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Tämä diplomityö käsittelee Espoon seudun uusyrityskeskus ry:n eli YritysEspoon 

vaikutusta uusien yritysten perustamiseksi Espooseen, Kirkkonummelle ja Kau-

niaisiin vuosina 2006–2016. Ajanjaksolta on pyritty löytämään raportoinnin keinoin 

uusia näkökulmia, joiden avulla voidaan tarkastella YritysEspoon kautta syntyneitä 

yrityksiä ja toiminnan tehokkuutta tulevaisuuden haasteita silmällä pitäen. 

 

Yrityksen perustaminen on matka yrittäjyysintentiosta toteutuskelpoiseen liiketoi-

mintasuunnitelmaan ja yrityksen syntyyn. Tutkimus noudattaa klassista ajattelua, 

jossa yrityksen perustaa liiketoimintamahdollisuuden havaitseva yksilö. Yrityksen 

synty voidaan nähdä prosessina, jonka yksilö käynnistää. Prosessissa on kyse yk-

silöstä ja erilaisista resursseista. Miten yksilö hyödyntää resurssit siten, että yritys 

perustetaan ja se saa osan markkinoista? Miten yritysneuvonnassa voidaan edis-

tää yrityksen syntyä ja mitä lisäarvoa asiakas saa neuvonnasta?  

 

Tutkimuksen tuloksia voidaan tulevaisuudessa käyttää toiminnan suunnitteluun. 

Tuloksien perusteella voidaan pohtia mm. asiakashankintaa, rahoitusta ja yritys-

neuvonnan alueellista roolia. Tulevaisuus tuo tullessaan myös suuria rakenteellisia 

muutoksia, minkä vuoksi historian ymmärtäminen on tärkeää. 
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Purpose of this master thesis is to study effect of Espoo Region Enterprise 

Agency (Enterprise Espoo) on founding of new enterprises to Espoo, Kirkko-

nummi and Kauniainen during years 2006–2016. It attempts to find new view-

points with the help of reporting, with which one can study enterprises that were 

established with the help of Enterprise Espoo and the efficacy of operations with 

regard to the challenges of the future. 

 

Establishing a business is a journey from enterprise intention to viable business 

plan and the birth of a new business. This thesis follows classical thinking in 

which the founder of the business is an individual who finds a business oppor-

tunity. In this process it is a question of the individual and different kinds of re-

sources. How the individual makes use of resources in such a way that the enter-

prise is founded and that enterprise will be able to acquire a part of the markets? 

How business advising can enhance birth of the enterprise and what added value 

can it provide to the client? 

 

Results of this study can be used in planning of the activities in the future. On the 

basis of the results one can think about among other things customer acquisition, 

financing and the role of business advising regionally. The future will bring also 

great structural changes hence it is important to understand history.  
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1. JOHDANTO 
 

Tutkimuksen kohteena oleva ajanjakso 2006 – 2016 osuu ajankohtaan, jolloin yrittäjyysinnos-

tuksesta tuli ennen kaikkea yhteiskunnallinen ilmiö. Innostus voidaan ymmärtää suhteessa kan-

santalouden vaikeuksiin ja tuotannon rakennemuutoksiin. Yrittäjyysinnostus alkoi Suomessa jo 

1980-luvulla, ja Vesalan (1996) mukaan ”sen erilaisia ilmentymiä ovat mm. yleisen asenneil-

maston muuttuminen yrittäjyyttä kannattavaksi, yrittäjyyden näkyvä esillä olo joukkotiedotuk-

sessa, yrittäjyysmyönteiset painotukset poliittisissa ohjelmissa ja yrittäjyyskoulutuksen voima-

kas lisääntyminen eri asteilla peruskouluista korkeakouluihin” (Vesala, 1996, s. 1). Lukion ope-

tussuunnitelman perusteisiin lisättiin vuonna 2003 ja aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulu-

tuksen perusteisiin vuonna 2004 aihekokonaisuus ”aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys”. Yrit-

täjyyskasvatuksen suuntaviivat -julkaisussa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2009:7) 

opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuodelle 2015 tahtotilaksi yrittäjyyden tukemisen: ”Ope-

tusministeriön tavoitteena on vahvistaa yksilöiden yrittäjämäistä asennetta ja lisätä yrittäjyyden 

houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona. Yrittäjyyden vahvistaminen kattaa koko koulutusjär-

jestelmän.” Vuosina 2008–2010 ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelma uudistui, ja 

kaikkiin ammatillisiin tutkintoihin sisältyy jatkossa yrittäjyys- ja yritystoimintaopintoja.  

 

Eri tahot ovat tukeneet yrittäjyyttä merkittävästi viime vuosina. Poliittiset päättäjät, viranomai-

set ja muuta vaikuttajat ovat puhuneet yrittämisen puolesta. Pääministeri Juha Sipilän hallituk-

sen 29.5.2015 julkaisema strateginen ohjelma sisältää omat luvut yritysten, yrittäjyyden ja 

omistamisen vahvistamisesta sekä yrittämistä, työn tekemistä ja työllisyyttä tukevasta veropo-

litiikasta. 

 

Yrittämisen edistämiseen on syntynyt uusia tapahtumia ja toimijoita. Näitä ovat esimerkiksi 

vuonna 2008 perustettu Slush – teknologia- ja kasvuyritystapahtuma ja vuonna 2010 perustettu 

bisnesenkeliverkosto FiBAN ry. Nämä järjestöt kuvaavat kehitystä, jossa suomalaisetkin yri-

tykset syntyvät globaaliin markkinaan. Liiketoiminnan kehitystä luonnehtivat 2000-luvulla 

kolme keskeistä piirrettä: globaalius, lyhenevät aikajänteet ja jatkuva muutos (Viitala et al. 

2014). Lisäksi yrittäjyyskenttää ravistelevat globaalit ilmiöt, kuten Über ja Airbnb. Siinä missä 

Schumpeter painotti innovatiivisuutta yrittäjyyden ensisijaisena tunnusmerkkinä, edellä maini-

tut uudet yritykset Über ja Airbnb voidaan rinnastaa Hébertin ja Linkin kuvaamiin ”luoviin 

tuhoajiin”, jotka järkyttävät talouden vakaata olotilaa ja käynnistävät näin erilaisia muutospro-

sesseja (Hèbert et al. 1989). 
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Perustettavien yritysten liikeideoihin vaikuttavat aina aikansa trendit ja megatrendit. Mega-

trendi on Naisbittin lanseeraama termi vuodelta 1982. ”Megatrendi on kehityksen suuri aalto 

tai linja, ilmiöiden tunnistettava ja selkeän historian omaava yhtenäinen kokonaisuus, jolla on 

selkeä kehityssuunta. Megatrendi on laaja kokonaisuus, joka sisältää useita erilaisia ja jopa toi-

silleen vastakkaisia alailmiöitä ja tapahtumaketjuja. Silti niitä muodostuvalla kokonaisuudella 

voidaan nähdä oma kehityssuunta. Megatrendi on nykyhetkellä tunnistettava ja historian 

omaava yhtenäinen ilmiöiden kokonaisuus, jolla on kehityssuunta.” (Opetushallituksen verk-

kosivut 2017). Tieteen termipankin mukaan trendi on tieteellisessä kielessä muuttujan pitkäai-

kainen muutossuunta (Tieteen termipankki 2017). Trendi tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan 

mukaan jonkin ilmiön kehityksen (määrätietojen avulla laskettavissa olevaa) suuntaa, suun-

tausta ja/tai se on leimallinen, näkyvä piirre (nykyisessä) muodissa ja käyttäytymisessä (Kieli-

toimisto 2017). Taaksepäin katsottaessa trendit ja megatrendit vuosilta 2006–2016 ovat aikaik-

kunansa tulevaisuuden ennakointia, ja niiden voidaan olettaa vaikuttavan perustettavien yritys-

ten liikeideoihin ja havaittuihin liiketoimintamahdollisuuksiin. 

 

Aikaikkunaa voi tarkastella eri toimijoiden näkökulmasta: VTT eli Valtion taloudellinen tutki-

muskeskus listasi vuonna 2006 tutkimuksessaan Matkalla tulevaisuuteen (VTT Tutkimusra-

portti 2006) teknologian kehityksen, tulevaisuuden kodin, ruuanlaittoon ja syömiseen liittyvät 

muutokset ja elämysyhteiskunnan uudet tavat muun muassa liikkumisessa. Raportti oli aikaansa 

edellä, ja siinä kuvatut ongelmat liikkumisessa ja tavaroiden kuljettamisessa ovat toteutuneet 

vuosina 2015–2016 uutena liikennekaariesityksenä ja uusina kulkuneuvoina, kuten älyautoina. 

Edellä mainitussa raportissa vuodelta 2006 megatrendeiksi nostettiin kulttuurin modernisoitu-

minen, taloudellinen globalisaatio, tiedonvälityksen universaalisuus, avoimuuden lisääntymi-

nen, sosiaalinen sopeutuminen ja johtajuuden muutos. Yrittäjyydestä nostettiin esiin yrittäjyys 

ja innovaatiot. Sitra perusti vuonna 2007 ennakointiryhmäverkoston, joka listasi tulevaisuuden 

haasteiksi innovatiiviset yhteistyöympäristöt, asiakas- ja käyttäjänäkökulman, avoimen inno-

vaatiotoiminnan ja systeemi-innovaatiot. Vierityspalkin toimitus listasi vuonna 2008 digime-

dia-alan isoimmat trendit: internet arkipäiväistyi ja muuttui marginaalimediasta kokoavaksi ja 

yhdistäväksi supermediaksi; Facebook löi itsensä läpi aikuisten IRC-Galleriana ja opetti mas-

soille mitä sosiaalinen media tarkoittaa; vaikuttaminen verkossa kasvoi uudelle tasolle, ja eri-

tyisesti blogit tulivat tärkeäksi osaksi politiikkaa ja vaalikampanjointia; iltapäivälehdet vakiin-

nuttivat paikkansa Suomen suurimpina sivustoina; sanomalehtien taistelu lukijoista kiristyi; si-

sältöpalveluiden kehityksessä oli haasteita kautta rintaman; mikrobloggaaminen alkoi saada 
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laajempaa huomiota; pelimarkkinat ja peliyhteisöt kehittyivät ja kasvoivat; viranomainen jal-

kautui varovasti nettiin: nettinuorisotyö vakiintui ja yhteisöpoliisillakin oli myönteinen alku; ja 

tietoyhteiskuntahankkeista paljastui paljon selvitettävää (Tolvanen 2009). Castlesin ja Millerin 

mukaan vuonna 2009 meneillään on kuusi kansainvälisen liikkuvuuden trendiä: muuttoliikkeet 

ovat globalisoituneet, kiihtyneet, erilaistuneet, naisistuneet, politisoituneet ja maahanmuutto-

maaksi muuttuminen lisääntyy (Castles et al. 2009).  

 

Jakamistalous on 2010-luvun megatrendi, sanovat eri alojen tutkijat. ”Länsimainen maailma on 

herännyt omistamisen arvostuksesta käyttöoikeuden arvostamiseen”, sanoo Vesa-Matti Lahti, 

Sitran kestävän hyvinvoinnin tutkimustiimin johtava asiantuntija (Pernu 2015). Kansainväliset 

trendit olivat vuonna 2011 edelleen globalisaatio, ikääntyminen, ilmastonmuutos, teknologian 

kehitys, energiapula, älykkäät tilat, älykkäät kaupungit ja älykäs infra. Toisaalta trendeiksi lu-

ettiin myös yksilöllisyys, yksinäisyys, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, virtuaali- ja arkito-

dellisuuden sekoittuminen ja kasvava turvallisuuden kysyntä (Wiili-Peltola, 2011). Vuonna 

2012 trendi oli yhteiskunnallinen yrittäjyys. Sitran ja TEM:n määritelmissä yhteiskunnallisen 

yrityksen ominaispiirteenä pidetään arvopohjaisuuden lisäksi sitä, että vähintään puolet liike-

voitosta kanavoidaan takaisin yrityksen toiminnan kehittämiseen tai suoraan toiminnan kohtee-

seen. Sitra julkaisi vuonna 2013 omat megatrendit vuosille 2013–2014: länsimaisen työn radi-

kaali murros, älyteknologia arjessa, polarisaatio ja eritahtisuus energiamurroksessa, kamppai-

lun kiihtyminen luonnonvaroista, data vallan ja vaurauden lähteenä, Euroopan uudistumisky-

vyttömyys, superseniorit, megakaupungit, jopa 4–6 astetta lämpimämpi ilmasto, talousjärjes-

telmän oirehtiminen, sosiaalisten ja henkisten tarpeiden korostuminen, globaali kohtalonyhteys 

ja suuri vallan uusjako (Sitra, Megatrendit 2014). Teknisen kehityksen myötä vuonna 2014 tie-

donkulku on nopeutunut ja trendit tavoittavat yrittäjät ympäri maailmaa samanaikaisesti. Tästä 

voidaan käyttää esimerkkinä Yhdysvalloissa vuonna 2014 julkaistun Kuratkon kirja Entrepre-

neurship 9th Edition ja siinä oleva varoitus nousevista liiketoimintamahdollisuuksista, jotka 

ovat hyvin suosittuja mutta kuitenkin trendeinä pysyvässä muutoksessa. Lista voisi hyvin olla 

myös Suomesta ja suomalaisista yrittäjyysmahdollisuuksista. Siinä mainitaan trendeinä mm. 

- mobiili (mobiili kaupankäynti älypuhelimilla, applikaatiot ja pelit),  

- ruoka ja juoma (alkoholihifistelijät eri kategorioissa, ruuan vaihtaminen ravintoarvol-

taan täydelliseen juomaan, eri suuntaukset kuten esim. gluteeniton) 

- terveys (biotekniikka ja terveystekniikka, hoitohenkilökunnan vuokraus, palvelut ja 

tuotteet ikääntyville) 

- lapset (”vihreät lelut”) 
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- vihreät arvot (vaateteollisuus, kierrätys työpaikoilla, aurinkoenergiatuotteet) 

- pukeutuminen (luksustuotteet, kengät, kauneudenhoito) 

- palvelut (rahoitusneuvonta, terveelliset elämäntavat ja johdon rekrytointi). 

 

Microsoftin irtisanomiset vuonna 2015, 1 300 henkilöä, olivat suurimmat, mitä Suomessa oli 

nähty sitten vuoden 2012. Silloin Nokia ilmoitti vähentävänsä Suomessa 1 400 ja ulkoistavansa 

1 500 työntekijää (Kärppä 2016). Teollinen tuotanto siirtyy halvempiin maihin, eikä uusia työ-

paikkoja synny tilalle. Työttömyys lisääntyi erityisesti korkeasti koulutetuilla (Työllisyyskat-

saukset 2015). Sitran megatrendilistassa vuonna 2016 käsitellään kolmea suurta muutosvoimaa: 

kiihtyvällä tahdilla kehittyvää teknologiaa, keskinäisriippuvaista ja jännitteistä maailmaa sekä 

globaalia luonnonvaroihin ja ilmastonmuutokseen liittyvää kestävyyskriisiä (Kiiski & Kataja 

2016). Vuonna 2016 Suomeen saapui yli 32 000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa, joiden ma-

joitus, ravitsemus ja työllistäminen synnyttivät uudenlaista liiketoimintaa. 

 

Tulevaisuudessakaan perustettavat yritykset eivät ilmesty tyhjästä. Yrittämiseen liittyviä muu-

toksia kuvaavat niin sanotut heikot signaalit. Heikko signaali on idea tai trendi, joka vaikuttaa 

yritykseen tai yrityksen toimintaympäristöön, ja se on uusi ja yllättävä signaalin vastaanottajan 

näkökulmasta. Joskus sitä vaikea huomata ”kohinan” ja muiden signaalien keskeltä, ja sitä voi-

daan pitää joko uhkana tai mahdollisuutena yritykselle. Usein signaalia aliarvioivat ne, jotka 

tietävät asiasta. Signaalilla on viiveaika, ennen kuin se kypsyy ja muuttuu valtavirraksi. Tällöin 

se myös edustaa mahdollisuutta oppia, kasvaa ja kehittyä. (Coffman 1997.) 
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1.1. Tutkimuksen tausta 

 
Espoon seudun uusyrityskeskus ry:n eli YritysEspoon asiakkaat ovat yrittäjyyttä harkitsevia 

henkilöitä. He ovat hakeutuneet palvelun piiriin saadakseen tukea ajatukselleen perustaa yritys. 

YritysEspoon palvelulupaus on auttaa kaikkia niitä, ensisijaisesti Espoon, Kirkkonummen ja 

Kauniaisten asukkaita, jotka tarvitsevat apua yrittämiseen ryhtymisessä. Yhteistyö pääkaupun-

kiseudulla mahdollistaa palvelun myös muille kuin edellä mainittujen kunnan ja kaupunkien 

asukkaille. Palvelu on avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille, joten asiakkaan ikä, suku-

puoli, kansalaisuus tai koulutustausta eivät vaikuta palvelun saatavuuteen.  

 

Yrittäjyyden lyhin määritelmä Bridge et al. mukaan on Endeavour to be Firm, suomeksi pyrki-

mys olla yritys. Shanen (2003) teorian mukaan yritys syntyy, kun kyvykäs yksilö tunnistaa lii-

ketoimintamahdollisuuden ja kykenee organisoimaan sen kannattavaksi liiketoiminnaksi.  

 
Kuva 1. Yritysmahdollisuuden havaitseminen (Shane 2003). 
 
 
Shanen teoriassa ajatus lähtee tunnistettavasta liiketoimintamahdollisuudesta, sen löytämisestä, 

päätöksestä hyödyntää tilaisuus ja ryhtyä yrittäjyyteen. Yksilötasolla odotetaan yrittäjällä ole-

van psykologiset ja demografiset tekijät kunnossa. Shanen päälähtökohtana on, että yrittäjyys 

voidaan selittää ottaen huomioon yritteliäiden yksilöiden ja arvokkaiden mahdollisuuksien vä-

linen yhteys. Käyttämällä tätä yhteyttä ymmärretään löytämisen prosessi ja mahdollisuuksien 

hyväksikäyttö: olemassa olevat resurssit, yrittäjän strategia ja organisoidut prosessit. Vaikka 

Shanen teoria on yksilökeskeinen ja kapea-alainen, se toimii erinomaisena havainnollistajana 
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tilanteesta, jossa asiakas hakeutuu ensimmäisen kerran yritysneuvontaan. Lähtötilanne arkiko-

kemuksen mukaan on usein se, että asiakas eli yksilö on havainnut jonkin mahdollisuuden. Hän 

ei välttämättä tiedä, mitä asialle voi tehdä, mutta hän on tunnistanut tilanteen, jossa yrityksen 

perustaminen voisi olla mahdollista. Saadakseen tukea ajatuksilleen ja apua liiketoimintansa 

toimivuuden selvittämiseksi, asiakas varaa ajan yritysneuvontaan. 

 

YritysEspoo on osa uusyrityskeskusverkostoa. Uusyrityskeskustoimintaa on ollut Suomessa 

vuodesta 1989. Silloin Suomeen perustettiin Job and Society -järjestö, nykyiseltä nimeltä Suo-

men Uusyrityskeskukset ry. Järjestön tarkoituksena on tukena erityisesti uusyrittäjyyttä Suo-

messa. Tällä hetkellä järjestöön kuuluu 31 neuvontapistettä, 125 yritysneuvojaa ja 1 300 eri 

alojen asiantuntijaa. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta, ja myös asiantuntijat ovat sitoutuneet 

maksuttomaan alkuneuvontaan. Järjestön kautta oli synnytetty Suomeen yli 120 000 uutta yri-

tystä vuoteen 2015 mennessä, ja niitä syntyy edelleen noin 8 000 yrityksen vuosivauhtia 

(www.uusyrityskeskus.fi). 

 

YritysEspoo on palvellut yrittäjäksi haluavia asiakkaita vuodesta 1993. Uusyrityskeskuksen 

toimintamalli on pysynyt samana yli 20 vuotta. Suurimpia muutoksia Espoon osalta on ollut 

rahoituspohjan muuttuminen vuonna 2009, jolloin kaupungit ja kunta (Espoo, Kirkkonummi ja 

Kauniainen) tulivat mukaan palvelujen rahoittamiseen. Rahoituspohjan muuttuminen on mah-

dollistanut tiiviin yhteistyön kaupunkien ja kuntien kanssa. Neuvonnan tuloksia mitataan jat-

kuvasti uusien asiakkaiden ja asiakaskäyntien määrillä. Käytössä on myös jatkuva asiakastyy-

tyväisyyden mittaaminen. YritysEspoo on ryhtynyt tallentamaan tietoja tietojärjestelmiin asia-

kaskäynneistä vuodesta 2003. Järjestelmä on vaihtunut välillä, mutta tiedot on konvertoitu uu-

siin järjestelmiin. Huolimatta nykyaikaisesta uusimmastakaan järjestelmästä, kertynyttä tietoa 

ei saada raporteille luettavaan muotoon. Kiinnostavaa olisi tietää, kuka palveluja käyttää (ikä, 

sukupuoli ja kansalaisuus, jos tiedossa) ja onko käyttäjissä tai heidän toiminnassaan tapahtunut 

muutoksia tarkasteluajanjaksolla vuosina 2006–2016. Millaisia ideoita asiakkailla on ollut ja 

mitkä niistä ovat edenneet yritykseksi asti? Voidaanko tarkasteluajanjaksolla tunnistaa yrittä-

jäksi aikoviin, yrittäjän aktiviteetteihin tai liiketoimintamalliin liittyviä muutoksia? Miten yh-

teiskunnallinen muutos, maahanmuuttajat tai taantuma näkyvät palvelun käyttäjissä ja tältä 

pohjalta perustetuissa yrityksissä, vai näkyykö se mitenkään? 

 



13 
 

 

Uusyrityskeskukset ovat olleet instituutiona Suomessa vuodesta 1989 lähtien. Suomessa me-

neillään oleva maakuntahallintouudistus muuttaa markkinaa. Asiakas saa uuden mallin mukai-

sesti itse valita, minkä palveluntarjoajan kanssa hän asioi. Pääkaupunkiseudulle on lisäksi tu-

lossa erityisalue, missä kaikki yrittäjyys- ja työllisyyspalvelut yhdistyvät yhdeksi kuntayhty-

mäksi. Voidaanko kymmenen vuoden historian pohjalta luoda näkökulmia, miksi Espoon, 

Kirkkonummen ja Kauniaisten kannattaisi vastaisuudessakin käyttää YritysEspoota alueelli-

sena palveluntuottajana? 

 

Uusyrityskeskus on paikka, jossa neuvotaan maksutta yrityksen aloittamistoimenpiteissä. Jo-

kainen, jolla on intentio ryhtyä yrittäjäksi, on tervetullut neuvontaan. Huuskonen (1992) on 

omassa väitöskirjassaan pohtinut toiminnan taustatekijöitä ja kiteyttänyt ne havainnollisesti 

näin: 

 

 

  

Kuva 2. Toiminnan taustatekijöitä (Huuskonen 1992). 

 

Kuvassa 2 yhdistyvät kaikki yrityksen perustamisen suunnittelun elementit. Henkilöllä on oma 

historiansa, jonka vaikuttavia tekijöitä ovat taustatekijät, henkilötekijät ja tilannetekijät. Toisin 

sanoen kukin yksilö tulee neuvontaan eri sosiaaliluokasta, erilaisella koulutuksella ja työkoke-

muslähtökohdilla varustautuneena ja erilaisessa työtilanteessa: hän voi olla kyllästynyt nykyi-

seen työhönsä tai tullut irtisanotuksi. Yksilötasolla tapahtuva havainnointi- ja tulkintaprosessi 

määrittää sen, miten yksilö näkee itsensä yrittäjänä toimintaympäristössä. Ympäristö puoles-

taan tuottaa kolmenlaista tietoa:  

– päämäärätietoa tavoitteista, jotka houkuttelevat toimimaan 

– tilannetietoa nykytilanteesta ja sen mahdollisuuksista ja rajoitteista sekä  

– välinetietoa käytettävissä olevista erilaisista toimintakeinoista ja -strategioista. 
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Tähän asti neuvonnassa jokainen asiakas on samassa lähtötilanteessa (Huuskonen 1992). Yri-

tysneuvojan näkökulmasta ollaan tilanteessa, jossa asiakkaana on yksilö, joka voisi perustaa 

yrityksen. Tämän tehdäkseen yksilö päättää tehdä toimenpiteitä, joiden perusteella syntyy yri-

tys. Yrittäjällä on olemassa tietynlaiset valmiudet ja resurssit, ja hän hakee yritysneuvonnasta 

joko vahvistusta päätökselleen perustaa yritys tai luopua ajatuksesta.  

 

Konkreettiset toimenpiteet voidaan yhdistää yrityksen syntyprosessiin seuraavasti: 

 

 

Kuva 3. Liiketoiminnan syntyprosessi (Bygrave 1994). 

 

Syntyprosessissa ylätasolla kulkevat yrittäjään ja yksilöön liittyvät yritysympäristön vaikutuk-

set. Jokainen tekee päätöksen yrittämisestä itsenäisesti normaalin päätösprosessin mukaisesti. 

Syntyprosessin alatasolla taas ovat kuntien ja valtion tuottamat yritysympäristön mahdollisuu-

det. Poliittinen päätöksenteko vaikuttaa yritysympäristöön erilaisten verotuspäätösten ja inves-

tointien kautta. Kunnat luovat oman yritysympäristön, jossa esimerkiksi kaavoituspolitiikka ja 

kunnan oma elinkeinopolitiikka vaikuttavat yrittäjyyteen. Huuskosen (1992) mukaan yrittä-

jyyttä ei ole ilman sopivaa ympäristöä ja tilannetta. Henkilöitä voidaan myös kouluttaa ja ke-

hittää yrittäjyyteen, koska ihmiset muuttuvat henkisesti koko ajan. Kun yksilö tekee päätöstä 

yrittäjäksi ryhtymisestä, siihen liittyy sekä sisäinen punninta omista kyvyistä että ulkoinen pun-

ninta olosuhteista ja niiden suotuisasta vaikutuksesta yrittäjyyteen. 
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Uusyrityskeskusten toimintaa on aiemmin tutkittu esimerkiksi kustannustehokkuuden ja tuot-

tavuustarkastelun näkökulmasta (Jukka Huilla 2013) ja uusyrityskeskusten neuvojien työn si-

sällön ja valmennuksen yhteneväisyyden näkökulmasta (A. M. Laitinen, 2013). Uusyrityskes-

kusten toiminnasta on myös tehty opinnäytetöitä ja tutkimuksia, jotka liittyvät yritysten kas-

vuun ja rahoitukseen sekä vaikutukseen aluehallintoon ja eri toimialoihin. Tässä tutkimuksessa 

on tarkoitus keskittyä asiakkaan läpimenoprosessiin YritysEspoossa. Keitä palvelua käyttävät 

asiakkaat ovat ja mitä alkava yrittäjä hyötyy neuvontakäynnistä? Voidaanko yrityksen perusta-

misessa olemassa olevia resursseja ja niiden hyödyntämistä kehittää neuvonnan aikana, ja jos 

voidaan, miten se onnistuu? Teoriaosuus muodostuu kolmesta pääkohdasta: yksilöstä, resurs-

seista ja liiketoimintasuunnitelman roolista perustamisprosessissa. Tutkimusaineiston analy-

soinnilla on tarkoitus tuottaa kokonaiskuva siitä, kuka palvelua on käyttänyt ja minkä alan yri-

tyksiä on neuvottu ja mille aloille niitä on perustettu. 

 

1.2. Tavoitteet 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta YritysEspoossa on ”loistava palvelu, mahtavaa osaamista 

ja se auttaa paljon”. Tavoite on vastata kysymyksiin, kuka palvelua käytti ja millaisia yrityksiä 

palvelun kautta syntyi, mitä yrittäjäksi aikovan pitäisi pohtia saadakseen yritys perustettua, mi-

ten yritysneuvonta voi siinä auttaa ja miksi liiketoimintasuunnitelma on tärkeä. 

Koko yrityksen perustamisen prosessia voidaan kuvata edellä mainittuna kaaviona 3, jossa yh-

distyvät klassiset elementit: yksilö, ympäristö ja kyvykkyys tulkita tilannetta. Carterin et al. 

mukaan (1996) organisaation perustaja on aina yksilö. Yrittäjämäinen käyttäytyminen on yksi-

löiden tekemiä aktiviteetteja. Organisaation synnyssä kyse on siitä, että yksilö käynnistää pro-

sessin, jonka tuloksena organisaatio syntyy. Yrittäjämäinen käytös on prosessi. Ne, jotka todella 

perustavat yrityksen, tekevät konkreettisia toimenpiteitä, jolloin he pääsevät prosessissa lop-

puun ja rekisteröivät yrityksen. Kuten aiemmin todettiin, yrityksen syntyprosessiin liittyvät yk-

silön tekemät toimenpiteet eli konkreettiset teot auttavat yritysidean muuttamisessa liikeide-

aksi.  

Asiaa pohtinut Huuskonen kiteyttää syntyhetken pohdintaan: 
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Kuva 4. Punninta yrityksen perustamiseksi (Huuskonen 1992). 

Aloittavalla yrittäjällä on olemassa perusvalmiudet. Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvällä 

on suuremmat haasteet ja puutteellisemmat tiedot kuin aikaisemmin yrittäjänä toimineella, joka 

perustaa uuden yrityksen. Uusyrityskeskusten neuvontaa voidaan käyttää apuna ymmärtämään 

oman yrityksen syntyprosessin vaiheita. Uusyrityskeskuksen neuvojat ovat useimmiten taustal-

taan itsekin yrittäjiä. Heillä on nimenomaan käsitys siitä, mitä pitäisi tehdä ja tietää, ennen kuin 

perustaa oman yrityksen. Yritysneuvojat osaavat kysyä oikeita asioita syntyprosessin eri ele-

menteistä. Yritysneuvonnassa asiakasta autetaan ymmärtämään koko prosessi ja esimerkiksi 

perustelemaan, miksi jokin tietty vaihe täytyy tehdä. 

Kun yritystä suunnitteleva pohtii eri vaihtoehtoja, hän voi selvittää asiaa monesta eri tietoläh-

teestä. Nykyään internet tarjoaa rajattoman mahdollisuuden tiedonhankintaan, mutta riskinä on, 

että siellä oleva tieto ei ole validia. Jos oma yrittäjäymmärrys on vaatimatonta, ei punninta-

vaiheessa ymmärrä välttämättä kaikkea asiasta esitettyä, joten tieto jää vajavaiseksi. Kokeneen 
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yritysneuvojan etu on siinä, että hän osaa sekä kysyä oikeita kysymyksiä että auttaa muodosta-

maan kokonaiskuvan prosessista. YritysEspoon koulutuksissa pyritään auttamaan kokonaisku-

van muodostamisessa seuraavasti: 

 

 

Kuva 5. Prosessin eteneminen (Kuusivaara). 

1. Ensimmäisessä vaiheessa asiakkaalla on haave, kuvitelma, idea tai ajatus siitä, että hän 

perustaa oman yrityksen. Ajatusmaailma on hyvin avoin ja usein myös hyvin optimis-

tinen. 

2. Yritysneuvonnassa käydään läpi liiketoimintasuunnitelman laatimiseen liittyvät asiat: 

tuote tai palvelu, asiakkaat, hinnasto, markkinointi, yhtiömuodon valinta, tarve juris-

tille, kirjanpitäjälle ja vakuutusten merkitys, starttirahan hakeminen ja muut rahoitus-

vaihtoehdot. 

3. Kun yritys perustetaan, siitä tulee julkinen. Kaupparekisteri ja verotoimisto saavat tie-

don, että yritys on olemassa. Tällöin myös syntyy kirjanpito-, veronmaksu- ja vakuu-

tusmaksuvelvollisuus. 
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4. Se, että yritys on rekistereissä, ei tuota vielä mitään. Siksi yrityksen perustaneen tulisi 

tehdä edelleen oikeita asioita ja huolehtia siitä, että saisi tulorahoitusta yritykseen 

mahdollisimman pian. Siksi suunnitteluvaiheessa kannattaa panostaa siihen, että yritys 

on toimintakuntoinen ja laskutus alkaa mahdollisimman pian rekisteröinnin jälkeen. 

Yrityksen syntyprosessia voidaan ajatella äärettömänä joukkona ajatuksia yrittäjäksi ryhtymi-

sestä. Taustalla on edelleen kaavion 7 mukaiset lähtökohdat: henkilön kyvykkyys, ympäristön 

syötteet ja idea omasta yrityksestä. Syntyprosessissa keskiössä on yksilö, joka käynnistää hank-

keen.  

