihdoltaan ja henkilöstöltään keskimää-

räistä suurempia) 

 Ovat kokeneita (keskimääräistä vanhempia) 

 Toimivat palvelualoilla tai teollisuudessa 

 Markkina-alue laaja (valtakunnallinen tai kansainvälinen) 

 Omistuspohja on lavea (vähintään kaksi omistajaa) 

 Taloudelliset resurssit ovat kunnossa (keskimääräistä parempi taloudelli-

nen tilanne)” 

Tärkeimmäksi poikkeukseksi Heinonen (2005, 58) mainitsee: 

 ”Pienet ja nuoret yritykset ovat muita useimmin huomattavan nopeasti kas-

vavia.” 

 

Heinosen (2005, 59) mukaan on vaikea tunnistaa kasvuyrityksiä, koska jokaisessa 

yrityksessä on löydettävissä kasvuyrityksen tunnusmerkistön täyttäviä ominai-

suuksia ainakin osittain. Heinonen arvioi, että on kuitenkin merkityksellistä yhteis-

kunnan kannalta pyrkiä tunnistamaan kasvuyritykset ja kohdistaa niihin erityisesti 

yrittäjyyspoliittisesti suunniteltuja tukimuotoja, mutta liian mustavalkoisesti ei tulisi 

tuloksia tulkita (Heinonen 2005).  

 

Heinosen (2005, 119) mukaan yrityksen kasvun toteutumiseksi tulee kolmen sa-

manaikaisen ehdon olla voimassa: Kasvuhalu, kasvukyky ja kasvumahdollisuus. 
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Kasvuhalulla Heinonen (2005, 121) viittaa yrittäjän, yritysjohdon ja omistajien sub-

jektiivisiin piirteisiin ja ominaisuuksiin, persoonallisuuteen ja psykologisiin tekijöi-

hin, jotka tukevat aikomusta ja motiivia kasvaa. Kasvuhalua Heinonen (2005, 121) 

selvitti kysymyksellä: ”Pyrkiikö yrityksenne kasvamaan?”. Kasvukyvyllä Heinonen 

(2005, 122) viittaa yrityksen resursseihin ja osaamiseen, joita kyetään hyödyntä-

mään kasvun tekemiseksi. Kasvukykyä Heinonen selvitti mittaamalla asenneväit-

tämää: ”Yrityksemme kasvua hankaloittaa se, että yrityksen johdon taidot eivät riitä 

suuremman organisaation johtamiseen”. Kasvumahdollisuudella Heinonen (2005, 

121) viittaa yrityksen ulkoisiin ympäristössä olevien mahdollisuuksien hyödyntämi-

senä kasvun toteuttamiseksi. Kasvumahdollisuutta Heinonen (2005, 121) selvitti 

mittaamalla asenneväittämää: ”Yrityksemme kasvua hankaloittaa oman toimi-

alamme kokonaismarkkinoiden pieneneminen”. Heinonen (2005, 123) esitti tulok-

set kahdeksan vaihtoehdon yhdistelmänä, jotka on esitetty taulukossa 3.  

 

 

 Kasvuhalu, kasvukyky, kasvumahdollisuus sekä niiden väliset yh-

distelmät (mukaillen Heinonen 2005, 123). 

Kasvun ehdot 

(H) Kasvuhalu 

(K) Kasvukyky 

(M) Kasvumahdollisuus 

Kasvun ehtojen yhdistelmät 

1.A Halu, kyky ja mahdollisuudet 

2.B Kyky ja mahdollisuudet, muttei halua 

3.B Halu ja kyky, muttei mahdollisuuksia 

4.B Halu ja mahdollisuudet, muttei kykyä 

5.C Kyky, muttei halua eikä mahdollisuuksia 

6.C Mahdollisuudet, muttei kykyä eikä halua 

7.C Halu, muttei kykyä eikä mahdollisuuksia 

8.D Ei halua, ei kykyä eikä mahdollisuuksia 

 

 

Potentiaalisimmat kasvajat ovat A –ryhmässä, jossa kaikki ehdot täyttyvät. B-ryh-

mässä ovat ne, joilla täyttyvät kaksi ehtoa kolmesta. C-ryhmässä ovat ne, joilla 

täyttyy yksi ehto kolmesta ja viimeisenä D-ryhmä, joissa mikään ehto ei täyty.  
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4. YRITTÄJÄSTÄ JOHTUVIEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSIA 
KASVUORIENTAATIOON 

Tässä luvussa käsitellään mahdollisia yrittäjästä johtuvia, ominaisuuksien ja valin-

tojen vaikutuksia kasvuorientaatioon. Yrittäjyys voi olla työn imua, sattumaa tai 

pakkoa ja kaikilla niillä on omanlaisensa mahdolliset vaikutukset yrityksen kasvuun 

ja yrittäjän asenteisiin, arvoihin ja haluun kasvattaa yritystään. 

4.1. Yrittäjäksi ryhtymisen reittien vaikutus yrityksen kasvuun 

Kirjallisuudessa on kuvattu useita erilaisia viitekehyksiä yrittäjäksi ryhtymisen ja 

kasvun poluista ja malleista. Heinonen (2005) esittävät kirjassa ”Kasvun Olemus 

ja Reitit” yrityksien kasvun reittejä ja vaiheita olevan useita ja hyvin yksilöllisiä ja 

sisältävän yrittäjälle erityyppisiä valintatilanteita. Kasvu ei ole yksiselitteinen ilmiö, 

vaan hyvinkin dynaaminen ja vaihteleva, kuten ovat myös yrittäjäksi ryhtymisen 

reitit. Heinosen (2005, 119) mukaan kasvun toteutumiselle on kolme ehtoa: Kas-

vuhalu, kyky ja mahdollisuus. Kasvustrategiassa on tehtävä päätöksiä näiden kol-

men samaan aikaan voimassa olevan ehdon mukaan, jotta kasvu toteutuisi. Yksi-

lön omassa henkilökohtaisessa prosessissa ryhtyä yrittäjäksi ovat voimassa sa-

mankaltaiset elementit: Halu ja tarve, kyky ja mahdollisuus ryhtyä yrittäjäksi.  

 

Yrittäjäksi (Kirkwood 2009, Varamäki ym. 2012b) ryhtymisen motivaatiotekijöissä 

näyttäytyvät käsitteet ”push” ja ”pull” motivaatiotekijät, jotka joko työntävät tai ve-

tävät yrittäjyyteen. ”Yrittäjyyden houkutteet” pull-voimat ovat ulkoisia tapahtumia, 

jotka kannustavat yrittäjyyteen, esim. muutos markkinoilla ja myönteisiksi koetut 

asiat, jotka vetävät yrittäjyyteen. Pull-tekijöiden vaikutuksesta yrittäjiksi ryhtyneet 

ovat tyytyväisiä itsensä toteuttajia ja heillä on halu saada jotain omaa aikaan sekä 

mahdollisesti odotukset paremmista tuloista. Yrittäjyyteen vetävien voimien vaiku-

tuksesta tulleilla on lähtökohtaisesti mahdolliseen kasvuun tähtääviä edellytyksiä, 

motivaatiota ja tahtoa. 

 

Pakkoyrittäjyys, yrittäjyyden pakotteet, push-voimat työntävät yrittäjyyteen ja heitä 

luonnehditaan yrittäjyyteen ajautuneiksi, jotka ovat aiempaan tilanteeseensa tyy-

tymättömiä. Kantolan (2014) mukaan yrittäjyyteen on mahdollisesti ajauduttu työt-

tömyyden uhan, työttömyyden, toimialaan vaikuttavan rakennemuutoksen tai hen-
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kilökohtaisien syiden seurauksena, kuten koetun tyytymättömyyden vuoksi aikai-

sempaan työpaikkaan, urakehitykseen ja yrittäjyys on koettu ainoaksi mielekkääksi 

mahdollisuudeksi työllistyä. Suuri osa edustaa ammatinharjoittajia ja yksinyrittäjiä. 

Tyypillistä heille on, että yrittäjyyttä ei ole harkittu aiemmin itselle sopivana vaihto-

ehtona. Kantolan (2014) tutkimuksen mukaan pakkoyrittäjän kokema pettymys al-

kutilanteessa heijastuu yrittäjänä toimimisen kokonaiskokemukseen, jossa yhtey-

den tunne palkkatyöhön ja muihin yrittäjiin on heikko ja identiteetti ammattilaisena 

tai yrittäjänä jäi muodostumatta ja vahvistumatta. Yrittäjyyteen ajautuneet kokivat 

eroavansa perinteiseksi arvioimansa yrittäjän arvomaailmasta mm. olevansa kas-

vuhaluttomia. Kantolan (2014) mukaan työn lähtökohtiin liittyvää pettymystä pyrit-

tiin häivyttämään muokkaamalla omaa asennoitumista työtä ja työntekoa kohtaan 

sekä lisäämällä mm. vapaa-ajan painoa omassa arvomaailmassa. Kantola (2014) 

jakoi coping- l. selviytymiskokemukset neljään eri ryhmään: hukkuneet, ajelehtijat, 

purjehtijat ja rantautuneet. Ryhmät erosivat toisistaan selviytymiskeinojen, mielek-

kyyden kokemisen ja yrittäjänä jatkamisen suhteen. Hukkuneet (Kantola 2014, 

103) olivat joutuneet luopumaan aikaisemmasta työstään tai yritystoiminnastaan 

taloudellisten tai terveydellisten syiden vuoksi, eikä heillä ollut mahdollisuutta eikä 

halua palata yrittäjiksi. Purjehtijoilla (Kantola 2014, 111) oli hyvät edellytykset toi-

mia yrittäjinä ja he olivat menestyneet yrittäjinä ja jopa kasvattaneet yritystoimin-

taansa, mutta kantoivat taakkanaan muistoja ja asenteita lähtökohdistaan yrittäjyy-

den pakotteista. Rantautuneet (Kantola 2014, 113) olivat hyväksyneet yrittäjyyden 

väliaikaiseksi vaihtoehdoksi, mutta vastoinkäymisien seurauksena olivat palanneet 

takaisin palkkatyöhön ja eivät kokeneet lainkaan vetoa yrittäjyyteen. Varamäki ym. 

(2012, 20) toteavat tosin, että tyytymättömyys ei yksiselitteisesti ole yrittäjyyteen 

työntävä, koska yksilöllä on aina valinnan mahdollisuus jonkun muun työn ja yrit-

täjyyden välillä.  

 

Kirkwood (2009) on tutkinut push-pull tekijöitä sukupuolen mukaan ja löytänyt 

myös hienoisia eroja niiden välillä: Miehiä työnsi yrittäjyyteen enemmän tyytymät-

tömyys työhön kuin naisia ja naisia puolestaan veti yrittäjyyteen lapset ja itsenäi-

syyden tarve miehiä enemmän. Kirkwoodin kanssa samansuuntaisia havaintoja 

tekivät myös Dawson ja Henley (2012). Hilanderin (2012) tutkimus vahvisti aikai-

sempia käsityksiä, että yrittäjäksi ryhtymisen syyt ovat samanlaisia, joiden vuoksi 

valitaan palkkatyö: taloudellinen menestyminen, itsensä toteuttaminen, itsenäisyys 

ja mahdollisuus kehittyä ja luoda uutta. Hilander (2012) kysyy myös, miksi sitten 
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toisella kerralla valitaan palkkatyö ja toisella ryhdytään yrittäjäksi? Ilmiö pitää 

nähdä monimuotoisena muuttuvana prosessina, jossa on rajallinen määrä hetkiä 

ja mahdollisuuksia tarttua tilaisuuteen ja ryhtyä yrittäjäksi. 

 

Auvinen, Niittykangas ja Kuhmonen (2010, 29) esittävät yrittäjätarinoihin pohjautu-

vassa tutkimuksessaan neljää erilaista yrittäjäksi ryhtymisen tyyppiä: 1) aktiivisesti 

tilaisuutta etsineet ja yrittäjäuralle pyrkineet, joille yrittäjyys oli tavoiteltu mahdolli-

suus ja unelma; 2) yrittäjävanhempien lapset, jotka ovat kasvaneet yrittäjämäiseen 

elämäntapaan ja haluavat jatkaa perheen tai suvun yritysperinnettä; 3) yrittäjä-

uralle toimeentulon vuoksi ajautuneet, joilla oli taustalla mm. työttömyyttä tai sen 

uhkaa, turhautumista palkkatyöhön tai tulojen vähentymistä ja 4) jossain määrin 

yllättäen yrittäjäksi ryhtyneet, joilla ei ollut aktiivista pyrkimystä yrittäjäksi, koska 

toimeentulo oli turvattu muutenkin. Ryhmää luonnehtii hyvin myös ”tilaisuuteen 

tarttujia”, jotka näkivät potentiaalia yrittäjyydessä ja sattuman tai sattumien kautta 

olivat tehneet päätöksensä ryhtyä yrittäjäksi.  

 

Yrittäjyys (Kovala 2010, 24; Shane, Locke & Collins 2003, 274) on aktiivista toi-

mintaa, joka käsittää liiketoimintamahdollisuuksien havainnointia ja löytämistä, ar-

viointia ja käyttämistä uusien palveluiden tai tuotteiden tuotannossa, hyödyntä-

mällä uutta organisointitapaa, uusia markkinoita, prosessia tai raaka-aineita, joita 

ei aiemmin ole käytetty. Yrittäjyyden perusedellytyksiä: 1) yrittäjyydeltä edellyte-

tään tiettyjä olosuhteita, kuten tuoton synnyttämiseksi yrittäjän tulee uskoa voi-

vansa käyttää resursseja uudella tavalla; 2) ihmisten välisiä eroavaisuuksia, erityi-

sesti yrittäjällä tulee olla kykyä tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia; 3) yrittäjällä 

tulee olla riskinsietokykyä. Yrittämisessä riski on aina olemassa ja saatavilla olevan 

tiedon perusteella ei aina ole varmuutta, kuinka kannattava havaittu liiketoiminta-

mahdollisuus mahdollisesti olisikaan; 4) yrittäjyysprosessi vaatii organisointikykyä 

uuden yrityksen luomiseksi, koska uuden yrityksen perustaminen tai uuden mark-

kinamekanismin käyttöönotto on tehokas tapa organisoida liikeidea ja yritys, jota 

ei aikaisemmin ole ollut olemassa ja 5) yrittäjyysprosessi vaatii myös innovatiivi-

suutta ja kykyä hyödyntää sitä liiketoiminnassa. Jäljempänä kuviossa 8 on mukailtu 

Shanen ym. (2003, 274) yrittäjyysprosessin mallia, jossa huomioidaan yrittäjän yk-

silöllisten ominaisuuksien lisäksi erilaiset toimintaympäristöön liittyvät tekijät, joilla 

voi olla vaikutusta yrittäjyysmahdollisuuksien havaitsemiseen, päätökseen niiden 

hyödyntämisestä tai hylkäämisestä sekä mahdollisuuksien toteuttamiseen. 
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Kuvio 8. Yrittäjyyden prosessimalli (Shane ym. 2003, 274). 

 

 

Ronstadtin (1998; ks. Laukkanen 2007, 73) mukaan ”Käytäväperiaate selittää, 

miksi yrittäjä näkee tai hänelle avautuu juuri tietty liiketoimintamahdollisuus, ei jo-

tain muuta. Mahdollisuus syntyy, koska kyseinen yrittäjä on käynnistänyt aiemman 

yrityksen tai hankkeen, joka tuottaa hänelle tietoa asiakkaista, toimittajista, tekno-

logioista, uusista trendeistä sekä myös hänestä itsestään – osaamisestaan, ky-

vyistään, intresseistään. Tämä tieto ja osaaminen antaa yrittäjälle mahdollisuuden 

kohdata ja nähdä uusia tilaisuuksia liiketoimintaan ja yrittämiseen. Niitä ei olisi koh-

dattu ja oivallettu, ellei aikaisempaa yrityshanketta tai uraa olisi käynnistetty.”. 