Carterin mukaan yrityksen perustavat henkilöt, jotka käyttävät aikaa yritysidean miettimiseen. 

Prosessoinnin tueksi he käyvät luennoilla tai kursseilla ymmärtääkseen yrittäjyyden prosessit. 

Carterin tutkimuksessa keskityttiin rahoitukseen säästämällä rahaa yritystoiminnan aloitusta 

varten ja käyttämällä omaa rahaa alussa. Tutkimuksessa yrityksen perustaneet käyttivät aikaa 

tuotteen ja palvelun suunnitteluun ja markkinoiden tutkimiseen. Tärkeää oli ymmärtää myös 

raaka-aineiden hankintaan liittyvät prosessit. Vasta sitten valmisteltiin liiketoimintasuunni-

telma. 

Kuvan 8 mukainen kokonaisprosessin hahmottaminen auttaa asiakasta tarttumaan toimeen. Hän 

ymmärtää paremmin prosessin vaiheet ja ryhtyy työstämään oikeita kohtia saadakseen yrityk-

sen perustettua. 

 

Tutkimuksen tavoite on käydä läpi YritysEspoon keräämä data-aineisto vuosilta 2006–2016 ja 

tuottaa aineistosta mahdollisimman monipuolisia raportteja toiminnan analysointia varten. Mil-

lainen on asiakasprofiili? Millaisia ideoita neuvotaan? Mitkä niistä ideoista etenevät toteutuk-

seen asti? Onko yksityisten elinkeinonharjoittajien ja osakeyhtiön perustajien määrässä havait-

tavissa muutoksia? Mitä muuta tilastojen valossa voidaan nähdä? 

 

Perusraportointi on saatu joiltain osin ohjelmasta vuositasolla: kävijämäärät, asiakastapaamis-

ten määrät, perustettujen yritysten määrät ja maahanmuuttajien osuus. Toisin sanoen perusluvut 

voidaan tulostaa suoraan ohjelmasta. Syvemmälle menevä raportointi ei ole mahdollista suora-

tulostuksena. Tavoite on tuottaa ennennäkemätöntä aineistoa raportteina ja lukuina vuosilta 

2006–2016 ja auttaa siten YritysEspoon johtoa ja hallitusta ohjaamaan toimintaa haluttuun 

suuntaan. 
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Taustatietona mainittakoon myös, että tutkimuksen tekijänä olen työskennellyt yritysneuvojana 

vuodesta 2009. Aloitin yritysneuvojana YritysHelsingissä ja siirryin sieltä YritysEspoon palve-

lukseen vuonna 2012. Olen tavannut vuosittain keskimäärin 500 asiakasta, ja tämän ansiosta 

minulle on kertynyt hyvä arkikokemus siitä, mikä on asiakkaan lähtötilanne ja miten häntä voi-

daan auttaa asioissa eteenpäin. 

 

1.3. Rajaukset 

 
Tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa yksilön oppimisen teorioihin tai suoraan ympäristöteki-

jöistä johtuviin seikkoihin. Tässä tutkimuksessa ei myöskään kuvata YritysEspoon neuvonta-

palveluja erillisenä prosessina tai muita prosessien syntyyn vaikuttavia tekijöitä. YritysEspoo 

on osa Suomen Uusyrityskeskukset ry -verkostoa, ja uusyrityskeskusten neuvonta on ISO 

9001/2008 -laatusertifioitu, mikä takaa laadukkaan yritysneuvonnan kaikissa keskuksissa. Laa-

tukriteerit edellyttävät, että kahden vuoden kuluttua yli 90 prosenttia ja viiden vuoden kuluttua 

yli 80 prosenttia uusyrityskeskusten kautta toimintansa aloittaneista yrityksistä on edelleen toi-

minnassa. Laatukäsikirja muodostaa myös neuvonnan puitekehyksen, minkä rajoissa neuvontaa 

annetaan.  

 

Tässä tutkimuksessa ei muodosteta muita erillisryhmiä kuin maahanmuuttajat. Maahanmuutta-

jien osalta tutkitaan heidän osuuttaan palvelujen käyttäjistä ja yrityksen perustaneiden määrästä. 

Tutkimus ei ota kantaa yritysten menestymiseen perustamisen jälkeen tai yrityksen kasvuteki-

jöihin. Tutkimus keskittyy yrityksen perustajaan, käytössä olevien resurssien hyödyntämiseen 

tuloksellisesti, neuvonnan konkreettiseen lisäarvon tuottamiseen ja liiketoimintasuunnitelman 

valmistumiseen. 

1.4. Tutkimusmetodologia ja tutkimuksen eteneminen 

 
Tutkimustyön pohjana on case- eli tapaustutkimus. Tutkija ja tutkimuskohde ovat case-tutki-

muksessa läheisessä vuorovaikutuksessa keskenään. Analyysin luonne on induktiivinen, eli tut-

kijan on tarkoitus paljastaa odottamattomia seikkoja. Teorian ja hypoteesien testaaminen on 

vähemmän tärkeää kuin aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu (Aaltio 1991). 

Case-tutkimus voi tuottaa erilaisia jatkotutkimusaihioita.  
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YritysEspoon keräämä data-aineisto on riittävän laaja tutkimuksen taustaksi ja erittäin mielen-

kiintoinen määrällisen raportoinnin, mittaamisen ja vertailun pohjaksi. Tutkimuksessa käyte-

tään ensisijaisesti numeerisia muuttujia ja pyritään jatkuvien muuttujien mielekkääseen katego-

risointiin. Virhemarginaalin kannalta kiinnitetään huomiota aineiston määrään ja kattavuuteen, 

mutta ne ovat oleellisia vain yrittäjiksi ryhtyvien iän osalta. Tietokannassa ei ole tai on hyvin 

puutteellisesti tietoa yrittäjien syntymävuodesta. Sen lisäksi raportointi tapahtuu kymmenen 

vuoden tarkkuudella, mikä sekin on vain hyvin suuntaa antava. Tutkimus etenee siten, että ai-

neisto analysoidaan vuosilta 2006–2016. Saadut tulokset tulkitaan visuaalisesti, numeerisesti ja 

tekstuaalisesti.  

 

Analysoitavaan dataan on tallennettu tietoa yrittäjiksi aikovista liikeidean tai toimialaluokituk-

sen mukaisesti. Data-aineistossa on yli 10 000 asiakasta ja ideaa vuosilta 2006–2016. Datan 

analysointi vaati raportoinnista saatujen tulosten manuaalista käsittelyä ja laskentaa. Tällä ta-

voin tietoja yhdistelemällä ja laskemalla pystyttiin luomaan uutta numeerista dataa. Tätä dataa 

taas voitiin hyödyntää uusien kaavioiden luomisessa. Uudet laskelmat on tehty ensisijaisesti 

Excel-ohjelmalla. 

 

1.5. Tutkimuksen rakenne 

 
Diplomityö etenee kronologisesti. Ensimmäisessä osassa käsitellään tutkimuksen tausta, tavoit-

teet, rajaukset, tutkimusmetodologia ja rakenne. Toisessa osassa käydään läpi tutkimukseen 

liittyvä teoria. Teoriaosuudessa käydään ensin läpi yksilöön, tässä tapauksessa yrittäjäksi aiko-

viin liittyvää tutkimustietoa. Johtopäätöksissä pohditaan, miten YritysEspoon neuvonta tukee 

yritystä suunnittelevia omalla toiminnallaan. 

 

Lisäksi tutkitaan yritysidean kehittämistä liikeideaksi eli sitä, mitkä resurssit tulisi käydä läpi 

ja miten, jotta yrityksen pystyy perustamaan. Kun resurssit on käyty läpi, yrittäjällä pitäisi olla 

valmiudet laatia liiketoimintasuunnitelma. Miten erilaiset liiketoimintasuunnitelmien pohjat 

eroavat toisistaan ja kenelle liiketoimintasuunnitelma on tarkoitettu? Kolmannessa osassa ana-

lysoidaan saatua dataa ja muodostetaan sen pohjalta uutta tietoa data-aineiston avulla. Lopuksi 

pohditaan jatkotutkimusta ja siihen liittyviä kysymyksiä. 
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2. Yksilöstä yritykseksi 
 
 

”Kuka tahansa voi olla yrittäjä ja menestyä yrittäjänä, jos on motivoitunut, haluaa kehittyä ja 

on valmis tekemään töitä yrityksensä menestyksen eteen” (Viitala et al. 2014, 33). 

 

Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että kuka tahansa voi ryhtyä yrittäjäksi ja perustaa haluamansa 

yrityksen (rajoituksia tulee ainoastaan toimialoilta, joissa on erikseen vaaditut pätevyys- ja lu-

pavaatimuksensa). Luonnollinen henkilö voi aloittaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana, pe-

rustaa osakeyhtiön tai osuuskunnan1. Carterin mukaan (Carter et al. 1996) organisaation perus-

taja on aina yksilö. Yrittäjämäinen käyttäytyminen on yksilöiden tekemiä aktiviteetteja.  

 

Yrittäjän määritelmiä on useita. Yrittäjä voidaan toimintafunktion perusteella määritellä inno-

vaattoriksi, riskin kantajaksi, perustaja-johtaja-organisoijaksi tai omistajaksi (Huuskonen, 

1992). Tutkimusmielessä yrittäjälle on myös Tilastokeskuksen laatima määritelmä: ”Yrittäjäksi 

luetaan henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla.” 

 

2.1. Yrittäjäksi ryhtyminen – onko olemassa yrittäjän mallia?  

 
 
Yrittäjän persoonaan liittyvää tutkimusta on tehty eri lähtökohdista. Tähän tutkimuksen on ke-

rätty yleisimpiä oletuksia, kenestä voi tulla yrittäjä. Yrittäjyystutkimuksessa on tutkittu yrittä-

miseen johtaneita motiiveja. Näitä ovat muun muassa 

• pärjääminen, tavoitteellisuus, kilpailuvietti, aikaansaavuus, odotus 

• aikaansaaminen, työhön uppoutuneisuus, parhaansa tekeminen, haastavuus 

• itsenäisyys, oman elämän kontrolli, omaehtoisuus, vastuussa oleminen, itsemääräämi-

nen 

• omanarvontunne, yrittäjyys osana identiteettiä, kunnia, ylpeys, muiden palaute 

• hyvän tekeminen, arvoja intohimolla, merkityksellisyyden kokemus, jatkuvuus, muiden 

auttaminen 

• rahan ansaitseminen, kiinnostus yrittäjyyteen ja talouteen. 

                                                 
1 Myös avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat edelleen olemassa, mutta niiden asema ja tärkeys ovat 

lakimuutosten jälkeen muuttuneet. 
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 (Viitala et al. 2014, 33–34.) 

Tarkasteltaessa edellä olevaa listaa voidaan todeta, että yrittäjäksi ryhtyvän tulisi olla aktiivi-

nen, työteliäs ja tavoitteellinen. 

2.2. Yksilöstä johtuvat tekijät 

 
Shane (2003) esitti omassa teoriassaan, että yritys syntyy, kun kyvykäs yksilö tunnistaa liike-

toimintamahdollisuuden ja kykenee luomaan siitä liiketoimintaa. Shanen yrittäjyysprosessissa  

 

Kuva 6. Yrittäjyyden syntymisen prosessi (Shane 2003). 

 

yrittäjyyden syntyyn vaikuttavat yksilön psykologiset ja demografiset tekijät. Psykologisia te-

kijöitä ovat motivaatio, itsetuntemus ja kognitiiviset taidot. Demografisia tekijöitä ovat koulu-

tus, työkokemus, ikä, sosiaalinen asema ja taloudellinen tilanne (Shane 2003, 62). Näiden li-

säksi yrittäjäksi ryhtymiseen voivat vaikuttaa perhetilanne, markkinoiden tarjoamat mahdolli-

suudet ja yhteiskunnallinen tilanne (Viitala et al. 2014, 35). Shanen teorian mukaisesti toiset 

yksilöt ovat näiden tekijöiden vuoksi taitavampia tunnistamaan potentiaaliset liiketoimintamah-

dollisuudet kuin toiset. Arkikokemuksen mukaan elämänkokemus on eri-ikäisillä erilaista. 

Vanhemmilla henkilöillä elämänkokemus on luonnollisesti pidempi, mutta nuorilla voi olla esi-

merkiksi vaihto-opiskelijavuoden tai matkustusharrastuksen kautta kansainvälistä osaamista, 

jolloin kynnys suunnata kansainvälisille markkinoille on matalampi. 

2.3.  Individualismi ja relationistinen yrittäjyyskuva 

 

Yksilökeskeisyys eli individualismi liittyy käsitykseen yrittäjyydestä. Yrittäjyyteen liittyvät 

mielikuvat työskentelystä vain itselle. Oman ajankäytön hallinnointi ja halu olla vapaa ilman 
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esimiestä liittyvät yksilökeskeisyyteen, joka liittyy ensisijaisesti yksinyrittämiseen. Yrittäjäksi 

ryhtyvä pyrkii ensisijaisesti turvaaman oman etunsa taloudellisen tavoittelun lähtökohtana (Ve-

sala 1996, 27). Individualismin tarkastelu voidaan viedä pidemmälle jakamalla se utilitaristi-

seen ja ekspressiiviseen individualismiin (Bellah et al. 1985). Utilitaristinen viittaa oman edun 

tavoittelua korostavaan ajatteluun, kun taas ekspressiivinen painottaa itsekkään oman hyödyn 

tavoittelun sijasta yksilöä arvona sinänsä. Näiden tulkintojen voidaan katsoa täydentävän toisi-

aan (Vesala 1996, 31).  

 

Individualismin vastakohtana on relationistinen yrittäjyyskuva, jossa korostetaan yrittäjää suh-

teessa ympäristöön. Yrittäjän kyky asettaa itselleen tavoitteet ja miten hän onnistuu etenemään 

kohti asetettuja tavoitteita, riippuu yksilöstä itsestään. Tilanteeseen vaikuttaa yrittäjäksi ryhty-

vän sosiaalinen ympäristö ja sen vuorovaikutus (Vesala 1996, 43). Individualistinen ajattelu-

tapa kuvastaa yrittäjyyden alkutaivalta, jossa korostetaan yksilön aktiivisuutta ja vastuuta 

omasta käyttäytymisestään. Yrittäjyys ei kuitenkaan ole yksilösuoritus. Sosiaalinen verkosto 

syntyy viimeistään silloin, kun yritys saa ensimmäisen ostavan asiakkaan. Yrittäjät on aikai-

semmin pyritty kuvaamaan yksinäisinä oman tiensä kulkijoina, mutta paine verkostoitua ja 

tehdä yhdessä on kasvanut 2000-luvulla.  

 

2.4. Yrittäjäpersoona 

 

Yrittäjistä on pyritty selvittämään tietynlaista yrittäjäpersoonan olemassaoloa jo vuosia. Tutki-

musten valossa ei kuitenkaan ole löydetty selkeitä eroja ja tuloksia yrittäjän ja ei-yrittäjän per-

soonista. Jos vuositasolla yli satatuhatta ihmistä perustaa yrityksen, nämä kaikki yksilöt eivät 

voi olla poikkeavia, erilaisia tai erityisiä (Aldrich et al. 1986, 5). Eri artikkeleiden valossa yrit-

täjäominaisuuksien tutkiminen on moniulotteista. Artikkelissa ”Cognitive mechanisms in ent-

repreneurship: Why and when entrepreneurs think differently than other people” Robert Baron 

havaitsi, että yrittäjät ajattelevat eri tavoin ylikuormitustilassa. Ylikuormitustilaa voidaan ku-

vata tilaksi, jossa ihminen saa enemmän tietoa kuin hän pystyy vastaanottamaan. Tila synnyttää 

epävarmuutta ja fyysistä väsymystä, jolloin paine ja stressi kuormittavat. Paineen alla yrittäjät 

näyttävät pärjäävän ei-yrittäjiä paremmin. Perusteeksi esitettiin, että yrittäjillä on niin sanotusti 

tilanne koko ajan päällä ja he ovat tottuneet tekemään päätöksiä paineessa. Vastaavasti artik-

kelissa ”Person–entrepreneurship fit: why some people are more successful as entrepreneurs 
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than others” Markman et al. (2003) esittävät, että tarvittavat ominaisuudet yksilön onnistumi-

seen yrittäjänä ovat inhimillinen kyvykkyys (human capital) ja usko omiin kykyihin (self-effi-

cacy) sekä mahdollisuuksien tunnistaminen ja sinnikkyys.  

 

Oheinen suppilokuva havainnollistaa sitä, että yksilöllä tulee olla monia eri taitoja, ja niiden 

lisäksi mahdollisuuden hyödyntäminen aina sen löytämisestä toteutukseen saakka vaatii orga-

nisointikykyä. Artikkelin yhteenvetona voidaan todeta, että ihmiset ovat erilaisia ja erilaisilla 

yksilöillä on erilaiset taidot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Ominaisuudet ja ympäristö yrityksen synnyssä (Markman & Baron). 

 

Yrittäjäominaisuuksia on etsitty myös sukupuolesta. Artikkelista ”Examining Ventire-related 

Myths Concerning Women Entrepreneurs” käy ilmi, ettei miesten ja naisten yrittäjäominai-

suuksista löydetty eroja juuri lainkaan tai vain hiukan. Samassa kategoriassa on artikkeli testo-

steronin määrän vaikutuksesta yrittäjyyden syntyyn. Artikkelissa ”Entrepreneurs and evoluti-

onary biology: The relationship between testosterone and new venture creation” tutkittiin tes-

tosteronin vaikutusta. Sen mukaan testosteroni vaikuttaa tekoihin psykologisina prosesseina. 

Korkeamman testosteronitason omaavien piirteitä olivat pelottomuus, riippumattomuus, sit-

keys, itsevarmuus, ilmaisuvoimaisuus, toimintaorientoituneisuus, levottomuus, itsekeskeisyys 
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ja epäkunnioittavuus. Lisäksi heillä oli taipumus hyväksikäyttöön. Yrittäjäominaisuuksia on 

pyritty löytämään myös älykkyydestä. Artikkelissa ”Succesfull Intelligence as a basis for ent-

repreneurship” esitellään teoria kolmenlaisesta älykkyyden lajista:  

1. Menestyvä älykkyys: analyyttinen, luova ja käytännöllinen älykkyys 
2. Käytännöllinen älykkyys: osataan soveltaa, käyttää ja hyödyntää 
3. Analyyttinen älykkyys: analysoi, vertailee ja arvioi. 

 
Artikkelin mukaan älykkyys on muutakin kuin kouluarvosanat ja akateemiset testit. Älykkyys 

ilmenee eri tavoin. Menestyvällä yrittäjällä on usein paljon sosiaalista kompetenssia, ja kogni-

tiiviset taidot ovat myös normaalia paremmat.  

 

Eckhardt et al. (2003) artikkelissaan ”Opportunities and Entrepreneurship” pitivät tärkeimpänä 

huomiona yrittäjyystutkimuksen keskiön siirtämistä pois ”yrittäjätyyppisestä henkilöstä”, mikä 

tarkoittaa, että ei ole olemassa tietynlaisia ominaisuuksia, jotka yhdistävät kaikkia yrittäjiä. 

Vastaavasti Baron tiivistää yrittäjän olevan se, joka kehittää idean ja luo siitä liiketoimintaa. 

Yrittäjällä on siis visio kasvusta. Hän on kyvykäs organisoimaan liiketoimintaa, ja hänellä on 

energiaa saavuttaa epätavalliset tavoitteet. (Eckhardt et al. 2003.) 

 

Lista yrittäjäominaisuuksista on pitkä, jos katsotaan Kuratkon kirjassaan Entrepreneurship esit-

tämää listaa yrittäjän ominaisuuksista (Kuratko 2014, 34): luotettava, sinnikäs, päättäväinen, 

kekseliäs, ahkera, energinen, kykenevä ottamaan harkittuja riskejä, tarve saavuttaa jotain ja niin 

edelleen. Listassa on 42 eri ominaisuutta, ja varmasti suurin osa – mutta ainakin vähintään yksi 

– täsmää enemmistöön yritystä suunnittelevista.  

 

Myös Viitala et al. (2014) toteaa, että tutkimustulosten mukaan yrittäjät ovat keskenään erilaisia 

ja yrittäjäksi ryhtymisessä on kyse motiiveista, tavoitteista ja ominaisuuksista. ”Kuka tahansa 

voi olla yrittäjä ja menestyä yrittäjänä, jos on motivoitunut, haluaa kehittyä ja on valmis teke-

mään töitä yrityksensä menestyksen eteen” (Viitala et al. 2014, 33). Sama ajatus toistuu useissa 

lähteissä, kuten myös Timmons & Spinellissä (2003, 262): ”Yrittäjiä ovat miehet ja naiset, kai-

ken kokoiset, ikäiset, muotoiset, eri uskonnoista, erivärisinä ja erilaisista taustoista. Ei ole yhtä 

profiilia tai psykologista esimerkkiä.” 

2.5.  Yrittäjyys 

 
Mitä on yrittäjyys?  
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Yrittäjyys voi olla sisäistä tai ulkoista. Ulkoinen yrittäjyys on itsenäisenä yrittäjänä toimimista 

ja sisäinen yrittäjyys on toimimista yritteliäästi yrityksen palveluksessa (Peltonen 1986, 31). 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vain ulkoista yrittäjyyttä. Koirasen (1993, 67) mukaan ul-

koiseksi yrittäjäksi voi tulla kolmella tavalla: perustamalla uuden yrityksen, omistajanvaihdok-

sen kautta tai muulla tavoin, kuten yritysostolla.  Yrittäjyyttä määriteltäessä toiset kuvaavat sitä 

toiminnan kautta ja toiset yrittäjän persoonan kautta. ”Yrittäjyys on ajattelu-, toiminta- ja suh-

tautumistapa, joka saa yrityksen henkisine ja aineellisine voimavaroineen järjestäytymään ja 

toimimaan sekä sen yksilöt ja työyhteisöt käyttäytymään tehokkaasti asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi” (Peltonen 1986, 32). 

 

Yrityksen perustaminen on prosessi, jossa tarvittavat asiat tehdään sovitussa järjestyksessä.     

Vesper (1990, 109) esitti, että uuden organisaation luominen on viiden pääkohdan prosessi: 
 

1) Tekninen tietotaito luoda uusi tuote tai palvelu 
2) Tuote tai palveluidea, joka vaikuttaa suoraan organisaation ponnisteluihin 
3) Henkilökohtaiset kontaktit, koska hankkeet eivät käynnisty eristyksissä 
4) Fyysiset resurssit 
5) Asiakastilaukset 

Hänen mukaansa uuden yrityksen syntyprosessi ei ole looginen järjestys, vaan nämä viisi ele-

menttiä voivat olla missä tahansa tapauskohtaisessa järjestyksessä, esimerkiksi 1, 2, 3, 4, 5 tai 

5, 4, 3, 2, 1 tai mikä tahansa muu variaatio näistä. 

 

Yrityksen syntyprosessin aktiviteeteista on monta eri listaa. Jo aiemmin Birley (1984) oletti, 

että yrityksen syntyprosessi noudattaisi seuraavaa järjestystä: 

1) Päätös aloittaa yritystoiminta 
2) Lopettaa palkkatyö 
3) Muodostaa yhteisö 
4) Perustaa pankkitili 
5) Hankkia tilat ja työkalut 
6) Vastaanottaa ensimmäinen tilaus 
7) Maksaa ensimmäiset verot 
8) Palkata kokopäiväisiä työntekijöitä. 

Perustamisprosessi vaikuttaisi olevan globaali, mutta myös maa- ja kulttuurikohtaisia eroja on 

havaittavissa. 

Suomessa Yrittäjät ovat listanneet vastaavanlaisesti yrityksen perustamisprosessin: 

1. Oma halu ja tahto aloittaa yritystoiminta 
2. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen 
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3. Yritysmuodon valinta  
4. Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen 
5. Perustamisilmoitus yritystietojärjestelmään 
6. Perustamisilmoituksella voidaan ilmoittautua myös kaupparekisteriin, arvonlisävero-

velvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin 
7. Kirjanpidon järjestäminen ja tarvittavien vakuutusten ottaminen. 

 
Gartner (1999) löysi tutkimuksessaan kahdeksan teemaa, jotka korostuivat erityisesti määri-

teltäessä yrittäjyyttä. Nämä olivat yrittäjä, innovaatio, organisaation luominen, arvon luomi-

nen, voiton tavoittelu tai ei voiton tavoittelu, kasvu, ainutlaatuisuus ja omistajajohtaja. 

 

2.6.  Kuka perustaa, kuka luovuttaa ja kuka jää vaiheeseen? 

 
Carter et al. (1996) tutki, mitä aktiviteetteja yritystä suunnittelevat tekivät. Tutkimus perustui 

kolmeen ydinkysymykseen. Mitä toimenpiteitä uutta yritystä suunnittelevat toteuttivat? Kuinka 

monta toimenpidettä he aloittivat? Missä vaiheessa tietyt toimenpiteet aloitettiin? Tutkimuksen 

aikana 50 prosenttia perusti yrityksen, 30 prosenttia jäi yrittämään käynnistystä ja 20 prosenttia 

luovutti. Tutkimuksessa huomattiin, että ne, jotka kykenivät perustamaan yrityksen, tekivät 

enemmän ja aiemmin toimenpiteitä yrityksen perustamiseksi.  

 

Yrityksen perustaneet käyttivät aikaansa eniten seuraaviin: 

• yritysidean miettiminen 

• jonkin yrittäjyyskurssin käyminen 

• rahan säästäminen yritystä varten 

• oman rahan sijoittaminen yritykseen 

• tuotteen tai palvelun kehittäminen 

• markkinoiden mahdollisuuksien selvittäminen 

• raaka-aineiden hankintojen järjestäminen 

• liiketoimintasuunnitelman valmisteleminen. 

 

Tutkimusta tukee Gatewood et al. (1995) rinnakkainen tutkimus, jossa todettiin, että yrityksen 

perustaneet tekivät enemmän konkreettisia toimenpiteitä perustamisen eteen kuin ne, jotka luo-

vuttivat tai yrittävät edelleen. Konkreettisia toimenpiteitä olivat muun muassa tilojen ja työka-
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lujen etsintä, rahoituksen etsiminen ja järjestyminen, yrityksen rekisteröinti ja tilojen vuokraa-

minen ja työkalujen osto. Menestyäkseen yritysideansa kanssa yrittäjän on siis osattava tehdä 

oikeita asioita oikeaan aikaan.  

 

Carter et al. (1996) esittivät tutkimustuloksenaan, että yrityksen perustaneet, perustamisesta 

luopuneet ja ne, jotka vielä yrittävät, tekevät ja ajattelevat eri asioita eri aikaan. Ne, jotka pe-

rustivat yrityksen, käyttivät aikaa oikeiden tilojen etsimiseen. He etsivät rahoitusta ja myös sai-

vat sitä. He myös sijoittivat omia rahojaan, tekivät liiketoimintasuunnitelman, hankkivat tilat, 

palkkasivat henkilökuntaa ja todella aloittivat yritystoiminnan. Mielenkiintoista oli, että yrityk-

sen perustamisesta luopuneet tekivät samoja asioita, mutta päätyivät silti luopumaan oman yri-

tyksen perustamisesta. Carterin mukaan tätä voidaan selittää osin sillä, että he analysoivat te-

kemisiään tiukemmin ja totesivat liikeidean kannattamattomaksi. Tutkimuksen valossa he teki-

vät samoja asioita kuin yrityksen perustaneet, mutta eri järjestyksessä. Yrityksen perustamisesta 

luopuneet nimittäin säästivät ensin rahaa, hakivat rahoitusta, kehittelivät tuotetta tai palvelua ja 

perustivat tiimin. Sitten he tekivät suunnitelman ja etsivät tiloja. He eivät kuitenkaan päätyneet 

perustamaan yritystä. Kolmas ryhmä olivat ne, jotka jäivät edelleen yrittämään yrityksen pe-

rustamista. Heidän toimenpiteensä etenivät abstraktilla tasolla siten, että vaikka hekin säästivät 

alkupääomaa ja tekivät suunnitelmia, he eivät kuitenkaan tehneet toimenpiteitä tilojen tai työ-

välineiden löytymiseksi. Heidän toimenpiteensä olivat vähiten konkreettisia suhteessa aloitet-

tavaan toimintaan.  

 

Yrittäjyysintentiosta matka oman idean toteuttamiseen ja sitoutuminen siihen näkyy yksilön 

teoissa. Sitä kuvaa erinomaisesti sekä Huuskosen praktinen syllogismi 

 

  

Kuva 8. Pohdintaa yrittäjyydestä (Huuskonen 1992). 

 

että Viitalan toteamus: ”Kuka tahansa voi olla yrittäjä ja menestyä yrittäjänä, jos on motivoitu-

nut, haluaa kehittyä ja on valmis tekemään töitä yrityksensä menestyksen eteen” (Viitala et 
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al. 2014, 33). Kuvan 8 viesti on hyvin selkeä: jos haluaa päästä päämäärään, sen eteen on teh-

tävä työtä. Yrityksen perustamisen vaiheita on useita, ja yrittäjiksi aikovien taustalähtökohdat 

ovat hyvinkin erilaisia. Oman yrityksen voi perustaa jokainen, joka asettaa sen tavoitteekseen 

ja on valmis tekemään työtä sen eteen.  
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3. Yrityksen perustamiseen liittyvät resurssit 
 
Yrityksen perustaminen ei ole teknisesti vaikeaa. Vaikeampaa on ymmärtää perustamiseen liit-

tyvien resurssien hankinta ja hyödyntäminen. Perustamisprosessi on jokaisen kohdalla uniikki 

ja yksilöllinen, vaikka toimiala olisi sama. Tähän vaikuttavat yksilölliset seikat ja ympäristö. Jo 

aiemmin luvussa 2 mainittiin yrityksen perustamisprosessiin liittyvät elementit. Näihin kuulu-

vat esimerkiksi tekninen tietotaito luoda uusi tuote tai palvelu, mikä vaikuttaa suoraan organi-

saation ponnisteluihin, ja henkilökohtaiset kontaktit, koska hankkeet eivät käynnisty eristyk-

sissä. Näiden lisäksi ovat vielä fyysiset resurssit ja asiakastilaukset.  

Jos näitä elementtejä verrataan Carterin PSED-tutkimuksessa mainittuihin toimenpiteisiin, joita 

alkavan yrittäjän on tehtävä onnistuakseen perustamaan yrityksen, saamme listan keskeisistä 

resursseista, joihin tulee kiinnittää eniten huomiota neuvontaprosessissa. Carterin listassa akti-

viteetit olivat seuraavat: yritysidean miettiminen, jonkin yrittäjyyskurssin käyminen, rahan 

säästäminen yritystä varten, oman rahan sijoittaminen yritykseen, tuotteen tai palvelun kehitys, 

markkinoiden mahdollisuuksien määrittely, raaka-aineiden hankinnan järjestely sekä liiketoi-

mintasuunnitelman valmistelu.  

 

Yrityksen perustamisprosessissa luodaan pohja sille, että yritykselle syntyy resurssikierto. En-

nen sen muodostumista yritysneuvonnassa voidaan varmistaa, että kaikki osa-alueet ovat kun-

nossa. Lähtökohtana voidaan pitää resurssipohjaista teoriaa (Resource-based theory, RBT, Da-

vid Ricardo). Luokittelussa voidaan käyttää apuna myös Barneyn (1991, 101) luokittelua. Hän 

luokittelee resurssit kolmeen eri kategoriaan: fyysiseen, inhimilliseen (human) ja organisatori-

seen pääomaan. Resurssien hoito voidaan puolestaan jakaa edelleen seuraaviin toimenpiteisiin:  

1. oman yrityksen uniikkien resurssien tunnistaminen 

2. näille resursseille tuottoisimpien markkinoiden valitseminen 

3. näillä markkinoilla tuottoisimpaan arvoketjuun liittyvän aseman valitseminen (Teece et 

al. 1997, 514). 

Resurssien hoito ja hyödyntäminen vaativat kyvykkyyttä. Kyvykkyys voidaan kuvata osaami-

sena ja valmiuksina. Kyvykkyys voidaan lajitella ydinkyvykkyyteen, kriittiseen kyvykkyyteen, 

tuki- ja apukyvykkyyteen sekä tulevaisuuden kyvykkyyteen (Mäkelin 1994, 85). Tässä tutki-

muksessa kyvykkyys nähdään osana prosessia, jossa resurssit täytyy saada kuntoon ennen yri-
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tyksen perustamista. Näin ollen kyvykkyyden eli osaamisen ja valmiuksien lisääminen tarkoit-

taa resurssiosaamista. Alkava yrittäjä onkin niin sanotussa muna-kanatilanteessa, jossa resurs-

seja ei vielä ole, mutta niiden hankkimisen pitäisi tuoda yritykselle kilpailuetua.  

 

Kuvio 9. Kaavio resurssikierrosta (Pihkala Timo). 

 

Ulkoiset pääomamarkkinat ja taloudelliset resurssit vaikuttavat yrityksen syntyhetkeen. Mark-

kinatilanteen haltuunotto edellyttää kykyä organisoida olemassa olevat resurssit ja saada ne 

tuottamaan yritykselle lisäarvoa.  

 

3.1.  Ulkoiset pääomamarkkinat 

 
Alkava yrittäjä tarvitsee toiminnan aloittamiseksi pääomaa. Tehokkaasti toimivat pääomamark-

kinat suuntaavat rajalliset varat oikeille hankkeille. Rahaa annetaan niille suunnitelmille, jotka 

todennäköisimmin tuottavat tulosta. Pääoma on keskeinen tuotannontekijä osaavan työvoiman 

rinnalla, erityisesti silloin, kun se yhdistetään omistajien yritykselle antamaan tukeen ja ohjauk-

seen (Ruuska et al. 2009).  

 

Arkikokemuksen mukaan yleisin virheellinen olettama on, että jos perustaa yrityksen, on mah-

dollisuus saada erilaisia tukirahoja eikä omaa rahaa juuri tarvita. Toinen, enemmänkin yleinen 

ongelma, on se, ettei ole mitään käsitystä siitä, paljonko rahaa tarvitaan ja mistä se saadaan. 
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Alkavan yrityksen ulkoinen pääoma tarkoittaa ensisijaisesti yritystoiminnan käynnistämiseen 

hankittua rahoitusta. Useimmin käytetyt rahoitusvaihtoehdot ovat starttiraha, pankkilaina, 

Finnveran laina tai alkutakaus ja toissijaisesti käytetyimmät ovat FFF, Tekes ja pääomasijoit-

tajat. 

 

Starttiraha 

 

Uusyrityskeskukset ovat pitkään toimineet yhteistyössä TE-toimiston kanssa. Käytännössä 

kaikki starttirahaa hakevat on ohjattu käymään uusyrityskeskuksessa tarkistuttamassa liiketoi-

mintasuunnitelmansa, ja uusyrityskeskukset ovat kirjoittaneet starttirahalausunnon hankkeen 

rahoituskelpoisuudesta. Vuonna 2012 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön vaikuttavuustut-

kimuksessa todetaan: ”Tulokset osoittavat, että starttirahan koetaan nopeuttaneen yrittäjäksi 

ryhtymistä. Vastaajista runsas puolet kokee starttirahan olleen myös tarpeellinen heidän toi-

meentulonsa turvaamiseksi. Starttirahalla koetaan kuitenkin olevan taloudellista tukea laajempi 

henkinen merkitys saajalleen.” (Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla. Työ- ja elinkeinomi-

nisteriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 36/2012.) 

 

Pankkilaina 

 

Mikäli alkava yrittäjä tarvitsee lainaa, yksi ensimmäisistä vaihtoehdoista on pankkilaina. Arki-

kokemuksen mukaan asiakkaat kokevat pankissa asioinnin haasteelliseksi, jopa hieman pelot-

tavaksi, jos aiempaa kokemusta pankissa asioinnista ei ole tai se on ollut negatiivissävytteistä. 

Toisinaan asiakas menee omatoimisesti ensin pankkiin, minkä seurauksena pankki asiaa tutkit-

tuaan pyytää asiakasta käymään uusyrityskeskuksessa ennen lainan myöntämistä. Pankki ha-

luaa nähdä valmiin liiketoimintasuunnitelman, jossa on laskelmat mukana. Tästä seuraa se, että 

asiakkaalla on oltava kaikki muukin jo niin pitkälle suunniteltua, että liiketoimintasuunnitelman 

teko on mahdollista.  

 

Finnvera Oyj 

 

Useimmilla yrittäjäksi ryhtyvillä ei ole käsitystä siitä, että lainamarkkinoilla on pankin lisäksi 

muitakin toimijoita. Uusyrityskeskukset ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä Finnveran kanssa 

samantyylisellä lausuntomenettelyllä kuin TE-toimiston kanssa. Vuoteen 2014 mennessä lau-

suntoja oli tehty liki 1 000 ja niitä tehdään edelleen (www.uusyrityskeskus.fi). Finnveran omien 
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toimien organisoinnin myötä lainapäätösten tekeminen on hajautettu koko Suomeen, ja siksi 

paikallisten uusyrityskeskusten tekemät lausunnot antavat päätöksen tueksi hyvän kuvan alueen 

markkinoista ja yrittäjän valmiuksista suunniteltuun liiketoimintaan.  

Tekes 

Perusneuvonnassa Tekesin rahoitusinstrumentit tulevat kyseeseen yleensä vain startup-yrityk-

sissä (high growth startup). Tekesin rahoitusmallit on suunniteltu globaaliin markkinaan synty-

ville innovatiivisille yrityksille. Koska markkinoilla on useita muitakin toimijoita, joiden ver-

kostoissa nämä yritykset ohjautuvat yritysneuvontaan, tällaisten asiakkaiden määrä on vähäinen 

perusneuvonnan piirissä Espoossa. Kasvuyritysten määrä kaikista yrityksistä on noin 2 prosent-

tia, joten vuosittain perustetuista yrityksistä vain 7–8 yritystä tarvitsee apua Tekes-rahoituksen 

kanssa. 

 

Muut rahoituslähteet ja osaamisen lisääminen 

 

Asiakas on itse voinut selvittää tilanteen, missä FFF (Friends, Fools and Family) voisi tulla 

kysymykseen. Toisinaan alkurahoituksen tarve on niin suuri, että tarvitaan sekä omaa rahoitusta 

että lainarahaa ja lisäksi vielä sijoittajia. Myös bisnesenkelien määrän ja julkisuuden lisäännyt-

tyä neuvonnassa yhä useammin mietitään heidän hyödyntämistään yritystoiminnan aloittami-

sessa. Toiminnan laadun ja sisällön mukaan myös ELY-keskus ja joukkorahoitus saattavat kiin-

nostaa asiakasta, ja heillä on niihin liittyviä kysymyksiä.  

 

3.2. Taloudelliset resurssit 

 
Taloudellisesti resurssit muodostuvat yrittäjän tai yrittäjien omista säästöistä ja mahdollisesti 

hankitusta ulkopuolisesta pääomasta. Taloudellisten resurssien hoito koostuu kannattavuudesta 

huolehtimisesta, hinnoittelun osaamisesta, tuottavuudesta, investointeihin varautumisesta, ter-

veestä pääomarakenteesta ja maksuvalmiudesta (Viitala et al. 2014). Taloudellisten resurssien 

hoidosta vastaa ensisijaisesti yrittäjä. Numeraalista tietoa toteutuneista luvuista tuottaa tilitoi-

misto. Alkava yrittäjä laskee ennen yritystoiminnan aloittamista investointitarpeensa ja useim-

miten varautuu siihen, että alkukuukaudet voivat olla kannattamattomia, toisin sanoen toimin-

nasta saadut myyntituotot eivät kata toiminnan kustannuksia. Viitalan et al. (2014) mukaan yri-

tyksen tulee saavuttaa neljä taloudellista tavoitetta pysyäkseen elinkelpoisena: 
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- Yrityksen pitää toimia kannattavasti, eli sen myyntitulojen täytyy kattaa menot, voi-

tonmaksut ja lainanlyhennykset. 

- Yrityksen pitää olla tuottava, eli sen sisäisen toiminnan tulee olla tehokasta. Uhra-

tuilla tuotannontekijöillä tulisi saada aikaa mahdollisimman paljon suoritteita (pa-

nos – tuotos – ajattelu) ja toimintaprosessissa pitäisi kyetä luomaan asiakkaita hou-

kuttelevaa lisäarvoa. 

- Yrityksen pitää olla maksukykyinen eli likvidi. Sillä täytyy olla joka hetki käytettä-

vissä riittävästi varoja maksujen hoitamiseen. 

- Yrityksen pitää olla vakavarainen, eli sen pääomarakenteen pitää olla terve. Käy-

tössä olevasta pääomasta tulisi olla mahdollisimman suuri osa omaa pääomaa ja 

mahdollisimman pieni osa vierasta pääomaa eli velkarahaa (Viitala et al. 2014). 

 

Yrityksen perustamisvaiheessa laaditaan asiakkaan kanssa laskelmat, joita ovat alkuvaiheen in-

vestointitarve, kuukausitason kannattavuus ja myyntilaskelma. Laskelmien tarkoitus on varmis-

taa rahan riittävyys ja toiminnan kannattavuus. Laskelmien avulla asiakas voi ryhtyä neuvotte-

lemaan ulkopuolisesta rahoituksesta tai starttirahan saamisesta.  

3.3. Fyysiset ja henkiset resurssit 

 
Fyysiset resurssit muodostuvat yrityksen käytössä olevista teknologioista, tehtaista, koneista, 

raaka-aineista ja yrityksen sijainnista (Barney 1991, 101). Fyysiset resurssit ovat aineellisia ja 

siten konkreettisia. Carterin ja Gatewoodin tutkimustulosten mukaan yrityksen perustaneet to-

teuttivat konkreettisia toimenpiteitä yrityksen suunnitteluvaiheessa, ja näitä olivat nimenomaan 

fyysisten resurssien järjestäminen eli tilojen ja työkalujen etsintä ja hankkiminen. 

 

Palveluliiketoiminnassa useimmiten tarvittavat koneet ja laitteet ovat tietokoneita ja niiden oh-

jelmistoja. Tuotannollisia yrityksiä perustavat asiakkaat ovat arkikokemuksen mukaan suhteel-

lisen hyvin perillä oman toimialansa konevalmistajista ja -myyjistä. Tästä esimerkkeinä ovat 

pienpanimot, lounasravintolat sekä metalli- ja puualan yritykset. Raaka-aineet ja niiden saata-

vuus sen sijaan ovat yksi useimmin kysytyistä neuvonnan aiheista.  

 
Henkiset resurssit ovat yrityksen aineetonta pääomaa, ja ne koostuvat koulutuksesta, kokemuk-

sesta, arviointikyvystä, suhteista sekä johtajien ja työntekijöiden näkemyksistä (Barney 1991). 

Alkavassa yrityksessä henkiset resurssit ovat pääosin yrityksen perustaneen yksilön tai tiimin 

henkisiä resursseja. Henkisiä resursseja on pyritty arvioimaan erilaisin yrittäjätestein, joissa 



35 
 

 

peilataan osaamista, riskinsietokykyä ja päätöksentekoa henkilön suunnitellessa yritystoimintaa 

(esim. Finnveran yrittäjätesti ja YritysSuomen yrittäjätesti). Aloittavan yrityksen henkisten re-

surssien jakoa ja olemassaoloa kuvaa mielestäni parhaiten Lönnqvistin esittämä malli: 

 

Kuva 10. Aineettoman pääoman osa-alueet (Lönnqvist 2005, 31). 
 

Yksin aloittavalta yrittäjältä vaaditaan hyvää kapasiteettia selviytyä kaikista henkisiin resurs-

seihin liittyvistä osa-alueista. Jos yritystoiminta aloitetaan tiiminä, jokaiselle tiimin jäsenelle 

voidaan osoittaa oma vastuualueensa, jota hänen osaamisensa tukee. Tällä tavoin saadaan hen-

kiset resurssit katettua tehokkaasti.  

 

Henkiset resurssit ovat pohja organisatorisille resursseille. Yrityksen perustaja on aina yksilö 

tai yksilöt, jotka tuovat mukanaan hallussaan olevan osaamisen ja kyvykkyyden. Resurssien ja 

kyvykkyyksien ero on siinä, että resurssit ovat itsenäisiä, yksinkertaisia ja luokiteltavia, kun 

taas kyvykkyydet ovat kollektiivisia, monimutkaisia ja dynaamisia ominaisuuksia (Castro et al. 

2005). Kun yhdistetään henkiset resurssit ja kyvykkyydet, syntyvät organisatoriset resurssit. 

 

3.4. Organisatoriset resurssit 

 
Omassa tutkimuksessani arvotan organisatoriset resurssit aloittavan yrityksen tärkeimmäksi 

voimavaraksi. Castro et al. (2005) yhdessä espanjalaisen tutkijaryhmän kanssa määritteli tie-

dollisen pääoman viiteen komponenttiin: 

 

1) Henkilöstöpääomaan, joka ilmenee ihmisten tietoina, taitoina ja asenteina. 

2) Teknologiapääomaan, joka on tiedon ja teknisten toimintojen yhdistelmä. 

3) Organisatoriseen pääomaan, joka käsittää ne erityiset ja tehokkaat 

     organisaation keinot, joiden avulla organisaation kehittyminen on mahdollista. 
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4) Bisnespääomaan, joka koostuu yrityksen arvokkaista liiketoimintasuhteista. 

5) Sosiaaliseen pääomaan, johon kuuluvat kaikki yrityksen toimintaympäristön 

suhteet. 

 

Organisatorinen pääoma tukee muiden aineettomien resurssien kehittymistä yrityksissä. Ilman 

osaamista ei fyysisistä resursseista, kuten tuotantovälineistä, tai taloudellisista resursseista ole 

juuri hyötyä. Jos näitä viittä komponenttia peilataan alkavan yrittäjän resurssiosaamiseen, tar-

vitaan henkilökohtaisia tietoja ja taitoja, teknologian ymmärrystä, osaamisen johtamista ja ky-

kyä luoda suhteita niin yrityksen sisällä kuin sen ulkopuolelle. Organisatoristen resurssien kat-

sotaan sisältävän yrityksen sisäisen kontrollointi-, suunnittelu- ja koordinointisysteemin sekä 

ryhmien väliset suhteet yrityksen sisällä ja organisaation ulkopuolella. (Grant 1991; Barney 

1991). Organisatorisiin resursseihin kuuluvat kaikki yrityksen sisäiseen rakenteeseen tai päivit-

täisiin toimintoihin liittyvät resurssit. Uudistumisella ja kehittymisellä viitataan resursseihin, 

jotka voivat luoda arvoa tulevaisuudessa (Roos et al. 1997, 42–51). Organisatoriset resurssit 

käsittävät yrityksen kulttuurin ja ilmapiirin, organisaation rakenteen sekä arvostetut brändit. 

Varsinkin ennestään tuntemattomille markkinoille siirtyvät yritykset haluavat usein löytää ky-

seiset markkinat jo ennestään tuntevia kumppaneita (Morgan et al. 1999, 284).  

 

Organisatoristen resurssien hyödyntämiseen liittyvä ero on merkittävä yksin yrittävän ja tii-

missä aloittaneen yrittäjäjoukon välillä. Yksin yrittävän haasteeksi nousevat ajankäyttö, suhtei-

den luonti ulkopuolisiin toimijoihin ja oikeiden kontaktien löytäminen. Osakeyhtiötä perustava 

tiimi voi jakaa vastuita eri ulkopuolisille toimijoille, mutta tiimin haasteena on samanaikaisesti 

oman organisaation yrityskulttuurin ja ilmapiirin luominen yrityksen menestymiseksi. Alkavan 

yrittäjän tulee myös, toimialasta riippuen, hakea erilaisia lupia ja tehdä ilmoituksia viranomai-

sille. 

3.5. Teknologiset resurssit 

 
Pienissä ja alkavissa yrityksissä harvoin on erillisiä teknologisia resursseja, vaan teknologisten 

resurssien hyödyntämisestä vastaavat omistajat. Teknologisilla resursseilla tarkoitetaan niitä 

resursseja, joilla voidaan kehittää paitsi uusia innovaatioita myös vanhoja tuotteita tai yhdistää 

edellä mainittuja menetelmiä uuden tuotteen luomiseksi. Tuotekehitysprosessi on modernisoi-

tunut, ja uudet teknologiat mahdollistavat tuotekehityksen, jossa avainsanoja ovat ketteryys, 

jakaminen ja palvelumuotoilu. Nykyteknologia mahdollistaa suunnittelun erilaisilla teknisillä 

ratkaisuilla, ja tuotetta voidaan muuttaa ja testata ennen sen päätymistä varsinaiseen tuotantoon. 
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Uudet tavat tuovat mukanaan myös kustannussäästöjä. (Viitalaa et al. mukaillen 2014.) Yri-

tysEspoon toimialueella teknologisilla resursseilla voidaan tässä tutkimuksessa ymmärtää myös 

palvelut ja palveluinnovaatiot. Näiden osalta teknologisten resurssien osaaminen on palvelulii-

ketoiminnan tuotteistamista myytäviksi palveluiksi. 

3.6. Tuote- ja markkinatoimenpiteet 

 
Tuotteen tai palvelun markkinoille saamiseen liittyy hyvin erilaisia toimenpiteitä ja tarvittavia 

resursseja. Menestyksekkäästi yrityksen perustaneet ovat kehittäneet tuotetta ja palvelua alusta 

saakka ja käyttäneet siihen paljon aikaa jo ennen liiketoimintasuunnitelman laatimista (Carter 

et al. 1996). Oleellisia kysymyksiä ovat:  

• milloin tuote on valmis ja  

• miten sitä markkinoidaan ja/tai myydään? 

 

Edellä esitettyjen resurssien välille syntynyt yhteys mahdollistaa uuden tuotteen markkinoille 

tulon. Tuotteen markkinointi on osa yrityksen organisatorisia resursseja ja niihin liittyvää osaa-

mista. Yrityksellä täytyy olla taloudelliset, fyysiset ja teknologiset resurssit kunnossa ja ketju-

tettuna niin, että yrityksen toimitusprosessi toimii ja tuote saadaan asiakkaalle. Organisatoriset 

resurssit ovat prosessin sydän, jossa yrityksen sisäiset suunnittelu- ja koordinointiprosessit vai-

kuttavat sekä yrityksen sisäisiin että ulkoisiin suhteisiin muodostaen puitteet luoda tuote ideasta 

asiakkaalle. Organisatoristen resurssien avulla vastuu yrityksen tuotannollisesta toiminnasta 

voidaan hajauttaa ja suuretkin volyymit ovat mahdollisia ilman, että tuotanto olisi riippuvainen 

yksilöstä, joka yritystä suunnittelee tai on sen perustanut. Organisatorisiin resursseihin sisältyy 

myös bisnespääoma, joka käsittää arvokkaat liiketoimintasuhteet.  
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4. Liiketoimintasuunnitelma 
 
”Valmistautuessani taisteluun olen usein huomannut, että suunnitelmat ovat hyödyttömiä, 

mutta suunnittelu on välttämätöntä.”  

Kenraali Eisenhower 

4.1.  Liiketoimintasuunnitelman merkitys 

 

Liiketoimintasuunnitelma koostuu kolmesta elementistä: tavoitteesta, missiosta ja strategiasta. 

Tavoite määrittää, mitä on tehtävä ja milloin. Missio taas määrittää yritystoiminnan luonteen ja 

tyypin. Strategia määrittää, miten liiketoiminnassa saavutetaan nämä tavoitteet. Liiketoiminta-

suunnitelman kirjoittaminen on moninaista, koska eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa ja niiden 

pitäisi olla yhteneväisiä. (Truitt 2002.) 

 

”Jos liiketoimintasuunnitelmaa ei ole kirjoitettu, jos suunnitelma on vain päässäsi tai ranskalai-

sina viivoina lautasliinan nurkassa, sitä ei ole kirjoitettu. Se on rukous tai toivomus, mutta se ei 

ole suunnitelma. Kirjoittaminen selkiyttää ajattelua. Kirjoitamme suunnitelman selventääk-

semme asian itsellemme ja kaikille muille kiinnostuneille osapuolille.” (Champers, 2008). 

 

Champersin mukaan liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisessa on tehtävä tärkeitä oletuksia: 

- on oltava tuote tai palvelu, jolle on kysyntää markkinassa 

- on osattava yksilöidä asiakaspohja 

- on tiedettävä, miten asiakkaat tavoittaa  

- on oltava yksi parhaista ammattilaisista maailmassa tuottamaan tämä tuote tai palvelu 

- on ymmärrettävä, mitä rahoittajat hakevat 

- on ymmärrettävä edes auttavasti taseen laatiminen ja on oltava jokin tietokoneohjelma 

apuna. 

 

Suomessa yksi eniten käytetyistä suunnitelmista on hyvin samankaltainen kuin Champersin eh-

dottama etenemistapa. Kyseessä on www.liiketoimintasuunnitelma.com. Siinä täytyy osata: 

- kuvata liikeidea lyhyesti ja täyttää SWOT-analyysi 

- kertoa osaamisesta sekä koulu- ja työkokemushistoriasta 

- kertoa, mikä tuote tai palvelu on kyseessä 

- selostaa, keitä asiakkaat ovat 



39 
 

 

- selostaa, keitä kilpailijat ovat 

- selitettävä, millaisen yrityksen aikoo perustaa (yhtiömuodot) ja 

- selitettävä, miten yrityksen taloutta hoidetaan. 

Lisäksi suunnitelmassa on kolme laskelmaa: investoinnit, kannattavuus ja myynti. 

 

Liiketoimintasuunnitelmalla on ainakin kolme perustarkoitusta: 

1. Se tarjoaa rakenteen, jossa tutkitaan ja yksilöidään vaihtoehtoisia tulevaisuuden toi-

mintoja uuden yrityksen perustamiseksi. 

2. Se antaa organisaatiolle viitekehyksen, jonka sisällä voidaan tehdä nykyiset päätökset. 

3. Sen tarkoitus on, tulevaisuuden vision ohella, perustaa lyhyen ja pitkän aikavälin ta-

voitteita toimenpiteistä tuon vision saavuttamiseksi. (Truitt 2002.) 

 

Truittin mukaan suunnitelman teon hyötyinä voidaan pitää organisaation tietoisuutta tulevai-

suudesta, ei vain perustamisvaiheessa, vaan myös pidemmällä aikajänteellä. Suunnitelma auttaa 

organisaatiota kehittymään, ja se ohjaa priorisoimaan, mitä tehdään ensin. Truittin mielestä 

hyvä suunnitelma on kuitenkin lyhyt, keskittynyt, rehellinen, vakuuttava, täsmällinen ja tosi-

asioihin keskittyvä.  

 

Suomalaisessa kulttuurissa yrityksen perustamisen kulmakivi on liiketoimintasuunnitelman 

laadinta. Yleensä ilman sitä ei voi saada starttirahaa tai lainaa. Yrittäjyysneuvonnassa joko 

opastetaan matkaan pääsyssä tai tarkistetaan asiakkaan jo laatima liiketoimintasuunnitelma. 

TE-toimisto, Finnvera ja pankki tekevät päätöksensä liiketoimintasuunnitelman pohjalta. TE-

toimisto edellyttää myös riittäviä yrittäjyysvalmiuksia, ja jos se ei tunnista niitä aloittavassa 

yrittäjässä, se ohjaa asiakkaan yrittäjyyskurssille ja asettaa sen suorittamisen starttirahan saa-

misen ehdoksi. 

 

Vuonna 2004 julkaistussa teoksessa Business plans that work, Timmons et al. esittelevät liike-

toimintamallin: 
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Kuva 11. Timmonsin liiketoimintamalli. 

Timmons on tutkinut, että jokaisesta sadasta sijoittajille esitellystä ideasta vain 1–3 ideaa saa 

rahoituksen. Rahan ja ajan säästämiseksi sekä yrittäjän että sijoittajan pitäisi pystyä arvioimaan 

mahdollisuus nopeasti, aikaa ja vaivaa säästäen. Ensinnäkin mahdollisuutta voi arvioida esi-

merkiksi markkinoiden kysynnällä, markkinaosuudella ja kasvupotentiaalilla (vähintään 20 %) 

sekä arvioimalla sitä, miten asiakkaat tavoitetaan. Toisena voidaan arvioida markkinoiden ra-

kennetta ja kokoa ja niiden saavutettavuutta. Kolmantena marginaalianalyysi auttaa erottamaan 

mahdollisuuden ideasta (Timmons et al. 2004, 18).  

Muita liiketoimintasuunnitelmamalleja ovat esimerkiksi Alex Osterwalderin ja Yves Pigneurin 

Business Model Canvas, joka soveltuu hyvin liiketoiminnan hahmottamiseen visuaalisesti.  
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Kuvio 12. Liiketoimintasuunnitelmamalli (Osterwalder et al. 2010). 

Liiketoimintasuunnitelmarungon valintaan vaikuttavat kohderyhmän odotukset. Esimerkiksi 

kasvuyritys, joka hakee markkinoilta riskirahoitusta, voi esittää omassa suunnitelmassaan eri-

tyisesti johtoryhmän kokoonpanon, toteuttamissuunnitelman ja riskit (McKinsey et al. 2001, 

134). Yhteiskunnallinen yritys puolestaan voi lisätä luvun kestävästä kehityksestä ja yhteiskun-

nallisesta vaikuttavuudesta.  

4.2. Mahdollisuudet ja resurssit 

 
Yrittäjäksi aikovan olisi hyvä osata analysoida yritysidean menestymismahdollisuudet ennen 

liiketoimintasuunnitelman kirjoittamista. Timmons et al. (2004) opastaa tekemään pikatestin 

seuraavilla kysymyksillä: Luoko tai lisääkö idea merkittävästi arvoa asiakkaalle tai loppukäyt-

täjälle? Ratkaiseeko se jonkin merkittävän ongelman? Onko sille erityistä kiinnostusta, josta 

ollaan myös valmiita maksamaan? Onko idealle markkinaa ja rahantekomahdollisuuden luonne 

(kova kasvu, isot marginaalit, vahva kassavirta, pienet kustannukset ja suuri voittomarginaali)? 

Sopiiko senhetkinen mahdollisuus sijoittajien ja johdon suunnitelmiin, markkinaan ja riskien-

hallinnan tasapainoon? (Timmons et al. 2004.) 
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Uuden yrityksen syntyprosessiin liittyy erilaisten resurssien hyödyntäminen ja hankkiminen. 

Timmonsin mukaan uuden liiketoiminnan suunnittelussa vallalla oleva käytäntö tuntuu olevan 

se, että visioidaan ja luodaan strategia, mutta todelliset teot eli resurssien hyödyntäminen ja 

hankinta jäävät toissijaisiksi. Ymmärrys siitä, mitä omilla voimavaroilla on mahdollisuus 

saada aikaan, ja ymmärrys siitä, mitä kaikkea voi ulkoistaa tai ostaa, ei ole alkavalle yrittäjälle 

selvää. Eroavaisuudet resurssien järjestämisen onnistumisessa peilaavat yksilön omaa taustaa 

kokemukseen ja ympäristöön. Yrityksen perustaminen on aina ensisijaisesti kovaa työtä ja vah-

voja tekoja, joten onnistuminen edellyttää, että pohditaan oikeita asioita oikeaan aikaan. 

 

Carter et al. (1996) osoitti PSED-tutkimuksessa, että yrityksen käynnistäneet miettivät resurs-

seja ja niiden hankkimista tietyssä järjestyksessä. Tämä järjestys on merkityksellinen myös uus-

yrityskeskustoiminnassa. Uusyrityskeskuksen tarkoitus on auttaa yksilöitä ja tiimejä perusta-

maan yritys. Carterin mukaan yrityksen perustaneet keskittyivät seuraaviin asioihin: 

 

 

Kuva 13. Oikeat toimenpiteet Carter et al. (1996). 
 
Tässä tutkimuksessa resurssien syvällisempi ymmärrys on aikaisemmin esitetty omana teoria-
osuutena. 

 

4.3. Tiimin synty 

Timmons et al. (2004) esittää vastakkainasettelun resurssien minimoimisen ja kontrollin ja re-

surssien maksimoimisen ja omistamisen välillä. Timmons lähtee ajatuksesta, että liiketoimin-

tasuunnitelmaprosessi auttaa yksilöimään ne olemassa olevat puutteet, joita tiimillä on (Tim-

mons 2004, 103). Tiimi on sijoitettu teoriassa kuvan alaosaan, koska tiimin tarkoitus on tasa-

painottaa mahdollisuuden ja resurssien voimaa. 

Yrittäjyydessä tiimi syntyy yleisimmin silloin, kun perustetaan yhteinen osakeyhtiö. Timmons 

et al. painottaa liiketoimintasuunnitelman teoriassa tiimin merkitystä. Timmonsin et al. mukaan 
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tiimi on avain menestykseen. Sen lisäksi, että olisi harvinaista löytää yksilö, jolla on kaikki 

menestykseen tarvittava osaaminen, tutkijat ovat todenneet, että tiimien aloittama yritystoi-

minta on kestävämpää kuin yksilöiden aloittama (Timmons et al. 2004, 103). Timmons et al. ei 

näe, että täydellisen tiimin rakentaminen heti alussa olisi edes mahdollista. Strategian kannalta 

voisi jo alussa kuitenkin pohtia, keitä olisivat ne 2–5 avainhenkilöä, jotka mahdollistaisivat 

menestyksen. Tiimin muodostamiseen auttaa ihmisten osaamisen tunnistaminen, ja helppo tapa 

aloittaa on yrittää löytää tiimin jäsenille oikeat tittelit ja vastuualueet (Timmons et al. 2004, 

105). Kun ydintiimi pyörittää liiketoimintaa, tiimiä voidaan laajentaa valitsemalla oikeita ihmi-

siä hallitukseen ja johtoryhmään. Hallituksella ja johtoryhmällä puolestaan voi olla sellaista 

osaamista ja sellaisia verkostoja, joita ei tarvita jokapäiväisessä operatiivisessa työssä mutta 

joista on hyötyä esimerkiksi kasvussa, kansainvälistymisessä tai rahoituksessa.  

 

Hyvän tiimin edellytyksiä ovat olemassa oleva kokemus, motivaatio tulla paremmaksi, sitoutu-

neisuus, päättäväisyys ja pysyvyys, luovuus, kontroloitavuus, sopeutumiskyky, mahdollisuuk-

sien tajuaminen, johtajuus ja kommunikointi sekä tasapaino riskin, kunnianhimon ja epävar-

muuden välillä (Timmons et al. 2004).  

 

Hyvän yhteistyökumppanin ja osakkaan löytyminen on haastava tehtävä. Tiimin rakentajana 

toimii ensisijaisesti idean keksijä ja yritysidean kehittäjä. Tiimin jäsenestä tulee omistaja. Al-

kavissa yrityksissä omistajuus saattaa olla täysin uutta eikä omaa roolia ymmärretä täydellisesti. 

Alussa omistajuuden halutaan olevan osoitus sitoutuneisuudesta, mutta yrityksen johtamisen 

kannalta sillä on monia merkityksiä. Omistajuuden ontologisia tasoja tutkineet Mattila & Ikä-

valko (2003) esittävät omistajuuden ihmisten välisenä toimintana, laillisena asemana, toimin-

tana, vaikuttavuutena ja valtana. Kyse on omistajuuden yksilökohtaisesta kokemisesta. Jos al-

kava yrittäjä eli yksilö kokee omistajuuden henkilökohtaisena tasona, tiimissä omistajuus esit-

täytyy statuksena, roolina ja identiteettinä. Omistajuus on osaomistusten muodostama tilanne-

kohtainen kokonaisrakenne, jossa taloudellis-lailliset osaomistukset vaihtelevat nollasta sataan 

prosenttiin. Omistajuus on työtä ja vastuuta. Se on vuorovaikutteinen suhde subjektin eli omis-

tajan ja objektin eli omistuksen kohteen välillä (Koiranen 2006, 12).  

 

Hyvän tiimin rakentaminen on mutkikasta. Tiimiin liittymisen jälkeen oma rooli tiimissä ja 

siihen liittyvä omistajuus tuovat monitasoisia haasteita tiimin vetäjälle. On tärkeää, että tiimi 

täydentää liiketoimintasuunnitelmaa ja itseisarvo pysyy tiimin sisällössä, ei sen olemassaolossa. 
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Tiimit liittyvät keskeisesti kasvuyrityksiin, joissa tiimi on oleellinen osa yrityksen arvoa poh-

dittaessa yrityksen rahoituskelpoisuutta. Tiimi pienentää sijoittajan riskiä. Suomessa yrittämi-

sen tiimiajattelu on kasvanut vasta Slushin kaltaisten tilaisuuksien jälkeen. Suomalaisuuteen 

liitetty minä itse -kulttuuri on kansainvälistymisen myötä heikentynyt, ja varsinkin nuorempi 

sukupolvi hallitsee yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen. Timmons et al. (2003) rohkaisevat 

jakamiseen tiimin rakentamisvaiheessa toteamalla, että 51 prosenttia ei mistään ei ole mitään. 