Laukkasen (2007, 73) mukaan Rondstadtin kuvaama ilmiö ei sovi kaikkiin yrittäjiin 

ja siksi sitä ei voi ajatella yleisenä teoriana, mutta se kuvaa hyvin mahdollista ta-

paa, jolla yrittäjä toteuttaa ensin oppimaansa liiketoimintamallia, mutta jossain vai-

heessa hän kohtaa uusia kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia. Yrittäjä voi 

seurata uutta polkua tai olla seuraamatta ja palaa olemassa olevan liiketoiminnan 

pariin. Joskus uusi mahdollisuus on niin houkutteleva, että yrittäjä perustaa sitä 

varten uuden yrityksen. Käytäväperiaatteen mukaan paras keino on etsiä uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia yrityksen nykyisiltä asiakkailta, toimittajilta, yhteistyö-

kumppaneilta ja muista kokemuksista. Käytäväperiaatteessa on myös hyvänä puo-

lena, että mahdollisesti jokaisen uuden toteutetun liiketoiminnan jälkeen yrittäjän 

ymmärrys, osaaminen ja taidot ovat edellistä kehittyneemmät ja siten uusien yri-

tysten epäonnistumisen riskit pienempiä. (Laukkanen 2007). 
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Motivaatio (Varamäki ym. 2012b, 20) yrittäjäksi ryhtymiseen syntyy henkisessä 

kasvuprosessissa, johon vaikuttavat henkilöstä ja hänen persoonasta sekä ylei-

sestä tilanteesta ja ympäristöstä riippuvat tekijät. Jos kaikki elementit ovat sellaiset, 

että henkilö uskoo saavuttavansa yrittäjyydellä haluamansa asiat ja haluttu tavoite 

näyttää riittävän houkuttelevalta suhteessa sen vaatimiin ponnistuksiin ja uhrauk-

siin, hän todennäköisesti ryhtyy yrittäjäksi. Huuskonen (1992, 86) esittää ja jaotte-

lee yrittäjyyteen etenemisen vaiheittaisena valikoitumisen tuloksena seuraavassa 

järjestyksessä: 1) Suuri yleisö, 2) Yrittäjyydestä kiinnostuneet, 3) Yrittäjyyttä har-

kitseva, 4) Yrittäjiksi aikovat ja 5) Yrittäjäksi ryhtyvät. Edellä mainituissa eri vai-

heissa henkilö etsii ja saa tietoa eri intensiteetillä päätöksenteon tueksi ja proses-

sinomaisessa tapahtumassa myös kokemukset, tilanteet ja olosuhteet muuttuvat, 

joka tekee prosessista muuttuvan. Suotuisat tilanteet ovat hetken aikaa korkealla, 

jolloin herkkyys yrittäjyyteen on suurimmillaan ja vuorostaan suotuisat tilanteet 

ovat matalalla ja herkkyys yrittäjyyteen on alhaisempi. Edellä mainitut tilanteet voi-

vat vaihdella tilanteesta toiseen useaan kertaan pitkään yrittäjyyttä harkinneilla. 

 

Yrittäjäksi voidaan siirtyä myös työuran loppupäässä pitkän ja vakaan palkkatyön 

päätteeksi. Akolan (2009) tutkimuksen mukaan tyypillisesti ikääntyneet ovat siirty-

neet yrittäjäksi palkkatyöstä, mutta osa oli ollut myös työttömänä ennen yrittäjä-

uraansa. Yrittäjäksi ryhtymiseen oli vaikuttanut useita syitä. Useimmiten päätös 

yrittäjäksi ryhtymisestä oli perustunut houkuttelevan liiketoimintamahdollisuuden 

havaitsemiseen, muiden työllistymisvaihtoehtojen puuttumiseen ja tyytymättömyy-

teen aikaisempaan työhön. Lisäksi yrittäjyyttä pidettiin luontevana askeleena ura-

kehitykselle.  

 

Yrittäjyyteen voidaan lähteä sivutoimisesti oman palkkatyön rinnalla ja se voidaan 

käsittää hyvänä mahdollisuutena toteuttaa yrittäjämäistä toimintaa ja päätoimisen 

yrittäjyyden esivaiheena, jossa voi testata liikeideaansa, omia mahdollisuuksiaan 

ja kykyjään selviytyä yrittäjänä. Varamäen, Soraman, Viljamaan, Heikkilän & Salon 

(2012b, 12) sivutoimiyrittäjyyttä käsittelevän selvityksen mukaan muina syinä kir-

jallisuudessa mainittiin mm. mahdollisuus lisäansioiden hankintaan, osaamisen ja 

ammattitaidon hyödyntämiseen tai sivutoimisuus sopi yrittäjän kyseiseen elämän-

tilanteeseen ja mahdollisti toimeentulon turvaaminen yritysuran alussa. Varamäki 
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ym. (2012b, 14) mukaan palkkatyöstä eläkkeellä olevien siirtyminen sivutoimiyrit-

täjiksi on ollut viimevuosina kasvusuuntainen. Sivutoimiyrittäjyyteen liittyy myös 

huomattavasti suurempi lopettamisen riski ja noin 35 – 40 % lopettaa ensimmäisen 

toimintavuoden aikana (Varamäki ym. 2012b, 16). 

4.2. Yrittäjän persoonallisuus 

Yrittäjämäisen toiminnan taustoja ja yrittäjän persoonallisuustekijöitä on pyritty sel-

vittämään modernin yrittäjyystutkimuksen keinoin ja taustalla on vallinnut ajatus, 

että yrittäjä mahdollisesti eroaisi jotenkin valtaväestöstä persoonallisuuspiir-

teidensä puolesta. Tutkimuksia yrittäjän persoonallisuuden ja kasvun yhteydestä 

ja riippuvuuksista on tehty aikaisemminkin, mutta suomalaisia tutkimuksia verrat-

tain vähän. Yrittäjän persoonallisuus, ominaispiirteet ja kokemustausta sekä niiden 

mahdolliset vaikutukset yrityksen kasvuun ja menestykseen on ollut tutkijoita kiin-

nostavia alue. 

 

Heikkinen (2007) on väitöstutkimuksessaan käsitellyt yrittäjän persoonallisuuden 

ja yrityksen kasvun välistä yhteyttä Big Five -teorian mukaan, joka perustuu hyväk-

syttyyn persoonallisuudenpiirreteoriaan. Nimensä mukaan teoria luokittelee piir-

teet viiteen peruspiirteeseen ja niiden ulottuvuuksien yhdistelminä. Tekijät ovat: 1. 

eloisuus, energisyys, kilpailunhalu; 2. miellyttävyys, ystävällisyys; 3. tunnollisuus, 

itsekuri; 4. tasapainoisuus, tunteiden hallinta ja 5. avoimuus kokemuksille. Heikki-

nen viittaa Delmarin (1996) väitöstutkimukseen, jonka mukaan yrittäjän persoonal-

lisuudenpiirteiden johdonmukaisuuden ja samanlaisena toistuvan käyttäytymisen 

perusteella voidaan ennustaa yrityksen tulevaisuuden suorituskyky ja kasvuodo-

tukset (ks. Heikkinen 2007, 12). Yrittäjän kasvuhalun on todettu ennustavan kas-

vun toteutumista (Kangas 2008, 40). Useiden tahojen arvioimana kuten pääoma-

sijoittajat, yritystutkijat, muut sidosryhmät, yrityksen menestyminen ja kasvu riippu-

vat enemmän yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista, taidoista ja persoonalli-

suudesta kuin mistään ulkopuolisista tekijöistä (Lee & Tsang 2001). 

 

Heikkisen (2007) mukaan yrittäjänä voi menestyä monella erilaisella persoonalli-

suusprofiililla. Heikkisen (2007, 96) tutkimuksen mukaan yrittäjät ovat eloisampia, 

rohkeampia, luottavaisempia, joustavampia, rauhallisempia, agressiivisempia, it-

sevarmempia, asiakeskeisempiä ja vakaampia tunne-elämältään verrokkiryhmään 

verrattuna. Heikkisen (2007) tutkimus vahvisti aikaisempien tutkimusten tuloksia, 



40 
 

 

joiden mukaan yrityksen ympäristötekijöillä, esteillä tai toimialan kasvunäkymillä ei 

ole merkittävää vaikutusta yrityksen kasvuun, vaan enemmän vaikutusta on yrittä-

jän persoonallisuudella. Yrittäjät ovat päämäärätietoisia ja uskovat omiin ky-

kyihinsä saavuttaa kasvun edellyttämät resurssit, kuten rahoituksen ja työvoiman. 

Chenin, Creenin ja Crickin (1998) mukaan yrittäjillä on vahvempi ”minä-pystyvyy-

den” (engl. self-efficacy) odotus ja uskomus omiin kykyihin selvitä yrittämisen 

haasteista kuin muilla. Heikkisen (2007) mukaan erilaiset yrittäjäpersoonallisuudet 

asennoituvat eri tavoin kasvuun, mittaavat kasvua eri tavoin ja valitsevat erilaisia 

kasvustrategioita. Heikkisen (2007, 51) mukaan yrityksen kasvu voi merkitä yrittä-

jälle itselleen hyvinkin erilaisia asioita, esimerkiksi toimeentuloa, hyviä ansioita tai 

työpaikkojen luomista. Osa merkityksistä voi olla mm. yrityksen eloon jäämisen ja 

työpaikan varmistaminen, statuksen ja maineen kohottaminen, yrityksen säilyvyy-

den varmistaminen perheomistuksessa tai yrityksen säilyttämisen tarve tietyllä 

paikkakunnalla.  
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Heikkisen (2007, 102) mukaan yrittäjän persoonallisuus vaikuttaa yrityksen kasvun 

motivaation, taitojen ja kasvustrategian kautta. Kuviossa 9 on mukailtu Heikkisen 

(2007, 74) esittämää kasvun teoreettista mallia.  

 

 

 

Kuvio 9. Kasvun teoreettinen malli (mukaillen Heikkinen 2007, 74). 

 

Persoonallisuuden piirteet

Sosiaalinen aktiivisuus

Eloisuus

Rohkeus

Johtavuus

Ystävällisyys

Seurallisuus

Avoimuus

Luottavaisuus

Tunnollisuus

Vastuuntunto

Suunnitelmallisuus

Harkitsevuus

Tasapainoisuus

Rauhallisuus

Rentoutuneisuus

Itsevarmuus

Avoimuus kokemuksille

Kokeilunhalu

Ideoivuus

Tunnekeskeisyys

Kasvuun vaikuttavat tekijät

Kasvumotivaatio

Kasvutavoitteet

Kasvuhalu

Henkilökohtainen visio

Usko omiin kykyihin

Usko resurssien 
saamiseen

Kasvustrategia

Kustannuspainotteisuus

Asiakaskeskeisyys

Fokus:kohderyhmä

Fokus:tuotekehitys

Markkinaosuus

Kasvu yrityskaupoilla

Sisäinen kasvu

Taidot

Ihmisten johtaminen

Laskentatoimi

Strateginen suunnittelu

Tuotesuunnittelu

Myyntityö

Asiakashankinta

Asiakassuhteet

Neuvottelutaidot

Ympäristö

kasvava toimiala

Kasvua riippumatta toimialan kasvusta

Ympäristö estää kasvun

Kasvun mittarit 
(indikaattorit)

Liikevaihto

Tilikauden tulos

Omavaraisuusaste

Työntekijät
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Voidaan arvioida, että oleellista on yrittäjän toimiminen oman persoonallisuuden 

vahvuuksien mukaan, jolloin kasvulle myönteisien valintojen mahdollisuus myös 

kasvaa. Yrittäjän visio kasvusta auttaa kasvun toteutumisessa. Yrittäjän valitsema 

strategia myötäilee yrittäjän omaa persoonallisuuspiirrettä ja luontainen taipumus 

toimia omalla mukavuusalueella ohjannee yrittäjän toimintaa. Heikkisen (2007) 

mukaan esimerkiksi hyvin sosiaalinen, eloisa ja verkostoitunut yrittäjä saattaa 

muodostaa strategiansa uusien markkinoiden luomiseen ja puolestaan analyytti-

sempi yrittäjäpersoona saattaa keskittyä innovointiin ja tuotteiden kehittämiseen. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa (Heikkinen 2007, 95) on todettu, että yrityksen riit-

tävä kannattavuus on tärkein terveydentilan mittareista. Aikaisemmassa tutkimuk-

sessa todetaan, että hallittu kasvu onkin sama kuin vakavaraisuuden turvaamista 

ja hallitsemattomana jo 25 % kasvu on liian nopeaa, koska se heikentää vakava-

raisuutta. 

4.3. Demografiset tekijät 

 

Aiemmissa (Heikkinen 2007, 97) tutkimuksissa on todettu nais- ja miesyrittäjien 

olevan persoonallisuudeltaan ja kasvuhalukkuudeltaan melko samankaltaisia. 

Heikkisen (2007, 97) mukaan naisyrittäjät ovat enemmän tunnekeskeisiä ja ide-

oivampia kuin miesyrittäjät, he pystyvät eläytymään tilanteisiin ja pohdiskelevat 

enemmän kuin miesyrittäjät. Tämä saattaa vaikuttaa naisyrittäjien kasvuodotuksiin 

ja maltillisempaan riskinottamiseen enemmän tunnepohjalta. Naisyrittäjien omista-

mat yritykset ovat pienempiä ja kasvavat hitaammin kuin miesyrittäjien omistamat 

yritykset (Kangas 2008). Edellä esitetyn kanssa samansuuntaista näkemystä tul-

kitsevat myös Swinney, Runyan ja Huddleston (2006) vertailevassa tutkimukses-

saan nais- ja miesyrittäjien yritysten menestymisestä eri toimialoilla. Naisilla ja mie-

hillä on erilaiset menestymisen arviointitavat ja näkemykset ja naiset perustavat 

arviointinsa mahdollisuuksistaan enemmän tunnepohjalle kuin vastaavasti mies-

yrittäjät. Suomen GEM -tutkimuksen (Stenholm ym. 2012) mukaan naisten yrittä-

jyysaktiivisuus on puolet miesten yrittäjyysaktiivisuudesta. Naisten yrittäjyys on 

miehiä enemmän sidoksissa kokonaisvaltaisemmin perhe- ja elämäntilanteeseen 

ja naisten motiivina on useimmin mahdollisuus perheen ja työn parempaan yhteen-

sovittamiseen (Kangas 2008). 
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Kangas (2008) tuo naisyrittäjyyttä käsittävässä pro gradu –tutkielmassaan esiin 

modernin naisyrittäjyyden käsitteen, jonka mukaan moderni naisyrittäjä tavoittelee 

taloudellista vaurastumista ja uusia markkinoita. Modernin naisyrittäjän osaamis-

alat ovat hyviä niin talouden, yritysjohtamisen kuin tekniikan alalla ja hän on suun-

nitelmallinen ja hyödyntää laajaa kontaktiverkostoaan yritystoiminnassaan. Hän on 

urasuuntautunut ja toimii yhtä hyvin miesvaltaisilla toimialoilla. Hänellä on motivaa-

tio yrityksensä kasvattamiseen ja hän kykenee käyttämään erilaisia kasvustrategi-

oita (Kangas 2008, 31 - 32). Edellä kuvattu modernin naisyrittäjyyden käsite vah-

vistaa aiemmin kerrotun Heikkisen (2007) näkemystä persoonallisuuden ja kas-

vumotiivin välistä yhteyttä. Kankaan (2008, 83 - 84) tutkielman mukaan perheelliset 

naisyrittäjät, joilla oli aikomus kasvattaa yritystään, kokivat perheellisyyden ja ko-

tona asuvien lapsien jossain määrin hankaloittavan yrityksen kasvattamista ja toi-

voivat enemmän tukea perheeltä. 

 

Yrittäjän iän, ja missä elämän polun ikävaiheessa yrittäjyys on alkanut, voidaan 

arvella vaikuttavan kasvuhalukkuuteen. GEM -tutkimuksen (Stenholm ym. 2012) 

mukaan yrittäjyysaktiivisuudessa on eroja iän suhteen. Varhaisen vaiheen yrittä-

jyys on korkeinta 35 - 44-vuotiaiden keskuudessa, mutta vakiintunut yrittäjyys sel-

keästi keski-ikäisten miesten toimintaa. Kankaan (2008, 86) mukaan yrittäjän iällä 

ei ollut merkitystä kasvuaikomukseen. Sen sijaan vaikutusta on kuinka kauan oli 

kulunut aikaa yrittäjäksi ryhtymisestä – varhaisenvaiheen yrittäjien kasvuaikomus 

on korkeampi kuin jo vakiintuneen vaiheen yrittäjillä (Kangas 2008, 86 - 87). Akolan 

(2009) tutkimus yli 50-vuotiaina yrittäjäksi ryhtyneiden ekonomien ja diplomi-insi-

nöörien yrittäjyydestä vahvistaa em. kaltaisen tilanteen. Ikääntyneenä yrittäjäksi 

ryhtyneiden yrittäjyysmotiiveissa oli Akolan (2009) mukaan havaittavissa viitteitä 

yrittäjyyteen työntäviin tekijöihin, he olivat siitä huolimatta kuitenkin hyvin tyytyväi-

siä uravalintaansa yrittäjinä. Ikääntyneenä ryhtyneiden toiminta oli volyymiltaan 

pienimuotoista, joka johtuu osittain yritystoiminnan nuoresta iästä, toisaalta yrittä-

jyys oli mahdollisesti keino olla mukana työelämässä ennen eläkkeelle siirtymistä 

omin ehdoin. Yrittäjyys mahdollisti paremman elämänlaadun, kun työnteon tapoja 

ja aikoja saattoi joustavasti itse säädellä. Työuran loppupuolella yrittäjäksi ryhty-

neillä oli myös kasvuhalua ja -aikomuksia, tosin vähemmän kuin nuorempana yrit-

täjäuralle siirtyneillä, mutta tässäkin saattoi olla kyse pienimuotoisen toiminnan 
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kasvattamisesta paremmin itselle kannattavaksi kuin toiminnan huomattavasta 

laajentamisesta. 

 

GEM -tutkimuksen (Stenholm ym. 2012) mukaan korkeasti koulutettujen varhais-

vaiheen yrittäjyysaktiivisuus on korkeasti koulutetuilla korkeampi kuin vähemmän 

koulutetuilla. Vakiintuneessa yrittäjyydessä koulutusasteiden välillä ei ollut eroja. 

4.4. Aikaisempi yrittäjäkokemus 

Aikaisemmalla yrittäjäkokemuksella voidaan arvella olevan merkitystä yrityksen 

kasvu-orientaatioon ja yrittäjän kasvuhalukkuuteen. Tästä on hieman ristiriitaista 

tutkimustietoa ja mm. Heikkinen (2007, 63) viittaa Lee & Tsangin (2001) tutkimuk-

seen, jonka mukaan aikaisemmalla yrittäjäkokemuksella olisi positiivista vaikutusta 

kasvuhalukkuuteen, mutta myöhemmissä tutkimuksissa (Heikkinen 2007, 63) ei 

ole havaittu merkittävää yhteyttä yrittäjäkokemuksen ja kasvuhalukkuuden välillä. 

Aikaisempien tutkimusten mukaan kasvuyrittäjillä on kuitenkin usein aiempaa joh-

tamis- ja yrittäjäkokemusta (Kangas 2008, 86). Myös Kankaan (2008, 86) omien 

tulosten ja havaintojen mukaan aikaisempi yrittäjyys tai johtotehtävissä toimiminen 

ei vaikuttanut kasvuaikomukseen. Huovisen (2007, 203) väitöstutkimuksen mu-

kaan tutkimustulokset osoittivat, että portfolioyrittäjät olivat muita yrittäjiä kasvuha-

kuisempia ja heidän yrittäjäkokemuksensa oli peräisin useammasta yrityksestä 

kuin sarjayrittäjillä. 

 

Kasvun vaihtoehtona (Laukkanen 2007, 96) esitetään yritysten perustamista, os-

tamista ja johtamista tapayrittäjyyden nimissä peräkkäin tai rinnakkain ja siten saa-

vuttaa yrittäjän tavoitteet mm. oppimiselle, vaurastumiselle tai yritysryhmän kehit-

tämiselle ja oman yrittäjyyden vahvistamiselle. Laukkanen (2007) myös arvioi, että 

sarja- ja portfoliostrategiat ovat tunnusomaisia kasvuhakuisille yrittäjille. Sarjayrit-

täjyys oli Laukkasen (2007) mukaan yleisempää kuin portfolioyrittäjyys. Sarjayrit-

täjyys on oppimisprosessi ja tukee kasvua. Yrittäjät oppivat tekemisen kautta 

(Laukkanen 2007, 96; Casson 2005, 426) mm. toisilta yrittäjiltä, asiakkailtaan saa-

mastaan palautteesta, kokeilemalla ja kopioimalla, ongelmia ratkomalla sekä tart-

tumalla erilaisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Opit voidaan saada omassa orga-

nisaatiossa toisilta oppimalla. Yrittäjäkokemus parantaa kykyä tunnistaa uusia lii-
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ketoimintamahdollisuuksia, johtaa liiketoimintaa ja vahvistaa muuta yrittäjän liike-

toimintaosaamista. Tapayrittäjät (Laukkanen 2007) hyödyntävät osaamistaan ja 

verkostosuhteitaan liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämi-

sessä. Valmiin liiketoiminnan ostaneet arvostivat aiemmin syntyneiden verkosto-

suhteiden merkitystä ostomahdollisuuteen tarttumisen kannalta merkittäväksi. 

Portfolioyrittäjyyden motiiveja (Laukkanen 2007, 99) esitetään olevan kolmenlai-

sia: 1) ”Riskejä pyritään hallitsemaan hajauttamalla toiminta itsenäisiksi kokonai-

suuksiksi.” 2) ”Tavoitellaan kasvua ja menestymistä ja samalla vaurastumista.” 3) 

”Riittävä tulokertymä ja kannattavuus halutaan turvata toimintaa uhkaavassa tilan-

teessa.” Kasvun näkökulmasta Laukkanen (2007, 103) esittää, että on perusteltua 

erottaa tapayrittäjät ensikertalaisesta jo oppimisprosessinsa ja kokemuksen perus-

teella. Tosin ensikertalainenkin voi onnistua erinomaisesti yritystoiminnassaan ja 

vastaavasti kokemus tai aikaisemmat epäonnistumisen tai hankaluuksien koke-

mukset voivat jarruttaa mahdollisuuksien näkemistä ja hyödyntämistä. Huovisen 

(2007, 203) mukaan portfolioyrittäjät olivat motivoituneempia kuin aikaisemmin yri-

tystensä omistamiseen ja kasvattamiseen ja tämän Huovinen (2007, 203) arvioi 

johtuvan siitä, että heidän joukossaan oli eniten yrittäjiä, joiden yrittäjäuralla ei ollut 

tapahtunut konkurssin kaltaisia merkittäviä vastoinkäymisiä. Kokenut yrittäjä voi 

mahdollisesti luottaa liiaksi aikaisempiin onnistumisiin ja oppimiinsa malleihin ja 

toimintatapoihin, vaikka mahdollisesti uusi tilanne, uusi teknologia, toimintaympä-

ristön muutokset ja muutokset markkinoilla vaatisivat vanhojen toimintamallien ky-

seenalaistamista, uudistumista ja uusia toimintatapoja. 
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5. KASVUN STRATEGIOITA JA LÄHTEITÄ 

Tässä luvussa käsitellään tyypillisiä kasvuyritysten kasvustrategioita sekä lähteitä 

ja resursseja, joita yritys voi hyödyntää kasvun tukena ja aikaansaamiseksi. 

5.1. Kasvu ja kannattavuus 

Chakravarthy ja Lorange (2007) ovat tutkimuksessaan tarkastelleet kannattavuu-

den ja kasvun välisiä yhteyksiä ja havainneet, että ne kilpailevat osittain keske-

nään, eivätkä välttämättä tue toisiaan. He tutkivat 15 vuoden ajan lähes 6000 isoa 

julkista yritystä ympäri maailman ja havaitsivat, että vain 25 % yrityksistä pystyi 

pitämään yllä kannattavaa kasvua viiden vuoden tarkastelujakson ajan ja alle 5 % 

yrityksistä 10 vuoden tarkastelujakson ajan ja noin 1 % yrityksistä koko 15 vuoden 

tarkastelujakson ajan. Chakravarthy ja Lorange (2007) pyrkivät löytämään vas-

tauksen kysymyksiin: miksi kannattava kasvu on niin vaikeaa? Ja mitä johtajat voi-

vat ja mitä heidän pitää tehdä, jotta yritys voisi paremmin saavuttaa kannattavan 

kasvun? 

 

Chakravarthy ja Lorange (2007, 9) vertaavat yrityksen kannattavan kasvun teke-

mistä Oscar-palkitun elokuvan tekemiseen, se vaatii samanaikaista johtamista ja 

huomiota käsikirjoitukseen, näyttelijöihin kuin lavasteisiin. Kuviossa 10 on esitetty 

kannattava kasvun ajurit Chakravarthyn ja Lorngen (2007, 9) mukaan. Mikään osa-

alue ei ole toistaan tärkeämpi, vaan kaikista on huolehdittava yhtä tärkeinä teki-

jöinä menestymiselle. Yrityksen käsikirjoitus (Chakravarthy & Lorange 2007, 10) 

kannattavalle kasvulle luodaan strategisella jatkuvalla uudistumisella. Yritys tarvit-

see johdonmukaisen prosessin uudistumiselle, jossa on mukana vahva talouden 

johtaminen yhdistettynä muihin johtamisen ulottuvuuksiin. Yrityksen tulee pystyä 

sopeutumaan radikaaleihinkin toimintaympäristön muutoksiin ja johtajien tulee 

kyetä tekemään oikeita päätöksiä ja varmistaa toiminnan kannattavuus mm. luo-

pumalla kannattamattomista tuotteista ja keskittyä ydintuotteisiin ja tarvittaessa 

luopua tuottamattomista ja muutoksiin sopeutumattomista henkilöresursseista. Yri-

tyksen tulee lanseerata uusia tuotteita ja palveluita, jotka voivat häiritä kilpailijoiden 

markkina-asemaa ja jopa koko toimialaa, tätä kutsutaan ”luovaksi tuhoksi”, joka 

näyttäytyy toimialan tuottavuutta kohottavana yritysrakenteiden muutoksena, jossa 

vanhat yritykset, tuotteet ja ammatit häviävät uusien, parempien ja tuottavampien 

tieltä. Uudistumis-orientoituneet päälliköt ovat avainasemassa toimeenpanemaan 
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uudistuksia organisaatioissaan. Chakravarthyn ja Lorangen (2007, 11) mukaan 

päälliköt, jotka ovat optimoineet suorituskyvyn olemassa olevan liiketoimintamallin 

mukaan, saattavat olla haluttomia kokeilemaan uutta ja uudistumaan. Chakravar-

thy ja Lorange ehdottavat, että uudistettavat toiminnot eriytetään ydintoiminnoista, 

ja uudistuksia toteuttamaan otetaan uudistumisorientoituneita päälliköitä. Organi-

satorinen kontekstissa (Chakravarthy & Lorange, 2007, 12) luodaan puitteet toi-

minnalle ja uudistamiselle, joka vaatii hyvän käsikirjoituksen ja jonka mukaan or-

ganisaatiota tulee johtaa ottaen huomioon organisaation monimuotoisuuden ja toi-

minnan tasapainottamisen. Se mikä sopii toiselle, ei sovi välttämättä kaikille. 

Chakravarthy ja Lorange (2007, 12) näkevät kokeneiden, aikaisemmin uudistuksia 

läpivieneiden, johtajien roolin tärkeänä ja korvaamattomana ohjaamaan ja tuke-

maan päällikkötasoa muutosprosessissa. Ylemmän johdon tehtävänä on varmis-

taa muutoksen läpivieminen ja yksi tärkeimmistä tehtävistä on tiedon jakamisen 

kulttuurin kehittäminen ja kannustaminen avoimuuteen, keskustelevaan toiminta-

tapaan. 

 

 

 

Kuvio 10. Kannattavan kasvun ajurit (mukaillen Chakravarthy & Lorange 
2007, 9). 
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Chakravarthy ja Lorange (2007, 21 – 35) jakavat kannattavan kasvun strategiat 

neljään ryhmään: 

1) Ydinliiketoiminnan suojaaminen ja laajentaminen kehittämällä liiketoiminta-

prosesseja suorituskykyisemmiksi. Huolehditaan omasta ainutlaatuisesta 

osaamisesta ja sen kehittämisestä niin, että etumatka kilpailijoihin on säily-

tettävissä. Laajennetaan ja kehitetään lisämyyntiä ja palveluvalikoimaa. 

Pyritään olemaan proaktiivisia ja innovoidaan uusia parempia tuotteita ja 

palveluita, joita asiakkaat haluavat. Segmentoidutaan uudelleen ja muute-

taan sekä erilaistetaan toimintaa eri segmenttien mukaan sekä laajentu-

malla uusille markkinoille. 

2) Ydinliiketoiminnan muuntautuminen fuusioitumalla, yrityskaupoilla tai luo-

pumalla osasta liiketoimintoja. Yrityskaupan tai fuusioitumisen seurauk-

sena voi olla mahdollisuutena kokonaan uuden yritysidentiteetin muodos-

taminen. 

3) Ydinliiketoiminnan vivuttaminen ja kehittäminen siltana uusille markkinoille 

osaamisella ja tuotteilla, jossa kyetään hyödyntämään jo olemassa olevaa 

tunnettavuutta, esimerkiksi franchising-liiketoiminnan kehittämiseksi ja 

markkinoiden laajentamiseksi. 

4) Tuotteiden, palveluiden ylivoimaisien ominaisuuksien ja hyötyjen kehittämi-

nen sekä uudenlaisen arvon luominen asiakkaille. 

Kannattava kasvu edellyttää pidemmällä ajanjaksolla kaikkien strategioiden hyö-

dyntämistä ja painotuksia tulee muuttaa kontekstin ja tilanteeseen sopiviksi. 

 

Kasvustrategiaa ja kasvun lähteitä Sorama ja Saarakkala (2009, 14) ovat tutkimuk-

sessaan tarkastelleet Ansoffin jaottelumallin mukaan. Ansoffin mallissa kasvun 

lähteet on jaettu sisäisiin (orgaanisiin) ja ulkoisiin lähteisiin. Orgaaninen kasvu on 

sitä, että yritys kasvattaa toimintaansa omalla tulorahoituksella ja ulkoisina lähteinä 

mm. kasvu toteutuu yritysoston tai ostojen kautta. Kasvun lähteitä Ansoffin jaotte-

lun (Sorama & Saarakkala 2009, 14; Heinonen 2005, 136) mukaan ovat:  

 olemassa olevien tuotteiden tai palvelujen tarjoaminen uusille markkinoille 

 olemassa olevien tuotteiden tarjoaminen olemassa oleville markkinoille 

 uusien tuotteiden tarjoaminen uusille markkinoille 

 uusien tuotteiden tarjoaminen olemassa oleville markkinoille 

 toiminnan laajentamisesta uusille liiketoiminta-alueille tai toimialalle 

 yritysostosta tai -ostoista 
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Kasvustrategiamalli (ks. Kuvio 11) Toivolan, Tornikosken, Tuomen ja Varamäen 

(2008, 33) mukaan Kirchoffin mallia mukaillen muodostuu kahdesta ulottuvuu-

desta: investoinnit ja tuotot. Kasvustrategia malli jakautuu neljään strategia-ulottu-

vuuteen: ”uusien resurssien luotaaminen”, ”liiketoiminnan laajentaminen”, ”nykyis-

ten resurssien hyödyntäminen” ja ”liiketoiminnan supistaminen”. Näiden strategioi-

den avulla esitetään kasvun eri vaihtoehdot ja kasvustrategioiden taustalla olevat 

kasvuorientaatiot. (Toivola ym. 2008, 33). 

 

 

 

Kuvio 11. Pk-yritysten kasvustrategiamalli (mukaillen Toivola ym. 2008, 33). 

 

 

Pk-yritys voi uusien resurssien luotaamisen –strategialla etsiä aktiivisesti uusia lii-

ketoimintamahdollisuuksia, ideoita, jotka perustuvat korkeisiin teknologioihin ja uu-

sien innovaatioiden hyödyntämiseen toiminnassa. Ne ovat hyvin resurssikeskeisiä 
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ja tyypillisesti investoivat runsaasti, joka tekee niiden toiminnan hieman epäva-

kaaksi. Uudet innovaatiot saattavat konkretisoituvat kassavirraksi hitaasti. Yritys 

voi myös olla radikaali innovaattori, joka häiritsee markkinoita ja kilpailijoita täysin 

uusilla innovaatioilla. Liiketoiminnan laajentajat voivat hakea investointien ja kor-

keiden tuottojen kautta parempaa uuden liiketoiminnan toteuttamista tai sitten in-

vestoida erittäin voimakkaasti laajentuakseen voimakkaasti ja nopeasti. Nykyisten 

resurssien hyödyntäjät pyrkivät pienemmillä investoinneilla kehittämään tuotta-

vuutta paremmaksi tai luotaavat uusia markkinaresursseja ja tuovat aktiivisesti uu-

sia kiinnostavia mahdollisuuksia markkinoille. Liiketoiminnan supistajat tyytyvät 

olemaan saavuttamallaan tasolla ja heillä ei ole pyrkimyksenä kasvattaa toimintaa. 

He ovat mahdollisesti menettäneet mahdollisuuksien aikaikkunan kasvattaa toi-

mintaansa ja ovat pysähtyneet paikoilleen. Strategiana voi olla silloin toiminnan 

supistaminen ja sopeuttaminen vallitsevaan tilanteeseen. (Toivola ym. 2008). 

5.2. Innovaatiot, imateriaalioikeudet ja suojaaminen osana pk-yritys-
ten kasvustrategiaa 

Tässä luvussa käsitellään innovaatioiden ja niiden suojaamista kasvunstrategiana 

ja immateriaalioikeuksien (teollisoikeudet, engl. Intellectual Property Rights, IPR) 

ja yritysten kasvustrategioiden välisiä yhteyksiä aiheeseen liittyvien kirjallisuuden 

ja artikkeleiden avulla. 

 

Soraman ja Saarakkalan (2009) mukaan kansainvälisessä GEM–yrittäjyystutki-

muksessa on havaittu selkeä positiivinen korrelaatio taloudellisesti kehittyneiden 

hyvän innovaatiojärjestelmän maiden ja yritysten kasvu- ja vientihakuisuuden vä-

lillä yleisesti. Suomalaiset yritykset ovat tässä poikkeus, vaikka Suomi on patent-

tien määrällä sekä tutkimus- ja kehityspanostuksilla mitattuna maailman kärkeä, 

niin suomalaiset yritykset ovat keskimääräistä kasvuhaluttomampia verrattuna 

muihin kehittyneisiin maihin. Kasvuhaluttomuutta on Soraman ja Saarakkalan 

(2009) mukaan selitetty kasvuun liittyvien omistajayrittäjien odotuksien ja pelkojen 

seurauksilla, kuten lisääntyvä oma työmäärä, riskit kasvavat, ammattitaitoisen työ-

voimaresurssien tarve kasvaa ja puolestaan tarvittaessa on hankala sopeuttaa 

henkilöstön määrää muuttuvissa tilanteissa, suurempi organisaatio on vaikeammin 

hallittavissa, työpaikan ilmapiiri saattaa huonontua ja riippuvuus rahoittajista kas-
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vaa. Pk-yritysten immateriaalioikeuksien suojaamisen puutteita on selitetty yritys-

ten osittaisella tiedon ja osaamisen puutteella immateriaalioikeuksiin liittyvistä pro-

sesseista ja osittain toimenpiteiden hintavuudella. Muodollisien suojauskeinojen 

sijaan on valittu toisenlaisia suojauksen muotoja, joita on esitetty jäljempänä kuvi-

ossa 12. (Sorama & Saarakkala 2009, 1 - 29). 