Avain menestykseen on tehdä kakusta niin suuri kuin mahdollista ja jakaa se niiden kesken, 

jotka luovat yritykselle arvoa ja asennetta. 

 

4.4. Liiketoimintasuunnitelman synty 

 
Timmonsin malli ja yrityksen resurssikierto ovat hyvin samankaltaisia. Molemmissa pohditaan 

resursseja ja osaamisen merkitystä eri toimintojen kesken. ”Osaamisen varmistaminen uutta 

liiketoimintaa varten on tärkeää. Suunnittelussa on välttämätöntä miettiä, mistä saadaan osaavat 

ihmiset toteuttamaan liiketoimintaa sen eri vaiheissa ja miten itse tekeminen ja toiminta orga-

nisoidaan” (Viitala et al. 2014). Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen on haastavaa ilman, 

että kirjoittajalle on muodostunut kokonaiskuva liiketoiminnan edellytyksistä eli riittävistä re-

sursseista ja liiketoiminnan toiminnoista. 
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5. YritysEspoon datan analysointi 
 

YritysEspoo on synnyttänyt uusia yrityksiä vuodesta 1993. Tämä tutkimus kohdistuu vuosiin 

2006–2016. Aikaisemmin tiedot olivat paperiarkistoissa, mutta ensimmäiset hajamerkinnät löy-

tyvät tietokannoista vuosilta 2002–2003. Tietojärjestelmää on vaihdettu vuosien aikana useasti, 

ja tiedot on konvertoitu aina uuteen tietokantaan mahdollisuuksien mukaan. Vuodesta 2016 

taaksepäin tutkittaessa oleellista on, että aineistoa on riittävän pitkältä ajalta vuosimääräisesti 

trendien, asiakasprofiilin ja asiakaskäyttäytymisen tutkimiseksi. Siksi tarkasteluajanjaksoksi 

valikoituivat vuodet 2006–2016. 

 

Kuten aikaisemmin tässä tutkimuksessa on todettu, yksilöt luovat yritykset. Yksilöt voivat olla 

naisia, miehiä, nuoria tai vanhoja. Yksilöt voivat edustaa useita kansallisuuksia. Yrityksen voi 

perustaa joko yksin tai yhdessä muiden kanssa tiimissä. YritysEspoo palvelee ensisijaisesti Es-

poon, Kirkkonummen ja Kauniaisten asukkaita, mutta tarvittaessa myös niitä, jotka ovat perus-

tamassa yritystä jonkin edellä mainitun kunnan alueelle ja muita pääkaupunkiseudun asukkaita. 

Kunnat mahdollistavat omalla infrastruktuurilla ja YritysEspoon kaltaisilla palveluntuottajilla 

yritysten syntymisen kuntaan. Yrityksiä tarvitaan uusien työpaikkojen synnyssä ja uusien ve-

ronmaksajien saamiseksi kuntiin. YritysEspoon toimitusjohtaja Erkki Pärssinen on tutkinut pal-

velun kustannustehokkuutta ja todennut, että esimerkiksi vuonna 2016 toiminnan rahoitus pa-

lautuu kunnille takaisin kunnallisverona, kun perustetun yrityksen maksamat ansiotulot ylittä-

vät kumulatiivisesti laskien Espoossa 16 500 euroa, Kauniaisissa 19 000 euroa ja Kirkkonum-

mella 15 000 euroa (Pärssinen, tilastoja vuodelta 2016).  

 
Vuoden 2016 lopussa Espoossa oli asukkaita 274 500, Kauniaisissa 9 399 ja Kirkkonummella 

39 036. Perusraportoinnin mukaan YritysEspoossa kävi vuosina 2006–2016 yhteensä 8 879 

uutta asiakasta. Vuonna 2008 alkanut taantuma ei merkittävästi vaikuttanut kyseisen vuoden 

asiakasmäärään. Vuonna 2010 aloittanut uusi toimitusjohtaja sen sijaan on saanut toimintaan 

vauhtia, ja asiakasmäärät ovat olleet sen jälkeen kasvussa. Ainoana poikkeuksena on vuosi 

2012, jolloin taantuma syveni hetkellisesti. 
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Taulukko 1. Asiakasmäärät vuosina 2006–2016. 

 

5.1. Palvelun käyttäjien profiili 

 

Asiakaskunta muodostuu uusista, yrittäjyyttä suunnittelevista asiakkaista sekä jo toimivien yri-

tysten neuvonnasta. Tietokannasta voidaan poimia esiin kuntakohtaisesti uudet ja toimivat asi-

akkaat, uudet perustetut yritykset, maahanmuuttajataustaisen asiakkaiden osuus, maahanmuut-

tajien perustamien yritysten määrä ja sukupuolijakauma. 

Kunta 

Kaikki 

uudet 

asiakkaat 
Kaikki 

uudet 

yritykset 

Toimi-

vat 

yri-

tykset 

asiak-

kaina 

Maahan- 

muut-

taja- 

taustaiset 

Heidän 

perusta-

mansa 

yritykset 

Kaikista 

asiak-

kaista 

miehiä 

Kaikista 

asiakkaista 

naisia 

Naisten 

osuus 

% 

Espoo 6511 3132 435 1059 415 3473 3038 47 

Kirkkonummi 917 436 46 46 20 448 469 51 

Helsinki 659 338 67 125 56 378 281 43 

Kauniainen 192 80 10 15 5 103 89 46 

Vantaa 101 17 9 15 3 63 38 38 

Siuntio 66 28 2 2 1 34 32 48 

Vihti 28 7 1 2 2 23 5 18 

Nurmijärvi 14 2 1   8 6 43 

Inkoo 13 0 1   8 5 38 

Turku 9 1 1 1  6 3 33 

Kerava 8  1   5 3 38 

Lohja 8  2 2  5 3 38 

Tuusula 8   2 2 6 2 25 

Sipoo 7  2   4 3 43 

Lahti 6     5 1 17 
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Porvoo 6   1  3 3 50 

Tampere 6  1 1  5 1 17 

Järvenpää 5  1   5 0 0 

Hämeenlinna 4   2  2 2 50 

Karkkila 4     4 0 0 

Riihimäki 3     1 2 67 

Salo 3   1  2 1 33 

Hanko 2  1 1   2 100 

Hyvinkää 2     2 0 0 

Jyväskylä 2  3 1  2 0 0 

Kajaani 2     1 1 50 

Mikkeli 2  1 2   2 100 

Vaasa 2     1 1 50 

Imatra 1   1 1 1 0 0 

Janakkala 1     1 0 0 

Joensuu 1       0 0 

Kangasala 1     1 0 0 

Kempele 1      1 100 

Kokkola 1     1 0 0 

Kotka 1  1 1  1 0 0 

Kuhmoinen 1     1 0 0 

Laitila 1     1 0 0 

Maarianhamina 1     1 0 0 

Mäntsälä 1   1  1 0 0 

Outokumpu 1      1 100 

Raahe 1  1 2 1 1 0 0 

Savonlinna 1     1 0 0 

Toivakka 1      1 100 

Ulvila 1     1 0 0 

Virolahti 1      1 100 

Akaa 1     1 0 0 

Hämeenkyrö 1     1 0 0 

Alavus   1    1 0 

Iitti   1    1 0 

Muu 270 220  89  172 98 36 

Taulukko 2. Asiakasmäärät kunnittain, sukupuolen, taustan ym. mukaan. 

 

Tutkimusaineistosta voidaan todeta, että 85 prosenttia asiakkaista on lähtöisin toimintaa suo-

raan rahoittavista kunnista. Asiakkaat ovat ensisijaisesti perustamassa uutta yritystä. Sen sijaan 

toimivien yritysten osuus kaikista neuvonnassa käyneistä asiakkaista on vain 7 prosenttia. Toi-

mivien yritysten neuvonta on aloitettu pilotoimalla neuvontaa vuosina 2012 ja 2013. Toiminta 

on vakiintunut neuvonnaksi (toimivien yritysten neuvontaa tekee yksi yritysneuvoja) ja erilai-

siksi klinikkatapahtumiksi. Klinikkatapahtumissa liiketoiminnan kehittäjät ja rahoituksen ja 

markkinoinnin asiantuntijat maksutta sparraavat toimivia yrityksiä. Jos asiantuntija tunnistaa 
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tarpeen jatkokehittämiselle, hän voi ohjata asiakkaan eteenpäin ELY:n ja Tekesin palveluiden 

piiriin. Toimivat yritykset ovat mielenkiintoinen asiakasryhmä, koska neuvonnalla edistetään 

niiden olemassa olevia organisatorisia kyvykkyyksiä. Neuvonnalla pyritään tällöin luomaan 

niille kilpailuetua ja auttamaan markkinaosuuden hankkimisessa. Neuvonnassa käyneet saavat 

apua sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen että apua henkisiin voimavaroihin. Arkikokemuk-

sen mukaan jälkimmäinen apu on pieni mutta tärkeä seikka varsinkin nuorille yrityksille, mutta 

myös kriisiyrityksille ja yksinyrittäjille. 

 

Taulukosta ilmenee, että toimivien yritysten neuvontapalvelu on tavoittanut ensisijaisesti es-

poolaiset yritykset. Peräti 73 prosenttia toimivana yrityksenä neuvontaan tulleista on espoolai-

sia yrityksiä. 11 prosenttia toimivista yrityksistä tulee Helsingistä ja 8 prosenttia Kirkkonum-

melta. Tämä selittynee markkinointiviestintäyhteistyöllä, joka on tiivistä YritysEspoon ja Es-

poon Yrittäjien välillä. Niin ikään Kirkkonummen ja Kauniaisten kanssa tehdään markkinoin-

tiyhteistyötä, ja tulevaisuudessa sitä voidaan myös lisätä, mikäli näiden kuntien toimivia yri-

tyksiä halutaan saada enemmän neuvonnan piiriin. 

 

Espoolaisten maahanmuuttajien osuus kaikista neuvontaa käyttäneistä maahanmuuttajista on 

77 prosenttia, ja toiseksi eniten, 10 prosenttia, maahanmuuttajista tulee Helsingistä. Kaikista 

asiakkaista heidän osuutensa on 15 prosenttia. Maahanmuuttajista 39 prosenttia espoolaisista 

asiakkaista perustaa yrityksen, kirkkonummelalaisista 43 prosenttia, helsinkiläisistä 44 

prosenttia ja kauniaislaisista 33 prosenttia. Maahanmuuttajien osuutta käsitellään erikseen 

luvussa 5.2. 

 

Mielenkiintoinen huomio kohdistuu muista kunnista kuin Espoosta, Kirkkonummelta tai Kau-

niaisista tulleisiin asiakkaisiin. Muista kunnista tulleista asiakkaista 759 on miehiä ja 363 naisia, 

eli 67 prosenttia muualta tulleista on miehiä. Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole havaittu suuria 

sukupuolieroja yritystä perustavien miesten ja naisten välillä. Tämä ero saattaisi kuitenkin se-

littyä Whiten et al. 2006 tutkimuksen pohjalta, jossa miesten todettiin olevan pelottomia, riip-

pumattomia, sitkeitä, itsevarmoja ja toimintaorientoituneita. He saattavat etsiä liiketoiminta-

mahdollisuuksia laajemmalta alueelta ja hakeutuvat rohkeammin neuvontaan vieraalle paikka-

kunnalle. 

 

Taulukko 2 korostaa yksilökeskeisyyttä ja yrittäjäksi ryhtyvien määrää eri näkökulmista tarkas-

teltuna. Taulukosta voidaan nostaa esiin myös eri kuntien yrittäjäympäristöt ja peilata yrittäjää 
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suhteessa ympäristöönsä. Kirkkonummelaisista asiakkaista 51 prosenttia on naisia. Samoin 

Kirkkonummella perustetuista yrityksistä 51 prosenttia on sellaisia, joissa perustajana tai pe-

rustajatiimissä on vähintään yksi nainen. Yrittäjyyden tavoittelu ja tässä prosessissa eteneminen 

ovat riippuvaisia yrittäjästä itsestään, sosiaalisesta ympäristöstä ja vuorovaikutuksesta. Kirkko-

nummella naiset ovat perustaneet paljon yrityksiä perinteisille aloille, kuten päivähoidon, kau-

neuden, terveydenhoidon, elintarvikkeiden ja kaupan aloille. He ovat mukana myös perheyri-

tyksissä. Tutkimus tukee Kirkkonummen osalta yrittäjyyden syntyyn vaikuttaneiden psykolo-

gisten ja demografisten tekijöiden merkitystä. Näiden lisäksi yrittäjäksi ryhtymiseen vaikutta-

vat markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet, yhteiskunnallinen tilanne ja perhetilanne. 

 

Naisten osuus yrittäjyyttä suunnittelevista on tasaisesti kasvanut vuosina 2006–2016. Tilastossa 

ovat sekä kantasuomalaiset että maahanmuuttajat: 

 

Taulukko 3. Sukupuolten välinen ero asiakaskunnassa 2006–2016. 

 

Suhteellisesti tarkasteltuna prosentuaalinen sukupuolijakauma on kehittynyt samansuuntaisesti, 

mutta vuosina 2012–2014 miesten osuus kävijämääristä nousi nopeammin. Taustasyinä voivat 

olla esimerkiksi alueelle osuneet isot YT-kierrokset miesvaltaisissa yrityksissä, kuten Nokialla 

ja Microsoftilla.  
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2009 44 56 

2010 47 53 

2011 47 53 

2012 46 54 

2013 42 58 

2014 46 54 

2015 49 51 

2016 49 51 

  

Taulukko 4. Asiakkaiden sukupuolten väliset erot prosentuaalisesti 2006–2016. 

 

Espoon, Kirkkonummen, Kauniaisten ja Helsingin kaikkia asiakkaita tarkasteltaessa voidaan 

todeta, että helsinkiläisten asiakkaiden määrä ylitti vuonna 2014 kirkkonummelaisten asiakkai-

den määrän ja helsinkiläiset nousivat toiseksi suurimmaksi ryhmäksi palvelujen käyttäjistä. Pal-

velua ei ole rajoitettu vain tiettyihin kuntiin, ja pääkaupunkiseudun yhteistyö näkyy näissä ti-

lastoissa. Yhteistyöhön sisältyy lupaus auttaa muita alueen uusyrityskeskuksia ruuhkatilan-

teissa. YritysEspoo on tehokkaasti auttanut purkamaan Helsingin uusyrityskeskuksen jonoja. 

Yhteistyöllä on ollut rahallista merkitystä, mikä näkyy starttilausuntojen antamisena, mutta sillä 

voidaan arvioida olevan myös pitkän aikavälin vaikutusta positiivisen mielikuvan luomisessa 

Espoon kaupungin yrittäjämyönteisyydestä ja tehokkuudesta. 

 

 

Taulukko 5. Suurimpien kuntien asiakasmäärien vertailu. 

 

Espoolaisista neuvonnassa käyneistä asiakkaista 48 prosenttia perustaa yrityksen, 

helsinkiläisistä 51 prosenttia, kirkkonummelaisista 48 prosenttia ja kauniaislaisista 41 
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prosenttia. Tulos noudattaa YritysEspoon keskimääräistä tulosta, mutta helsinkiläisten 

perustettujen yritysten prosenttiluku vaikuttaa pieneltä suhteessa muihin. Helsinkiläisten 

osuuden voisi luulla olevan huomattavasti suurempi, kun tiedetään, että helsinkiläiset tulevat 

YritysEspoon neuvontaan sen vuoksi, että Helsingissä on jonoa ja heillä on kiire perustaa yritys. 

Silti heidän osuutensa ei poikkea merkittävästi muista.  

 

Vuosina 2006–2016 neuvontapalveluja käyttäneistä asiakkaista keskimäärin 50 prosenttia 

päätyi perustamaan uuden yrityksen. Tulos on sama kuin Carterin PSED-tutkimuksessa, jossa 

puolet tutkituista päätyi perustamaan yrityksen. 

 

 

Taulukko 6. Yrityksen perustamisprosentit vuosina 2006–2016. 

 

Vuosittaista vaihtelua voidaan tarkastella suhteessa taantumaan, joka alkoi vuonna 2008. Siitä 

on puhuttu niin sanottuna kaksoistaantumana, jonka syvempi syöksy osui vuoteen 2014 (YLE 

2014). 

 

5.2. Maahanmuuttajat omana erityisryhmänä 

 
YritysEspoon tietokantaan on kirjattu asiakkaan kansalaisuus, jos asiakas on sen ilmoittanut tai 

se on muuten ollut helposti saatavilla. Palvelua vuosina 2006–2016 käyttäneestä 8 879 

asiakkaasta suomalaisia on ollut 8 200. Ulkomaalaisia asiakkaita on kaikkiaan 67 eri maasta, 

joista kolme eniten työllistävää ovat olleet Viro, Intia ja Venäjä. Tiedossa olevien 

asiakaskäyntien määrät kansalaisuuksittain ovat seuraavat: 
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Maa kpl     

Viro 44 Liettua 4 Tanska 2 

Intia 38 Nigeria 4 Thaimaa 2 

Venäjä 38 Albania 3 Algeria 1 

Kiina 24 Brasilia 3 Australia 1 

Irak 14 Bulgaria 3 CZE/ISR 1 

Iso-Bri-

tannia 
11 Egypti 3 Haiti 1 

Nepal 10 Etiopia 3 Irlanti 1 

Pakistan 8 Ghana 3 Kanada 1 

Espanja 7 Hollanti 3 
Kolum-

bia 
1 

Iran 7 Puola 3 Korea 1 

Japani 7 Ruotsi 3 Kreikka 1 

Ranska 7 Syyria 3 Kuuba 1 

Roma-

nia 
6 Belgia 2 

Make-

donia 
1 

Turkki 6 
Etelä-

Korea 
2 Marokko 1 

Ukraina 6 Gambia 2 Mexican 1 

Unkari 6 Israel 2 Peru 1 

USA 6 Kenia 2 

Serbia ja 

Monte-

negro 

1 

Afgani-

stan 
5 Kirgisia 2 

Slo-

vakian 
1 

Filippi-

init 
5 Kosovo 2 

Taiwan-

ese 
1 

Vi-

etnam 
5 Libanon 2 Tansania 1 

Bangla-

desh 
4 Norja 2 Uganda 1 

Italia 4 Saksa 2     

Latvia 4 Somalia 2     

 

Taulukko 7. Asiakaskunnan eri kansalaisuudet. 

 

Kansalaisuuksien tilastossa on virhemarginaali olemassa, koska data-aineistossa on 355 

tunnistetun kansalaisuuden lisäksi 324 asiakasta, joiden kansalaisuus ei ole tiedossa. 

Virhemarginaali ei kuitenkaan ole olennainen tässä tutkimuksessa, koska analysoinnin 

tarkoituksena oli esittää eri lähtömaat, joista YritysEspoon maahanmuuttajataustaiset asiakkaat 

tulevat yritysneuvontaan. Kaikkiaan 67 eri kansalaisuutta on suuri määrä, jos verrataan 

esimerkiksi siihen, että EU:ssa on tällä hetkellä 28 jäsenmaata. Neuvontakielet ovat olleet 
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suomi, ruotsi, englanti, saksa ja alkuvuodesta 2015 asti myös venäjä. Kuten aiemmin todettiin, 

espoolaisten maahanmuuttajien osuus kaikista neuvontaa käyttäneistä maahanmuuttajista on 77 

prosenttia ja toiseksi eniten, 10 prosenttia, maahanmuuttajista tulee Helsingistä.  

 

Taulukko 8. Kuntakohtaiset erot maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrissä. 

 

Espoota ei perinteisesti ole pidetty maahanmuuttokuntana, ja Helsingillä puolestaan on ollut 

vahva rooli maahanmuuttajien neuvontapalveluissa. YritysEspoon voidaan katsoa onnistuneen 

markkinoinnissaan ainakin siltä osin, että palvelujen markkinointi on tavoittanut ensisijaisesti 

espoolaiset maahanmuuttajat. Vuonna 2013 tapahtui käänne myös siinä, että helsinkiläiset maa-

hanmuuttajat löysivät tiensä Espoon neuvontapalveluiden piiriin.  

 

Tilastokeskuksen mukaan Espoossa asuvien ulkomaalaisten määrä on kaupungissa noussut 12 

prosenttiin alueen väestöstä, ja kasvu on ollut voimakasta koko pääkaupunkiseudulla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 9. Maahanmuuttajien osuus kaupungin väestöstä pääkaupunkiseudulla vuosina  
2000–2014, % (Tilastokeskus). 
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Vantaalaiset maahanmuuttajat asioivat Vantaalla ja Helsingissä. Syy, miksi vantaalaiset eivät 

käytä YritysEspoon palveluja, lienee ensisijaisesti maantieteellinen. Vaikka matka ei kilomet-

reinä ole pitkä, poikittaisliikenne ja julkinen liikenne ovat hitaita ja vaivalloisia. 

Maahanmuuttajien osuus asiakkaista on kappalemääräisesti kehittynyt seuraavasti: 

 

Maahanmuuttajat kpl 

  Miehet Naiset Yhteensä 

2006 23 15 38 

2007 12 5 17 

2008 35 16 51 

2009 61 30 91 

2010 59 29 88 

2011 55 31 86 

2012 71 46 117 

2013 92 61 153 

2014 126 70 196 

2015 138 85 223 

2016 175 126 301 

Taulukko 10. Maahanmuuttajataustaiten asiakkaiden määrä ja sukupuoli vuosittain. 

 

Kun tarkastellaan maahanmuuttaja-asiakkaiden määrän kasvua kaikista asiakkaista, voidaan 

todeta määrän kohonneen 5 prosentista 28 prosenttiin vuosina 2006–2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 11. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrän kasvu prosentteina. 
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Maahanmuuttajien osuus kokonaismäärästä on kasvanut tasaisesti vuoteen 2015 saakka. 

Vuonna 2016 Suomeen saapui ennätysmäärä maahanmuuttajia, ja se näkyi voimakkaana kas-

vuna myös Espoossa. Maahanmuuttajien sukupuolierot miesten hyväksi ovat vielä suurehkot, 

mutta kehitys sukupuolten välillä on samansuuntainen kuin kantasuomalaisilla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 12. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden määrän kehitys. 

 

Arkikokemuksen mukaan maahanmuuttajanaiset ovat kulttuurisesti ja kielellisesti miehiä 

haastavammassa asemassa omaa yritystä perustaessaan. Monissa kulttuureissa naisen paikka 

on kotona lapsia hoitamassa ja mies huolehtii elannosta. Kotouttamisen ongelmina ovat 

kotiäitien suomen kielen oppiminen ja kulttuurin tabujen rikkominen. Suuntaus on kuitenkin 

samankaltainen kuin kantasuomalaisilla naisilla. Yritystä suunnittelevista maahanmuuttaja-asi-

akkaista naisia oli 42 prosenttia vuonna 2016.  

 

Maahanmuuttajien asiakaskäyttäytyminen poikkesi aiemmin huomattavasti kantasuomalaisten 

käyttäytymisestä. Erityisesti tarkasteluajanjakson alkupuolella maahanmuuttajien neuvontaa 

annettiin useammin kuin kerran per asiakas, minkä vuoksi maahanmuuttajien yritysneuvontaa 

työllistävä vaikutus oli suurempi. Tarkasteltaessa asiaa yhdentoista vuoden syklillä voidaan to-

deta, että alkuvaiheessa erityisesti maahanmuuttajanaiset asioivat neuvonnassa useita kertoja. 

Tarkastelujakson loppuvaiheessa tilastot asiakaskäyntien osalta ovat tasaantuneet lähes samoi-

hin kantasuomalaisten kanssa: 
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Taulukko 13. Asiakaskäynnit per asiakas. 

 

Maahanmuuttajanaisten osalta tilasto näyttää suurimman eron: 

 

 

Taulukko 14. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden käynnit per asiakas. 

 

Arkikokemuksen perusteella koetaan, että maahanmuuttaja-asiakkaiden palvelu vie ajallisesti 

pidempään, mutta tilastojen valossa heidän palveluunsa kuluu nykyään sama aika kuin muiden-

kin asiakkaiden. Sekä kantasuomalainen että maahanmuuttajataustainen asiakas käyvät neu-

vonnassa keskimäärin 1,5 kertaa. 
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Vertailtaessa maahanmuuttajien perustamien yritysten määrää maahanmuuttaja-asiakkaiden 

määrään saadaan seuraavia lukuja: 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Asiakkaat 38 17 51 91 88 86 117 153 196 223 301 

Yritykset 14 8 18 48 45 46 45 56 63 93 119 

Perus-

tamis% 
37 47 35 53 51 53 38 32 26 34 38 

Taulukko 15. Maahanmuuttajien perustamat yritykset vuositasolla. 

 

Tulosta voidaan pitää yllättävänä suhteessa kantasuomalaisten vastaavaan määrään. Jos 

tilastoja korjataan yllä olevalla maahanmuuttajien osuudella kaikista neuvonnan kautta 

perustetuista yrityksistä, yritysneuvontaan tulleista kantasuomalaisista huomattavasti suurempi 

osa perustaa yrityksen kuin maahanmuuttajataustaisista: 

 

Kantas.

% 49 57 65 57 62 61 51 38 39 41 49 

Taulukko 16. Kantasuomalaisten perustamat yritykset suhteessa uusiin asiakkaisiin. 

 

Taustalla on useita muuttujia. ”Systemaattisemmin maahanmuuttajayrittäjille tarjottuja neu-

vontapalveluja on kuitenkin kehitetty vasta vuosina 2008–2011 toteutetun Masuuni-hankkeen 

puitteissa. Siinä Suomen uusyrityskeskukset ovat henkilöstöään kouluttamalla ja erikielisiä ma-

teriaaleja tuottamalla pyrkineet parantamaan palveluitaan, jotta ne aiempaa paremmin  

pystyisivät palvelemaan myös maahanmuuttajayrittäjiä.” (Tuula Joronen, Maahanmuuttajien 

yrittäjyys Suomessa, Helsingin kaupungin tietokeskus 2012:2.) 

 

Syitä tähän ei ole YritysEspoossa tutkittu, mutta arkielämän kokemuksen mukaan ongelmia 

aiheuttavat ainakin maahanmuuttajien puutteellinen kielitaito, ongelmat rahoituksen 

saamisessa ja eksoottiset yritysideat, kuten sahramin tai goji-marjan viljely Suomessa. 

Virhemarginaali saattaisi syntyä perustettujen yritysten manuaalisesta kirjaustavasta, mutta se 

ei varsinaisesti selitä eroa – enintään voisi löytyä joitain yksittäistapauksia, joissa yritys on 

jäänyt merkitsemättä. Alhainen perustamisprosentti vaikutti yllättävältä myös median 

uutisoinnin pohjalta. Helsingin Sanomat uutisoi 25.2.2013: ”Maahanmuuttajat perustavat 

yrityksiä muita hanakammin”. Taustalla lienee ollut Työtehoseuran tiedote maahanmuuttajille 

suunnatusta Hope-hankkeesta, jossa mainittiin, että ”maahanmuuttajat perustavat muita enem-
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män yrityksiä erityisesti pääkaupunkiseudulla”. Tilastokeskuksen mukaan ”56 prosenttia maa-

hanmuuttajien yrityksistä toimii Uudellamaalla, useimmiten pääkaupunkiseudun kaupun-

geissa”. Syvennyttyäni median viestintään voin todeta, että edellä mainittujen lähteiden 

perusteella uutinen olisi pitänyt kirjoittaa pikemminkin seuraavaan muotoon: 

pääkaupunkiseudulla asuvat maahanmuuttajat perustavat yrityksiä hanakammin kuin muualla 

Suomessa asuvat maahanmuuttajat. Jos Suomessa oli vuonna 2009 yhteensä 4 890 maahan-

muuttajataustaista yritystä (Uudenmaan liitto 2011, 15) ja yrityksiä oli yhteensä 320 682, maa-

hanmuuttajien perustamien yritysten osuus kaikista yrityksistä oli vain 1,5 % tuona vuonna. 

Myös Uusyrityskeskus ry uutisoi vuonna 2016: ”Nuoret ja maahanmuuttajat innokkaita perus-

tamaan yrityksiä” (Suomen Yrittäjät 2017). Vuonna 2016 ulkomaalaistaustaisten asiakkaiden 

määrä nousi, samoin kuin heidän perustamiensa yritysten määrä. Kun tutkitaan kokonaisuutta, 

huippuvuonna 2016 YritysEspoon asiakkaista 28 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia ja he 

vuonna 2013 perustivat 23 prosenttia kaikista perustetuista yrityksistä. Kokonaisuutena heidän 

perustamiensa yritysten määrä kaikista YritysEspoon kautta perustetuista yrityksistä oli 12 pro-

senttia (510 yritystä 4261 yrityksestä). Tutkimukseni mukaan uutisointi maahanmuuttajataus-

taisten yrittäjien aktiivisuudesta muuhun väestöön nähden on virheellisen tulkinnan kautta vää-

ristynyt, vaikka he ovatkin yhä enenevässä määrin perustamassa yrityksiä tulevaisuudessakin. 

 

5.3. Organisatoriset resurssit  

 
Asiakaskäynnit ovat osa yrittäjäksi ryhtyvän oppimisprosessia, ja yritysneuvonta tuo asiak-

kaalle lisäarvoa neuvonnan sisällöllä. Carterin tutkimuksen mukaan yrityksen perustaneiden 

ryhmä käytti aikaansa ulkopuolisiin luentoihin ja kursseihin. Yritysneuvontaa voidaan tästä nä-

kökulmasta pitää yksityistuntina yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Verrattaessa asiakaskäyntien 

määrän kehitystä vuosina 2006–2016 taustamuuttujat ovat pysyneet samoina. Yritysneuvojien 

määrä vuotta kohden on ollut keskimäärin neljä vuoden 2014 loppuun saakka. Alkuvuodesta 

2015 YritysEspoo sai osa-aikaisen, maahanmuuttajien neuvontaan suunnatun yritysneuvojan 

yhteistyössä YritysVantaan kanssa. Vuodesta 2015 alkaen neuvojien määrä on ollut 4,5 neuvo-

jaa vuodessa. Huippuvuonna 2015 kirjattiin järjestelmiin yhteensä 1 886 käyntiä. 
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Taulukko 17. Asiakaskäynnit vuositasolla. 

 

Maahanmuuttajien osuus asiakaskäynneistä on 15 prosenttia, kantasuomalaisten osuus 85 

prosenttia. Vuonna 2011 toiminta ja asiakaskäyntien määrä lähtivät voimakkaaseen kasvuun. 

Taustatiedoista löytyy muun muassa uuden toimitusjohtajan palkkaaminen vuonna 2011. Vas-

taavasti vuonna 2016 asiakaskäyntien määrä laski edelliseen vuoteen nähden. Syitä on haettu 

muun muassa alueen työllisyystilanteen kohentumisesta ja taantuman hellittämisestä.  

 
Rahoituksella on iso rooli yrittäjyyteen ryhtymisessä. Rahoituksen hankkiminen on osalle täy-

sin uusi asia, ja rahoituksen määrää ei arkikokemuksen mukaan ole mietitty tarkasti. Lähes 

kaikkia yrittäjäksi ryhtyviä kiinnostaa mahdollisuus saada alkuvaiheessa ulkopuolista pääomaa, 

mieluiten tukimuodossa. YritysEspoossa on laadittu 4 300 starttirahalausuntoa vuosina 2006–

2016. Näistä maahanmuuttajataustaisille asiakkaille on laadittu 441 lausuntoa. Samaan aikaan 

Finnvera-lausuntoja on laadittu 461. Lausuntoyhteistyö Finnveran kanssa alkoi vasta vuonna 

2009, joten niitä ei ole laadittu koko tarkasteluajanjaksolla. Näistä lausunnoista 

maahanmuuttajataustaisia asiakkaita on ollut 51. Ulkopuolisen pääoman ja taloudellisten 

resurssien hankkiminen on yksi ensimmäisistä toimenpiteistä, joita alkavan yrittäjän pitää 

tehdä. Carterin mukaan sellaiset yksilöt, jotka perustivat yrityksen, olivat jo varhaisessa 

vaiheessa käyttäneet aikaa rahoituksen järjestemiseen. Tutkimuksen mukaan YritysEspoon 

tekemien lausuntojen määrä korreloi suoraan perustettavien yritysten määrään: 
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Taulukko 18. Rahoituslausuntojen määrän suhde perustettavien yritysten määrään. 