 

Edellä olleen kappaleen perusteella voidaan hahmottaa yrittäjästä johtuvia teki-

jöitä, mitkä voivat vaikuttaa immateriaali-oikeuksien hyödyntämiseen yrityksen 

kasvustrategioissa. Voidaan arvella, että yrittäjän immateriaalioikeudellisten kysy-

mysten ja periaatteiden tuntemus ja kokemus vaikuttaisivat herkkyyteen hyödyn-

tää immateriaalioikeuksia osana kasvun kokonaisstrategiaa. Omistajan vaihdon 

kokeneissa yrityksissä uusi yrittäjä on mahdollisesti joko ensiyrittäjä tai kokenut 

yrittäjä, joka hakee yrityshankintojen avulla kasvua. Perustajayrittäjän tai jatkajan 

oma innovatiivisuus, luovuus ja kyky tuottaa uusia ratkaisuja ongelmiin saattaa vai-

kuttaa myönteisesti immateriaalioikeuksien ottamiseen mukaan yrityksen strategi-

aan. Kiinnostaviksi kysymyksiksi nousevat myös onko luovutetussa yrityksessä ol-

lut jo olemassa immateriaalioikeuksien -strategiaa ja onko luovutetun yrityksen im-

materiaalioikeuksien arvoa osattu ensinnäkin arvostaa ja hinnoitella ja onko jatka-

jalla näkemystä ja kykyä yrityksen immateriaalioikeuksien hyödyntämiseen osana 

yrityksen menestymistä tai onko yrityksen jatkajalla jo hallussaan teollisoikeuksia, 

joita hän voi hyödyntää kasvustrategiassaan. Piileekö yrityksen immateriaalioi-

keuksissa hyödyntämätöntä potentiaalia vai liittyykö immateriaalioikeuksiin joitain 

riskejä ja osataanko riskejä tunnistaa. Onko yrityksellä kykyä havaita immateriaa-

lioikeuksien loukkauksia ja onko yrityksellä resursseja puolustaa oikeuksiaan. 

 

Yrityksen taustatekijöistä mm. omistajan vaihdoksen kokeneilla yrityksillä liike-

vaihto kasvoi muita yrityksiä nopeammin ja vastaavasti henkilöstömäärä muita hi-

taammin. Nuorilla innovaatioihin perustuvilla uusille markkinoille tuleville yrityksillä 

kasvu oli nopeampaa kuin kypsemmillä markkinoilla toimivilla. Varhaisessa vai-

heessa markkinoille tuleminen ei yksistään takaa menestymistä. Markkinoita muut-

tavat tehokkaasti ja nopeasti kilpailijat, joilla on suuremmat resurssit ja kyvyt mu-

kautua ja tuottaa korvaavia tuotteita ja palveluita samoille markkinoille. Kasvuyri-

tyksillä on muita yrityksiä enemmän yrittäjämäistä orientaatiota, joka ilmenee inno-

vointina, proaktiivisuutena ja riskinottokykynä. (Sorama & Saarakkala 2009). 
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Soraman ja Saarakkalan (2009, 5 – 29) mukaan yrityksen kohtuullinen panostus 

T&K –toimintaan näkyi 3 – 5 vuoden kuluessa tuottavuuden kasvuna, vakavarai-

suutena ja maksuvalmiuden kehittymisenä. Innovaatiotoiminnan tavoitteena on 

tuottaa menestyviä innovaatioita, jotka auttavat yritystä menestymään. Myönne-

tyillä patenteilla on vaikutusta yrityksen voitokkuuteen ja se toimii samalla innovaa-

tiotoiminnan laadukkuuden mittarina. Kasvun kiihdyttimenä voi toimia innovaatio-

toiminnan tuloksena syntynyt kokonaan uusi tuote, prosessi-menetelmä tai palve-

lutuote tai näiden kolmen yhdistelmä.  

 

Uusien menestyvien tuotteiden avulla yritys saa joksikin aikaa markkinaedun joko 

patenttien avulla tai patentointiprosessin viiveen avulla. Yrityksellä on tällöin mah-

dollisuus vallata markkinoita ja rakentaa tuotteesta brändi. Kasvupotentiaalia voi 

syntyä patenttien lisenssien ja menetelmäoikeuksien myymisestä. Patentit ovat 

merkityksellisiä myös yrityksen kasvurahoituksen saamisen näkökulmasta. Kivi-

Koskisen (2001) mukaan patenttia voidaan hyödyntää monin tavoin ja patentti voi-

daan pantata, käyttää lainan vakuutena, myydä patentoitu keksintö, lisensoida tai 

hyödyntää ja käyttää kilpailuetuna omassa valmistuksessa. Menetelmä innovaatio 

tuo yleensä tuottamiseen kustannussäästöjä, kilpailukyvyn kasvua ja niiden seu-

rauksena kasvavia liiketoiminnan tuottoja. Välillisiä vaikutuksia ovat innovaatiotoi-

minnan ja immateriaalioikeuksien kautta saavutetut verkostosuhteet ja oppiminen. 

 

Immateriaalioikeudet eli aineettomat oikeudet koostuvat monista eri osa-alueista. 

Tunnetuin immateriaalioikeus lienee patentti. Muita kohtalaisesti yleisesti tunnis-

tettuja yrityksen immateriaalioikeuksia ovat hyödyllisyysmalli, mallioikeus, tavara-

merkki ja toiminimi. Muita aineettomia omaisuuksia ovat yritystunnus ja verkkotun-

nus. Immateriaalioikeudet muodostavat vain osan erilaisista suojaustavoista (Pääl-

lysaho & Kuusisto 2006). Pk-yritykset suojaavat osaamispääomaansa mieluummin 

ei-muodollisilla tavoilla esimerkiksi salassa pitämisen, luottamuksellisten asiakas-

suhteiden tai nopean innovaatioiden tuottamisen avulla (Päällysaho & Kuusisto 

2006).  

 

Jäljempänä kuviossa 12 on mukailtu Päällysahon ja Kuusiston (2006) näkemystä 

jakaa osaamisen suojaaminen kolmeen ryhmään muodollisuusasteensa mukaan 

muodollisiin, puoli-muodollisiin ja ei-muodollisiin suojausmenetelmiin. 
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Kuvio 12. Suojausmenetelmät ryhmiteltyinä muodollisuusasteensa perusteella 
(mukaillen Päällysaho & Kuusisto 2006, 4). 

 

 

Ei-muodolliset suojauskeinot näyttäytyivät yleisimpinä käytettyinä strategioina pk-

yrityksien suojauskeinoina. Mikroyritysten (< 10 työntekijää) keskuudessa nopean 

innovaatiotahdin strategia ymmärrettiin parhaimmaksi vaihtoehdoksi sekä avoin 

tiedonjako työntekijöiden kesken. Pienissä yrityksissä (< 50 työntekijää) myös no-

pea innovaatiotahti oli suosittua, mutta tiedon salaamiseen liittyviä toimintatapoja 
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oli muita enemmän käytössä. Henkilökunnalta oli rajoitettu pääsyä strategisesti tär-

keisiin tietoihin. (Päällysaho & Kuusisto 2006, 31).  

 

Huomionarvoista on myös, että Päällysahon ja Kuusiston (2006, 4) mallista puut-

tuu immateriaalioikeuksiin lukeutuva verkkotunnus l. domain. Verkkotunnus on ny-

kyään olennainen osa yrityksen brändiä ja IPR-omaisuutta. 

 

Lahti (2008) on käsitellyt suojau-tumisstrategioita ohjelmistoteollisuuden näkökul-

masta. Lahden (2008) mukaan ohjelmistoteollisuus poikkeaa oleellisesti muusta 

teollisuudesta. Patenttien loukkaukset ovat arkipäivää ja niitä tehdään joko tahat-

tomasti tai tarkoituksella. Ohjelmistotuotteissa tärkeässä asemassa ovat tekninen 

yhteensopivuus ja avoimet tekniset standardit. Ohjelmisto koostuu yleensä lukui-

sista eri komponenteista, palikoista, tekijöiden, yksittäisen ohjelmoijan pienistä oh-

jelmien osasista. Yksikin pieni ohjelma voi rikkoa lukuisia patentteja. Tehokas pa-

tentoitu ratkaisu joudutaan korvaamaan tehottomammalla ratkaisulla. Ohjelmoijille 

patenttikirjallisuuden tutkiminen koetaan vaikeaksi ja työlääksi. Myös tahalliselta 

patentin loukkaukselta vältytään, kun ei olla tietoisia ja ei haluta tutkia patenttikir-

jallisuutta. Toimitaan ikään kuin ”vilpittömin mielin”. Pienten ohjelmistoyritysten on 

arveltu loukanneen patentteja jo pitkään ilman oikeudellisia seuraamuksia. (Lahti 

2008). 

 

Patenttien kustannukset ovat korkeita ja kansainväliset loukkauskanteiden kustan-

nukset niin korkeita, että pk-yrityksen on lähes mahdoton varautua ja varata re-

sursseja oikeustoimiin. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on kasvualoilla patenttitiheik-

köjä, jotka hidastavat ja estävät tehokkaasti innovaatioiden leviämistä. Kansainvä-

liset yritykset saattavat ryhtyä puolustamaan oikeuksiaan aggressiivisesti ja käyn-

nistää patenttioikeudenkäyntejä jo käytössä olevista tekniikoista. Myös patenttien 

hyväksymisprosessin viiveet voivat aiheuttaa sen, että teknologia on jo otettu pa-

tentin jättämisen jälkeen käyttöön. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että pa-

tenttia loukannut yritys joutuu purkamaan investointeja oikeustoimien välttä-

miseksi. Pk-yrityksillä on intresseissään enemmänkin toimia avoimen ratkaisujen 

ja avoimen lähdekoodin ja alustojen maailmassa, jolloin riskit joutua mukaan pa-

tenttikiistoihin pienenevät. (Lahti 2008). 
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Lahti (2008) tiivistää yhteenvedossaan asiantuntijoiden näkemyksiä IPR–strategi-

oista. Pk-yrityksillä harvemmin on osaamista hoitaa juridisesti vaativia ja monimut-

kaisia IPR-strategian alueita, kuten ristiinlisensointia. Yrityksen suuruus antaa 

mahdollisuuksia ja resursseja toimia vapaammin, joka puolestaan edellyttää te-

hokkaan patenttisalkun rakentamista. Laajaa patenttisalkkua voidaan käyttää ”de-

fensiivisellä” tavalla, jolloin toisaalta suojataan omien tuotteiden merkittävät inno-

vaatiot ja toisaalta halutaan vaikeuttaa kilpailijan omaa korvaavien tuotteiden ke-

hittämistä ja markkinoille saattamista. Kilpailijan toimintaa pyritään vaikeuttamaan 

patentoimalla useita keksintöjä, joista osa on tärkeitä ja oleellisia tuotteen kilpai-

luedun kannalta ja osa patenteista on tarkoitettu harhauttamaan kilpailijaa ja kulut-

tamaan tämän resursseja selvittelytyöhön patenttien merkityksellisyydestä. Pa-

tenttiportfolioiden (Lahti 2008, 44) rakentaminen on suuryrityksille kilpavarustelua, 

joilla pyritään saamaan edullinen vaihdanta-asetelman mahdollisuus kilpailijan pa-

tentteihin. Lahden (2008) mukaan merkityksellisten innovaatioiden suojaamisessa 

on kaksi peruslinjaa havaittavissa, joko yritykset hakevat ”laaja-alaista patenttisuo-

jaa” tai ”useita kapean suoja-alan patentteja”, jolloin patenttien sarjalla pyritään ra-

kentamaan tehokkaasti esteitä muille saman alan kilpailijoille. (Lahti 2008, 44). 

 

Yhtenä strategiana on panostaa edelläkävijänä uuteen teknologiaan ja saattaa 

tuote mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja näkyvästi laajalle markkina-alueelle 

ensimmäisenä ilman kattavaa patenttisuojaa. Strategia vaatii vahvaa alansa osaa-

mista, tehokkaita kattavia jakeluverkostoja ja vahvaa taloutta sekä hyvin johdettuja 

liiketoimintaprosesseja. Patenttisuojauksen merkitys korostuu hitaasti kehittyvillä 

markkinoilla ja esimerkiksi nopeat teknologiaevoluution alat kuten ICT-alan tuottei-

den elinkaaret ovat lyhyitä verrattuna moneen muuhun toimialaan. (Lahti 2008, 

44). 

 

Kiuru (2010) käsitteli tutkimuksessaan start up -yritysten suhdetta IPR-asioihin. 

Kiuru korostaa tutkimuksen johtopäätöksinään IPR-koulutuksen lisäämistä niin 

yrittäjäkoulutuksiin kuin korkeakoulutuksiin. Aloittavien yritysten ja yrittäjien IPR-

asioiden tietämyksessä, käsitteiden ja termien tuntemuksessa oli puutteita. Salas-

sapidon merkitystä ei ymmärretty riittävästi ja sen merkitystä pitäisi korostaa yrit-

täjäkoulutuksissa. Ensimmäiset ongelmat ilmenivät, kun yritykset puutteellisin tie-

doin ja taidoin yrittivät itse viedä IPR–prosesseja eteenpäin.  
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Lakimiesuutisien (Suomen Lakimiesliitto 2010) mukaan: ”Keksinnöt tulee tulkita lii-

kesalaisuudeksi ennen patentin hakemista. Kirjallinen NDA on siis standardi-me-

nettely. Verkostointi on strategisesti vaativa liiketoimintamalli aina, kun ratkotta-

vana on partnereiden yhteiset tai toisiaan täydentävä patentit. Usein monimut-

kaista sopimista tärkeämpi on osapuolten ymmärrys siitä, mikä on se kunkin ver-

kostopartnerin strateginen ydinosaaminen, josta ei kerrota ulospäin. Kasvuyrityk-

sen tulee määritellä toimialansa laajasti, jotta salassa pidettäväksi määritelty ydin-

osaaminen on sopimuksellisesti suojattu, kun yritys siirtyy uusille toimialoille. Tämä 

korostuu erityisesti nopean kehitysvaiheen toimialoilla, joilla yrityksellä on paljon 

erilaisia verkostopartnereita.”. Kiurun (2010) tutkimuksessa korostuivat myös asi-

antuntijoiden näkemykset siitä, että yrityksen IPR-strategian tulee olla yhtenevä 

liiketoimintastrategian kanssa johtamisen ja rahoituksen saamisen kannalta. Asi-

antuntijoiden ja patenttiasiamiesten ja patenttitoimiston yhteistyön merkitys koros-

tui prosessin onnistumisen edellytyksinä niin sopimusasioiden kuin neuvonnan ja 

palveluiden suhteen. 

 

Kuviossa 13 on kuvattu mukaillen Timo Kivi-Koskisen (2001, 50) mallia teollisoi-

keuksien portaista pk-yritysten valmiuksista hyödyntää teollisoikeuksia toiminnas-

saan. Jokainen yritys on elinkaarensa jossain vaiheessa jollain portaikon tasolla ja 

portaikon sisällöissä voi käytännössä olla eroja riippuen yrityksen johtamisesta, 

kehittymisestä ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Mallin avulla on 

kuitenkin helppo muodostaa käsitys siitä, miten monivaiheinen IPR-strategian pro-

sessointi voi olla, ennen kuin on mahdollista saavuttaa ylin taso. Äärimmäisen 

harva pk-yritys toimii 5. porrasta ylemmällä tasolla ja valtaosa jäänee tasolle 1 – 3. 
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Kuvio 13. Pk-yritysten teollisoikeusportaat (mukaillen Kivi-Koskinen, T. 2001, 
50). 

 

 

Yleisenä näkökulmana tämän luvun pohjalta voidaan ajatella, että pk-yrityksellä voi 

olla käytössään sekä muodollisia ja/tai ei-muodollisia suojausmenetelmiä yhdistet-

tynä kasvustrategiaan, mutta kuinka hyvin ne ovat strategisesti ja suunnitelmalli-

sesti otettu huomioon, kun tavoitellaan globaalimpaa kasvua. Menestyksellisem-

pään lopputulokseen päästäneen, kun IPR-strategia on suunniteltu mahdollisim-

man varhaisessa vaiheessa ja ainakin niin, että yritys hakee riittävän suoja-alan 

kriittisille ydininnovaatioilleen ja ottaa lisäksi mukaan toimintastrategiaansa myös 

huolellisesti suunniteltuja ei-formaaleja suojausmuotoja. 
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5.3. Kansainvälistyminen 

Pienelle yritykselle voi kasvun näkökulmasta olla riittävää ja tarpeeksi haastavaa 

pyrkiä kasvattamaan toimintaansa paikallisia markkinoita isommaksi aina valta-

kunnalliseksi toimijaksi saakka. Pk-yritys, joka todella aikoo kasvaa tai toimii hyvin 

osaamisintensiivisellä alalla tai niche-markkinoilla, on markkinoita ja kasvua haet-

tava kansainvälisiltä markkinoilta. Soraman ym. (2009, 75) tutkimuksen mukaan 

suomalaiset kasvuyritykset eivät ole erityisen kansainvälistyneitä ja yksi kymme-

nestä yrityksestä oli alkujaan nk. Born Global –yritys, joilla oli jo ensimmäisen toi-

mintavuoden aikana suurin osa asiakkaista ulkomailla. Kasvuyritysten kansainvä-

listyminen ei myöskään ollut kovin syvää, vaan pääasiallisin operaatiomuoto oli 

joko välillinen tai suora vienti. Aution, Miikkulaisen ja Sihvolan (2007) mukaan 

muita kansainvälisen toiminnan muotoja ovat yhteisyritykset (engl. Joint Ventures) 

tai -hankkeet ulkomaisten yritysten kanssa, täysin omistettu ulkomaalainen tytär-

yhtiö, ulkomaiset alihankkijat, teknologian lisensointisopimukset ja osallistuminen 

tutkimusyhteistyöhön ulkomailla. Myös tuonti on laskettava mukaan osaksi kan-

sainvälistymisen muotoja. 

5.4. Verkostot 

Verkostot toimivat monella tapaa ja yritys voi hyödyntää sosiaalisia verkostosuh-

teitaan liiketoimintansa kehittämisessä ja kasvussa. Verkostojen (Sorama & Saa-

rakkala 2009, 14) avulla yritys voi saada sellaisia resursseja käyttöönsä, joita sen 

olisi hankala tai vaikea saada ilman omia taloudellisia lisäpanostuksia: Verkostot 

voivat (Laukkanen 2007, 160; Sorama & Saarakkala 2009, 14) muodostua mm. 

yrityksen asiakkaista, yhteistyökumppaneista ja muista yrityksistä, arvoketjussa 

horisontaalisista ja vertikaalisista toimittajista, rahoittajista, tutkimus- ja oppilaitok-

sista ja medioista. Tällaisia verkoston tuomia resursseja voivat olla mm. pankkilai-

nat ja -takaukset, edulliset rahoitusratkaisut tai maksuehdot, tuotannollinen lisäka-

pasiteetti, koneet ja laitteet, osaaminen, työvoimaresurssit ja hyödyllistä tietoa mm. 

uusista kasvun mahdollisuuksista, uusista markkinoista ja uusista tekniikoista. Ver-

kostossa toimijat voivat jakaa kustannuksia tai saada hankintoihin tilausvolyymia 

ja sitä kautta pienentää tavaroiden, aineiden, tuotteiden ja raaka-aineiden hankin-

tahintoja tai verkostossa toimijat voivat tehdä yhteisiä vientiponnisteluita mm. vien-

tirenkaiden muodossa. Yritys voi tehdä tietoisen valinnan myynnin ja kasvun lisää-
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miseksi verkostoitumalla ja verkostosuhteiden avulla hankkia lisäkapasiteettia it-

senäisiltä yrittäjiltä tai ulkopuolisilta yrityksiltä, ilman omien työntekijöiden tai mui-

den resurssien lisäämistä. Tällöin on puhuttu myös kasvuvipustrategiasta (Lauk-

kanen 2007, 170). Yrityksen toiminta ja kasvutavoitteet voivat alusta saakka pe-

rustua verkostoihin ja verkostostrategioihin. Verkostot voivat olla perinteisiä ver-

kostomalleja monimuotoisempia ja kokonaan uudenlaisia, joita esimerkiksi digita-

lisaatio ja työn joukkoistaminen (engl. Growdsourcing) mahdollistavat.  

5.5. Johtaminen 

Johtamisen pitää kehittyä ja muuttua yrityksen kehittymisen ja kasvun mukana. 

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa johtamisen painopisteet vaihtelevat. Yrityksen 

elinkaaren vaiheet jaotellaan karkeasti kolmeen vaiheeseen (Laukkanen 2007, 

245 – 250): 1) käynnistymisvaihe, 2) kasvuvaihe ja 3) kypsyysvaihe. Alussa tarvi-

taan ideoita, innovatiivisuutta mahdollisesti nopeaa etsivää ja kokeilevaa toiminta-

tapaa ja toiminnan fokus saattaa olla hyvin tuote ja asiakaskeskeinen. Siirryttäessä 

kasvuvaiheeseen painopiste siirtyy prosesseihin ja kasvun aiheuttamien muutos-

ten johtamiseen. Laukkasen (2007, 248) mukaan kasvavan yrityksen on vakiinnu-

tettava ja systematisoitava toimintatapoja ja rutiineita ja kehitettävä operatiivista 

tehokkuutta, jota tyypillisesti haetaan seuraavilla tavoilla: 

 Vakiinnutetaan toimintokohtainen organisaatio tai toimintoverkosto. Tehtä-

viä määritellään täsmällisemmin toimenkuvauksin, työsuorituksia standar-

doimalla ja verkostokumppaneita ohjataan sopimuksin. 

 Otetaan käyttöön ict-järjestelmiä mm. talous- ja henkilöstöhallintoon, erp-

järjestelmiä ym. yrityksen tarvitsemia ict-ratkaisuita. 

 Yritysjohto, omistaja/hallitus ottavat päävastuun toimintalinjoista. 

Kasvuvaiheessa organisaatio tarvitsee entistä enemmän ammattimaista osaa-

mista erilaisiin operatiivisiin ja johtamisen tehtäviin. 

 

Sillä on merkitystä yrityksen menestymiselle, miten yritystä johdetaan ja millaista 

osaamista sekä kokemusta on yrityksen johdolla ja hallituksen jäsenillä. Johtami-

nen ja johtamisosaaminen ovat tärkeä resurssi myös yrityksen kasvun kannalta. 

Soraman ja Saarakkalan (2009, 110) mukaan kasvua tavoittelevilla yrityksillä tulisi 

olla pätevät ja suuret johtoryhmät, johdolla pitäisi olla vapaus nopeaan päätöksien 
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tekemiseen ja hallituksissa tulisi olla yrityksen ulkopuolisia jäseniä, koska ulkopuo-

listen jäsenten on todettu vauhdittavan kasvuprosessia. Soraman, Varamäen, Jo-

ensuun, Viljamaan, Laitisen, Petäjän, Länsiluodon, Heikkilän ja Vuorisen (2015, 23 

– 24) mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa on ollut selviä viitteitä ja yhteyksiä yri-

tyksen kasvun ja hallitusjäsenten kokoonpanon välillä, mutta toisenlaisiakin tulok-

sia löytyi tutkimuksista ja niissä syyksi arveltiin, että yleensä vasta taloudellisissa 

kriiseissä tai vaikeuksissa oleviin yrityksiin otettiin mukaan ulkopuolisia hallituksen 

jäseniä. Hallituksen ulkopuolisia jäseniä on saatettu vaihtaa sopiviksi kasvutilan-

teen vaatimusten mukaan (Sorama & Saarakkala 2009, 10).  

 

Kasvuyrityksen johtamisen näkökulmasta tarkasteltuna on tärkeää, että yrityksen 

omistaja ja yrittäjä ymmärtää hallituksen merkityksen yrityksen kasvun mahdollis-

tajana ja yrittäjällä on tahtoa kutsua riittävän varhaisessa vaiheessa hallitukseen 

ulkopuolista jäsenistöä, joilla on kokemusta ja osaamista myös kasvun aikaansaa-

miseksi. 

 

Pk-yrityksessä (Laukkanen 2007, 268 – 283) johtajan persoona ja henkilöstöjoh-

tamisen taidot ovat avainasemassa menestyksekkäässä liiketoiminnan johtami-

sessa. Yrittäjäksi aikova on saattanut saada aikaisemmissa työtehtävissään tai 

yrittäjänä toimiessaan arvokasta ja hyödyllistä kokemusta ja kyvykkyyttä johtami-

sessa. Johtamiskyvykkyys on yksi riskienhallinnan väline. Tuloksekas johtajuus 

kasvuyrityksessä (Laukkanen 2007, 269) edellyttää kykyä kyseenalaistaa vallit-

seva tilanne, viestiä yhteinen visio, saada henkilöstö toimimaan kohti yhteistä pää-

määrää, osallistaa ja palkita onnistumisista. Tällaista johtamista Laukkasen (2007, 

269) mukaan kutsutaan yhteisölliseksi johtamiseksi. Yhteisöllinen johtaja (Laukka-

nen 2007, 270) kykenee vaikuttamaan ja kehittämään parhaimmillaan kaikkien yri-

tyksen vaikutuspiirissä olevien tahojen suoritusten tasoa ja tavoitteita: työnteki-

jöidensä, alihankkijoidensa, asiakkaidensa ja muiden sidosryhmiensä.  

 

Menestyäkseen yrittäjä tarvitsee laajaa johtamiskyvykkyyttä niin strategisen johta-

misen kuin henkilöstön johtamisen, kasvun ja muutoksen johtamisen kykyä. Tutkija 

Matti Majuri on tutkinut johtamisen ulottuvuuksia strategisten kyvykkyyksien näkö-

kulmasta ja hän on ollut kehittämässä strategisten kyvykkyyksien indeksi (SKI) -

työkalua Tampereen teknillisen yliopiston koordinoimassa tutkimushankkeessa 
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yhteistyössä suomalaisten pk-yritysten kanssa, joka on Majurin (2015) mukaan nä-

kynyt mm. käytännönläheisyytenä ja hyödynnettävyytenä. Hanke käynnistyi 

vuonna 2013 ja SKI-työkalu käyttöönotettiin 2014. Yhteistyökumppaneita hank-

keessa ovat olleet: Fastems Oy Ab, Skaala Oy, Toolfac Oy, Ratesteel Oy, Tampe-

reen Konepajat Oy, Hakaniemen Metalli Oy, Robit Rocktools Oy, Ylä-Savon Kehi-

tys Oy, Oy Swot Consulting Finland Ltd ja Teknologiateollisuus ry. Menetelmällä 

arvioidaan ja kuvataan yrityksessä olevien kyvykkyyksien nykytila ja sitä verrataan 

määritettyyn kyvykkyyksien strategisiin painoarvoihin. Yritys pystyy menetelmän 

avulla valitsemaan kehitystarpeensa ja priorisoimaan kehitettävät asiat tukemaan 

strategian toteutumista. Majurin (2015) mukaan: ”Kyvykkyydet ovat asioita, jotka 

oikeanlaisina mahdollistavat tavoitteiden saavuttamisen ja pysyvän kilpailuedun 

muodostumisen. Jos kyvykkyyksiä ei tunneta ja kehitetä systemaattisesti, on vaa-

rana, että tavoitellaan ruuvin kiinnittämistä vasaralla. Se voi toki onnistua, mutta 

laatutaso on heikko, kustannukset nousevat korkeiksi ja prosessiin kuluu paljon 

aikaa.” Majuri (2015) jakaa kyvykkyyksien ulottuvuudet kahdeksaan pääakseliin, 

jotka sisältävät vaihtelevan määrän alakategorioita seuraavasti:  

1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS  
1.1 Henkilöstön hallinta  
1.2 Henkilöstön kehittäminen 
1.3 Motivointi  
1.4 Hyvinvointi  
 
2. JOHTAMISKYVYKKYYS  
2.1 Strategiatyö 
2.2 Management (asioiden johtaminen)  
2.3 Leadership (johtajuus)  
2.4 Johdon ominaisuudet  
2.5 Hallitustyön toimivuus 
 
3. MYYNTI- JA MARKKINOINTIKYVYKKYYS  
3.1 Strateginen markkinointi  
3.2 Markkinointiviestintä  
3.3 Myynnin ja markkinoinnin johtaminen  
3.4 Uusien asiakkaiden hankinta  
3.5 Asiakkuuksien hallinta ja kehittäminen  
3.6 Arvon tuotto asiakkaalle  
3.7 Asiakastiedonhallinta  
 
4. UUDISTAMIS- JA KEHITTÄMISKYKY  
4.1 Nykytilan tuntemus  
4.2 Mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen  
4.3 Toimintakulttuuri ja arvot 
4.4 Toimintatavat ja rakenteet  
4.5 Joustavuus ja muutosvalmius  
 



62 
 

 

5. TUOTANNOLLINEN KYVYKKYYS  
5.1 Tuotannon kehittäminen  
5.2 Tuotannon hallinta  
5.3 Tuotantoteknologia  
5.4 Tuotehallinta  
5.5 Hankinta  
5.6 Projektitoimitukset  
 
6. YHTEISTYÖKYVYKKYYS  
6.1 Moninaisten pelisääntöjen hallinta 
6.2 Vuorovaikutustaidot. 
6.3 Yhteistyön kehittäminen  
6.4 Arvoketjun ymmärtäminen  
 
7. KYKY TOIMIA KANSAINVÄLISESTI  
7.1 Kansainvälisen kasvun suunnittelu  
7.2 Markkinoillemenon suunnittelu  
7.3 Etabloituminen markkinoille  
7.4 Markkina-aseman parantaminen  
7.5 Riskien hallinta  
 
8. PROJEKTIKYVYKKYYS  
8.1 Projektimyynti  
8.2 Projektin suunnittelu, ohjaus ja toteutus  
8.3 After Sales (asiakkaan tarpeista huolehtiminen ja palveluiden tarjoaminen) 
8.4 Projektisalkun hallinta  
7.5 Projektien tukitoiminnot 

 

SKI-menetelmä on rakennettu teknologia- ja teollisuusyritysten näkökulmasta, 

mutta sisältää kaikenlaisille yrityksille sopivia elementtejä strategisten kyvykkyyk-

sien arvioimiseksi. Soraman ym. (2015, 20) mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa 

on osoitettu, että yrittäjän ja johdon kaikki kyvykkyydet eivät ole yhtä tärkeässä 

asemassa, vaan kyvykkyyksien tarve riippuu yrityksen valitsemasta kasvustrategi-

asta. 

5.6. Kasvun rahoittaminen 

Yrityksen (Laukkanen 2007, 328) rahoituslähteet jaetaan tyypillisesti sisäisiin ja ul-

koisiin lähteisiin. Sisäiset rahoituslähteet ovat yrityksen tuloksista kertynyttä jaka-

matonta voittoa l. tulorahoitusta. Ulkoiset rahoituslähteet ovat jonkun toisen toimi-

jan päätöksistä riippuvaisia rahoituksia, joista pääasiallisia ovat nykyisten tai uu-

sien omistajien tekemät osakesijoitukset, ostovelat, muut lyhytaikaiset rahoitusläh-

teet ja -lainat sekä pitkäaikaiset rahoituslainat. 
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Rainion ja Valtionvarainministeriön (2009) mukaan ”Kansantaloudellisesti pää-

omamarkkinoiden kehittymisellä on suuri merkitys yritystoimintaa tehostavana ja 

kilpailukykyä parantavana tekijänä. Koska kasvuyritysten työllistävä vaikutus on 

merkittävä, on pääomamarkkinoiden kehittymisellä myös positiivinen työllisyysvai-

kutus. Näiden tekijöiden positiivisten vaikutusten kautta myös kansantalouden 

kasvu on mahdollista. Kansainvälisille markkinoille tähtäävät kasvuyritykset luovat 

dynaamisuutta koko yrityssektorille. Markkinoiden tehottomuuden ohella yritysten 

kasvun esteet liittyvät sekä yrittäjän kasvuhaluun ja motivaatioon että yrityksen toi-

mintaympäristön ja -edellytysten laatuun. Kasvuun kannustamisessa keskeistä on 

riskin jakaminen – kasvuhalukkaille yrityksille tulisi luoda pitkällä aikavälillä kannat-

tavan toiminnan mahdollistava ja kasvua tukeva toimintaympäristö.” Rainion 

(2009) mukaan erityisesti uusien ja nopeasti kasvavien yritysten pankkilainojen 

saanti on usein hankalaa riittämättömien toiminnan tulevan kannattavuuden todis-

tamisen vaikeuden ja toiminnan läpinäkymättömyyden, korkean riskin ja riittämät-

tömien vakuuksien vuoksi. Toimintansa vakiinnuttaneille yrityksillä rahoituksen 

saanti on jo huomattavan helpompaa. 