 

Tuloksissa on siis tärkeä huomioida, että Finnvera-lausuntoyhteistyö alkoi vuonna 2009. Sen 

lisäksi TE-toimisto muutti käytäntöjään tarjoamalla Uusyrityskeskusten käyttöön Rahla-

nimisen työkalun vuonna 2015. Rahlan myötä Finnveralla oli mahdollisuus nähdä TE-toimiston 

tilaamat lausunnot ilman eri tilausta. Samoin YritysEspoon kirjauskäytännöt muuttuivat 

maaliskuussa 2015, joten luotettava arviointiväli tältä osin ovat vuodet 2009–2014. Vuosi 2015 

oli starttirahan kannalta poikkeuksellinen. Starttirahat loppuivat vuoden puolivälissä, ja 

asiakkaat tekivät valinnan käynnistää yritystoiminta ilman sitä. 

 

Tarkasteltaessa rahoituksen vaikutusta maahanmuuttajataustaisten yritysten perustamiseen 

voidaan todeta, että samalla tarkasteluajanjaksolla tulokset ovat samansuuntaisia, mutta 

suhteessa perustettuihin yrityksiin annettujen lausuntojen määrä on hieman suurempi. Asiaa ei 

tässä kuitenkaan erikseen tutkita. Virhemarginaalissa on hyvä ottaa huomioon myös se, että 

tilastojen perusteena on kaikkien tehtyjen lausuntojen lukumäärä, eikä siinä ole huomioitu sitä, 

että samat asiakkaat voivat hakea sekä starttirahaa että Finnveran rahoitusta. Vaikka nämä 

duplikaatit poistettaisiin laskennan perusteista, tulos olisi edelleen samansuuntainen, koska 

annettujen Finnvera-lausuntojen määrä on vain 10 prosenttia kaikista annnetuista lausunnoista. 
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Taulukko 19. Maahanmuuttajataustaisille asiakkaille tehtyjen rahoituslausuntojen määrän 

suhde perustettujen yritysten määrään. 

 

YritysEspoon tekemällä lausuntoyhteistyöllä asiakkaiden ulkopuolisen pääoman saamiseksi on 

merkittävä lisäarvo aloittaville yrittäjille. Arkikokemuksen mukaan rahoituksen hankkimisen 

epäonnistuminen on yksi yleisimmistä syistä yrityksen perustamisesta luopumiseen. 

 

Organisatorisiin resursseihin luetaan yleensä yrityksen sisäiset ja ulkoiset suhteet. 

Uusyrityskeskus tarjoaa maksuttoman alkutapaamisen asiantuntijaverkostoon kuuluvien 

asiantuntijoiden kanssa. Näin yritystä suunnitteleva saa apua esimerkiksi laki-, kirjanpito- ja 

markkinointiasioissa. Palveluun hakeudutaan asiantuntijalähetteellä. Ajanjakson 2006–2016 

perusteella asiakkaat ovat olleet kiinnostuneita asiantuntija-avusta koskien tilitoimistoa, 

vakuutuksia ja juridisia asioita. Vuonna 2016 annettiin keskimäärin kolme lähetettä yhtä 

asiakasta kohden. 
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Asiantuntijaluokka 
200

6 
200

7 
200

8 
200

9 
201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 Yht.  

Tilitoimistot, tilintarkastus ja laskutusohjelmat 655 509 479 366 462 781 739 963 
122

1 761 
117

7 8113 

Vakuutus, eläketurva ja riskienhallinta 631 315 365 276 414 582 470 740 680 334 400 5207 

Juridiikka 178 85 111 139 179 249 389 735 605 468 730 3868 

Muut julkisyhteisöt 451 175 41 2 198 216 159 433 443 108 134 2360 

Viestintä, www-sivut 0 0 0 5 18 223 362 641 396 129 358 2132 

Rahoitus 240 102 21 29 125 170 176 179 199 77 136 1454 

Muut  107 73 25 8 73 85 63 36 31 39 86 626 

Muut yritykset 58 15 32 41 118 110 13 14 10 8 4 423 

Yritysten mentorointi 0 1 6 5 0 5 1 25 102 91 68 304 

Yhdistykset (yritysten edunvalvonta) 9 1 0 0 0 0 93 112 35 14 1 265 

Markkinointi ja mainonta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 177 230 

Ei tiedossa 30 4 0 0 0 0 0 0 0 8 0 42 

Talousjohtaminen ja -hallinto 0 0 0 0 3 8 3 8 2 2 0 26 

Tietoliikenne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 

Oppilaitokset 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 4 

Yhteensä 
235

9 
128

0 
108

0 871 
159

1 
242

9 
247

0 
388

6 
372

5 
209

3 
327

4 25058 

Taulukko 20. Asiantuntijalähetteet. 

 

Palvelu tukee organisatoristen resurssien syntyä ja hyödyntämistä. Palvelu toimii myös 

kehittyville toimiville yrityksille, jolloin apua tarvitseva toimiva yritys hyötyy samoista 

palveluista alkavien yrittäjien kanssa. 

 

5.4.  Tiimit 

 
Kun idea yrityksestä syntyy, Huuskosen (1992) mukaan siihen liittyy eri toimintavaihtoehtojen 

punnintaa. Tällöin yksi isoista kysymyksistä on se, aloittaako yritystoiminnan yksin vai tii-

missä. Tiimin rakentaminen on taidonnäyte, jossa jokaiselle tiimin jäsenelle pitäisi löytää oma 

vastuualue ja paikka organisaatiossa. Alkavassa yrityksessä henkisillä resursseilla tarkoitetaan 

yksilön tai tiimin henkisiä resursseja. Ne ovat osa henkilöstöpääomaa, joka ilmenee ihmisten 

tietoina, taitoina ja asenteina. Onnistuneen tiimin rakentaminen luo yritykselle merkittävän kil-

pailukyvyn ja -edun muihin yrityksiin nähden. Suomessa yrittäjyyttä on perinteisesti pidetty 

yksilösuorituksena, ja tiimin rakentamisen haasteita ovat sosiaalisten taitojen ja yhteisöllisyy-

den puute. 

 

Kun tarkastellaan perustettujen yritysten tiimien määriä, maahanmuuttajien perustamista 

yrityksistä  

• 255 oli yhden miehen perustamia yrityksiä  

• 155 oli yhden naisen perustamia yrityksiä  
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• 82 oli kahden henkilön (mies–mies, mies–nainen tai nainen–nainen) perustamia 

yrityksiä  

• 16 oli kolmen henkilön perustamia ja  

• 2 oli neljän hengen tiimejä. 

 

Maahanmuuttajien perustamien 510 uuden yrityksen taustalta löytyi siis 632 yrittäjäksi 

ryhtynyttä henkilöä. Järjestelmästä ei pysty poimimaan erikseen niitä tiimejä, joissa esimerkiksi 

olisi kaksi maahanmuuttajataustaista ja yksi kantasuomalainen, tai niitä pareja, joissa on 

kantasuomalainen ja maahanmuuttaja samassa tiimissä. 

 

Vastaavasti kantasuomalaisten perustamista yrityksistä 

• 1 650 oli yhden miehen perustamia 

• 1 580 oli yhden naisen perustamia 

• 343 oli kahden henkilön (mies–mies, mies–nainen tai nainen–nainen) 

• 40 oli 3 hengen tiimejä 

• 11 oli 4 hengen tiimejä 

• 2 oli 5 hengen tiimejä 

• 1 oli 6 hengen tiimi. 

 

Kantasuomalaisten perustamissa 3 751 yrityksessä oli yhteensä 4 093 yrittäjäksi ryhtynyttä 

henkilöä. Kantasuomalaisista 9 prosenttia perustaa yrityksen tiimissä muiden kanssa, kun taas 

maahanmuuttajataustaisista 23 prosenttia perustaa yrityksen yhdessä toisen henkilön tai toisten 

henkilöiden kanssa. Yhtiömuodot perustetuissa yrityksissä kaikkien perustettujen yritysten 

osalta olivat seuraavat: 
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Taulukko 21. Perustetut yritykset yhtiömuodoittain 

 

Vastaavana ajankohtana maahanmuuttajien perustamien yritysten yhtiömuodot: 

 

Taulukko 22. Perustetut yritykset, yhtiömuodot ja maahanmuuttaja-asiakkaat. 

 

Mielenkiintoinen yhteneväisyys osuu vuodelle 2013, jolloin sekä kantasuomalaisten että maa-

hanmuuttajien perustamissa yrityksissä osakeyhtiöiden määrä ylitti perustettujen toiminimien 

määrän. Todennäköisin syy saattaisi löytyä siitä, että vuonna 2012 Nokia ilmoitti vähentävänsä 

Suomessa 1 400 ja ulkoistavansa 1 500 työntekijää. Nämä työntekijät perustivat korkean osaa-

misen kapean segmentin yrityksiä, joissa liikevaihto-odotuksen perusteella osakeyhtiö oli luon-

nollinen vaihtoehto yritysmuodoksi. Perusraportoinnin mukaan Nokia-taustaisia asiakkaita on 

käynyt neuvonnassa eniten juuri vuosina 2012–2013. 
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Yksi YritysEspoon asiakkaiden tunnusomaisimmista piirteistä on koulutustausta. Palvelua 

käyttäneistä asiakkaista keskimäärin yli puolet on akateemisen koulutuksen suorittaneita. 

Tilanne on toistaiseksi pysynyt ennallaan, mutta maahanmuuttajataustaisten määrä on kasvanut, 

koska Espoossa asuvat maahanmuuttajataustaiset ovat muuttaneet sinne yleensä puolison työn 

perässä. Puolisot ovat työskennelleet Nokialla, Aalto-yliopistossa tai Microsoftilla, ja he ovat 

maahanmuuttajataustaisiksi huomattavan koulutettuja. Yritystä suunnittelevista henkilöistä 

suurin ryhmä tuli työelämästä: 32 prosenttia oli töissä yksityisellä työnantajalla, 27 prosenttia 

oli työttömiä ja 8 prosenttia opiskelijoita.  

 

5.5. Toimialat 

 

Stereotyyppisesti sanotaan, että maahanmuuttajat perustavat pizzerioita ja ravintoloita. Toinen 

vahva käsitys on se, että Espoossa perustetaan eniten konsulttifirmoja. Yrityksen perustamiseen 

ja ideoihin vaikuttavat aina kulloisetkin ilmiöt ja trendit. Seuraavassa vuosina 2006–2009 

perustettujen kantasuomalaisten perustamien yritysten yleisimmät toimialat: 

Taulukko 23. Yleisimmät toimialat kantasuomalaisten perustamissa yrityksissä 2006–2009. 
 
Vuosina 2006–2009 perustetuista maahanmuuttajien yrityksistä yleisimmät toimialat: 
 

 

kahvila 

kioski ict 

si-

ivous 

kon-

sultointi 

tulk-

kaus 

kielik 

käännös kauppa 

maahan- 

tuonti 

piz-

zeria 

ter-

veys rekry 

parturi-kam-

paamo 

tava-

rankuljetus 

ra-

kennus 

2006   1  1 1 3 1 1 1 1   
2007 1  1  1 1   1     
2008 2 2  2 3 2 1 1    2 1 

2009 10 8 7 3    2 1 2 1  1 

Yht. 13 10 9 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 

 
Taulukko 24. Yleisimmät toimialat maahanmuuttajien perustamissa yrityksissä 2006–2009. 
 

 konsultointi ict-ala 

raken- 

nusala 

graafikot, 

mainoststot 

kauneuden- 

hoito siivous hieroja autoala 

par-

turi- 

kam-

paamo 

maa-

han- 

tuonti 

sisus-

tus 

ala 

verkko- 

kauppa 

hyvin- 

vointi 

2006 29 18 18 17 11 15 9 9 12 6 7 0 1 

2007 35 23 13 12 10 17 11 7 6 8 6 7 2 

2008 40 19 29 16 15 7 11 11 9 9 5 5 1 

2009 49 25 0 11 10 3 11 9 8 6 8 2 10 

Yht. 153 85 60 56 46 42 42 36 35 29 26 14 14 
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Jos tarkastellaan johdannossa mainittuja trendejä, vuonna 2006 niitä olivat teknologian kehitys, 

tulevaisuuden koti, ruuanlaittoon ja syömiseen liittyvät muutokset ja elämysyhteiskunta. Neu-

vonnassa käyneiden asiakkaiden perustamien yritysten lisäksi nämä näkyivät yritysideoissa, 

jotka eivät edenneet. Näitä olivat muun muassa erikoisruokien valmistus pienimuotoisesti, ca-

tering-palvelut sekä lähi-, luomu- ja pienviljely. 

 

Trenditietoiset pohtivat yrityksen suunnittelua innovatiivisuuden eri näkökulmista. Vuonna 

2007 Suomeen syntyi uusi ammatti: ripsipidennysten tekijä, ja vuoden 2006 jälkimainingeissa 

syntyi ensimmäinen elämystapahtumia tarjoava yritys. Yleisesti konsultointitoimiala piti pin-

tansa suurimpana, mutta myös ict-alan yrityksiä syntyi runsaasti. Ne olivat monipuolisesti tek-

nologiaan ja asiakaspalveluun nojaavia yrityksiä. Verkkokaupat alkoivat yleistyä, ja vuonna 

2007 syntyi jo seitsemän verkkokauppaa, joissa myytiin muun muassa kenkiä, lastenvaatteita 

ja surffilautoja.  

 

Maahanmuuttajien perustamien yritysten määrä kasvoi tasaisesti vuodesta 2006, ja vuonna 

2009 oli merkittävä taitekohta näiden yritysten määrän kasvussa. Samoihin aikoihin toimialat 

yhdenmukaistuivat. Maahanmuuttajat perustivat yrityksiä samoille suosikkitoimialoille kuin 

kanta-suomalaisetkin. Näihin sisältyvät muun muassa kahvilat, ict-ala, siivous ja konsultointi.  

 

Vuosi 2008 oli sosiaalisen median läpimurtovuosi. Facebook vahvistui ja päivälehdet ja 

poliisikin siirtyivät nettiin. Espoossa sen sijaan syntyikin yllättäen yrityksiä hyvin perinteisille 

aloille. Verkkokaupassa myynnissä olivat edelleen lastenvaatteet ja kierrätystavara. Uusia 

avauksia olivat ilmalämpöpumppu- ja sisäilmamittauksiin erikoistuneet yritykset. Sosiaaliseen 

mediaan syntyi yksi verkkosisältöjä laativa yritys ja yksi verkkoviestinnän konsultoinnin yritys. 

Suunnitteilla olevissa ideoissa toistui laihdutus, selluliitti ja hyvinvointi, mutta ne eivät vielä 

nousseet yrityksinä esiin, kunnes 2010 hyvinvointiyritysten määrä nousi merkittävästi. Mukana 

olivat niin Hypoxi-menetelmät kuin personal trainer -palvelutkin. 

 

Vuonna 2009 trendi oli liikkuvuus, ja sen ennustettiin globalisoituvan, kiihtyvän, erilaistuvan, 

naisistuvan ja politisoituvan. Edellisvuoden someilmiö jatkoi kasvamistaan. Espoossa eritoten 

kiinteistönvälitysala teki kasvupyrähdyksen. Huolimatta ennustuksista, perustettujen yritysten 

toimialat pysyivät samankaltaisina ja perinteisinä. Uutena trendiyrityksenä listoille päätyi 

skräppäystoiminimi eli taidekorttien tekoa yksin ja ryhmässä valmiista aihioista. Se oli ehdot-

tomasti aikansa trendi, joka myös meni nopeasti ohi, alle vuodessa. Vuosi 2009 oli merkittävä 
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muutamien toimialojen osalta. Pitkään tilastoissa menestyneet toimialat, kuten siivous ja hie-

ronta, siirtyivät kantasuomalaisilta maahanmuuttajille. Vuosi 2009 oli myös keskeinen uusien 

etnisten ravintoloiden avaamisvuosi, sillä niitä perustettiin peräti kahdeksan, minkä lisäksi 

kaksi pizzeriaa. Maahanmuuttajien ideat monipuolistuivat, ja niihin kuului muun muassa mini-

bussien vientiä Afrikkaan tai bensiiniaseman osien vientiä Senegaliin. Erityisesti teknologiake-

hityksessä maahanmuuttajien ideoissa näkyivät internet-sovellukset, pilvipalvelut, sähköinen 

kaupankäynti ja online-palvelut.  

 

Tutkimuksen kannalta vuodet 2006–2009 olivat haastavia, koska data-aineistossa ei ollut pe-

rustettavien yritysten toimialoja koodeittain. Tutkimus vaati perustettujen yritysten jaottelun 

yritysideoittain, mikä oli tehtävä käsityönä. Maahanmuuttajien osalta tiedot vuosilta 2006–2009 

voidaan käsitellä hyvin tarkasti, koska asiakasmäärät olivat pieniä ja perustettuja yrityksiä oli 

vasta hyvin vähän. 

 

Tiedon tallentamiseen liittyvä toimintatapojen muutos näkyy data-aineiston analysoinnissa 

vuosilta 2010–2016. Näiden vuosien osalta perustettavien yritysten toimialat saadaan lähes 100 

prosentin tarkkuudella suoraan järjestelmästä hakemalla. Tietojen luottamuksellisuutta 

heikentää vuonna 2008 julkaistu toimialaluokitus TOL2008. Verottajalle ilmoitettava 

päätoimiala koodeineen aiheuttaa sekaannuksia, sillä esimerkiksi hieroja löytyy otsikon 

”Kylpylät, saunat ja solarium” alta, mutta se voidaan myös yhdistää koodiin ”Muut 

terveyspalvelut”, ”Fysioterapeutti” tai ”Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut”.  

 

Trendien perusteella vuosilta 2010–2016 oli odotettavissa yrityksiä, joiden liikeidea liittyisi 

jakamistalouteen, ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, älysovelluksiin, sähköautoihin 

ja niihin liittyviin latausverkostoihin, kokemuksellisuuteen, elämyksellisyyteen ja 

elintarvikkeisiin. Seuraavassa on esitetty yleisimmät toimialat kantasuomalaisten perustamissa 

yrityksissä: 
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 konsultointi ict-ala 

muu ter-

veys- 

palvelu 

vähit-

täis- 

kauppa 

rakennus 

remon-

tointi 

graafi-

kot, 

mainost 

muut 

hlö- 

Koh-

taiset 

palvelut 

koulu-

tus 

kauneuden- 

hoito 

fysioter-

apia 

parturi- 

kam-

paamo 

urheilu 

ja 

liikunta 

10 33 22 14 17 14 11 9 3 12 1 6 0 

11 38 17 18 19 22 11 24 13 6 2 5 6 

12 27 23 14 15 15 14 13 7 8 3 9 6 

13 36 29 16 20 12 13 8 8 4 2 2 6 

14 30 23 13 15 14 18 13 15 14 16 10 9 

15 23 23 27 20 14 9 9 15 7 11 6 6 

16 41 28 19 12 14 16 4 10 13 16 12 17 

 228 165 121 118 105 92 80 71 64 51 50 50 

Taulukko 25. Toimialat 2010–2016. 
 
Taulukon ulkopuolelle jäivät 49 perustettua tukkukauppaa, 36 perustettua verkkokauppaa ja 

esimerkiksi 24 kiinteistönvälitysyritystä. Vuoden 2012 syksyllä kauneudenhoitoon liittyvät 

yritykset tekivät lukuisia konkursseja, ja se heijastui selvästi vuoteen 2013. Trendeistä nousussa 

vuosina 2010–2016 olivat teknologian nopea kehitys, luontoon liittyvät tuotteet, 

ruokainnovaatiot, hoiva-ala ja liikuntaan liittyvät yritykset. Vuosi 2013 oli muutoksen vuosi 

siltä osin, että kun tarkastellaan tietokantaan tallennettuja liikeideoita, neuvontaan alkoi tulla 

yhä enemmän innovaatioita, erilaisia keksintöjä ja uusia tapoja toimia. Vuoden 2014 ja 2015 

aikana hyvin monelle alalle kehitettiin uusia toimintamalleja, joita kutsuttiin sen toimialan 

übereiksi ja airbnb:eiksi. Mobiiliapplikaatiot ja ruoka olivat hyvin suosittuja aihealueita. 

Korkeakoulutettujen irtisanomiset pitivät konsultointiin liittyvät yritykset perustettujen listan 

huipulla. Neuvonnassa kävi useita eri toimialoille yritystä suunnittelevia asiakkaita, joiden ideat 

perustuivat kestävään kehitykseen ja elämänhallintaan, ja niistä syntyi ensisijaisesti 

konsulttiliiketoimintaa. 
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Vuosina 2010–2016 maahanmuuttajien perustamien yritysten yleisimmät toimialat: 

 

kahvila 

ravin-

tola ict-ala konsultointi 

vähit-

täis- 

kauppa 

parturi- 

kam-

paamo 

si-

ivous 

rakennus 

remon-

tointi 

auto-

ala 

kauneuden- 

hoito 

käännös 

tulk-

kaus 

verkko-

kauppa 

graafi-

kot, 

mainost 

2010 8 0 8 3  1 2 1  2  2 

2011 6 4 3 3 2 2 2 3 1  2 2 

2012 3 6 2 2 1 3   2  2  

2013 4 8 7   3 5    2  

2014 7 5 1 6 2 1 2 3    1 

2015 12 5 5 11 3 3 4 2  3  1 

2016 12 11 11 3 9 3  4 8 4 1 1 

 52 39 37 28 17 16 15 13 11 9 7 7 

 

Taulukko 26. Maahanmuuttajien perustamien yritysten yleisimmät toimialat. 

 

Maahanmuuttajien yrittäjyyden suuntaus osoittaa, että perinteisistä oman alan ammateista on 

siirrytty kohti kantasuomalaisten suosimia toimialoja. Heidän liiketoimintansa markkina-

alueeksi muodostuivat toiset maahanmuuttajat, mikä selittää vähittäiskauppojen määrän 

kasvun. Joronen maahanmuuttajia tutkiessaan tuli siihen tulokseen, että 

maahanmuuttajayrittäjyyteen vaikutti Masuunihanke ja eri kielillä painetut perustamisoppaat, 

mutta vuoteen 2016 mennessä tilanne oli jo tasaantunut. TE-toimisto palvelee starttirahan 

hakijoita lomakkeillaan edelleen vain suomeksi ja ruotsiksi, samoin Patentti- ja rekisterihallitus. 

Englanti on useimmille riittävä neuvontakieli, ja arkikokemuksen mukaan yrittäjäksi ryhtyvän 

olisi hyvä osata joko suomea, ruotsia tai englantia saadakseen hoidettua yrityksen asiat eri 

yhteyksissä. Arkikokemuksen mukaan maahanmuuttajien liikeideoissa näkyy yhä enemmän 

teknologian kehitys, globaalit applikaatiot ja eri kulttuurien toimintatavat, joita ei ole vielä 

tavattu Suomessa.  Sterotypia siitä, että maahanmuuttajat perustavat useimmiten kahviloita ja 

ravintoloita, pitää paikkansa. Maahanmuuttajat perustavat kantasuomalaisista poiketen enem-

män tulkkaus- ja käännöstoimistoja suhteessa perustettuihin yrityksiin, mikä on luonteva tapa 

siirtyä yrittäjäksi oman osaamisen kautta. 

 

5.6. ICT-alalle perustetut yritykset 

 

Teknologinen kehitys itsessään on trendi. Sen kehityksen voi tunnistaa vuosien mukaan: 

 



70 
 

 

• Vuonna 2006 tietokonealan yritykset olivat lähinnä itse tietotekniikkaan liittyviä. Ver-

kossa tapahtuva markkinointi oli vasta alkamassa, ja yritysideat liittyivät enimmäkseen 

tietokoneisiin.  

• Vuonna 2007 viitattiin ensimmäisen kerran mobiilipalveluihin, ja toimeksiantajana oli 

pankki. Mobiilipalvelut olivat vasta tuloillaan. Mainonta ja markkinointi nostivat pää-

tään, samoin erilaiset internetiin liittyvät palvelut.  

• Vuonna 2008 liikeideoissa näkyi eri alojen sovellukset ja perinteisten toimialojen, kuten 

hyvinvoinnin ja rekrytoinnin, ohjelmistosuunnittelun aloittaminen. Internet arkipäiväis-

tyi, mutta esimerkiksi sosiaalisen median alan yrityksiin ei vielä löydy aineistosta viit-

tauksia.  

• Vuonna 2009 ohjelmistoalalle tuli monta uutta tuotetta. Yritysten raportointia yhden-

mukaistettiin Business Intelligence -menetelmällä. Yrityksille myös tarjottiin hakuko-

neoptimointia ja -markkinointia ja muita räätälöityjä ratkaisuja. Sana applikaatio 

ilmestyi ideoihin. 

• Vuonna 2010 uusia asioita olivat sähköinen laskutus, chat ja uutiskirje. Mobiilipalvelut 

lisääntyivät, ja asiat siirtyivät portaaleihin. Yritykset kehittivät tiimityövälineitä ja net-

tikauppoja ja halusivat auttaa asiakkaita ostamaan turvallisemmin ulkomaisista verkko-

kaupoista.  

• Vuonna 2011 mainittiin ensimmäisen kerran pelisovellus, joka oli tehty pc:lle. Opetus-

ohjelmia alettiin suunnitella, ja ensimmäinen matematiikkasovellus mainittiin. Datan 

keräykseen keskittynyt yritys oli luultavasti keksinyt Big Datan mahdollisuudet.  

• Vuonna 2012 oli mobiilin vuosi. Yritysideoissa mainittiin mobiilipelit, mobiiliratkaisut, 

mobiilikaupankäynti ja mobiililaitepalvelut. Erilaisia internetpalveluja syntyi useille eri 

toimialoille. Uusi toimiala oli pilvipalvelut. Asiakaskokemuksista haluttiin parempia, 

jolloin syntyi liikeidea strategisesta ennakoinnista ja asiakkaiden elämystason mitta-

roinnista tuotannollisille yrityksille. Erilaiset ict-alan konsultoinnit yleistyivät, ja myös 

ict-prosessien johtamisesta ja kehittämisestä tuli bisnestä.  

• Vuonna 2013 yhtenä trendinä oli älyteknologia arjessa, ja se näkyi muun muassa ideoina 

tarjota sadut lapsille älylaitteilta, harrastaa geokätköilyä sovelluksen avulla ja etsiä pal-

veluja eri portaaleista. Jo aiemmin markkinoilla oli ollut erilaisia kauppapaikkoja käy-

tetylle tavaralle, mutta niiden läpimurto tapahtui vuonna 2013. Yritysideoissa luotiin 

erilaisia vertaismarkkinoita käytetyille tavaroille, mikä tosin oli mainittu jo 2010 jaka-

mistaloustrendinä. Pelifirmojen määrä kasvoi edellisiin vuosiin verrattuna.  
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• Vuonna 2014 ohjelmistoalan yrityksissä näkyi open source eli avoin lähdekoodi. Sitä 

alettiin suosia jo vuonna 2009, kun JHS (= julkishallinon suositukset) antoi suosituksen 

avoimen lähdekoodin ohjelmien käytöstä julkisessa hallinnossa. Esimerkiksi Helsingin 

kaupunginhallitus linjasi omassa tietotekniikkaohjelmassaan vuonna 2015: ”Kaupungin 

toimeksiannosta kehitettävä uusi ohjelmistokoodi julkaistaan avoimen lähdekoodin li-

senssillä, ellei ole perusteltua syytä muuhun” (kaupunginhallitus 2015).  

• Vuonna 2015 opetusohjelmien suunnittelu oli kasvussa, kyberturvallisuus synnytti yri-

tyksiä ja uudet palvelut uusille toimialoille ottivat mallia musiikkialan ”spotifyista”. 

Myös erilaiset kilpailutusportaalit yleistyivät. Verkossa saattoi kilpailuttaa niin kylpy-

huoneen remontin kuin terveyspalvelut.  

• Vuonna 2016 sosiaalisen median työkalut tarkoittivat monien eri kanavien hallinnointia 

keskitetysti, ja nettivaluuttaan liittyviä palveluita tuli markkinoille. ”Bitcoinin kaltaisia” 

tuotteita oli neuvonnassa useita, mutta vain harvat etenivät yritykseksi asti Suomen tiu-

kan rahalainsäädännön vuoksi. Kryptovaluutta oli kuitenkin hyvä konsultoinnin kohde. 

 

Liitteessä 1 on listattuna ohjelmistoliiketoiminnan kehittyminen vuosina 2006–2016. 

 

5.7. ICT-alan yritysten menestyjät 2006–2016 

Vuonna 2006 YritysEspoon kautta syntyi 18 uutta ict-alan yritystä. Näiden toimialat olivat hy-

vin perinteisiä, kuten mikrotukipalvelut, koodaus alihankintana, tietokoneiden myynti ja huolto, 

tietotekniikan koulutus, tietoturvaan liittyvä koulutus, tietotekniikan ulkoistukseen liittyvät pal-

velut, testaus, nettimarkkinointisovellus ja ohjelmistovuokraus. Yrityksistä seitsemän oli osa-

keyhtiöitä, loput toiminimiä. Huhtikuussa 2017 tätä tutkimusta tehdessäni näistä yrityksistä on 

toiminnassa kahdeksan. Yksi näistä toiminnassa olevista on vaihtanut toimialakseen autokor-

jaamopalvelut. Se mukaan lukien toiminnassa on neljä toiminimeä. Niiden liikevaihtoluokka ei 

ole julkista tietoa. Neljän toiminnassa olevan osakeyhtiön osalta kolmelta ei löydy viimeisintä 

liikevaihtotietoa, ja yksi toiminnassa oleva yltää 131 000 euron liikevaihtoon. Sen toimiala on 

oikolukuohjelmat. 

2007 
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Vuonna 2007 YritysEspoon kautta perustettiin 23 ict-alan yritystä, 11 osakeyhtiötä, 11 toimi-

nimeä ja 1 avoin yhtiö. Toimialoina olivat muun muassa digitaalisten laitteiden neuvonta, in-

ternet-markkinointi, internetin siivouspalvelut, laajakaistaverkon rakentaminen, mobiilipalve-

lut ja ohjelmistot, pc-tuki yksityisille, SAP-koulutus, tietotekniikan laitteiden huolto- ja asen-

nustyöt, tietotekniset projektit, web-sivujen teko, ohjelmistomyynti, tietokoneohjelmistojen 

prototyypit, käyttöönotto- ja ongelmatilanteet, arkkitehtuuri ja sovellukset ja it-päällikköpalve-

lut.  

Perustetuista yrityksistä toiminnassa on edelleen kymmenen yritystä, joista kuusi on osakeyh-

tiöitä ja neljä toiminimeä. Menestyneimpiä toimialoja ovat olleet SAP-koulutus (liikevaihto 

187 000), it-arkkitehtuuripalvelut (liikevaihto 157 000) ja it-päällikköpalvelut (liikevaihto 

128 000). Toiminimistä ohjelmiston myynti, tietotekniikan laitteiden huolto, projektipalvelut ja 

yksityisille suunnatut tukipalvelut olivat edelleen toiminnassa vuonna 2017. 

2008 

Vuonna 2008 perustettiin 19 ict-alan yritystä, 5 toiminimeä, 1 kommandiittiyhtiö ja 13 osake-

yhtiötä. Toimialoina olivat muun muassa mikrotukipalvelut, nettisivut, web-suunnittelu, ohjel-

mistotuotanto eri toimialoille, tietoliikenneratkaisujen myynti ja tietokoneiden puhdistukseen 

erikoistunut yritys. Toiminimistä 4 on lopettanut toimintansa, joiden lisäksi 1 kommandiittiyh-

tiö ja 8 osakeyhtiötä. Toiminnassa olevista koneiden puhdistukseen keskittynyt yritys tekee 

420 000 euron liikevaihdon ja konsultointipuolen yritys 109 000 euron liikevaihdon vuonna 

2017. 