 

Tarvittavia pääomia voidaan hankkia pankeilta, pääomasijoittajilta (engl. Venture 

Capital), riskisijoittajilta, bisnesenkeleiltä (mm. FiBAN), valtiollisista ohjelmista 

(mm. TE-keskus, TEKES) tai instituutionallisilta sijoittajilta (mm. eläkerahastot, va-

kuutusyhtiöt, sijoitusyhtiöt ja lahjarahastot). Lisäksi pääomia voidaan hankkia osa-

keanneilla ja joukkorahoituskampanjoilla. Kaikissa näissä vaihtoehdoissa joudu-

taan hakemus- ja selvitysmenetelmiin sekä usein menetetään myös osa päätäntä-

vallasta. 

 

Rahoitusmarkkinoiden (Rantanen 2012, 35) kiristyminen tai löyhentyminen voi vai-

kuttaa myös yrityksistä maksettaviin hintoihin ja siten vaikuttaa suoraan omarahoi-

tusosuuden suuruuteen. Hankkeesta (Finnvera 2016) riippuen tyypillisesti omara-

hoitusosuudet investoinneissa vaihtelevat 10-15 % välillä ja yrityskaupoissa ja su-

kupolvenvaihdoksissa 20 %, kun mukana rahoittamassa ovat pankit ja Finnvera. 

Valtion vastuulla toimiva Finnvera Oyj on ainoa rahalaitos, jolla on oikeus riskira-

hoitukseen. Lainaa ei voi saada maatilatalouteen, metsätalouteen, eikä rakennus-

liiketoiminnan perustajaurakointiin. 
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Tallin, Varamäen, Kettusen ja Katajavirran (2015, 73) kasvuyrittäjien alkutaipaletta 

käsittelevän tutkimuksen mukaan yrityksen perustajien ja yrityksen ostajien rahoi-

tustahot olivat samoja, mutta eroja oli niiden tärkeysjärjestyksissä. Yrityksen pe-

rustamisen tärkeimmät rahoittajat olivat yrittäjä itse (70 %), pankki (44 %), Finnvera 

(27 %), starttiraha (7 %) ja sukulainen/yhtiökumppani (4 %). Yrityksen ostamisen 

tärkeimmät rahoitustahot olivat pankki (77 %), yrittäjä itse (48 %), Finnvera (40 %), 

sukulainen/yhtiökumppani (4 %) ja starttiraha (2 %). Myös rahoituksen saatavuu-

dessa oli koettu hankaluutta. Tallin ym. (2015) tutkimuksen tulokset edustavat tyy-

pillistä pienten alkavien yritysten rahoituksen hakemisen ja saatavuuden tilannetta 

Suomessa. 

 

Rahoitusta yritys voi saada esimerkiksi mahdollisista julkisista tukijärjestelmistä, 

avustuksista ja yrityskehitysohjelmista mm. investointeihin, yrityksen toiminnan ke-

hittämiseen, innovaatiotoiminnan vahvistamiseen ja kansainvälistymisen edistämi-

seen. ELY-keskukset (Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset) myöntävät avus-

tuksia harkinnanvaraisesti hakijoiden esittämien hankesuunnitelmien perusteella. 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) osallistuu yritysten kehittämishankkeiden ja 

toimintaympäristön kehittämishankkeiden rahoittamiseen. Yrityksen  kehittämis-

avustusta voidaan myöntää kehittämis- ja investointihankkeisiin, joilla yritys esi-

merkiksi (TEM 2016): 1) kehittää liikkeenjohto- ja markkinointitaitojaan, 2) kehittää 

uusia tai uudistettuja tuotteita, palveluja tai tuotantomenetelmiä, 3) parantaa kan-

sainvälistymisvalmiuksiaan ja vientiedellytyksiään, 4) kartoittaa uusia markkinoita 

ja liiketoimintamahdollisuuksia ja 5) hakee kasvua kone-, laite- tai rakennusinves-

toinneilla. 

 

Ulkoisien rahoituslähteiden sijaan yritykset voivat turvautua nk. ”bootstrap”-rahoi-

tukseen, josta voitaneen käyttää termiä ”vaihtoehtoinen oma rahoitus” ja jota on 

luonnehdittu erityisesti alkavien yritysten helpoiksi ja luoviksi keinoiksi päästä liike-

toiminnassa alkuun mahdollisimman vähin resurssein (Laukkanen 2007, 329). 

Bootstrap-rahoitukseen saatetaan (Laukkanen 2007; Van Auken 2004; 2005) tur-

vautua vasta silloin, kun muuta rahoitusta ei ole saatavilla tai yrittäjä haluaa aloittaa 

kasvun tunnustellen ja pienin askelin. Van Aukenin (2004; 2005) tutkimuksen mu-

kaan pk-yrityksien omistajat eivät keskimääräisesti pitäneet bootstrap-rahoitusta 
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merkittävässä roolissa rahoituslähteenä ja vasta bootstrap-rahoituksen käytön 

yleisyyden kasvaessa merkityksellisyyskin lisääntyi. Edellä mainittu saattaa viitata 

aloittavan yrittäjän omaan oppimisprosessiin ja kokemusten karttumiseen liiketoi-

mien jatkumisen ja monimuotoistumisen seurauksena rahoitusratkaisujen parem-

pana hallitsemisena ja ymmärtämisenä. 

 

Tärkeitä ja tyypillisiä alkavien yritysten kasvun bootstrap-rahoitusmuotoja ovat 

Laukkasen (2007, 329) mukaan yrittäjän henkilökohtaisen omaisuuden myyminen 

ja henkilökohtainen velkaantuminen. Van Auken (2004, 153; 2005, 96) listaa tutki-

muksessaan 28 eri bootstrap-rahoitustapaa järjestyksessä yleisemmästä vähem-

män käytettyyn seuraavasti: 1) Parempien maksuehtojen neuvotteleminen tava-

rantoimittajien kanssa. 2) Keskeytetään tai lopetetaan kaupan tekeminen hitaim-

min maksavien asiakkaiden kanssa. 3) Tarjotaan samat maksuehdot kaikille asi-

akkaille. 4) Hankitaan käytettyjä välineitä, laitteita ja koneita sen sijaan, että ostet-

taisiin uusia laitteita. 5) Nopeutetaan laskutusta ja saamisia. 6) Leasingvuokrataan 

laitteita ostamisen sijasta. 7) Käytetään rutiineita pääomainvestointien pienentä-

miseksi. 8) Otetaan asiakkailta ennakkomaksuja. 9) Viivästetään maksuja tavaran-

toimittajille. 10) Käytetään vuokratyövoimaa. 11) Käytetään henkilökohtaisia luot-

tokortteja. 12) Hyödynnetään viivästyskorkoja. 13) Valitaan nopeasti maksavia asi-

akkaita. 14) Tehdään yhteishankintoja muiden yrittäjien kanssa. 15) Viivästetään 

tarvittaessa palkannostoa. 16) Tarjotaan käteisalennuksia. 17) Ulkoistetaan toi-

mintoja, jotka saadaan muualta edullisemmin tai kustannustehokkaammin. 18) Lai-

nataan laitteita ja tarvikkeita. 19) Tehdään komissiokauppaa tavarantoimittajien 

kanssa l. myydään päämiehen lukuun, jolloin yrittäjä maksaa tavarasta vasta myy-

tyään sen edelleen omille asiakkailleen. 20) Lainataan ystäviltä ja sukulaisilta. 21) 

Hyödynnetään jaettua työvoimaa, jolloin resurssia käytetään vain tarvittaessa (vrt. 

läheistä sukua työsopimukselle ”tarvittaessa työhön kutsuttava” tai 0-sopimus). 22) 

Tehdään vaihtokauppaa. 23) Palkataan sukulaisia ja ystäviä alle normaalipalkan 

(vrt. talkoot). 24) Jaetaan laitteiden käyttöä muiden kanssa (vrt. yhteiskäyttö). 25) 

Harjoitetaan liiketoimintaa kotoa käsin. 26) Viivästetään verojen maksuja. 27) Ko-

missiokaupan saatavien nopeampi tulouttaminen factoring-rahoituksella. 28) Jae-

taan toimitiloja ja toimistotiloja muiden yritysten kanssa (vrt. Hub-konseptit). Van 

Aukenin (2004; 2005) mukaan yritykset turvautuivat useimmiten bootstrap-rahoi-

tuksen keinoihin silloin, kun liiketoiminnan riskit kasvoivat. Tämä saattaa viitata sii-
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hen, että silloin myös ulkopuolisien rahoittajien intressit rahoittaa korkeamman ris-

kin yrityksiä laimenevat. Yrityksen tai markkinoiden kasvaessa, yritysten bootstrap-

rahoitus oli pienempi verrattuna muihin yrityksiin ja tämä oli luonnollista seurausta 

siitä, että kasvuyritykset kiinnostivat ulkopuolisia rahoittajia (Van Auken 2004; 

2005). 

 

Neeleyn ja van Aukenin (2010, 19 - 20) mukaan miesten ja naisten välillä ei ollut 

eroa siinä, miten he olivat hyödyntäneet bootstrap-rahoitusta pääomarahoituksena 

liiketoiminnassaan. Sen sijaan eroavaisuuksia oli iän, koulutuksen ja yrityksen lii-

kevaihdon muutoksen suhteen ja sen välillä miten he valitsivat bootstrap-rahoituk-

sen hyödyntämisen liiketoiminnassaan. Neeley ja van Auken (2010, 19 – 20) eh-

dottavatkin, että naisyrittäjiä tulisi ohjata enemmän yhteiskunnan, yritysneuvojien 

ja konsulttien taholta hyödyntämään bootstrap-rahoitusta perinteisien rahoitus-

markkinoiden rinnalla ja täydentämään muuta rahoitusta, esimerkiksi laskusuh-

danteiden aikana. 

 

Yksityisiltä kansalaisilta kerättävän rahoituksen, joukkorahoituksen (engl. 

crowdfunding), suosio kasvaa maailmalla ja Suomessa hyvää vauhtia. Joukkora-

hoitus on jo merkittävä vaihtoehto pääomamarkkinoilla. Toimialan kokonaisvolyy-

mit maailmassa (Team Finland Future Watch 2015) ovat kasvaneet 2012 vuoden 

2,7 mrd dollarista 2015 vuoden 34,4 mrd dollariin ja Maailmanpankin ennusteen 

mukaan 2025 vuonna jo 96 mrd dollariin. Kaikkien saatavilla olevassa joukkorahoi-

tuksessa suuri joukko ihmisiä rahoittaa tavallisesti pienehköllä summalla halua-

maansa hanketta tai yritystä. Sijoittajilla ei ole välttämättä aikaisempaa kokemusta 

sijoitustoiminnasta. Joukkorahoitussijoittajien joukkoon on liittynyt mukaan myös 

ammattimaisia tai pääomasijoittajia, jotka etsivät uusia potentiaalia sisältäviä sijoi-

tuskohteita. Joukkorahoituksessa käytetään usein apuna verkossa toimivia jouk-

korahoitusalustoja ja palvelun tarjoajien sivustoja. Suomessa tunnettuja ja kasva-

via joukkorahoitusalustoja ovat www.invesdor.com, jota ylläpitää Invesdor Oy, 

sekä vertaislainoihin erikoistunut Fixura Oy. Muita tunnettuja joukkorahoitusalus-

toja ovat ruotsalainen FoundedByMe ja pohjois-amerikkalainen Kickstarter.  
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Invesdorin (2016) mukaan:”Invesdor on suomalainen finanssiteknologiayritys, joka 

hallinnoi Euroopan talousalueen kattavaa osake- ja velkajoukkorahoituksen palve-

lua. Invesdor on ensimmäinen eurooppalainen joukkorahoitustoimija, jolla on 

MiFID-tason (Markets in Financial Instruments -direktiivi) sijoituspalvelutoimilupa 

sijoitusneuvontaan, toimeksiantojen vastaanottamiseen ja välittämiseen sekä ar-

vopaperien liikkeeseenlaskuun. Invesdor.com-verkkopalvelun kautta velka- tai 

pääomarahoitusta etsivät yrittäjät voivat helposti löytää sijoittajia, jotka etsivät uu-

sia sijoituskohteita Euroopan talousalueelta.” 

 

Joukkorahoitus on ollut lähinnä startup-yritysten ja uusien ideoiden ja hankkeiden 

rahoitusmuoto. Oksasen (2014, 62) mukaan rahoituksen asiantuntijoiden haastat-

teluissa tuli esiin, että startup-yritysten kohtuullisen hyvistä rahoitusmahdollisuuk-

sista huolimatta rahoitusmarkkinoille toivottiin lisää pääomaa, koska markkinaeh-

toinen pääoma jakautui startup-yritysten parhaiksi arvioituihin liikeideoihin ja pro-

jekteihin. Tähän puutteeseen joukkorahoitus nähtiin tervetulleena lisänä rahoitus-

markkinoille. Myös kypsillä tai omistajaa vaihtaneilla yrityksillä on mahdollisuus ra-

hoittaa uusia joukkoja kiinnostavia hankkeita joukkorahoituksen avulla. 

 

Vuonna 2014 (Team Finland Future Watch 2015) joukkorahoitusalustoja oli jo noin 

tuhat 45 eri maassa. Joukkorahoituksen mallit jaetaan kolmeen pääryhmään: 1) 

lahjoitus, 2) tuotepohjainen joukkorahoitus, 3) joukkosijoitus, esimerkiksi osake-

pohjainen, lainapohjainen ja hybridimallinen joukkorahoitus. Suomessa lainsää-

däntö ei hyväksy lahjoitusperusteista joukkorahoitusta, vaan rahoitus pitää olla 

aina vastikkeellista. Team Finland Future Watchin (2015) mukaan Suomessa jouk-

korahoituksen euromääräiset volyymit ovat olleet suhteellisen maltillisia ja Suo-

messa joukkorahoituksen käyttöä on saattanut hidastaa joukkorahoitusta koske-

van lainsäädännön puuttuminen. Joukkorahoitusta on säädelty muun muassa 

kauppa- tai kuluttajasuojalain ja rahoitusmarkkinalainsäädännön, kuten luottolai-

toslain tai arvopaperimarkkinalain, avulla. Suomessa on valmisteltu uutta joukko-

rahoituslakia ja se astunee voimaan vuoden 2016 aikana. 

 

Joukkorahoitus voi olla mille tahansa yritykselle mahdollinen rahoituksen hankki-

misen muoto ja joukkorahoituksessa on muitakin hyviä ominaisuuksia: Se on idea-

listinen ja demokraattinen rahoitusmalli, jossa voidaan olla asiakkaiden eli tukijoi-
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den kanssa vuorovaikutuksessa ja saada palautetta ideasta, tuotteesta ja sen toi-

mivuudesta ja kiinnostavuudesta. Vuorovaikutus ja yhteys asiakkaiden kanssa 

houkuttelevat puoleensa lisää tukijoita ja tulevaisuudessa myös tunnettuja brän-

dejä mukaan. (Team Finland Future Watch 2015). Tuotepohjainen joukkorahoitus 

(Team Finland Future Watch 2015) on myyjän ja sijoittajan kannalta lähinnä tuot-

teen myyntiä ennakkoon, jossa asiakas/sijoittaja saa sijoitustaan vastaan kyseisen 

tuotteen tai osan tuotteesta. Tämän vuoksi sitä verotetaan normaalin myynnin ta-

paan. Rahoitusta haetaan ensisijaisesti tuotteen tekemiseen ja markkinoille saat-

tamiseen. Menestyneimmille kampanjoille on tyypillistä, että ne on tehty konkreet-

tisille tuotteille, jotka houkuttelevat suuria asiakasmassoja ja ikäryhmiä. Kampan-

jan tekijöiden omien verkostojen aktivoiminen mm. sosiaalisen median avulla saat-

taa olla merkittävässä roolissa kampanjan onnistumisessa. Laaja ja toimiva ver-

kosto vie tehokkaasti viestiä eteenpäin. Team Finland Future Watchin (2015) mu-

kaan Ethan Mollick Wharton Business Schoolista on tutkinut Kickstarterissa kam-

panjoivien onnistumisprosenttia ja heidän Facebook-ystävien määrän suhdetta. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että jos kampanjan tekijällä oli alle 10 Facebook-

ystävää, oli kampanjan onnistumisen todennäköisyys vain 9 prosenttia ja jos puo-

lestaan kampanjan tekijällä oli 1000 Facebook-ystävää, oli kampanjan onnistumi-

sen todennäköisyys 40 prosenttia. (Team Finland Future Watch 2015). 

 

Tuotepohjaisen joukkorahoituskampanjassa Team Finland Future Watch (2015) 

mukaan yrittäjän päätösvaiheet kampanjan käynnistämiseksi jaetaan 13 vaihei-

seen:  

1) Tuotekustannusten selvittäminen, johon lasketaan kaikki mahdolliset tuotekus-

tannukset aina pakkaamiseen ja postittamiseen saakka. 

2) Rahoitusmallista päättäminen, Keep it All (KiA) vai All or Nothing (AoN). KiA-

mallissa kampanjoiva yritys pitää keräämänsä varat, vaikka kampanjan tavoite ei 

toteutuisikaan. Yrityksen on kuitenkin huolehdittava vastikkeiden toimittamisesta 

sovitunlaisesti. AoN-mallissa yritys saa pitää keräämänsä varat vain, jos kampan-

jan tavoitteet saavutetaan, muussa tapauksessa varat palautetaan sijoittajille. 

3) Tavoitesumman määrittely. 

4) Joukkorahoitusalustan valitseminen. Suomalaisille markkinoille kannattaa valita 

suomalainen alusta ja kansainvälisille markkinoille englanninkielinen alusta. 

5) Tuotesuojauksesta huolehtiminen ennen kampanjan aloitusta. 
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6) Kampanjasivun rakentaminen ja video. Videon sisältävät kampanjat keräävät 

keskimäärin 150 prosenttia enemmän rahoitusta kuin kampanjat, joissa ei ole vi-

deota. Videolla kanttaa esiintyä yrittäjän itsensä. 

7) Pitch l. lyhyt, ytimekäs ja selkeä hissipuhe tuotteesta ja mihin ongelmaan se on 

ratkaisu ja miksi se kannattaa hankkia. 

8) Vastikepaketti, joka on riittävän selkeästi kerrottu ja miten asiakas sen tulee 

saamaan. 

9) Mediatyö, joka sisältää lehdistölle ja sidosryhmille tarkoitetut aineistot sekä yri-

tyksen ja tuotteen kampanjaverkkosivustot. 

10) SOME- ja postituslistat ja etukäteistyö jo hankittujen rahoittajien listaamiseksi. 

11) Päivitys, jolla tarkoitetaan kampanjan lanseerauksen jälkeisiä toimenpiteitä 

mm. tiedottamista kampanjan etenemisestä ja asiakkaiden esittämiin kyselyihin 

vastaamista ja rahoittajareksiterin ja tietojen ylläpitoa. 

12) Lupausten lunastaminen sovitulla tavalla 

13) Kerätyt varat ovat myyntituloa ja sen mukaisesti maksetaan siitä kaikki verot. 

 

Osakepohjaisessa joukkorahoituksessa (Team Finland Future Watch 2015) jou-

koilta kerätään rahaa omistusosuuksia vastaan. Käytännössä yrittäjä myy omista-

mastaan yrityksestä osuuksia sijoittajille. Se on sijoitustoimintaa ja sijoittavat odot-

tavat tuottoa joko osinkoina tai osuuden arvon nousuna ajan kuluessa. Osakepoh-

jainen joukkorahoitus sopii valtaosalle kasvuyrityksistä, koska se ei ole tuotteen 

luonteeseen, eikä yrityksen kypsyyteen sidottu. Kampanjointi vaatii puolestaan 

sen, että yhtiö pystyy perustelemaan arvonsa ja toiminta alkaa olemaan jo vakiin-

tunutta. Osakepohjaisten joukkorahoitusyritysten jälkimarkkinat kehittyvät hyvää 

vauhtia ja Suomessa mm. Privanet -pankkiiriliike ja kohta myös Nordea tarjoavat 

joukkorahoitettujen osakkeiden jälkimarkkinapaikat. Nordea on kehittänyt ver-

kossa toimivan Nordea Crowdfunding -palvelualustan, jossa rahoitusta hakeva yrit-

täjä ja sijoittaja voivat kohdata. Järjestelmä on kytketty suoraan pankkien arvo-

osuusjärjestelmään, joka mahdollistaa osakkeiden ostamisen ja myymisen arvo-

paperikauppa-järjestelmän sisällä. 

 

Osakepohjainen joukkorahoituskampanja (Team Finland Future Watch 2015) al-

kaa aina osakeyhtiölain mukaisella hallituksen päätöksellä osakeannista ja annin 

ehdoista. Kampanjan materiaalit tulee toteuttaa arvopapereiden tarjoamista kos-

kevien asetusten mukaan. Kampanjassa jaettavia suositeltavia dokumentteja ovat 
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Team Finland Future Watchin (2015) mukaan ainakin: 1) ”Osakassopimus”, 2) ”Vi-

deopitch”, jossa esitellään tuote ja tiimi, 3) ”Vendor due Diligence”, 4) ”Liiketoimin-

tasuunnitelma”, 5) ”Lista osakkeenomistajista”, 6) ”Edelliset tilinpäätökset”, 7) 

”Päätös osakeannin laillisuudesta”, 8) ”Viimeinen kaupparekisteriote”, 9) ”Osakas-

järjestely” ja 10) ”Yhtiöjärjestys”. 

 

Lainapohjainen joukkorahoitus toimii pankkien tavoin ja tarkoituksena on saattaa 

rahan omistajat ja rahoituksen tarvitsijat yhteen. Lainaaja maksaa lainaa takaisin 

sopimusehtojen mukaisesti tyypillisesti kuukausittain tai muuten sovittuina ajanjak-

soina. Lainapohjainen joukkorahoitus sopii akuutteihin, lyhytaikaisiin lainatarpei-

siin, jos esimerkiksi pankkien kireiden lainaehtojen vuoksi ei ole mahdollista saada 

pankkilainaa. Joukkorahoitetulla lainalla voi täydentää myös muuta pienempikor-

koista pankkilainaa. (Team Finland Future Watch 2015). 

5.7. Franchising -liiketoiminta kasvustrategiana 

Liiketoiminnan kasvumalli voi perustua franchising -malliin, joka ei välttämättä ole 

yrityksen alkuvaiheeseen sopivin kasvumalli, vaan on sopivampi vasta kypsem-

mille ja kehittyneille yrityksille, jotka ovat jo hioneet yrityskonseptinsa toimiviksi ja 

monistettaviksi ja pyrkivät laajentamaan ja kasvattamaan toimintaansa kotimaassa 

tai kansainvälisesti. Franchising tarjoaa strategisia etuja yhteistyön molemmille 

osapuolille ja on eräänlainen verkostomainen yhteistyömuoto. Franchising (Lauk-

kanen 2007, 231) on kahden itsenäisen yrityksen, franchise-antajan ja franchise-

ottajan, välinen sopimus, joka antaa franchise-ottajalle oikeuden käyttää ja hoitaa 

liiketoimintakonseptia tietyssä paikkaa ja tietyn ajan franchise-antajan ohjeiden 

mukaisesti. Franchising jaetaan käsitteellisesti kahteen muotoon: 1) ”tuote, jakelu- 

ja tavaramerkkifranchisingiin” sekä 2) ”liiketoimintamallifranchisingiin”. (Laukkanen 

2007, 231). Suomen Franchising-Yhdistyksen (2015) mukaan: ”Franchise-antajan 

tehtävänä on johtaa ketjua: kouluttaa, seurata, ohjata ja tukea franchising-ottajia 

liiketoiminnassaan. Franchise-ottajan tehtävänä on harjoittaa omaa, itsenäistä lii-

ketoimintaa konseptin ja brändin mukaisesti sekä osallistua aktiivisesti ketjuyhteis-

työhön. Liittyessään ketjun jäseneksi franchise-ottaja on usein aloittava yrittäjä, 

jolle franchising tarjoaa mahdollisuuden oman yritystoiminnan aloittamiseen ohja-

tusti.”  
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Laukkasen (2007, 232 - 237) mukaan franchising on ratkaisuna yritysten kasvun 

haasteisiin ja luokittelee yritysten strategiset motiivit ja perusteet käynnistää ja ryh-

tyä franchising-liiketoimintamalliin kahdeksaan eri luokkaan: 

1) Nopea kasvu, maantieteellinen leviäminen ja markkinapeitto. Franchising 

tarjoa mahdollisuuden nopeaan maantieteelliseen ja jakeluverkon laajaan 

kattavuuteen ilman, että yrityksen tarvitsee välttämättä lisätä omia resurs-

seja tai panostaa toiminnan organisointikysymyksiin. Kasvua voidaan 

suunnitella etukäteen järjestelmällisesti markkinoiden alueellisella lohkomi-

sella. 

2) Yrittäjämäinen tehokkuus. Franchise-ottaja toimii yrittäjänä itsenäisesti, 

mutta franchise-antajan liiketoimintakonseptin mukaisesti. Yrittäjän sitoutu-

minen ja motivaatio ovat franchisingin avainvoimia. Yrittäjän menestyminen 

on kiinni omasta toiminnasta, tehokkuudesta ja markkinan hyödyntämi-

sestä, joten on todennäköistä, että yrittäjä pyrkii saamaan liiketoiminnas-

taan maksimaalisen hyödyn. 

3) Kopiointi, toimintatavan jäljittely kotimaiselta kilpailijalta tai ulkomailta. Hy-

viksi koetellut liiketoimintamallit ja –konseptit vetävät puoleensa myös jäl-

jittelijöitä ja uusia kilpailijoita markkinoille. 

4) Suurtuotannon edut ja yhteistyöhyödyt. Vähittäiskauppa ja palvelut hyöty-

vät koko franchising-ketjun keskitetyistä yhteishankinnoista ja samalla neu-

votteluvoima on suurempi tavarantoimittajiin ja alihankkijoihin. Hyödyt rea-

lisoituvat yleensä edullisimpina hankintahintoina ja –ehtoina sekä toimitus- 

ja palveluehtoina. 

5) Kontrolli- ja organisatoriset syyt, tehokkuus ja kustannusperusteet. Fran-

chise-antaja kasvaa verkostonsa yritysyhteistyön avulla, joka ei vaadi fran-

chise-antajayritykseltä oman organisaationsa kasvattamista, eikä oman 

pääoman sitomista samassa määrin kuin organisatorisesti omien toimipaik-

kojen luomisella, jolloin tase on kevyempi ja toiminta joustavampaa. 

6) Rahoituksen ja pääomien saatavuus. Kasvun rahoittavat pääasiallisesti 

ketjuun franchise-yrittäjiksi ryhtyvät. Franchise-antaja saa franchise-otta-

jalta, riippuen sopimuksesta, mahdollisia kertaluonteisia liittymis- ja/tai so-

pimusmaksuja, jotka ovat eräänlaisia ketjuun sisäänpääsymaksuja ja jotka 

vaihtelevat noin 4000–50000 euron välillä sekä vuotuisia yhteistyö- ja 

markkinointimaksuja, jotka vaihtelevat keskimäärin 7–14 % välillä liikevaih-
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dosta. Jatkuvat maksut ovat korvausta franchise-antajan tarjoamista tuki-

palveluista, kuten keskitetyt hankinnat, logistiikka, markkinointi, taloushal-

linnon palvelut, tieto- ja kassajärjestelmät, juridinen neuvonta ja liiketoimin-

nan konsultointi ja kehittäminen. Sopimukset tehdään yleensä määräaikai-

siksi 5 – 10 vuodeksi. 

7) Osaamisresurssit ja paikallistuntemus. Franchise-ottajan osaamisen ja yrit-

täjäominaisuuksien lisäksi liiketoiminnan menestymiseen vaikuttavat yrittä-

jän toimialan, toimintaympäristön ja paikallisten markkinoiden tuntemus.  

8) Tutkimus- ja kehitystoiminta, pilotointi ja riskien hallinta. Franchising-toi-

minta sisältää potentiaalia liiketoimintamallien, -konseptien ja tuote- ja pal-

veluinnovaatioiden syntymiseen, pilotointiin ja kokeiluihin toimivimmista 

ratkaisuista. Uutta luova vuorovaikutus franchise-antajan ja franchise-otta-

jien välillä, innovointi ja kehittäminen verkostonyhteistyönä on hyvä edelly-

tys yrityksen kehittymisessä ja selviytymisessä haastavissa markkina- ja 

kilpailutilanteissa. Franchising tarjoaa franchise-antajalle paremman mah-

dollisuuden hallita liiketoiminnan kasvuun liittyviä riskejä. 

Syyt ja motiivit franchise-toiminnan käynnistämiselle voivat olla edellä mainittujen 

yhdistelmiä. (Laukkanen 2007, 232 - 237). 

 

Franchisingin aloittamiseen ja kasvuun Laukkasen (2007, 237 – 239) mukaan liit-

tyy myös riskejä, joita hänen mukaan ovat mm.  

1) Aika, jota tarvitaan kehitystyön pilotointiin (noin 1,5 vuotta).  

2) Resurssit, kuten aikaa, rahaa ja ulkopuolista-asiantuntija apua, joita franchise-

antaja tarvitsee liiketoiminnan konseptointiin, franchise-sopimuksen ja ketjukäsikir-

jan laatimiseen sekä yrittäjien koulutusjärjestelmän luomiseen ja yrittäjien rekry-

tointiin kouluttamiseen.  

3) Erityisosaaminen, jota tarvitaan ketjun ja franchise-ottajien johtamiseen ja mark-

kinointiin. 

4) Sopimus ja eettisyys. Sopimuksien tekemisessä on otettava huomioon omat lii-

ketoiminnalliset tavoitteet, sopimus määrittää osapuolten aseman ja roolit, työn-

jaon ja maksupolitiikan. Sopimuksen on taattava kummallekin osapuolelle talou-

dellisen menestymisen mahdollisuudet. Sopimusten tekemisessä on syytä käyttää 

franchising-sopimusksiin erikoistunutta juridista asiantuntijaa.  

5) Konsepti ja brändi on suunniteltava huolella, koska liiketoiminnan arvo tukeutuu 

brändiin ja sen vahvuuteen. Brändin kehittäminen ja rakentaminen eivät käy aivan 
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hetkessä, vaan vaatii aikaa, hyvää markkinointia ja näkyvyyttä sekä taloudellisia 

resursseja. 

6) Rekrytointi ja sen onnistuminen on keskeisessä asemassa ketjun menestymisen 

kannalta. Yrittäjien epäonnistumiset, vaihtumiset, irtisanoutumiset ja tyytymättö-

myys ketjussa toimimiseen ovat ongelmallisia ja niillä voi olla pitkäkestoisia vaiku-

tuksia koko ketjun toimintaan ja menestymiseen. 

5.8. Megatrendit ja trendit 

Hiltusen (ks. Markkanen 2015) mukaan yrittäjän kannattaa tutkailla ja luodata me-

gatrendejä ja niissä piileviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Megatrendit ovat 

pitkän aikavälin ilmiöitä, jotka ovat jo vahvasti läsnä väestömme arjessa ja kosket-

tavat suuria ihmismassoja. Ne todennäköisesti tulevat vaikuttamaan ja muokkaa-

maan myös tulevaisuuttamme. Jos yrittäjä pystyy ennakoimaan tulevaa ja yrittäjän 

liikeidea perustuu megatrendeihin ja yrittäjä osaa hyödyntää megatrendeissä pii-

levää potentiaalia liiketoiminnassaan, on liiketoiminnan menestyminen vahvem-

malla pohjalla kuin pienempiin ilmiöihin perustuessa. Yrittäjä voi myös luodata 

heikkoja signaaleja, jotka ovat häivähdys mahdollisesta tulevasta muutoksesta, 

josta voi myöhemmin muodostua megatrendi.  

 

Trendit ovat sidoksissa ja vaikutuksessa toisiinsa ja niillä kaikilla on yhtymäkohtia 

toisiinsa vaikuttaviin asioihin. Sitran ennakoinnin asiantuntija Elina Kiiski Kataja 

(2016) luokittelee megatrendit kolmeen eri kategoriaan: 

1) ”Teknologia muuttaa kaiken”. Teknologian kehittyminen ja uudet ratkaisut 

muuttuvat nopeasti ja vaikuttavat voimakkaasti jokaisen arkeen ja työhön. 

Uusia vaikuttavia teknologioita ovat mm.  

a. Virtualisoituminen ja datan digitalisaatio. 

b. Keinoäly. 

c. Kaiken instrumentointi. (esimerkiksi Quantified Self, oman itsensä 

monitorointi ja mittaaminen) 

d. Robotisaatio. 

e. Nanomateriaalit. 

f. Bioteknologia ja farmakologia. 

g. Energiateknologia. 

h. Digitaaliset joukkoalustat. 
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i. ICT-rakenteiden globalisaatio. Asioiden internet (Internet of things, 

IoT),  

j. Blockchain-teknologia. (esimerkiksi hajautettua tietokantaa ja tek-

niikkaa, joka pitää kirjaa esimerkiksi maksutapahtumista tai muista 

transaktioista, vrt. Bitcoin) 

Taulukossa 5 on esitetty mukaillen Kiiski Katajan (2016, 11) taulukkoa maailman 

talousfoorumin tutkimuksesta uusien teknologioiden valtavirtaistumisesta. Tule-

vien 10 vuoden aikana tulee useampi teknologia olemaan arkipäivää ja niiden 

avulla ja vuoksi syntyy ja kehittyy uusia yrityksiä, jotka markkinoille tullessaan häi-

ritsevät olemassa olevia yrityksiä ja luovat niihin uudistumisen painetta.  

 

 

 Maailman talousfoorumin tutkimus uusien teknologioiden valtavir-

taistumisesta (mukaillen Kiiski Kataja 2016, 11). 