2009 

Vuonna 2009 perustetuista ict-alan yrityksistä näkyi jo selvästi internetin ja älypuhelinten yleis-

tyminen. Ict-alan yrityksissä oli kirjavia liikeideoita: internetin ja älypuhelinten yhdistämiseen 

liittyvä sovellus, omaa ohjelmistotuotantoa, internetkilpailuja, paikannukseen liittyviä ideoita, 

Business Intelligence -raportit, hakukonemarkkinointia, rajapintaosaamista, nettipohjaista 

markkinointia, it-palveluiden hallintomalliin liittyviä valmennuksia, räätälöityjä ohjelmia, mo-

biiliapplikaatioita, www-sivuja ja niihin liittyviä sisältöjä. Vuonna 2009 perustettiin yhteensä 

25 ict-alan yritystä, joista 22 oli osakeyhtiöitä ja vain 3 toiminimeä.  
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Tutkimusta tehdessäni huhtikuussa 2017 työeläke- ja finanssialan projekteja tekevä it-toimija 

yltää 1,3 miljoonan euron liikevaihtoon ja BI-raportteja tekevä yritys 1,2 miljoonan euron lii-

kevaihtoon. Mobiiliapplikaatioihin erikoistunut yritys tekee 293 000 euron liikevaihdon. Toi-

minimellä aloittanut hakukonemarkkinointiyritys on vaihtanut yhtiömuodon osakeyhtiöksi ja 

tekee 240 000 euron liikevaihdon. Kaksi muuta toiminimeä eivät ole enää toiminnassa. Perus-

tetuista osakeyhtiöistä niin ikään seitsemän ei ole toiminnassa, yksi on konkurssissa ja yksi on 

fuusioitunut.  

2010 

Vuodesta 2010 eteenpäin tutkimusaineiston käsittely helpottui, koska tietokantaan oli kirjattu 

perustettujen yritysten toimialat ja monta käsin tehtävää vaihetta jäi pois. Tuona vuonna Yri-

tysEspoon kautta perustettiin 21 ict-alan yritystä ja 47 konsulttialan yritystä. Mielenkiintoinen 

yksityiskohta oli 17 yrityksen perustaminen vähittäiskaupan toimialalle. 

Ict-alalle syntyi 6 toiminimeä ja 15 osakeyhtiötä. Yritysten liikeideat olivat toiminimellä aloit-

taneilla hupiohjelmien myynti kuluttajille kahden euron hintaan, kuluttajasovellus auttamaan 

asioinnissa ulkomaisissa verkkokaupoissa, mobiilisovellukset, mobiiliasiantuntija ja ohjelmis-

tomyynti. Toiminimistä viisi ei ole enää toiminnassa, sillä vain mobiiliasiantuntijat jatkavat 

toimintaa.  

Osakeyhtiöiden liikeideat olivat ohjelmistojen laatuun, suunnitteluun ja tietojärjestelmiin liit-

tyviä palveluja, verkkolaskutusta, tiimityövälineitä, uusi chat-palvelu, dataan ja Big Dataan liit-

tyvä palvelu ja erilaisia verkkoportaaleja. Osakeyhtiöistä kuusi on lopettanut toimintansa, ja 

toimivista menestyi parhaiten dataan keskittynyt yritys. Sen liikevaihto on 1,3 miljoonaa euroa 

vuonna 2017. Hyvin on menestynyt myös tiimityöohjelmistoa tuottava yritys, jonka liikevaihto 

on 527 000 euroa, ja sähköiseen laskutukseen erikoistunut yritys, jonka liikevaihto on 383 000.  

 

2011 

Vuonna 2011 perustettiin 17 ict-alan yritystä. Näistä 1 oli kommandiittiyhtiö, kun taas toimini-

mellä aloitti 4 yrittäjää ja osakeyhtiön perusti 12. Kommandiittiyhtiö oli opiskelijoiden perus-
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tama yhteisyritys tietojenkäsittelyyn liittyvän ohjelmiston myymiseksi, ja sen toiminta on lop-

punut. Toiminimellä aloitettiin myös ohjelmistotuotantoa ja it-palveluita tarjoavat yritykset. 

Toiminimellä aloittaneista kolme on lopettanut toimintansa. 

Osakeyhtiöiden liikeideat olivat verkkomarkkinointi, sähköiset uutiskirjeet, asiakirjatuotanto, 

matematiikkasovellus, pelisovellukset pc:lle, SAP-rajapinnat, datan keräys, digitaalisten av- ja 

opetuslaitteiden tuonti ja myynti, CRM-ohjelmiston myynti, projektinjohto ja kokonaisarkki-

tehtuuripalvelut ja prosessikehitys. Menestynein yritys keskittyy kokonaisarkkitehtuuriin ja 

prosessikehitykseen (liikevaihto 626 000 euroa). Toiseksi menestynein toi maahan av- ja tek-

nisiä opetuslaitteita (liikevaihto 496 000) ja kolmanneksi menestynein asiakaskirjatuotantoon 

erikoistunut yritys (liikevaihto 301 000). Osakeyhtiöistä kaikki olivat vielä toiminnassa, mutta 

kahden yhtiön liikevaihto oli nolla euroa.  

2012 

Ict-puolen yrityksiä perustettiin yhteensä 23, joista 10 oli toiminimiä ja 13 osakeyhtiötä. Toi-

minimien liikeideat olivat kotisivujen teko, äänitekniikka, videotuotanto ja it-alan konsultointi, 

tietokonehuolto, ict-projektipäällikköpalvelut, nettirekrytointisovellus ja strateginen ennakointi 

sekä asiakkaiden elämystason mittarointi tuotannollisille yrityksille. Toiminimistä kolme on 

lopettanut toimintansa. 

Osakeyhtiöiden liikeideat olivat mobiilipelit, applikaatiot, hotelleille suunnattu internet-pal-

velu, mobiilikaupankäynti, mobiililaitepalvelut, ohjelmistokehitys, ohjelmistopalvelut, proses-

sien johtaminen ja pilvipalvelut. Menestynein yritys toimii pilvipalveluliiketoiminnassa, ja sen 

liikevaihto on 1,7 miljoonaa euroa. Toisena on it-prosessien johtamiseen ja kehittämiseen kes-

kittynyt yritys (liikevaihto 585 000) ja kolmantena mobiilikaupankäyntiin suunnatut palvelut 

(liikevaihto 200 000 euroa). Näistä on lopettanut neljä osakeyhtiötä. 

Konsultointipuolella perustettiin yhteensä 29 yritystä, joista 19 oli osakeyhtiöitä. Kaksi osake-

yhtiötä on lopettanut toimintansa, samoin neljä toiminimeä. Yritysten liikeideat olivat koulu-

tusvienti, ketterä johtaminen, asiakaskokemusten ja tiedon kerääminen, strategiat, esimiesval-

mennus, talousjohtaminen, ulkomaisten öljy-yhtiöiden konsultointi, kiinteistövälitys, paperite-

ollisuus, kilpailukyky, terveys ja hyvinvointi, ympäristö, lääketieteellinen markkinointi, val-

mennus, matkailuala ja rakennuspuolen konsultointi. Menestynein yritys keskittyy BI-arkkiteh-

tuuriin ja projektien johtamiseen (liikevaihto 1 miljoona euroa). Toiseksi menestynein keskittyy 
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johtamisen valmentamiseen (143 000 euroa) ja kolmanneksi menestynein talousjohtamiseen 

(141 000). 

2013 

Vuonna 2013 perustettiin 29 yritystä ict-alalle, 6 toiminimeä, 1 avoin yhtiö ja 22 osakeyhtiötä. 

Toiminimellä aloittaneiden liikeideat olivat ohjelmistotuotanto, pelistudio, autoalan ohjelmis-

tot, atk-konsultointi ja laitteet. Yksi toiminimi on lopettanut ja samoin avoin yhtiö on lopettanut 

toimintansa. 

Osakeyhtiön perustaneiden liikeideat olivat pelituotanto, rakennusalan ohjelmisto, geokätköi-

lyyn liittyvä sovellus, iltasadut mobiilisti, somen rajapinnat, matkailusivusto, rekrytointisi-

vusto, pelejä tableteille, kotisivut, eläinportaali, videopelifirma, ohjelmistoja alihankintana, ha-

kukoneoptimointi, järjestelmäauditoinnit, second hand -eläintarvikkeet, markkinointi ja pääl-

likköpalvelut. Kaksi perustetuista on lopettanut toimintansa. Menestynein toiminnassa olevista 

yrityksistä teki järjestelmäauditointipalveluilla 304 000 euron liikevaihdon. Toisena tuli sosi-

aalisen median ohjelmistoratkaisuihin keskittynyt yritys (liikevaihto 261 000 euroa) ja kolman-

neksi isoin oli ohjelmistoja alihankintana tekevä yritys 150 000 euron liikevaihdolla.  

 

2014 

Ict-alan yrityksiä perustettiin 23, joista viisi oli toiminimiä ja 18 osakeyhtiöitä. Toiminimien 

liikeideat olivat suunnittelu, sähköalan it-konsultointi, testaus ja dokumentointi. Kaksi niistä on 

lopetettu. Osakeyhtiöiden toimialana olivat kirjavuokraus netissä, ohjelmistokehitys, kielten 

opetusohjelmisto, crm-ohjelman myynti, web-sivustojen kehittäminen ja analytiikka UX (käyt-

täjäkokemus), open source -ratkaisut, pelit, interaktiivinen tv, aurinkoenergiasovellus, opetus-

ohjelmat, elämys- ja kokemuspalvelut verkkokaupan asiakkaille, kyberturvallisuus ja internetin 

sisällöt. Kolme osakeyhtiötä on lakkautettu. Menestyvin oli ulkomaille suunnattu web-sivusto-

jen kehittäminen ja analytiikka UX (käyttäjäkokemus) yritys, jonka liikevaihto oli 10,3 miljoo-

naa. It-projekteihin keskittynyt yritys oli toisena 290 000 euron liikevaihdolla. 

 

2015 
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Vuonna 2015 perustettiin 23 ict-alan yritystä. Näistä oli 16 osakeyhtiöitä, 5 toiminimeä, 1 avoin 

ja 1 kommandiittiyhtiö. Avoin yhtiö tekee mobiilisovellusta ja on edelleen toiminnassa. Kom-

mandiittiyhtiön toimiala oli palvelinasennukset, ja se on lopettanut toimintansa. Toiminimistä 

ovat edelleen toiminnassa musiikkisovelluksia, videopelejä eri alustoille tuottava ja mobiileja 

älypelejä tekevät yritykset. Toimintansa on lakkauttanut kaksi toiminimeä. 

Osakeyhtiöiden liikeideat olivat dataliikenteen analysointi, mobiilipelejä koulutukseen, mobii-

liohjelmistoja, digipalveluita, hankintajärjestelmä, taloyhtiösovellus, pelit, Microsoft 365 -

myynti, erilaiset portaalit asiakastutkimukseen, lääkärien hintavertailuun ja kilpailutukseen. 

Isoin liikevaihto oli Microsoft 365 -tuotetta myyneellä yrityksellä, jonka liikevaihto on 334 000 

euroa. Vuonna 2015 perustetuissa yrityksissä oli useita, joilla ei ollut liikevaihtoa, ja se saattaa 

johtua siitä, että pelikehitys on edelleen käynnissä ja toimintaa rahoitetaan erilaisin avustuksin 

ja sijoituksin. Kolme osakeyhtiötä on lopettanut. 

Vuonna 2016 perustettujen yritysten tilikausi ei ole päättynyt, tai yritykset eivät aikataulusyistä 

ole vielä toimittaneet taloustietojaan. Vuonna 2016 perustettiin 21 osakeyhtiötä, 1 osuuskunta 

ja 6 toiminimeä. 

Yhteenveto ict-alan yrityksistä 

2006–2016 perustettiin yhteensä 249 ict-alan yritystä.  

 

Taulukko 27. Yritysten eloonjäämisprosentti ohjelmistoalalla. 

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eloonjäämis%



77 
 

 

Toiminimistä 42 prosenttia ja osakeyhtiöistä 69 prosenttia oli toiminnassa tätä tutkimusta teh-

dessäni keväällä 2017. Avoimista ja kommandiittiyhtiöistä yksi seitsemästä perustetusta oli yhä 

toiminnassa. Keskimäärin 62 prosenttia perustetuista ohjelmistoalan yrityksistä oli toiminnassa. 

Taantuman alkuvuonna 2008 perustetuista yrityksistä vain 37 prosenttia on edelleen toimin-

nassa. Toisen aallon jälkeen vuonna 2013 perustetuista yrityksistä toiminnassa on edelleen 90 

prosenttia, mutta yritysten liikevaihtotaso on matala.  

Lukuina esitettynä: 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ict-alan yr. 18 23 19 25 21 17 23 29 23 23 32 

jäljellä 8 11 7 13 10 14 16 26 18 17 32 

eloonjäämis% 44 48 37 52 48 82 70 90 78 74  

            

tmi 11 11 5 3 6 4 10 6 5 5 6 

jäljellä 5 4 1 0 1 1 7 5 3 3 6 

% 45 36 20 0 17 25 70 83 60 60  

            

oy 7 11 13 22 15 12 13 22 18 16 21 

jäljellä 4 6 5 13 9 12 9 20 15 13 21 

% 57 55 38 59 60 100 69 91 83 81  

Taulukko 28. Ohjelmistoalan yritykset, eloonjäämisprosentit yhtiömuodoittain. 

Liikevaihdon mukaan (tiedot www.finder.fi) tarkasteltuna 11 vuotta vanhoista yrityksistä kor-

kein liikevaihto oli 131 000 euroa. Selitys löytyy eläköitymisestä, sillä 11 vuotta sitten viisi-

kymppiset yrityksen perustaneet ovat siirtymässä eläkkeelle, ja liikevaihtotietoja tarkasteltaessa 

näkyy liikevaihdon lasku huippuvuosista. Tilastollisesti korkeimpaan liikevaihtoon pääsevät 5–

8 vuotta vanhat yritykset. 
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Taulukko 29. Suurin liikevaihto vuotta kohden ohjelmistoalalla. 

Viimeinen tilinpäätöstieto kuvaa nykyhetkeä, mutta tarkasteltaessa yritysten elinkaaria taakse-

päin löytyy yrityksiä, joissa liikevaihto on laskenut esimerkiksi 700 000 eurosta 1 000 euroon. 

Kyse on silloin toimialasta, jolla menee huonosti. Nämä luvut kuvaavat tämän toimialan par-

haimman liikevaihdon tehnyttä yritystä vuositasolla. 

 

5.8 Konsulttiliiketoiminnan osaamisalueet 2006–2016. 

 

Konsulttiliiketoiminnalla on aina ollut merkittävä rooli YritysEspoon asiakaskunnassa. Korke-

asti koulutetut isojen organisaatioiden osaajat ja sittemmin akateemiset työttömät ovat valjas-

taneet osaamisensa konsulttiyrityksiksi.  

• Vuonna 2006 trendit näkyivät sellaisina konsulttitoimialoina kuin päästölaskenta, hiili-

jalanjälki, yhteiskunnallisuus ja kehitysyhteistyö. Harvinaisempi oli elektroniseen so-

dankäyntiin liittyvä konsultointi, joka voidaan yhdistää teknologian kehittymiseen. 

• Vuosi 2007 oli konsulttiliiketoiminnassa hyvin värikäs. Lobbaus, fasilitointi ja innovaa-

tiojohtaminen synnyttivät uusia yrityksiä. Digimarkkinointiin liittyvä konsultointi yleis-

tyi. Ennakoiko vaikeuksissa olevien pienyritysten konsultointi jo tulevaa taantumaa? 

• Vuosi 2008 alkoivat työnohjaukseen ja työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitoon liitty-

vän konsultoinnin menestysvuodet. Trendikästä oli myös yritysvastuu ja elämyskon-

sultointi. 
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• Vuosi 2009 oli tietotekniikan vuosi. Konsultointi kohdistui paikannuspalveluihin, tele-

kommunikaatioon. Syntyi myös yritys, joka konsultoi opettajien sosiaalisen median 

käyttäytymistä ja tietokoneen tehokäyttöä opettajan työssä. Perinteiset HR, rekrytointi 

ja valmennus olivat vahvoja toimialoja. 

• Vuonna 2010 monet konsulttiyritykset auttoivat Venäjän-suhteissa. Uusia toimialoja 

olivat palkitsemiseen ja Business Intelligenceen liittyvät konsulttiyritykset. Coaching, 

onnellinen työyhteisö ja työelämävalmennus kiinnostivat, samoin perinteiset alat kuten 

sähkö ja hi-tech. Maininta oli myös älytalojen sähköistyksestä. 

• Vuonna 2011 konsultteja syntyi median, viestinnän, telekommunikaation, uravalmen-

nuksen ja tietoisen liiketoiminnan konsultointiin. Patentit, IPR, ympäristöjohtaminen ja 

organisaatiopsykologia niin ikään synnyttivät yrityksiä. 

• Vuonna 2012 taantuma syveni, ja konsultit keskittyivät liiketoiminnan tervehdyttämi-

seen, ketterään johtamiseen, talousjohtamiseen, kilpailukykyyn, asiakaskokemuksiin, 

liiketoimintamallien kehittämiseen ja strategioihin. 

• Vuonna 2013, kun tilanne oli jo hieman ohi, syntyi laivanrakennukseen, yritysten vien-

tiin Norjaan, verokonsultointiin, head huntingiin ja tekniseen konsultointiin keskittyviä 

yrityksiä. Suurten irtisanomisten jälkeen osa konsultointipalveluista oli suunnattu ex-

nokialaisten synnyttämien yritysten kasvuun ja kehittämiseen. 

• Vuonna 2014 tarvetta oli työnhaun ratkaisutoimistolle, organisaatiokulttuurinmuu-

toskonsultoinnille, palvelumuotoilulle ja organisaatioiden laadunhallinta- ja tuottavuus-

konsultoinnille. Markkinatutkimus ja yritysjohto sekä ekspatriaattien lähtö ja tulo kiin-

nostivat myös uusia yrittäjiä. 

• Vuonna 2015 konsultoinnin keskiössä oli muun muassa väkivaltaisen ekstremismin en-

naltaehkäisy, yhteiskuntasuhteet, ruuan hävikki, yhteistyö japanilaisten yritysten 

kanssa, kehitysapu ja myynnin konsultointi.  

• Vuonna 2016 kasvun myötä syntyi konsulttiyrityksiä, jotka konsultoivat johtamista ja 

työyhteisöjä, uuden sukupolven johtamista ja palkitsemista, ulkoistuksia, EU-rahoi-

tusta, kustannuselinkaarilaskentaa, pelialan lokalisointia, golf- ja matkailupalveluita ja 

digitalisaatiota. Trendit näkyivät sellaisissa ideoissa kuin mentaalivalmennus, tiimiyttä-

minen ja vapaaehtoistoiminnan kytkeminen osaksi turvapaikanhakijoiden palveluita. 
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Mikään konsultoinnin ala ei nouse muiden edelle merkittäväksi ryhmäksi. Tässä tutkimuksessa 

tarkasteltu ict-ala on tuottanut monitasoista konsulttiliiketoimintaa. Sen lisäksi henkilöstöhal-

linto, johto, strategiat, myynti, markkinointi ja viestintä ovat olleet suosittuja uusia yritystoi-

minnan aloja. 

 

Listamuodossa tarkasteltuna lähes kaikki mahdolliset konsulttitoimialat ovat edustettuina. 

Yleissanat kuten muu liikkeenjohdon konsultointi, kasvun konsultointi ja kehittämisen konsul-

tointi voivat sisältää hyvin erityyppistä konsultointia. Monet markkinoille tulleet yrittäjät ovat 

myös hankkineet osaamista ostamalla esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin ulkomaisia li-

senssejä, joilla he saavat avuksi uudet työkalut ja testatut menetelmät, joita ei ole ennen käytetty 

Suomen markkinoilla. Liite 2, konsulttiliiketoiminnan kehitys 2006–2016. 

 

5.9. Konsulttitoimialan menestyjät 2006–2016 

 

2006 

Vuonna 2006 perustettiin yhteensä 29 konsultointiyritystä. Näiden konsultointiosaamisen koh-

teina olivat vierailuohjelmat Suomessa, pk-yritysten kansainvälistyminen, Suomi–Venäjä-kau-

pankäynti, ulkomaisen työvoiman tuonti Suomeen, ulkomaisten teleoperaattoreiden avustami-

nen aloitusvaiheessa ulkomailla, ulkomaalaisten yritysten tulo Suomeen, työnohjaus, markki-

nointijohdon konsultointi, sairaalavälinekauppa ja suolahuoneet, päästölaskenta ja hiilijalan-

jälki, laatu, hankinnat ja ulkoiset resurssit, rahoitus, yhteiskunnalliset projektit, varainhoito ja 

verotus, elektroninen sodankäynti, outplacement, kehitysyhteistyö ja johdon konsultointi.  

Vuonna 2017 näistä yrityksistä on toiminnassa 15 yritystä, joista yksi on vaihtanut omistajaa 

yrityskaupan seurauksena. Vuonna 2006 perustetuista yrityksistä toiminnassa on kahdeksan 

osakeyhtiötä, joista yksi on vaihdettu osakeyhtiöksi perustamisen jälkeen. Toiminnassa olevia 

toiminimiä on seitsemän. Menestyneiden osakeyhtiöiden toimialat ovat päästölaskenta ja hiili-

jalanjälki (liikevaihto 196 000 euroa), laatu (liikevaihto 213 000), hankinnat ja ulkoiset resurs-

sit (liikevaihto 172 000). Konsulttiyritysten perustamisvaiheessa asiakastietomerkinnöissä oli 

useita mainintoja, että asiakas jää eläkkeelle, mutta haluaa edelleen tehdä töitä. Osakeyhtiöiden 

muodonmuutokset holding-yhtiöiksi ja taloustiedot, joissa liikevaihto on 29 000 euroa mutta 
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tulos 235 000 euroa, kertovat osaltaan siitä, että vuonna 2006 yrityksen perustaneet ovat elä-

köityneet vuoteen 2016 mennessä. Toiminimien osalta toiminnassa olivat edelleen kehitysyh-

teistyöhön ja yhteiskunnallisten projektien konsultointiin keskittyneet yritykset. 

2007 

Vuonna 2007 konsultointiyrityksiä perustettiin yhteensä 35 yritystä. Näistä 18 oli osakeyhtiö-

muotoisia, 16 toiminimiä ja 1 avoin yhtiö. Konsulttiyritysten osaamisalaa olivat apteekkiala, 

energia-ala, viranomaisasiointi, henkilöstöhallinto, lobbaus, digimarkkinointi, metsäteollisuus, 

kulttuurivaihto Suomi-Korea, fasilitointi, innovaatiojohtaminen, pk-yritysten liiketoiminnan 

kehittäminen, markkinointi, kustannusala, urheilujärjestöt, elektroniikan tuotteistaminen, 

myynti, paperituotteet, vaikeuksissa olevien pienyrittäjien konsultointi, kulttuuritoiminta, ter-

veydenhuolto ja suomalaisten yritysten auttaminen Baltian markkinoille ja muu liikkeenjohdon 

konsultointi ja koulutus. 

Perustetuista yrityksistä on edelleen toiminnassa 13 osakeyhtiötä ja kuusi toiminimeä eli 19 

yritystä. Osakeyhtiöistä menestynein, suomalaisten yritysten konsultointi Baltian markkinoille, 

on laajentanut toimialaa pesuaineiden myyntiin. Sen liikevaihto on 551 000 euroa. Muita me-

nestyneitä ovat liikkeenjohdon konsultointiin keskittynyt yritys (liikevaihto 167 000 euroa), in-

novaatiojohtamiseen keskittynyt yritys (liikevaihto 122 000) ja fasilitointiin keskittynyt yritys 

(liikevaihto 99 000). Loput toiminnassa olevat jäävät liikevaihdoltaan reilusti alle 100 000 eu-

ron, ja ne konsultoivat apteekkialaa, digimarkkinointia, tapahtumatuotantoa ja pk-yritysten ke-

hittämistä. Toiminimistä toimintaansa jatkavat pienyrittäjiä vaikeuksissa konsultoiva yritys, 

terveydenalaa konsultoiva yritys, lobbausalan yritys ja tutkimuspalveluihin keskittynyt yritys. 

Yritteliäin lienee henkilöstökonsulttina aloittanut yrittäjä, joka on laajentanut palvelun kiinteis-

tövälitykseen ja puutarhasuunnitteluun (liikevaihto 68 000 euroa). 

2008 

Vuonna 2008 perustettiin 16 toiminimeä ja 26 osakeyhtiötä eli yhteensä 42 konsulttiyritystä. 

Perustetuista yrityksistä toiminnassa on edelleen 13 osakeyhtiötä ja 2 toiminimeä. Menestyneitä 

toimialoja olivat ympäristö- ja laivatekniikkaan keskittynyt yritys (liikevaihto 657 000 euroa) 

ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen keskittynyt yritys (liikevaihto 273 000). Taantuman al-

kaessa menestykseen eivät yltäneet rakennus- eivätkä ravintola-alan konsultointi, eivät liioin 
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työhyvinvointiala tai rekrytointikonsulttitoiminnan aloittaneet. Yritykset säästivät kuluissa ja 

tietyille toimialoille vuosi oli raskas. 

2009  

Konsulttitoimialalle perustettiin 52 yritystä, joista 16 oli toiminimiä ja 36 osakeyhtiöitä. Toi-

minimellä perustettujen konsulttifirmojen osaamisalat olivat paikannukseen, henkilöstöhallin-

toon, henkilöstön kehittämiseen, uniohjauspalveluihin, yrittäjyyskasvatukseen ja opettajien so-

mekäyttäytymiseen ja tietotekniseen osaamiseen keskittyviä aloja. 10 toiminimellä aloittanutta 

konsulttiyritystä on lopettanut toimintansa. Osakeyhtiöiden toimialoja olivat strategian jalkau-

tus, energia-ala, työhyvinvointi, rekrytointi, logistiikka, puhelinala, strateginen suunnittelu, te-

lekommunikaatio, radio/tv-lähetysjärjestelmät, työyhteisökonsultointia, projektiosaamista ja 

yleistä liikkeenjohdon konsultointia. Menestyneimmät alat olivat käytettävyyspalveluja kon-

sultoiva yritys (liikevaihto 300 000 euroa) ja projektiosaamista konsultoiva yritys (liikevaihto 

252 000). Osakeyhtiöistä kuusi ei ollut enää toiminnassa ja 14 osakeyhtiön liikevaihto jäi alle 

5 000 euroon. 

2010 

Konsulttiyrityksiä syntyi 41 yritystä, joista toiminimiä oli 12 yritystä ja 29 osakeyhtiötä. Toi-

minimien liikeideat olivat laatu, markkinointi, sisällöntuotanto, markkinointistrategiat, henki-

löstön kehittäminen, työnohjaus, coaching, älytalojen sähköistys, sähkövoimatekniikka ja muu 

liikkeenjohdon konsultointi. Näistä yrityksistä kuusi on lopettanut toimintansa. 

Osakeyhtiöiden osaamisalat olivat kaupan alan osaamisen konsultointi, johdon suorahakupal-

velut, ulkoistetut talousneuvojan palvelut, palkitseminen, onnellinen työyhteisö, osaamisen joh-

taminen ja työelämävalmennus. Näiden vastapainona olivat projektin johto, suunnittelu, Busi-

ness Intelligence Venäjän kauppaa tekeviin yrityksiin, hi-tech, sähköelektroniikka, kiinteistö-

ala, teollisuus, laivanrakennus, kaivosala ja paikkatiedon hyödyntäminen asiakassuhteissa. 

Osakeyhtiöistä 11 on lopettanut toimintansa. Menestynein yritys konsultoi yrityksiä kansainvä-

lisille markkinoille, tekee yrityskauppoja ja hoitaa Venäjän-suhteita (liikevaihto 385 000 eu-

roa). Hyvin menestyi myös työelämävalmennus (liikevaihto 219 000) ja osaamisen johtamiseen 

keskittynyt yritys (liikevaihto 195 000). Perustetuista yrityksistä kymmenen yritystä teki liike-

vaihtoa yli 114 000 euroa.  
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2011 

Konsulttiliiketoimintaan perustettiin 41 yritystä, joista 18 oli toiminimiä, 1 avoin, 1 komman-

diittiyhtiö ja loput 21 olivat osakeyhtiöitä. Avoin yhtiö perustettiin henkilöstörekrytointipalve-

luun, kommandiittiyhtiö oli yleinen liikkeenjohdon konsultointiyritys ja toiminimillä oli lii-

keideoita, kuten palveluliiketoiminnan, viestinnän, myynnin ja markkinoinnin, sopimusjuridii-

kan, media-alan btob, ympäristöjohtamisen, coachingin, uravalmennuksen, työyhteisövalmen-

nuksen ja muun liikkeenjohdon toimialoille. Toiminimistä 13 on lopettanut toimintansa.  

Osakeyhtiöitä perustettiin konsultoimaan liiketoiminnan kehittämistä, kiinteistöjä ja vähittäis-

kauppaa, webdomaineja ja sisältöjä, yritysjohdon, strategisen johtamisen, patenttien voimassa-

olon, huonekaluteollisuuden Venäjän-viennin, kemikaalialan, kansainvälistymisen, tietoturvan, 

henkilöstöhallinnon, esimiesvalmennuksen, organisaatiopsykologian, prosessilaitosten suun-

nittelun ja konsultoinnin ja tietoisen liikkeenjohtamisen konsultoinnin aloille. Osakeyhtiöistä 

kaksi on lopettanut toimintansa ja seitsemän tekee nollaliikevaihtoa. Menestynein yritys on pro-

sessisuunnittelua ja konsultointia tekevä yritys, jonka liikevaihto on 1,6 miljoonaa euroa. 

Toiseksi menestynein on huonekaluteollisuuden Venäjän-viennin osaaja (liikevaihto 400 000 

euroa) ja kolmas webdomainien ja sivustojen konsultointiin erikoistunut yritys (liikevaihto 

165 000).  

2012 

Konsultointipuolella perustettiin yhteensä 29 yritystä, joista 19 oli osakeyhtiöitä. Kaksi osake-

yhtiötä ja neljä toiminimeä ovat lopettaneet toimintansa. Yritysten liikeideat olivat koulutus-

vienti, ketterä johtaminen, asiakaskokemusten ja tiedon kerääminen, strategiat, esimiesvalmen-

nus, talousjohtaminen, ulkomaisten öljy-yhtiöiden konsultointi, kiinteistövälitys, paperiteolli-

suus, kilpailukyky, terveys ja hyvinvointi, ympäristö, lääketieteellinen markkinointi, valmen-

nus, matkailuala ja rakennuspuolen konsultointi. Menestynein yritys keskittyy BI-arkkitehtuu-

riin ja projektien johtamiseen (liikevaihto 1 miljoona euroa). Toiseksi menestynein keskittyy 

johtamisen valmentamiseen (143 000 euroa) ja kolmanneksi menestynein talousjohtamiseen 

(141 000). 

2013 
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Konsulttiyrityksiä oli kaikkiaan 43, joista 15 aloitti toiminimellä ja loput 28 osakeyhtiönä. Toi-

minimien liikeideat olivat it-yrityksen myynti, henkilöstö ja osaaminen, paperiteollisuus, laivo-

jen peruskorjaus, liikkeenjohdon mentorointi, murrosikäisten vanhempien konsultointi, vies-

tintä, yritysjohto, startupien liiketoiminnan kehityselämäntaidon valmennus, head hunting ja 

coaching. Näistä 8 oli lopettanut toiminnan. 

Osakeyhtiöiden erikoisosaamista oli yritysvastuu, IPR ja patentit, projektinjohto, yhteiskunnal-

linen menestys, rekrytointi, laivanrakennus, yritysvienti Norjaan, verokonsultointi, työnohjaus, 

myyntivalmennus, matkailupalvelujen kehittäminen, henkilöstöjohtaminen, myynnin kehittä-

minen, terveydenhuolto, strategiat, mindfulness, tuotteistaminen, myynti ja markkinointi, tek-

ninen konsultointi, rakentamisen konsultointi ja muu liikkeenjohdon konsultointi. Menestynein 

yritys oli henkilöstöjohdon konsulttiyritys, jonka liikevaihto on 210 000 euroa. Toiseksi eniten 

tuotti tekninen konsultointi (liikevaihto 175 000 euroa) ja kolmanneksi eniten laivanrakennus-

konsultointi (169 000 euroa). Vuonna 2013 perustetuista yrityksistä kymmenen teki yli 100 000 

euron liikevaihdon. Yksi osakeyhtiö oli lopettanut ja kahden osakeyhtiön liikevaihto oli 0 eu-

roa. 

2014 

Vuonna 2014 perustettiin 31 konsulttiyritystä, joista 6 oli toiminimiä ja 25 osakeyhtiöitä. Toi-

mialat olivat motoristien webpalvelujen kehittäminen, markkinointi, myynti, bioalan konsul-

tointi, työnhaun ratkaisutoimittaja, organisaatiokulttuurin muutos, myyntijohtajuus, infran kon-

sultointi, henkilöstön, ketterän johtamisen, startupien, palvelumuotoilun, autoalan, markkina-

tutkimuksen, talouden, organisaation laadunhallinnan ja tuloksellisuuden, ulkoistetun liiketoi-

minnan kehittämisen, brändin, ekspatriaattien tulon ja lähdön, rekrytoinnin, liikkeenjohdon ja 

biopolttoaineiden konsultointia. Menestynein yritys oli markkinatutkimuksia tekevä yritys 

559 000 euron liikevaihdolla. Työnhaun ratkaisutoimittaja teki 282 000 euron liikevaihdon ja 

asiakaspalvelun konsultointiin keskittynyt yritys 198 000 euron liikevaihdon. Toiminimistä 

kaksi ja osakeyhtiöistä viisi oli lopettanut. 

2015 

Konsulttiyrityksiä perustettiin 28, joista 21 oli osakeyhtiöitä ja seitsemän toiminimeä. Toimi-

nimiyrittäjien liikeideat olivat rahoituspalvelujen konsultointi, webmarkkinointi, sopimusten 
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konsultointi, muutoshallinnan, väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisypalvelut, uusiutuvat 

energiamuodot ja yhteiskuntasuhteet. Toiminimistä kaksi on lopettanut toiminnan.  

Osakeyhtiöiden liikeideat olivat yhteistyön konsultointi japanilaisten yritysten kanssa, digitaa-

liseen markkinointiin, teknologiayritysten myyntipalveluihin, ruuan hävikkiin, ravintola-alaan, 

taloushallintoon, venealaan, teollisuuteen ja johtoryhmien konsultointiin liittyviä ideoita. Li-

säksi oli myyntivalmennusta, Kiinan-kaupan konsultointia, kehitysapuun, työnohjaukseen, työ-

hyvinvointiin, henkilöstövälitykseen, taloushallintoon ja muun liikkeenjohdon konsultointiin. 

Osakeyhtiöistä isoin liikevaihto oli teollisuuteen liittyvää konsultointia tekevällä yrityksellä 

(liikevaihto 344 000 euroa) ja toiseksi isoin ravintola-alan konsultilla (166 000 euroa). Useilta 

yrityksiltä puuttui virallinen tilinpäätöstieto, joten tarkkaa tietoa ei vielä vuonna 2015 peruste-

tuista yrityksistä voi laskea. Konsulttiyrityksistä kaikki osakeyhtiöt ovat toiminnassa edelleen. 

Vuosina 2006–2016 perustettiin yhteensä 407 konsulttiyritystä, joista 66 prosenttia on yhä toi-

minnassa huhtikuussa 2017. Toiminimistä 45 prosenttia ja osakeyhtiöistä 80 prosenttia on edel-

leen toiminnassa.  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Konsulttialan yr. 29 35 42 52 41 41 29 43 31 28 

jäljellä 15 19 15 34 24 25 23 34 24 26 

eloonjäämis% 52 54 36 65 59 61 79 79 77 93 

                      

tmi 18 16 16 16 12 18 10 15 6 7 

jäljellä 7 6 2 6 6 5 6 7 4 5 

% 39 38 13 38 50 28 60 47 67 71 

                      

oy 11 18 26 36 29 21 19 28 25 21 

jäljellä 8 13 13 28 18 19 17 27 20 21 

% 73 72 50 78 62 90 89 96 80 100 

Taulukko 30. Konsulttiyritykset vuosittain, yhtiömuodoittain ja eloonjäämisprosentit. 

Kuten ict-alalla, konsulttialallakin vuonna 2008 perustetuilla yrityksillä on selkeästi muita vuo-

sia huonompi eloonjäämisprosentti. Konsulttiliiketoimintaan perustettiin koko tarkasteluajan-

jaksolla lisäksi kaksi avointa yhtiötä ja yksi kommandiittiyhtiö. Näistä avoimet yhtiöt ovat lo-

pettaneet toiminnan; sen sijaan vuonna 2011 perustettu kommandiittiyhtiö on edelleen toimi-

nassa. 
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Taulukko 31. Konsulttiyritysten eloonjäämisprosentit 2006–2016. 

Jos vertaillaan näiden kahden toimialan eloonjäämisprosenttia, voidaan todeta, että konsultti-

toimialan heilahtelut ovat maltillisempia kuin ict-alalla, mutta molemmat toimialat kärsivät 

vuoden 2008 taantumasta. Ict-alalla menestynyt yksittäinen tuote tai peli voi vaikuttaa usean 

vuoden ajan, kun taas konsultoinnissa palvelumyynti on enemmän sidoksissa kausivaihteluihin. 

 

Taulukko 32. Kahden suurimman toimialan eloonjäämisprosentit. 

Siinä missä ict-alalla liikevaihto oli suurinta 5–8 vuotta vanhoissa yrityksissä, konsulttitoi-

mialalla on huomattavasti enemmän hajontaa. Konsulttitoimialalla 5–6 vuotta vanhoilla yrityk-

sillä on korkein liikevaihto, mutta toisaalta onnistuessaan jo ensimmäisinä vuosina voi seurata 
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erinomainen tulos, ja vastaavasti kiinnostavan toimialan konsultointi voi tuottaa vielä kymme-

nen vuoden päästäkin. 

 

Taulukko 33. Suurin liikevaihto vuotta kohden konsulttiyrityksissä. 

 

Tutkimalla näitä kahta toimialaa, ict:tä ja konsultointia, nähdään sekä teknologian nopea kehi-

tys että yhteiskunnan muutos työelämässä. Molemmilla toimialoilla on kokonaan uusia ammat-

teja, kuten lokalisoija tai onnellisen työyhteisön valmentaja. Arkikokemuksen mukaan muu-

tama vuosikymmen sitten työssäkäyntiin ei tarvittu näin monipuolisesti ohjaajia kuin heitä tällä 

hetkellä on. Tietotekniikan kehitys on edelleen tiivistahtista, ja vuonna 2017 kyberuhka ja in-

ternetin huijaukset alkavat olla arkipäivää. 
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6. Johtopäätökset 
 
Aineiston analysointi antoi hyvin odotetunlaisia tuloksia. Laatujärjestelmän mukainen kvar-

taali- ja vuosiraportointi ovat jatkuvan mittaroinnin työkaluja ja niiden perusteella uusyritys-

keskus pysyy ajan tasalla asiakasvirroista ja perustetuista yrityksistä. 

6.1. Yksilöt yrityksen perustajina 

 

Tarkasteltaessa yrityksen perustaneiden profiilia voidaan todeta, että tämän aineiston perus-

teella kuka tahansa yksilö, joka on valmis tekemään työtä unelmiensa eteen, voi perustaa yri-

tyksen. Tutkimuksen kannalta ei ole merkitystä sillä, mikä yrittäjäksi aikovan tausta tai suku-

puoli on, sillä jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet ryhtyä yrittäjäksi. Tutkimustuloksissa on 

nostettu esiin erityisryhmänä maahanmuuttajat, koska heidän osuutensa kaikista asiakkaista on 

kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Lisäksi heidän perustamiensa yritysten menestyminen 

kiinnostaa päättäjiä. Maahanmuuttajien erityisasema ei kuitenkaan suoranaisesti näy perusneu-

vonnassa. Yritysneuvonnassa heidän ideoitaan tarkastellaan samasta kannattavan liiketoimin-

nan näkökulmasta kuin muidenkin asiakkaiden. Starttirahan saaminen edellyttää heiltä hyvin 

laadittua liiketoimintasuunnitelmaa liitteineen ja rahoitussuunnitelmineen. 

 

YritysEspoolla on valmiudet palvella kaikkia yrittäjäksi aikovia. Arkikokemuksen mukaan 

maahanmuuttajien neuvontaan menee edelleen enemmän aikaa yhdellä tapaamiskerralla, mutta 

tutkimuksen mukaan maahanmuuttajat käyvät neuvonnassa tilastollisesti yhtä monta kertaa 

kuin kantasuomalaisetkin (1,5 käyntiä per asiakas). Tutkimus osoitti vääräksi kuitenkin sen 

yleisen väitteen, että maahanmuuttajat olisivat aktiivisempia lähtemään yrittäjäksi kuin muut. 

Taustalta löytyi mediassa muuntunut uutinen, jonka oikea muotoilu olisi ollut vaikkapa: pää-

kaupunkiseudun maahanmuuttajat perustavat useammin yrityksen kuin muulla Suomessa asu-

vat maahanmuuttajat. Tutkimuksessa kävi ilmi, että maahanmuuttajien osuus kaikista Yri-

tysEpoon kautta perustetuista yrityksistä oli 12 prosenttia. Yllättävän korkeaksi nousi tieto maa-

hanmuuttajien taustoista, sillä neuvonnassa on tarkasteluajanjaksolla käynyt 67 eri maan kan-

salaista. Arkikokemuksen mukaan haasteita maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden neuvon-

nassa on erilaisten viisumien ja oleskelulupien tulkinta. Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten 

asiakkaiden perustamien osakeyhtiöiden taustalta ei välttämättä löydy ajatuksia esimerkiksi ke-

vyemmästä verotuksesta, vaan maahanmuuttajataustainen voi olla tilanteessa, jossa työluvan 

saanti edellyttää osakeyhtiötä eikä toiminimi ei tule kysymykseen. 
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Kaikkiaan 85 prosenttia neuvontaan tulevista asiakkaista tulee toimintaa rahoittavista kunnista. 

15 prosenttia tulee muualta, mutta toisaalta espoolaisilla, kauniaislaisilla ja kirkkonummelai-

silla asiakkailla on mahdollisuus käyttää hyödykseen myös Helsingin ja Vantaan vastaavia pal-

veluja. Siten palvelut suuntautuvat keskimäärin juuri oikeaan kohderyhmään. Mikäli palvelu-

malli jatkuu tulevaisuudessa samanlaisena, yksi jatkotutkimuksen aihe voisi olla asiakkaiden 

valinnan perusteet, esimerkiksi se, miksi joku päätyy neuvontaan toiseen kuntaan, vaikka sama 

palvelu on tarjolla omassakin kunnassa. Arkikokemuksen mukaan asiakkaiden valintaan vai-

kuttaa tällä hetkellä työpaikan sijainti – on helpompi käydä työpäivän aikana työpaikkakunnan 

yritysneuvonnassa. Muutamilla harvoilla valintaan vaikuttaa arabiankielinen neuvonta Helsin-

gissä, ja Helsingin jonojen pidentyminen puolestaan näkyy helsinkiläisten asiakkaiden määrän 

kasvuna Espoossa.  

 

Yritysneuvonnan tehokkuutta voidaan mitata neuvonnan jälkeen perustettujen yritysten mää-

rällä. Esimerkiksi tarkasteluajanjaksolla 2006–2016 asiakkaista 50 prosenttia perusti yrityksen. 

Vaikka neuvonnan tarkoitus on auttaa karsimaan myös huonot ideat pois ja tukea terveellä poh-

jalla olevia aihioita, puolet yritysaihioista jää toteutumatta. Kun tästä ryhmästä poistetaan työl-

listyneet, opiskelupaikan saaneet ja muista syistä yritysideasta luopuneet, yritysneuvonta tukee 

hyvin yritysten syntymistä. Keskeisin resurssi, jolla yrityksen perustamista voidaan tukea, on 

ulkopuoliseen pääomaan liittyvät toimenpiteet. Tulos siitä, miten merkittävästi tehtyjen lausun-

tojen määrä korreloi perustettavien yritysten määrään, oli yksiselitteinen. TEM:n tutkimustu-

lokset siitä, että starttirahalla ei ole ainoastaan rahallinen vaan myös henkinen merkitys, vas-

taavat todellisuutta. Sitä, pitäisikö kaikkien alkavien yrittäjien saada starttiraha automaattisesti, 

en henkilökohtaisesti kannata. Jos starttirahan saanti ei edellytä lainkaan saajan työpanosta tai 

paneutumista prosessiin, se todennäköisesti loisi väärän kuvan yrittäjältä odotettavista valmiuk-

sista ja osaamisesta. 

 

Toimivien yritysten määrän selvittäminen tietokannasta ei onnistunut täysin luotettavasti, koska 

niissä oli merkintäepäselvyyksiä. Tämä johtunee ainakin osittain uuden asiakastietojärjestel-

män käyttöönotosta ja vanhan tietokannan siirrossa tulleista virheistä. Toimivien yritysten 

osuus asiakaskäynneistä oli 816 asiakaskäyntiä. Toimivat yritykset ovat tietyssä mielessä niin 

sanotulla harmaalla alueella. Toisaalta toimiville yrityksille halutaan tarjota matalan kynnyksen 

apua, toisaalta niiden tulisi olla niin kannattavia, että ne kykenisivät ostamaan palvelut yksityi-

siltä toimijoilta. Mikäli näitä toimivia asiakkaita haluttaisiin systemaattisesti lisää, se vaatisi 
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muutamia tarkennuksia. Mitä toimivat asiakkaat haluavat? Mitkä työkalut ja toimintamuodot 

ovat sitä varten kunnossa? Mitä palveluja tulisi vahvistaa, jotta heitä voidaan palvella laaduk-

kaasti? Sisäisen tarkastelun jälkeen tulisi pohtia, mitä kautta ja minkä kokoisia toimivia yrityk-

siä neuvontaan havitellaan, ja kohdentaa markkinointitoimenpiteet sen mukaisesti. 

 

6.2. Resurssit 

 

Yritysneuvonta on sparrausta, opettamista ja valmiuksien lisäämistä. Neuvonta on myös asiak-

kaan aikaa säästävä tietolähde. Yritysneuvonta ei korvaa asiakkaan omaa tekemistä lainkaan, 

vaan se täydentää asiakkaan käytössä olevia resursseja ja auttaa lisäämään tai korvaamaan puut-

tuvat resurssit. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen voidaan aloittaa periaatteessa missä ta-

hansa vaiheessa, mutta sen valmiiksi saaminen edellyttää yrityksen resurssikierron läpikäy-

mistä. Yrittäjäksi ryhtyvän täytyy tuntea suunnittelemansa yrityksen toimintamalli ja osata jär-

jestää resurssit siten, että yrityksen perustaminen on kannattavaa. Yksin yrittävän haasteena on 

ajankäytön priorisointi ja ulkopuolisten palvelujen hyödyntäminen siten, että organisatoriset 

resurssit ovat kattavat ulkopuolisissa suhteissa.  

 

Tässä tutkimuksessa voidaan todeta yritysneuvonnan tuoma lisäarvo neuvontatilanteessa yrit-

täjän erilaisten resurssien järjestämiseksi. Rahoituksen ja ulkopuolisen pääoman osalta yritys-

neuvonnan lisäarvo asiakkaalle on hänen kokemansa välitön hyöty uusyrityskeskuksen palve-

luista, kun hän saa tukea starttirahan hakemiseen. Asiakkaat ovat yleensä olleet tietoisia lau-

suntomenettelystä ja yhteistyöstä TE-toimiston kanssa. Välillisesti starttirahan vuoksi asiak-

kaiksi tulleet ovat saaneet myös muuta neuvontaa tapauskohtaisesti esimerkiksi vakuutuksiin 

tai markkinointiin. Lähtökohtaisesti YritysEspoon antama starttirahaan liittyvä ohjaus ja neu-

vonta yhdenmukaistavat asiakkaiden koulutuksesta, osaamisesta, yritysympäristöstä ja kielitai-

dosta johtuvaa eriarvoisuutta. Tunnistamalla asiakkaan tarpeet ja lähtötason yritysneuvoja voi 

tuottaa palvelun asiakkaan lähtökohdista auttamalla esimerkiksi konkreettisesti lomakkeiden 

täytössä tai neuvomalla prosessin venäjäksi tai englanniksi asiakkaan omalla kielellä.  

 

Lainan hakeminen pankista helpottuu, kun YritysEspoossa neuvontaprosessissa on käyty läpi 

laskelmat riittävässä laajuudessa. Yritysneuvoja käy asiakkaan kanssa läpi tuotteet tai palvelut, 

niiden hinnoittelun, asiakkaat, toimitilat, vakuutukset, markkinoinnin ja yrityksen perustami-

seen liittyvän prosessin: rahoitustarpeen, yhtiömuodon, nimen ja mahdolliset työntekijät. Tästä 
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syystä asiakkaan liiketoimintasuunnitelma ei aina tule valmiiksi yhdellä tapaamiskerralla, vaan 

tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan. Pankin suhteen asiakkaan osaamisen lisääminen kos-

kee toisinaan hyvin perustavia asioita. Näitä ovat esimerkiksi henkiset resurssit, organisatoriset 

resurssit ja taloudelliset resurssit. Miten toimitaan lainaneuvotteluissa? Mitä pankkeja kannat-

taa kilpailuttaa? Millaiset vakuudet tulisi olla ja millaisia vakuuksia ei pitäisi antaa? Lisäämällä 

asiakkaan ymmärrystä yrittäjänä toimimisesta ja siten luomalla paremmat valmiudet lainaneu-

votteluihin voi yritysneuvonta vaikuttaa positiivisesti luottopäätökseen. 

 

YritysEspoo ja Finnvera muodostavat tärkeän verkoston. Molemminpuoliset yhteydenotot, yh-

teiset koulutukset, lausunnot ja tiedon jakaminen ovat tärkeä osa yhteistyötä. Yritysneuvoja voi 

ehdottaa Finnveran tuotteita: lainaa tai alkutakausta sen mukaan, mikä alkavan yrittäjän rahan 

ja vakuuksien tarve on. Lausunnossa voidaan ottaa kantaa hankkeeseen monipuolisesti ja tukea 

näin lainan saantia. Ketjutettuna prosessina yritysneuvoja suosittaa lainan myöntöä, lainan 

saanti puolestaan voi olla starttirahan saannin ehtona, joten onnistumalla ensimmäisen rahoi-

tuksen saamisessa se vaikuttaa suoraan toisen rahoitusinstrumentin saamiseen. 

 

Asiakas on voinut itse arvioida Tekesin rahoituspalvelun itselleen sopivaksi, tai yritysneuvoja 

voi tulla siihen johtopäätökseen, että jokin Tekesin rahoitusmalli olisi asiakkaalle sopiva. Ar-

kikokemuksen mukaan yritysneuvojan tärkeä rooli asiakkaan suhteessa Tekesiin on rohkaista 

ja opettaa asiakasta asioimaan Tekesin kanssa eli lisätä valmiuksia ulkopuolisen pääoman saa-

miseen. Tekesin palveluihin hakeudutaan nettisivulla olevan tunnustelulomakkeen kautta. Jos 

tunnustelu tuottaa tulosta, Tekesiltä otetaan yhteyttä asiakkaaseen. Yritysneuvoja osaa auttaa 

asiakasta kuvaamaan liikeidean siten, että asiakassuhde Tekesin kanssa käynnistyy. Yritysneu-

voja osaa arvioida valmiina olevan materiaalin määrää, opettaa asiakasta hissipuheen tekemi-

sessä ja kiinnittää asiakkaan huomion kriittisiin kohtiin valmiina olevassa suunnitelmassa. 

Asiakas hyötyy ajansäästönä niissä kohdissa, joissa yritysneuvojan asiantuntemus estää virheel-

lisen hakemuksen tai tunnustelulomakkeen jättämisen. Yritysneuvojalla on käytettävissä lisäksi 

tässä kohden rahoitusalan, erityisesti Tekesin rahoituksen, asiantuntijoita, joille yritysneuvoja 

voi ohjata asiakkaan jatkamaan prosessia. 

 

Yritysneuvoja on rahoituksen asiantuntija, joka tuntee yleisellä tasolla useimmat rahoitusinstru-

mentit ja voi ehdottaa niiden soveltamista kulloiseenkin hankkeeseen tiedossa olevien ehtojen 

mukaisesti. Rahoitusta suunnitellessa uusyrityskeskuksen ja yritysneuvojan roolissa korostuu 

tiedon lisääminen: erilaisista taustoista ja erilaisella osaamisella eteenpäin menevien yrittäjien 
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auttaminen yhdenvertaisesti käytettävissä olevilla ulkoisen pääoman resursseilla. Yritysneu-

voja voi myös arvioida saatuja sijoitustarjouksia ja omistusosuuden suhdetta asiakkaan edun 

näkökulmasta. Kun asiakkaan oppimisprosessissa tieto erilaisista rahoitusmahdollisuuksista li-

sääntyy, asiakkaan neuvottelutaitoa ja -asemaa voidaan vahvistaa. Lisäksi asiakkaalle voidaan 

opettaa muun muassa vivuttamisperiaate eli olemassa olevalla alkupääomalla lisärahoituksen 

kertaantuminen vivuttamalla. Vivutus puolestaan saattaa olla kriittistä yritystoiminnan kasvun 

kannalta tilanteessa, jossa yrittäjä on aloitusvaiheessa ensin käyttänyt omat säästönsä, ja ha-

kiessaan ulkopuolista pääomaa häneltä edellytetäänkin omarahoitusosuutta. Jos omarahoitus-

osuus on tiedonpuutteessa käytetty liian aikaisessa vaiheessa, yritystoiminta voi keskeytyä li-

särahoituksen epäonnistumiseen. 

 

Yritysneuvoja voi auttaa asiakasta laskelmissa ja ohjata asiakkaan asiantuntijaverkostosta löy-

tyvien tilitoimistopalvelujen piiriin. Tilitoimistopalvelujen merkitys korostuu toiminnan alka-

misen jälkeen, koska tilitoimisto huolehtii verojen oikeellisuudesta ja oikea-aikaisesta mak-

suunpanosta. Tilitoimisto konsultoi tarvittaessa asiakasta kriittisissä kohdissa kannattavuu-

desta, maksuvalmiudesta ja investoinneista.  

 

Arkikokemuksen mukaan alkavien yrittäjien suurimmat haasteet koskevat hinnoittelua. Hin-

noittelun perusteiden opetteleminen ei ole helppoa, koska siitä löytyvä materiaali ei ole yksi-

selitteistä. Yritysneuvojan tuoma lisäarvo on pohtia hinnoittelun perusteita. Onko kyse kattee-

seen perustavasta hinnoittelusta, markkinahinnoittelusta vai luovasta hinnoittelusta? Yritysneu-

vojalla olevan kokemuksen mukaan hän pystyy peilaamaan esitettyjä hintoja alalla vallitsevaan 

yleiseen hintatasoon ja ohjaamaan asiakasta oikeaan suuntaan. Yrittäjyyttä suunnittelevien asi-

akkaiden yleisin ongelma on alihinnoittelu ja heikot matemaattiset taidot. Yritysneuvonnassa 

luodaan valmiudet ulkopuolisten palvelujen kilpailuttamiseen ja oman liiketoiminnan kannat-

tavuuden ymmärtämiseen.  

 

Fyysiset toimitilat ovat monelle asiakkaalle liiketoiminnan perusta. Yritysneuvonnassa huomio 

kohdistuu tilojen saatavuuteen mutta myös niiden realistiseen hintaan. Hinta puolestaan vaikut-

taa toiminnan kannattavuuteen ja menestysmahdollisuuksiin. Saatavuudesta yritysneuvojilla on 

tiedossa erilaisia kontakteja ja yhteyshenkilöitä, joilta tiloja voi tiedustella. Yhteistyö kaupun-

kien ja kuntien kanssa on arvokasta, kun kyse on tontista, uudisrakentamisesta tai yrityksen 

sijoittamisesta valmiisiin tiloihin. Kunta ja kaupunki pysyvät paikallaan, mutta luomalla yritys-
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toiminnalle sopivaa infrastruktuuria saadaan alueelle uusia yrityksiä ja siten myös uusia työ-

paikkoja. Espoossa oli erittäin onnistunut kokeilu oman tilakoordinaattorin palkkaamisesta. Ti-

lakoordinaattori oli osa asiantuntijaverkostoa. Tilaa etsivä sai hinta- ja paikkatietoon perustavaa 

palvelua vuokrattavissa olevista tiloista, ja palvelun hyödyntäminen toi asiakkaalle merkittävää 

ajansäästöä. Lisäksi se kasvattaa asiakkaan osaamista valinta- ja neuvottelutilanteeseen. 

 

Yritysneuvonta tuo alkuvaiheessa korvaamatonta ajansäästöä, kun yritysneuvoja tietää tai aina-

kin etsii vastauksia hyvinkin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, kuten siihen, mistä löytää lähi- ja 

luomutuotteita, lasten vaatteisiin soveltuvia oikealla sertifikaatilla varustettuja kankaita, kierrä-

tysmateriaaleja, tuotantolaitoksia, protopajoja ja niin edelleen. Tähän liittyy oleellisesti ymmär-

rys ja kyky hallinnoida koko toimitusketjua. Lisäksi yritysneuvojalla on valmiina tietoa erilai-

sista teknologisista ratkaisuista, joita ovat esimerkiksi ajanvarausjärjestelmät, kotisivut, sosiaa-

lisen median soveltuvat muodot, laskutusohjelmat, portaalit ja kassajärjestelmät maksupäättei-

neen. Asiakas voi saada yhdellä käynnillä erittäin kattavan tietopaketin yhteystietoineen palve-

luja tuottaviin asiantuntijayrityksiin. 

 

Yritysneuvoja käy läpi henkilön koulutus- ja työhistorian. Yksittäisenkin yrittäjän kohdalla esi-

merkiksi rahoittajat ovat kiinnostuneita hakijan substanssiosaamisesta, ja jos se esitetään riittä-

vän yksityiskohtaisesti, siitä voi olla rahoituspäätöksen kannalta etua. Toisinaan ollaan myös 

tilanteessa, että yritysidea vaatisi alan osaamista, mutta yrittäjäksi aikovalla ei sitä ole. Tällöin 

yritysneuvoja voi esittää erilaisia vaihtoehtoja puuttuvan tiedon hankkimiseksi. YritysEspoon 

Yrittäjyys vaihtoehtona -tilaisuudet vahvistavat yrittäjäksi aikovan henkisiä resursseja. Tiedon 

ja koulutuksen lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden tavata muita vastaavassa tilanteessa olevia 

henkilöitä ja luoda kontakteja ja suhteita tulevaisuutta varten.   

 

Yritysneuvoja auttaa asiakasta luomaan suhteet ulkopuolisiin toimijoihin vahvistamalla asiak-

kaan valmiuksia. Käytössä oleva asiantuntijaverkosto mahdollistaa suositukset ulkopuolisen 

verkoston luomiseksi ja suhteiden solmimiseksi esimerkiksi juristin, tilitoimiston, mainostoi-

miston tai IPR-asiantuntijan kanssa. Yritysneuvoja tuntee useimmiten alueelliset vientiin liitty-

vät osaajat eri maittain, erilaiset teknologisten ratkaisujen toimittajat tai tietää potentiaaliset 

asiakkaat ja heidän yhteyshenkilöndä, joihin voi olla yhteydessä. Yritysneuvoja tuo lisäarvoa 

asiakkaalle tunnistamalla tarpeet ulkopuolisten toimijoiden palvelujen hyödyntämisestä. Arki-

kokemuksen mukaan esimerkiksi juridiset sopimukset eivät ole asiakkaalle tuttuja ja ymmärrys 

omista tarvittavista sopimuksista on heikko tai sitä ei ole lainkaan.  
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Yritysneuvonnassa voidaan käydä läpi, mitä lupia tulee olla, mitä ilmoituksia pitäisi tehdä ja 

keneen tulisi olla näissä tilanteissa yhteydessä. Yritysneuvoja osaa auttaa viranomaisten kanssa, 

kuten ympäristöterveydessä, varhaiskasvatuksessa, rakennusvirastossa tai aluehallintoviras-

tossa asioinnissa. Paikallisena toimijana YritysEspoon etu ovat läheiset suhteet Espoon kau-

punkiin ja sen elinkeinojohtajaan ja elinkeinopäällikköön, jotka jakavat osaltaan tietoa uusista 

hankkeista ja toimenpiteistä. Samoin Kirkkonummen kunta ja Kauniaisten kaupunki ovat kuu-

kausittain yhteydessä ja saavat jatkuvasti tietoa toiminnasta, mutta myös tuottavat tietoa oman 

alueensa muutoksista. Asiakas oppii asioimaan viranomaisten kanssa ja saa hyvät valmiudet 

jatkossakin oma-aloitteisesti tarttua toimeen paperiasioiden hoitamiseksi. 

 

Osakeyhtiöiden perustamisessa yritysneuvoja osaa katsoa perustettavaa yritystä laaja-alaisem-

min ja pidemmällä aikaperspektiivillä kuin asiakkaat. Myönteisen yritysilmapiirin luomiseksi 

ja toimivan yrityskulttuurin pohjustamiseksi yritysneuvoja voi käydä läpi tulevien osakkaiden 

kanssa osakassopimuksen merkityksen ja sisällön kriittiset kohdat. Yritysneuvoja osaa puhua 

perustamisvaiheeseen liittyvästä avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, kuten siitä, miksi osak-

kailla pitäisi olla oma vastuualue ja miten päätökset syntyvät. Hyvin usein yritysneuvoja voi 

vaikuttaa perustettavan osakeyhtiön osakepääoman määrään, jos siitä ei ole ollut oikeaa käsi-

tystä, tai osakemääriin tai osakkeiden jakoon osakkaiden kesken. Arkikokemuksen mukaan eri-

ikäiset ja erilaisista lähtökohdista tulevat osakkaat kokevat keskustelun ulkopuolisen johdatta-

mana turvallisena tapana kysyä itseään askarruttavia kysymyksiä. Keskustelu auttaa joukkoa 

kehittymään ja kehittämään yritystä yhdessä. Sitoutumalla yritykseen he luovat yritykselle kil-

pailuetua alan muihin toimijoihin nähden. Kuten aiemmin todettiin, organisatoriset resurssit 

käsittävät yrityksen kulttuurin ja ilmapiirin, organisaation rakenteen sekä arvostetut brändit 

(Morgan et al. 1999, 284). 

 

Pelkkä resurssi ei yksinään riitä, vaan sitä varten asiakkaalla on oltava riittävä osaaminen ja 

riittävät valmiudet hyödyntää käytössä olevia resursseja. Asiaa aikaisemmin tutkinut Wester-

holm tutki pienyrittäjien käsityksiä tarvittavista valmiuksista ja kiteytti ydinvalmiudet yhteen 

kaavioon: 
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Kuva 14. Ydinvalmiudet pienyrittäjien itsensä arvioimina, mukaillen Westerholm (2007). 

 

Kuvio täydentää Pihkalan kaaviossa 7 esittämää resurssikiertoa. Kyse on resurssien ja osaami-

sen yhdistämisestä eli siitä, että yritys voidaan perustaa ja että se menestyy markkinassa. 

 

YritysEspoon asiantuntijaverkosto on monipuolinen ja kattava. Yritysneuvojat antavat yhdelle 

asiakkaalle keskimäärin kolme lähetettä eli jakavat hyvin tietoa ulkopuolisista asiantuntijapal-

veluista ja auttavat siten yrittäjää verkostoitumaan yhteistyökumppaneiden kanssa. Kysytyim-

piä asiantuntijoita ovat juristit, kirjanpitäjät ja vakuutusyhtiöt. Vakuutusyhtiön roolin selittää 

YEL eli yrittäjäeläkevakuutuksen lakisääteisyys. Juristien ja tilitoimiston osalta jokainen yri-

tysneuvoja myy idean siitä, että ulkopuolinen tilitoimisto on erittäin tarpeellinen, ja olisi myös 

hyvä, että juristi laatisi sopimukset kerralla oikein. Asiantuntijat ovat tärkeitä, ja erityisen tär-

keää on, että valitut asiantuntijat ovat laadukkaita ja osaavat palvella alkavia yrittäjiä heidän 

erityistarpeistaan käsin.  
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Yritysneuvoja tuntee eri alojen toimijoita ja erilaisia teknisiä vaihtoehtoja tuotekehityksen tu-

eksi. Yritysneuvojilla on erilaisia kanavia, kuten Tuoteväylä, idean arvioimiseksi ja uutuusar-

von selvittämiseksi. Lisäksi asiantuntijaverkostossa on erilaisia asiantuntijoita tuotteen suojaa-

miseksi. IPR-asiantuntija voi tutkia muun muassa, onko vastaavia ideoita patentoitu aiemmin, 

jolloin yrittäjä säästää kustannuksiaan, kun patenttia ei haeta tuotteelle, joka on jo rekisterissä. 