2018 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        
Kaiken di-
gitaalinen 
varastointi 

Robotisaatio ja 

palvelu 

Asioiden inter-

net 

Implantti-

teknolo-

gia 

Kaikki-

alla läs-

näoleva 

ICT (ubi-

quitos) 

3D-print-

taus ja 

kuluttaja-

tuotteet 

Itseaja-

vat autot 

Bitcoin ja 

blockcha

in 

  Puettava in-

ternet 

Big data 

päätök-

sente-

ossa 

3D-print-

taus ter-

veystek-

nolo-

giana 

Keinoäly 

ja valko-

kaulus 

ammatit 

Keinoäly 

ja pää-

töksen-

teko 

 

  3D-printtaus 

ja tuotanto 

Näkö uu-

tena digi-

talisaa-

tion raja-

pintana 

Verk-

koon lii-

tetty asu-

minen 

Jakamis-

talous 

Fiksut 

kaupun-

git 

 

   Blockcha

in halli-

tusten 

työväli-

neenä 

    

 

 

2) ”Globaali arkinen ja jännitteinen keskinäisriippuvuus”. Kiiski Katajan (2016) 

mukaan talouskasvun hidastumisesta huolimatta taloudet ovat toisiinsa 

kietoutuneita kaupan, investointien ja finanssijärjestelmien kautta. World 
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Economic Forumin mukaan (ks. Kiiski Kataja 2016, 25) “kielenä on kaupan-

käynti, mutta logiikkana sota”. Totutut valtasuhteet muuttuvat, koska luo-

daan uudenlaisia blokkeja, kumppanuuksia ja vapaakauppa-alueita ympäri 

maailmaa. Näitä riippuvuuksia ja jännitteitä ravistelee mahdolliset ilmasto-

muutokset ja niiden aiheuttamat vaikutukset elinolosuhteisiin. 

 

3) ”Kestävyyskriisi nyt”. Kiiski Katajan (2016, 36) mukaan haasteena on ta-

louskasvun, päästöjen ja resurssien liikakäytön irtikykentä toisistaan ja hii-

lineutraaliuden kehittäminen. Irtikytkennän aikaansaaminen on valtaisa 

haaste, jonka onnistumisesta on vain vähän todisteita. Haaste luo paineita 

ja mahdollisuuksia kestävän teknologian, energiatehokkuuden, resurssite-

hokkuuden ja kiertotalouden kehittämiselle. Irtikytkentä vaatii uutta ajatte-

lua, asenteita ja arvomaailmoja onnistuakseen. Seurauksena tästä para-

doksista on mm. ilmasto-, ravinto- ja vesipakolaisuuden lisääntyminen, joka 

puolestaan lisää geopoliittisia jännitteitä maailmassa. Hiilineutraaliuden 

Kiiski Katajan (2016, 44) mukaan tärkeimpiä ajureita liiketoiminnassa ovat 

seuraavat megatrendit:  

a) Ilmastomuutos 

b) Tulevaisuuden energia 

c) Älykkäät vihreät ratkaisut 

d) Tulevaisuuden liikkuminen 

e) Kaupungistuminen  

f) Tulevaisuuden infrastruktuuri 

 

Ne yritykset, joilla on hyviä uusia innovaatioita ja ratkaisuja helpottamaan ja lieven-

tämään megatrendien negatiivisia vaikutuksia ja niillä, jotka pystyvät kasvattamaan 

positiivisia vaikutuksia, tulee olemaan merkittävää etua liiketoimintansa kasvatta-

misessa. 
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6. KASVUORIENTAATION VIITEKEHYS 

Aiemmin luvussa 3. esitetyistä kasvun viitekehyksistä soveltuu parhaiten ja antaa 

riittävästi väljyyttä soveltaa ennustavaan ja subjektiiviseen näkemykseen yrittä-

jäksi aikovan kasvuorientaatioksi Heinosen (2005) kasvun viitekehyksen ulottu-

vuudet kasvuhalu, kasvukyky ja kasvumahdollisuus (ks. kuvio 14). Tässä sovelle-

tussa viitekehyksessä otetaan huomioon se, että yrittäjäksi ja jatkajaksi aikovan 

todellisesta tapahtuneesta kasvusta todistavia kvantitatiivisia aineistoja ei ole käy-

tettävissä. Viitekehys muodostuu taustamuuttujista, kuten yrittäjäksi mielivän de-

mografisista muuttujista ja sosioekonomisesta asemasta, yrittäjyys intentiosta, 

mutta myös muista tekijöistä, joista yrittäjäksi aikovalla on jo oletetusti käsitys en-

nen viitekehyksen muiden osien arvioimista. Myös taustamuuttujilla voi olla suun-

tavaikutusta kasvuorientaatiossa. Kasvuhalu muodostuu yrittäjäksi aikovan motii-

veista, haluista ja asenteista. Kasvuhalun tekijöillä voi olla myös suuntavaikutusta 

kasvuorientaatiossa. Kasvukyky muodostuu yrittäjäksi aikovan kyvykkyyksistä, yri-

tys- ja työelämäkokeneisuudesta, minäpystyvyydestä, riskinottohalusta ja usko-

muksista toimialaan ja rahoituksen järjestymiseen. Kasvukyvyn tekijöillä voi olla 

myös suuntavaikutusta kasvuorientaatiossa. Kasvumahdollisuus muodostuu yrit-

täjäksi aikovan havaitsemista mahdollisuuksista ja aikomuksesta hyödyntää mah-

dollisuuksia kasvun tukena. Kasvumahdollisuuden tekijöillä voi olla myös suunta-

vaikutusta kasvuorientaatiossa. 

 

 

 

Kuvio 14. Kasvuorientaation viitekehys. 

 

 

  

Taustamuuttujat

Kasvuhalu Kasvukyky Kasvumahdollisuus
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Kasvuorientaation viitekehyksen täydentäväosa: 

Taustamuuttujat 

 sukupuoli 

 ikä 

 sosioekonominen asema 

 yritysmuoto, jos nykyisin yrittäjänä 

 yrittäjyysintention vahvuus 

 yrittämisen pää- tai sivutoimisuus aikomus 

 toimiala, jossa aikoo yrittää 

 yritysmuoto aikomus 

 perheyritys / muu vieras yritys 

 aiotun yrityksen koko lv. ja henkilöstö 

 

Kasvuhalu 

 motiivi yrittäjyyteen 

 yrittäjätiimi vai yksin yrittäminen 

 kasvuhalu 

 suhtautuminen ulkopuolisen asiantuntijan kutsumiseen hallitukseen 

 halu kansainvälistyä ja operaatiomuodot 

 

Kasvukyky 

 koulutus 

 aikaisempi yrittäjäkokemus 

 aikaisempi hallitustyöskentely kokemus 

 strategiset kyvykkyydet 

 kokemus toimialasta, jossa aikoo yrittäjäksi 

 usko toimialan tulevaisuuden näkymiin 

 riskinottohalukkuus 

 usko kasvun rahoituksen järjestymisestä 

 usko kyvystä kasvattaa yritystä 

 

Kasvumahdollisuus 

 immateriaalioikeudet, omistaminen 

 immateriaalioikeuksien hyödyntämisen aikomus kasvuun 
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 ensisijaiset rahoitustahot 

 franchising 

 megatrendit 

 

Muuttujilla voi olla yksi tai useampi kasvuorientaatioon vaikuttava suunta. Usean 

vaikutussuunnan muuttujissa on mukana hyvin paljon kompleksisuutta, ristivaiku-

tuksia ja muita vaikutuksia, jonka vuoksi kasvuorientoituneisuus voi näyttäytyä ti-

lanteesta ja kontekstista riippuen moneen suuntaa ja yksiselitteisiä johtopäätöksiä 

niiden vaikutuksista ei voida varmuudella esittää, on vain esitettävä oletussuunnat 

kaikille yleisimmille vaikutussuunnille. 
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7. TULOKSET 

Työn tuloksina ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, millaisia kasvuyritystutki-

musten viitekehyksiä on aikaisemmissa suomalaisissa yrittäjyystutkimuksissa ja 

kirjallisuudessa, on esitetty ja kuvailtu luvussa 3. Toiseen tutkimuskysymykseen, 

mitä kirjallisuudessa ja aikaisemmissa tutkimuksissa on kerrottu yritysten ja yrittä-

jien kasvuorientaatioista ja kasvuun vaikuttavista tekijöistä, on kerrottu luvuissa 4 

ja 5. Kolmanteen tutkimuskysymykseen, mitä kasvuun vaikuttavia tekijöitä voidaan 

tarkastella ja arvioida subjektiivisesti ja ottaa mukaan uuteen viitekehykseen on 

esitetty luvussa 6, ja onko valituilla kasvuun vaikuttavilla tekijöillä jokin oletussuun-

tavaikutus yrittäjäksi aikovan kasvuorientaatiossa, on esitetty seuraavissa taulu-

koissa. Taulukossa 6 on kuvattu miten oletusvaikutussuunta on kuvattu ja taulu-

koissa 7 – 10 on kuvattu viitekehyksen ulottuvuuksien muuttujien l. kasvuun vai-

kuttavien tekijöiden oletusvaikutussuunnat. Osassa muuttujia oletetusti useampia-

kin vaikutussuuntia erityisesti silloin, kun aikaisempien tutkimusten tuloksissa on 

esitetty toisistaan poikkeavia johtopäätöksiä. 

 

 Oletussuuntavaikutuksien merkitseminen. 

Vaikutus merkitseminen 

Tukee kasvua €€ 

Neutraali vaikutus (Business as Usual) == 

Heikentää kasvua || 

 

 

 Taustamuuttujat ja oletusvaikutussuunnat. 

Muuttuja vaikutus  

Sukupuoli   
mies ==  

nainen ==  
Ikä   

< 50 v €€  
> 50 v ||  

Sosioekonominen asema   
1 Yrittäjä €€  

2 Ylempi toimihenkilö €€  
3 Alempi toimihenkilö €€  

4 Työntekijä ==  
5 Opiskelija €€ ==  

6 Eläkeläinen ||  
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7 Työtön ||  
8 Muu ||  

Yritysmuoto, jos nykyisin yrittäjänä   
1 Toiminimi == ||  

2 Avoin yhtiö ==  
3 Kommandiittiyhtiö ==  

4 Osakeyhtiö €€  
5 Osuuskunta ==  

Yrittäjyysintention vahvuus   
suuri yleisö ||  

yrittäjyydestä kiinnostunut ==  
yrittäjyyttä harkitseva == €€  

yrittäjäksi aikova == €€  
Yrittämisen pää- tai sivutoimisuus aikomus   

päätoiminen €€  
sivutoiminen == ||  

Toimiala, jossa aikoo yrittää €€ == ||  
Yritysmuoto aikomus   

1 Toiminimi == ||  
2 Avoin yhtiö ==  

3 Kommandiittiyhtiö ==  
4 Osakeyhtiö €€  

5 Osuuskunta ==  
Sukupolvenvaihdos / Muu yritys   

Sukupolvenvaihdos €€  
Muu yritys == €€  

Aiotun yrityksen lv. €€ == ||  
Aiotun yrityksen henkilömäärä €€ == ||  

 

 

 Kasvuhalu ja oletusvaikutussuunnat. 

Muuttuja vaikutus  

Motiivi yrittäjäksi ryhtymiseen   
aktiivisesti yrittäjäksi pyrkinyt €€  

perheyrityksenjatkaja €€  
Toimeentulon turvaaminen == ||  

Sattumalta yrittäjäksi == €€  
Yrittäjätiimi vai yksinyrittäjä   

yrittäjätiimi €€  
yksinyrittäjä == ||  
Kasvuhalu   
halu kasvaa €€  

ei halua kasvaa == ||  
Suhtautuminen ulkopuolisen asiantuntijan kut-

sumiseen hallitukseen 
€€ == ||  

Halu kansainvälistyä €€  
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 Kasvukyky ja oletusvaikutussuunnat. 

Muuttuja vaikutus  

Koulutustausta   
1 Perusaste == ||  
2 Keskiaste  ==  

3 Alin korkea-aste == €€  
4 Alempi korkeakouluaste €€  
5 Ylempi korkeakouluaste €€  

6 Tutkijakoulutusaste  == €€  
Aikaisempi yrittäjäkokemus   

kyllä €€  
ei == ||  

Aikaisempi hallitustyöskentelykokemus   
kyllä €€  

ei ==  
Strategiset kyvykkyydet €€  

Kokemus toimialasta, jossa aikoo yrittäjäksi   
kyllä €€  

ei == ||  
Usko toimialan tulevaisuuden näkymiin   

kyllä €€  
ei == ||  

Riskinottohalukkuus   
kyllä €€  

ei == ||  
Usko kasvun rahoituksen järjestymisestä   

kyllä €€  
ei == ||  

Usko kyvystä kasvattaa yritystä   
kyllä €€  

ei == ||  
 

 

 Kasvumahdollisuus ja oletusvaikutussuunnat. 

Muuttuja vaikutus  

immateriaalioikeuksia omistaminen == €€  
IPR hyödyntämisen aikomus kasvuun €€  

ensisijaiset rahoitustahot   
omarahoitus == ||  

starttiraha == ||  
pankkilaina ==  

pankki + Finnvera €€  
pääomasijoittaja €€  

enkelisijoittaja €€  
instituutionaalinen sijoittaja €€  

osakeanti == €€  
avustukset == €€  

joukkorahoitus €€  
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bootstrap == €€  
franchising €€  

megatrendit €€  

 

 

Tulokset ovat subjektiivisia ja suuntaa antavia mahdollisista vaikutussuunnista. Tu-

losten perusteella voidaan tehdä karkeita olettamuksia muuttujien vaikutuksista 

kasvuorientaatioon. 
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8. POHDINTA JA TULEVAISUUS 

Tämän työn primaaritavoitteet saavutettiin ja kaikkiin tutkimuskysymyksiin löydet-

tiin vastauksia ja näkökulmia. Tutkimuksen tulokset ja kontribuutiot tarkentuvat tu-

levissa jatkotutkimuksissa, jotka ensimmäisenä tulevat olemaan kasvuorientaation 

arvioimisen pilotointi pienellä kohderyhmällä, johon osallistuvat yrittäjiksi aikovia ja 

heidän yritysneuvojiaan. Ennen tulosten soveltavaa kokeilua, muuttujien kartoitus-

aineisto luodaan Webropol 2.0 ohjelmalla kyselyformaattiin, joka voidaan lähettää 

testiryhmälle vastattavaksi. Tulokset puretaan raportiksi ja toimitetaan kyseisille 

testiasiakkaille. Testiasiakas ja hänen yritysneuvojansa voivat käydä yhdessä tu-

losten perusteella palaute- ja tarkennuskeskustelun, jonka jälkeen voidaan parem-

min arvioida kyseisen asiakkaan ohjaus- ja asiantuntijatarve. Testiryhmään osal-

listuneilta kerätään palaute kartoituksen toimivuudesta ja hyödyistä. Parhaimmil-

laan oikein ja hyvin muotoillulla alkukartoituksella molemmat sekä asiakas että yri-

tysneuvoja saavat tukea ajattelulleen ja mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen parem-

paa hallintaa neuvonta- ja ohjaustilanteissa. Myös asiakkaalle kyselyyn vastaami-

sen ja yritysneuvonnan tilanne voi tuoda uutta ajateltavaa mahdollisuuksistaan, 

joka saattaa vaikuttaa hänen myöhempiin valintoihinsa myönteisesti ja kasvua kiih-

dyttävästi.  

 

Kartoitusta ja kyselyä on syytä huolella muokata sellaiseksi, että vastauksista voi-

daan helposti nähdä kasvuorientaation suunnat. Tähän päästäneen kun valitaan 

vastausvaihtoehtojen asteikot 0-7 l. 8-portaiseksi, jossa 0 edustaa ”ei relevantti tai 

”ei kosketa” ja 4 on keskialueella indikoiden vähäistä vaikutusta kasvuorientaation 

l. ”Business as Usual” –tilannetta ja 1-3 ovat kasvuorientaatiota vähentäviä ja vas-

taavasti 5-7ovat kasvuorientaatiota tukevia.  

 

Tämä tutkimus antaa aihetta ja mahdollisuutta myös laajempaan pitkittäistutkimuk-

seen, jossa kasvuorientaation ja toteutuneen yrittäjyyden ja kasvun välistä yhteyttä 

voidaan tutkia. 

  



84 
 

 

9. YHTEENVETO 

Työssä perehdyttiin yrityksien kasvuun vaikuttaviin moniin tekijöihin, muuttujiin eri-

laisiin kasvun viitekehyksiin ja erilaisiin kasvustrategioihin ja ajankohtaisiin mah-

dollisiin merkittäviin kasvunlähteisiin aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden 

avulla. Kaikkia vaikuttavia tekijöitä ei tähän yhteen työhön saatu mukaan mahtu-

maan, paljon jäi myös ulkopuolelle. Subjektiivisesti arvioimalla viitekehysten sovel-

lettavuutta ja joustavuutta, merkittävyyksiä ja kiinnostavia kasvun lähteitä valitse-

malla muodostettiin uusi kasvun viitekehys ja muuttujat osoittamaan yrittäjäksi ai-

kovan kasvuhalua, kasvukykyä ja kasvumahdollisuutta. Työn tuloksina arvioitiin ja 

huomioitiin viitekehyksen ulottuvuuksien muuttujien oletusvaikutussuunnat kas-

vuorientaatioon. Työn tulokset toimivat pohjustajana ja taustoittajana myöhempiä 

tutkimuksia ja jatkotutkimuksia varten. 
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