 

Resursseista yllättävän tärkeäksi nousivat tilat. Jos pohtii Carterin PSED-tutkimuksen toimen-

piteiden vaiheita, tilat ovat tärkeässä asemassa. Tilat ovat mielenkiintoinen resurssi kaupunkien 

ja kuntien näkökulmasta. Yritys sijoittuu sinne, mistä se löytää tilat. Ennen YritysEspoon tila-

koordinaattorikokeilua asiakkaiden oli hankala löytää oikea viranomainen kaupungin organi-

saatiosta.  Kokeilu osoitti, että tämäntyyppisillä palveluilla uusia yrityksiä saadaan alueelle. 

 

Yritysneuvonnan lisäarvo asiakkaalle syntyy siitä, että yritysneuvoja voi sparrata konkreettisen 

tuotteen kehittelyssä tai auttaa palvelun tuotteistamisessa. Yritysneuvoja tuntee tyypillisimmät 

markkinointi- ja myyntikanavat ja voi auttaa valitsemaan sopivimman markkinointi-ja myynti-

strategian. Arkikokemuksen mukaan useimmiten asiakkaat pohtivat asiakkaiden hankintaan 

liittyvää problematiikkaa ja vain harvoilla on kokemusta oman tuotteen tai asiantuntijapalvelun 

myynnistä. Tässä painoarvo on asiantuntijaverkostolla, josta löytyvät markkinointiviestinnän 

asiantuntijat, kotisivujen ja yrityksen graafisen materiaalin suunnittelijat ja sosiaalisen median 

erityisosaajat.  

 

Yritysneuvonnassa voidaan lisätä asiakkaan markkinointikykyyn liittyviä valmiuksia autta-

malla asiakassegmentoinnissa ja pohtimalla markkinoinnin keinoja. Sosiaalinen media on tär-

keä osa markkinoinnin nykypäivää, ja asiakkaan osaaminen lisääntyy sosiaalisen median hyö-

dyntämisestä. Asiakas saa myös lisää valmiuksia lähestyä omia asiakkaitaan, kun hän neuvon-

nan jälkeen paremmin ymmärtää markkinointiin ja myyntiin liittyvät lainalaisuudet. 

 

Resurssien osalta pohdintaa aiheuttaa markkinoille tulo. Missä laajuudessa ja miten tarkasti 

YritysEspoon pitäisi laatia asiakkaan kanssa markkinointisuunnitelma ja markkinointistrate-

gia? Riittääkö tässä se, että asiakas ohjataan asiantuntijalle, vai tulisiko tätä varten olla erillinen 

työkalu? Samoin on tuotteen osalta: voidaanko luottaa ulkopuoliseen osaamiseen, vai pitäisikö 

tämän aihealueen koulutusta suunnitella yritysneuvojille erikseen? Nämä voisivat olla sopivia 

jatkotutkimuksen aiheita. 
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6.3. Toimialat 

 

Yleisesti ottaen asiakkaiden liikeideat ovat muuttuneet innovatiivisempaan suuntaan 2010-lu-

vulla. Kuten alussa mainittiin, teknisen kehityksen ansiosta tiedon kulku on nopeutunut ja tren-

dit tavoittavat yrittäjät ympäri maailmaa samanaikaisesti. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 

avata asiakkaiden innovatiivisimpia ideoita, koska tutkimuksen edetessä kävi hyvin ilmi, että 

yrityksen perustamisprosessit ovat yksilöllisiä ja kestävät toisilla pidempään kuin toisilla. Yri-

tysneuvonta on luottamuksellista eivätkä asiakkaiden ideat ole julkisia.   

 

Tutkimustulokset vahvistavat, että Espoon (ja Kirkkonummen ja Kauniaisten) perustetuista yri-

tyksistä suuri osa on konsulttiyrityksiä. Vuosina 2006–2016 kaikista perustetuista yrityksistä 

lähes 10 prosenttia oli konsulttiyrityksiä. Toiseksi eniten perustettiin erilaisia ict-alan yrityksiä. 

Ict-alan yrityksiin luettiin mukaan sekä tietokoneisiin liittyviä palveluja tuottavat yritykset että 

mobiiliapplikaatiot ja peliala. Peliala on yllättävän vaatimaton neuvontakohde, kun ottaa huo-

mioon sen, että Espoosta ovat lähtöisin sekä Angry Birds että Supercell. Se selittynee sillä, että 

opiskelijapiireissä on omat kiihdytysohjelmat mentoreineen, joten tarvetta ulkopuolisille toimi-

joille ei ole. Rakennusalan yrityksistä osa oli ehtinyt kasvaa merkittävään liikevaihtoon muuta-

massa vuodessa. Hyvä yksityiskohta oli Kirkkonummen neuvonta-asiakkaat, joista enemmistö 

oli naisia, ja perustetuista yrityksistäkin enemmistö oli naisten perustamia samassa suhteessa. 

Toimialoina heillä olivat etenkin päiväkodit, kauneusalan yritykset ja käsityöammatit. Usein he 

perustivat yrityksen myös yhdessä puolisonsa kanssa. 

 

Henkilökohtaiset palvelut (hieronta), parturi-kampaamot ja kauneudenhoito ovat suosittuja 

aloja. Espoossa sijaitsevissa ammattikouluissa ja ammattikorkeakouluissa on useita niitä kou-

luttavia linjoja. Näillä toimialoilla ei ole juurikaan palkkatöitä, joten lähes ainoa tapa työllistyä 

on perustaa oma yritys. Toimialoissa näkyy tarkasteluajanjakson loppupuolella kaksi selvää 

trendiä: urheiluun ja liikuntaan liittyvät palvelut olivat kasvussa. Hyvältä näyttämisen ja itses-

tään huolehtimisen trendi liittyy kasvaneeseen muotibloggaamiseen ja median luomaan kuvaan 

menestyjistä. Toinen trendi oli taiteelliseen luomiseen ja omilla käsillä tekemiseen liittyvät yri-

tykset. Leipojat, tuunaajat ja ruokahifistelijät yleistyivät. Itse tehty, käsin tehty, kestävä kulutus 

ja kierrätys olivat neuvonnassa yleisiä aiheita ja niistä syntyi kohtuullisesti myös yrityksiä. 

Myös eläimiin liittyvät yritysideat neuvonnassa yleistyivät. Vuoden 2016 lopussa kuluttajatut-

kimuksen mukaan Suomessa oli 800 000 koiraa ja 170 000 ratsuhevosta. Trimmaamot, koira-
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koulut, koirien päiväkodit ja ketjuliikkeet yleistyivät. Ne eivät näy tilastoissa omana ryhmä-

nään, koska toimialaksi on merkitty joko vähittäiskauppa tai muualla luokittelemattomat hen-

kilökohtaiset palvelut. 

 

Maahanmuuttajien markkinoille tulon vuodeksi näyttäisi muodostuvan vuosi 2009. He valtasi-

vat muutamia toimialoja, kuten siivousalan. Arkikokemuksen mukaan se johtuu siitä, että isot 

ketjut ohjasivat kaikki työntekijänsä perustamaan oman toiminimen ja jatkamaan siivousta sen 

alaisuudessa. On myös tärkeää huomata, että sen vuoden jälkeen siivoustoimiala ei enää nous-

sut kärkeen maahanmuuttajien perustamien yritysten tilastoissa. Maahanmuuttajien toimialat 

eivät merkittävästi poikkea kantasuomalaisten toimialoista. Kahvila-ravintolatoimiala on maa-

hanmuuttajien suosiossa, ja sitä kasvattavat osaltaan kantasuomalaiset asiakkaat, jotka ovat tot-

tuneet etnisiin ruokiin matkustellessaan. Vuosi 2016 suurena maahanmuuttovuotena synnytti jo 

maassa oleville halun perustaa erilaisia yrityksiä auttaakseen maahan tulleita. Tulkkaus- ja 

käännöspalvelut, kotouttamispalvelut ja erilaiset ruokaideat nostivat päätään. Ensimmäisten 

maahanmuuttajien seuraava sukupolvi on jo tullut neuvonnan piiriin. 

 

6.4. Liiketoimintasuunnitelman tekeminen 

 
Kun asiakas tulee neuvontaan, koska ei osaa tehdä liiketoimintasuunnitelmaa, kyse ei ole tai-

doista vaan tiedon puutteesta. Asiakas ei osaa jäsentää omaa ideaansa eikä selkiyttää omaa toi-

mintamalliaan. Paperille ei synny tekstiä, koska asiakas ei osata muotoilla tuotetta tai palvelua 

sellaiseen muotoon, että sen voisi esittää julkisesti. Resurssipatterista todennäköisesti puuttuu 

muitakin osia, kuten tilat, logistiikka tai päämies. Hintatietoja ei ole, joten laskelmia ei voida 

täyttää.  

 

Yrityksen suunnittelu ei ala liiketoimintasuunnitelman laatimisesta, vaan ensin mietitään tuo-

tetta tai ideaa, sitten hankitaan lisätietoa yrittämisestä, luodaan visuaalinen kuva yrityksen toi-

minnoista, hankitaan rahoitus ja sitten vasta kirjoitetaan liiketoimintasuunnitelma. Samalla kun 

asiat selkiytyvät, yrittäjäksi aikovan osaaminen ja valmiudet kasvavat ja siten voi ehkä välttää 

alkavan yrittäjän perusvirheitä (väärät sopimukset, sinisilmäisyys, nettihuijaukset ja niin edel-

leen). Koulutusta ja tiedon lisäämistä voisi käyttää pohjana myös neuvonnan sisällön muutta-

misessa konsultoivampaan suuntaan. Aikataulullisesti tiukka, laskelmien tarkistusta varten 
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sovittu tapaaminen ei tuo paljon lisäarvoa asiakkaalle. Kokonaiskuvan hahmottaminen ja sprar-

raus ovat tulevaisuuden neuvonnan kulmakiviä. 

 

6.5. Yhteenveto 

 
Yritysneuvonta tarjoaa asiakkaille hyvän taustatuen yrityksen perustamiseen. Yritysneuvonta 

palvelee asiakkaita tasapuolisesti ikään, sukupuoleen tai kansalaisuuteen katsomatta. Yritys-

neuvonta kattaa kaikki toimialueet, mutta tässä tutkimuksessa YritysEspoon osalta oli mielen-

kiintoista nostaa erikseen esiin konsulttiliiketoiminta ja ICT-ala. Aiemmin on tiedetty, että Yri-

tysEspoon asakkaista merkittävä osa perustaa konsulttialan yrityksen, mutta ei ole ollut tie-

dossa, mitä kaikkea osaamista nämä yritykset edustavat. Samoin ICT-ala on tunnistettu, mutta 

ei ole ollut selvää käsitystä siitä, miten sen alan toimijoiden liikeideat kuvastavat teknologian 

kehitystä. Tutkimustulokset näiden osalta olivat hyvin selventäviä ja mielenkiintoisia. 

 

Käydessäni tutkimusta varten materiaalia läpi tarkistin muutaman mielenkiintoiselta kuulosta-

neen yrityksen taustatiedot ja löysin aineistosta sekä hyvin menestyneitä että konkurssiin ajau-

tuneita yrityksiä. Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista tietää, miksi osa asiakkaista luopui 

ideastaan ja mikä oli syy neuvonnan kautta perustetun yrityksen lopettamiseen. Toinen iso jat-

kotutkimusaihio voisi olla toimivien yritysten tarpeet uusyrityskeskusten palveluille. Mitä sel-

laista tarjottavaa uusyrityskeskuksen neuvojilla voisi olla, mikä palvelisi toimivia yrityksiä? 

Mitkä olisivat ne strategiset kumppanuudet ja osaamisen lisääminen, mikä tuottaisi lisäarvon 

toimivien yritysten neuvonnassa? Kolmas jatkotutkimusaihe voisi olla kyselytutkimus siitä, 

millä perusteella asiakkaat valitsevat palvelun tuottajan. Tätä tietoa voitaisiin hyödyntää tule-

vaisuuden kilpailutilanteissa. Siihen voisivat liittyä kysymykset myös siitä, millaista osaamista 

asiakkaat etsivät ja millaista lisäosaamista yritysneuvojille pitäisi saada. 

 

Loppuyhteenvetona voidaan todeta, että yritysneuvolla on merkittävä rooli osaamisen lisäämi-

sellä ja valmiuksien lisäämisellä aloittaville yrittäjille. YritysEspoossa lukujen valossa toiminta 

on tehokasta ja yrittäjyyttä tukevaa. Yritysneuvonta on kunnan ja kaupunkien väylä yrittäjyy-

den tehokkaaseen edistämiseen. 
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LIITE 1, Ict-alan toimialat 2006–2016 
 

2006 

• mikrotukipalvelut 

• koodausta alihankintana 

• tietokonemyynti ja huolto 

• tietotekniikan koulutus 

• tietoturva 

• tietotekniikan konsultointi 

• ulkoistus 

• testaus 

• palvelut musiikkialalle 

• nettimarkkinointi 

• tietoliikenneasennukset 

• Microsoftin tuotteet 

• ohjelmistoala 

• laitteisto- ja ohjelmistokonsultointi 

 

2007 

• mikrotukipalvelut 

• apua ohjelmistokehitykseen 

• tietokoneohjelmistojen protot 

• käyttöönotto ja ongelmatilanteet 

• tietotekniikan laitteiden huolto & asennustyö 

• IT-konsultointi 

• it-päällikköpalvelut 

• IT-arkkitehtuuri, sovellukset ym 

• media ja markkinointi päätelaitteilla 

• Web- sivujen teko 

• laajakaistaverkon rakentaminen, hallinnointi ja ylläpito 

• digitaalisten laitteiden neuvonta sekä IT-ala 

• Virtual-Styler ohjelmiston myynti ammattikouluille ja yrityksille 
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• SAP-konsultointi 

• tietotekniikan projekti-palvelut 

• internet asiat 

• internetin "siivouspalvelut" 

• internet-palvelut (markkinointi ja mainonta) 

• mobiiliohjelmat 

• mobiilipalveluohjelmistot pankeille 

 

2008 

• mikrotukipalveluja sekä koti- että yrityspuolelle 

• ohjelmistoalan oy 

• ohjelmistokehitys 

• ohjelmistomyynti, konsultointi (Franchaise) 

• liikunta -ja hyvinvointiteknologian ratkaisut (ohjelmistokehitys) 

• viestintä ja yrityspelisimulaatio 

• tietojärjestelmäpalvelut 

• tietokoneiden puhdistus 

• tietoliikenneratkaisujen myynti 

• www-sivujen suunnittelu ja toteutus 

• piirikorttien graafisen testausohjelman kehittäminen 

• tieto- ja teletekniikan palvelut ja niiden laitteiden jälleenmyynti 

• rekrytointiin tarkoitettu netti(IT)-palvelu 

• web-suunnittelu 

• internettiin liittyvää 

• konsultointi 

• projektit 

• grafiikkaohjelmisto 

 

2009 

• oma ohjelmisto 

• internetkilpailu musiikin alalle 

• paikkatietojärjestelmien ym. palvelut 
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• atk-palveluyritys 

• BI (Business Intelligence), raportointi ja tietovarastoratkaisujen suunnittelu, toteutus ja 

koulutus 

• hakukonemarkkinointia, hakukoneoptimointia ja myyntiä 

• internetpalvelut 

• kuluttajaelektroniikan ja it:n rajapintaan liittyvä it-alan yritys 

• IT markkinointi ja viestintä 

• mobiilialan tuotekehitys- ja markkinointi 

• nettipohjainen hyvin laaja kanta-asiakasjärjestelmä 

• net-Web Studio 

• ohjelmistokoodaukseen ym. liittyvä yritys. 

• räätälöityjä ohjelmia (sovelluksia) pk-yrityksille, lähinnä rakennuspuolelle 

• tietokoneiden kasaamista ja myyntiä yrityksille ja yksityisille, atk-huoltoa esim. van-

huksille yms. 

• tietokoneohjelmien teko, av-alan ohjelmointia ja suunnittelua, ohjelman myyntiä 

• tietotekniikka- ja media-alan yritys 

• IT-alan alihankinta 

• it-alan standardointiin, tietoturvaan, jatkuvuussuunnitteluun ym. liittyvä yritys 

• it-alan sovellusmyyntiä, myös omia tuotteita 

• it-alan yritys, webbisivuja yms. 

• it-yritys, software ym.mobiiliapplikaatiot 

 

2010 

• laatu 

• hupiohjelmien myynti kuluttajille 

• suunnittelu 

• sähköinen laskutus 

• verkkokaupan apu kuluttajille 

• mobiilisovellukset älypuhelimeen 

• tiimityövälineet 

• ohjelmisto 

• Mac-koneiden tukipalvelut, hakukoneoptimointi ym 
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• tiedonhallinta järjestelmäintegraatiot 

• ohjelmistomyynti 

• käyttöosaamista 

• Microsoft-tuotteet 

• datapalvelut 

• mobiilipalvelut 

• media 

• nettikauppa 

• mainostilan myynti netissä 

• chat 

• uutisnettiportaali 

 

2011 

• tietojenkäsittelysofta 

• verkkomarkkinointi 

• ohjelmistotuotanto 

• sähköiset uutiskirjeet 

• asiakirjatuotanto 

• matematiikkasovellus 

• pelisovellukset pc:lle 

• SAP rajapinnat 

• datan keräys 

• digitaalisten av ym teknologioiden maahantuonti 

• CRM 

• ratkaisut luoville aloille 

• projektinjohto 

• kokonaisarkkitehtuuri ja prosessikehitys 

 

2012 

• mobiilipelit 

• applikaatiot 

• nettisivut 
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• ohjelmistoalihankinta 

• hotelleille suunnattu internetpalvelu 

• mobiilikaupankäynti 

• mobiililaitepalvelut 

• ohjelmistokehitys 

• äänitekniikka 

• kotisivut 

• strateginen ennakointi ja asiakkaiden elämystason mittarointi tuotannollisille yrityksille 

• videot it alan konsultointi 

• tietokonehuolto 

• ohjelmistokonsultointi 

• nettipohjainen sovellus 

• ict-projektipäällikkö 

• it-prosessien johtaminen ja kehittäminen 

• ohjelmisto 

• laitteisto ja ohjelmisto 

• pilvipalvelut 

• nettirekry 

 

2013 

• ohjelmistot 

• pelituotanto 

• rakennusalan ohjelmisto 

• geokätköily mobiilisovellits 

• sadut mobiilisti 

• some rajapinnat 

• matkailusivusto 

• rekrytontiohjelma 

• pelejä tableteille 

• pelistudio 

• kotisivut koodaus ym 

• eläinhoitoportaali 
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• videopelifirma 

• ohjelmistoalihankintaa 

• atk-alan konsultointi 

• hakukoneoptimointi 

• autoalan ohjelmistot 

• järjestelmäauditoinnit 

• laitteet 

• verkot, laitteet ym 

• it-päällikköpalvelut 

• secondhand/ vertaismarkkinat 

• markkinointi 

• videopelifirma 

• toimistokuulokkeet 

 

2014 

• mobiilikirjat 

• ohjelmistot 

• kielten opetusohjelma 

• crm ohjelman myynti 

• web-sivustojen kehittäminen ja analytiikka UX  

• open source 

• suunnittelu 

• peli 

• interaktiivinen tv 

• internet sisältöjä 

• aurinkoenergia 

• opetusohjelmisto 

• sähköalan it-konsultointi 

• integraatiot ja räätälöinnit 

• testaus ja dokumentointi 

• open source solution 

• elämys ja kokemuspalvelut verkkokaupan asiakkaille 
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• it-projektit 

• kyberturvallisuus 

 

2015 

• dataliikenteen analysointi 

• koulutuksen mobiilipelit 

• musiikkisovelluksia 

• ohjelmisto ja mobiili 

• mobiilisovellus 

• digipalvelut 

• älypelit mobiili 

• hankintajärjestelmät 

• videopelit eri alustoille 

• taloyhtiöiden yhteistilat sovellus 

• peli 

• peli 

• Microsoft 365 

• lääkärihinnat netissä 

• asiakastutkimukset 

• kilpailutusportaali 

 

2016 

• peli 

• ohjelmistojen suunnittelu 

• rakennusalan ratkaisut 

• sosiaalisen median työkalut 

• markkinapaikkasovellus 

• juhlasuunnittelutyökalu netissä 

• myynnin edistäminen 

• avoimen lähdekoodin ohjelmistoproejktit 

• projektinhallinta ja palvelumuotoilu 

• terveyssovellus 
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• verkkopalvelu 

• käyttöliittymäsuunnittelu ja digitalisointi 

• apteekkialan ratkaisut 

• energian kilpailutussovellus 

• järjestelmäintegraatiot, prosessien digitalisointi, laskentakapasiteetin hallinta 

• spinnoff -sovellus 

• webdesign 

• tietoturva 

• alihankinta 

• koodaus 

• mobiiliapplikaatiot 

• konsultointi 

• portaali 

• kryptovaluutta 

• kuvapankki 

• myyntiportaali 
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LIITE 2 Konsulttiliiketoiminnan toimialat 2006–2016 
 

2006  

• Vierailuohjelmat Suomeen  

• pk-yr kansainvälistyminen  

• suomi-venäjän kaupan koulutus  

• tietojenkäsittely  

• työvoimaa ulkomailta  

• teleoperaattorit ulkomailla  

• liikkeenjohdon 

• ulkomaisten yritysten tulo Suomeen  

• päästölaskenta, hiilijalanjälki  

• hankinnat, ulkoiset resurssit  

• laatu  

• muu liikkeenjohto  

• työnohjaus, kriisit  

• pikaruokaketjun liikkeenjohdon  

• markkinointijohdon  

• liikkeenjohdon 

• sairaalavälineet, suolahuoneet 

• konsultoinnin kattojärjestö  

• yritysjohdon arviointi  

• rahoituskonsultointi  

• laatu  

• yhteiskunnallinen  

• varainhoito ja verotus  

• elektroninen sodankäynti  

• johdon koulutus  

• outplacement  

• kehitysyhteistyö  

2007  

• lobbaukseen keskittyvä  
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• muu liikkeenjohdon  

• digimarkkinointi  

• metsäteollisuus  

• kulttuurivaihto suomi-korea  

• HR  

• fasilitointi  

• innovaatiojohtaminen  

• pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen  

• markkinointi  

• urheilujärjestöille  

• tapahtumat  

• HR  

• kustannusala  

• elektroniikan tuotteistamisen alueella  

• koulutus  

• myyminen  

• paperituotteet, graafinen suunnittelu, konsultointi  

• vaikeuksissa olevien pienyritysten konsultointi  

• kulttuuritoiminta.  

• terveydenhuolto ala  

• suomalaisille yrityksille Baltiassa  

• tutkimusassistenttipalvelu  

2008  

• työnohjaus  

• projektikonsultointi  

• yritysidentiteetti ja pakkaukset  

• henkilöstö  

• it-tuki  

• työkyky  

• muu liikkeenjohdon  

• konsultointi Kiinaan  

• elämyskonsultointi  
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• henkilöstön työnohjaus  

• hiilidioksiidipäästöt  

• kansainvälinen kauppa  

• sijoitustoiminta  

• kansainvälistymispalvelut  

• venäjä/ rahoitus  

• lifecoach  

• logistiikan ja liikkeenjohdon konsultointia  

• maustekauppa ja suurkeittiöiden konsultointi ja koulutus  

• myynti- ja rekrytointikonsultointi  

• rakennusalan konsultointi ja hankekehitys  

• ravintola-alan konsultointia  

• tietoliikenne konsultti  

• turva-alan konsultointi ja suunnittelu: lukitusala  

• työhyvinvointiin liittyvä valmennus  

• verkkoliiketoiminnan kehittäminen, koulutus/konsultointi  

• vihersuunnittelu  

• ympäristö- ja laivatekniikka  

• yritysjohdon   

• yritysten henkilöstöosastoille suunnattu konsultointi ja koulutus  

• yritysvastuu  

• kiinteistön hallinta- ja konsultointi  

• rakennuskonsultointi  

• sähköasennusten työjohto, valvonta ja konsultointi  

2009  

• strategian jalkautus  

• paikannukseen liittyvä  

• asiakkuuksien, myynnin ja markkinoinnin hallintaa eli liikkeenjohdon konsultointiyri-

tys.  

• energia-alan konsultointipalvelut  

• valmennuspalvelut työhyvinvointi  

• liikkeenjohdon ja logistiikan konsultointiyritys  
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• lähinnä ulkomaisille yrityksille  

• puhelinalan liikkeenjohdon konsultointipalvelut.  

• rekrytointikonsultointiyritys  

• strategiseen suunnitteluun ja myyntiin liittyvät konsultointipalvelut  

• tietokoneisiin, ITC:hen ja telekommunikaatioon liittyvä konsultointi  

• tietotekniikka-alan liikkeenjohdon konsultointia  

• tietotekniikkaan ja radioon/tv:n lähetysjärjestelmiin liittyvää konsultointia ja asiantun-

tijapalveluita  

• uniohjauspalveluita (unien ymmärtämistä) tarjoava koulutus- ja konsultointialan yritys

  

• konsultointi yrittäjyyskasvatuksen, koulutuksen ja työyhteisökoulutuksen konsul-

toinntia sivutoimisesti  

• yritysjohdon konsultointipalvelut  

• konsultointi-, koulutus- ym. palveluja  

• terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalvelut mahdollisia (sairaanhoitajan pätevyys)  

• internet telecommunication community  

• konsultointia ja kielenkääntämistä  

• konsultointia ja veneilytarvikkeiden maahantuontia  

• opettajien sosiaalisen median ja tietokoneen käytön opastus  

• työnohjausta/työyhteisökonsultointia  

• konsultointiyritys  

2010  

• talousneuvonta, vuokrajohtaja  

• muu liikkeenjohdon  

• kaupan alan osaamista 

• työnohjaus  

• projektinjohto  

• henkilöstöjohtaminen, coaching  

• laatu  

• markkinointi  

• johdon suora haku  

• suunnittelu  
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• palkitseminen  

• markkinointistrategia  

• henkilöstö  

• onnellinen työyhteisö  

• BI, venäjän väliset liikesuhteet  

• markkinointi  

• työnohjaus  

• osaamisen johtaminen  

• hitech  

• sähköelektroniikka  

• työelämävalmennus  

• kv, yrityskaupat, Venäjä  

• sopimusjuridiikka, myös venäjä  

• coaching  

• rahoituspäällikkö vuokrattava  

• viestintä  

• kiinteistö  

• älytalojen sähköistys  

• sähkövoimatekniikka  

• sähkösuunnittelu  

• kuntoarviot  

• teollisuus, laivanrakennus  

• paikkatiedon hyödyntäminen  

• liiketoiminnan kehittäminen  

• testauspalvelut  

• liiketoiminnan kehittäminen  

• kaivosala  

• viher  

2011  

• johdon konsultointi  

• palveluliiketoiminta  

• liikkeenjohdon valmennus  
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• huonekaluteollisuus venäjän markkina  

• viestinnän sparraus  

• liiketoiminnan kehittäminen  

• myyntikoulutus  

• kiinteistöt ja vähittäiskauppa  

• muu liikkeenjohdon  

• webdomainit, sisältö  

• yritysjohdon konsultointi  

• myynnin ja markkinoinnin  

• yrityskaupat, strateginen johtaminen  

• patenttien voimassaolo, IPR  

• sivut, juridiikka  

• kemikaali-ala  

• media-alan b to b  

• kansanvälistyville yrityksille  

• high tech  

• henkilöstöhallinta  

• telekommunikaatioala  

• viestintä  

• ympäristöjohtaminen  

• coaching  

• tietoturva  

• myynti asiakaspalvelu  

• esimiesvalmennus  

• organisaatiopsykologian  

• työyhteisötaidot  

• yrityksen nimipalvelu  

• vuokrajohtajat/projektipäällikkö  

• rekryt ointi 

• muu liikkeenjohdon  

• strategia  

• business coach  
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• tietoisen liiketoiminnan konsultointi  

• työyhteisökoulutus  

• uravalmennus  

• muu liikkeenjohdon  

• prosessilaitosten suunnittelu konsultointi  

2012  

• liiketoiminnan tervehdyttäminen  

• muu liikkeenjohdon  

• koulutusosaamisen vienti  

• ketterä johtaminen  

• asiakaskokemusten ja tiedon keräämisen  

• esimiesvalmennus  

• strategia  

• ulkomaiset öljy-yhtiöt  

• kiinteistövälitys  

• paperiteollisuus  

• ict-ala  

• talousjohtajakonsultointi  

• tapahtumamarkkinointi  

• kilpailukyky  

• it-konsultti  

• lääketieteellinen markkinointiviestintä  

• motivaatiovalmentaja  

• palveluliiketoiminta  

• kone ja prosessisuunnittelu  

• tietotekniikan alihankinta portaali  

• psykologi, valmennus  

• terveys ja hyvinvointi  

• ympäristöverkkokauppa  

• it, BI, ohjelmistokehitys  

• työkalut johtamisen valmennukseen  

• matkailuala  
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• liiketoimintamallien kehittämispalvelut   

• rakennuspuoli  

• teknisen alan konsultointi  

2013  

• yritysvastuu  

• IPR ja patentit  

• it-puolen myyntijohtaja  

• it-alan  

• projektin johto ja it  

• henkilöstöön ja osaamisen  

• muu liikkeenjohdon  

• paperiteollisuus  

• yhteiskunnallinen menestys  

• rekrytointi  

• johdon konsultointi  

• laivanrakennuskonsultointi  

• laivojen peruskorjaus  

• liikkeenjohdon mentorointi  

• yritysvienti Norjaan  

• verokonsultointi  

• työnohjaus  

• murrosikäisten vanhemmat  

• myyntivalmennus  

• viestintä  

• kehittäminen  

• yritysjohdon  

• matkailupalvelujen kehittäminen  

• henkilöstöjohtaminen  

• kehittäminen  

• elämäntaidon valmennus  

• henkilöstöjohtaminen  

• yritysjohdon  
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• liiketoiminnan kasvu start up   

• myynnin  

• coaching  

• myynti johtaminen  

• terveydenhuolto  

• strategiat  

• mindfullnes  

• johdon konsultointi  

• head hunting  

• ict-johdon  

• tuotteistaminen, myynti ja markkinointi ex-Nokian insinööreille  

• rakentamisen  

• tekninen konsultointi  

2014  

• valmennus  

• motoristien webpalvelu  

• markkinointi myynti  

• bioalan yritykset  

• työnhaun ratkaisutoimisto  

• organisaatiokulttuurinmuutos  

• myynnin  

• myyntijohtajuus  

• johdon  

• infran kons.  

• henkilöstö  

• jenkkifirman edustus  

• ketterä johtaminen  

• startupit  

• markkinatutkimus  

• palvelumuotoilu  

• autoalan  

• talous  
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• org laadunhallinta ja tuottavuusohjelma  

• ulkoistettu liiketoiminnan kehitys  

• brändi  

• expatriaattien tulo ja lähtö  

• rekrytointi  

• pelillinen yritysjohdon konsultointi  

• asiakaspalvelu  

• biopolttoaineineet 

2015  

• yhteistyö japanilaisten yritysten kanssa  

• viestintä  

• teknologiayritysten myyntipalvelut  

• rahoituspalvelut  

• ruuan hävikki  

• ravintola-alan  

• taloushallinto  

• venealan  

• teollisuuteen liittyvä  

• myyntiin  

• johtoryhmien  

• myyntivalmennus  

• webmarkkinointi  

• Kiinan  

• kehitysapu  

• sopimuksiin liittyvä  

• muutoshallintakonsultti  

• työnohjaus  

• työhyvinvointi  

• talouspäällikköpalvelut  

• väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisypalvelut   

• uusiutuvat energiamuodot  

• elektroniikkateollisuus  
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• henkilöstövälitys  

• yhteiskuntasuhteet  

• taloushallinto  

2016  

• johtaminen ja työyhteisöt  

• uuden sukupolven johtaminen ja palkitseminen  

• henkilöstö  

• kiinteistö- ja rahoitus  

• avainasiakkuudet  

• päiväkotikonsepti ulkomaille  

• kasvu  

• ulkoistettu markkinointi  

• apteekkialan myynnin  

• business coaching  

• EU-rahoitus  

• digitaalinen markkinointi  

• digitalisaatio  

• kehittäminen  

• myynti  

• tietojärjestelmät  

• kustannuselinkaarilaskenta  

• kasvu  

• palkitseminen  

• pelialan lokalisointi  

• intuitio rekrytoinnin apuna  

• mentaalivalmennus  

• kansainvälistyminen  

• coaching  

• henkilöstöhallinto  

• yrityskumppanuudet  

• työhyvinvointi  

• rahoitus  
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• golf- ja matkailupalvelut  

• vapaaehtoistoiminnan yhdistäminen turvapaikanhakijoihin  

• taloushallinto  

• tiimiyttäminen  
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