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Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella The Body Shopin perustajan Ani-

ta Roddickin kahden elämäkertateoksen tarinoita ja tutkia, mitä hän kertoo 

tarinoissaan naisyrittäjyydestä ja yrityksensä eettisestä liiketoiminnasta. 

Tarinoita analysoitiin ja verrattiin muuhun tutkimustietoon aiheista. Tutki-

mus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimuksen metodologiana käytettiin 

narratiivis-elämäkerrallista tutkimusotetta.  

 

Roddickin tarinat yrittäjyydestä ja liiketoiminnan eettisyydestä myötäilivät 

pääasiallisesti valitsevaa tutkimustietoa. Eroksi löydettiin kuitenkin naisyrit-

täjälle poikkeuksellinen rohkeus ja halu kasvattaa yrityksen liiketoimintaa 

sen perustamishetkestä lähtien. Erona voidaan pitää myös seikkaa, ettei 

Roddick korosta tarinoissaan perhettä. Yrityksen yhteiskunnallisissa vas-

tuissa The Body Shop on tarinoiden mukaan ollut aina esimerkillinen 

suunnannäyttäjä ja edelläkävijä.  
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The goal of this study was to examine the two biographies of Anita Rod-

dick, the founder of the Body Shop. The purpose was to research what 

she narrates about women entrepreneurship and her company’s ethical 

business. The narratives were analyzed and compared to remaining stud-

ies. The research was qualitative and the research method used was nar-

rative-biographical viewpoint.  

 

Roddick’s narratives about entrepreneurship and ethical business followed 

mainly the current research. Differences found were the exceptional cour-

age and eagerness for a woman entrepreneur to expand the business 

from the beginning. Difference was also the fact that family was not given 

much attention in the narratives. According to the narratives, The Body 

Shop has always been an exemplary pioneer in corporate social responsi-

bilities. 
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1 JOHDANTO 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan The Body Shopin perustajan, Anita 

Roddickin elämäkertakirjoja ja tutkitaan, mitä hän kertoo tarinoissaan yrit-

täjyydestä ja eettisestä liiketoiminnasta. Mielenkiintoni tähän aiheeseen 

heräsi lähes sattumalta. Selaillessani nettisivuja ja pohtiessani mahdollista 

pro gradu -tutkielman aihetta löysin sivuston, jossa oli arvosteltu liiketalo-

utta ja yrityselämää käsitteleviä teoksia. Sivustolla kehuttiin myös Anita 

Roddickin elämäkertakirjoja. Tästä heräsi ajatukseni tutustua näihin kirjoi-

hin tarkemmin, onhan Anita Roddick ja hänen yrittäjätarinansa melko ai-

nutkertainen – ainakin naiselle. Kirjoissa kohtasivat sekä omat kiinnostuk-

sen kohteeni, että ajankohtaiset aiheet; yrittäjyys, pärjääminen naisena 

liike-elämässä, sekä yrityksen sosiaalinen vastuu ja liiketoiminnan eettiset 

kysymykset. 

 

Tutkimusaineistona ovat Anita Roddickin kaksi elämäkertakirjaa; Body and 

Soul: Profits with Principles (1991) ja Business as unusual (2000). Kirjoista 

ja sen tarinoista riittäisi tutkimusaineistoa laajempaankin tutkimukseen, 

mutta olen rajannut tutkimukseni käsittelemään eettisen liiketoiminnan ja 

yrittäjyyden aspekteja. Tutkimuksen tulkintakehys muodostuu siis näistä 

kahdesta teemasta ja empiirisen aineiston analyysissä peilataan tarinoi-

den kertomaa näitä teemoja vasten. Kahden pääteemani lisäksi sivutaan 

myös hieman johtajuutta, jota on vaikea välttää ison yrityksen omistajan 

kertoessa tarinaansa. Elämäkertateosten tarinoissa kerrotaan tutkimuk-

seen valitsemieni aiheiden lisäksi myös jokin verran muun muassa yrityk-

sen kampanjatoiminnasta ja markkinoinnista, sekä julkisuudessa käydystä 

keskustelusta yrityksen toimintaperiaatteista, mutta olen jättänyt nämä ai-

heet tutkimukseni ulkopuolelle, jotta tutkimus pysyisi sen tavoitelaajuuden 

rajoissa.  
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1.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Laadullinen tutkimus tarkastelee Anita Roddickin elämäkertoja narratiivis-

elämäkerrallisellä tutkimusotteella. Tarkastelussa ovat siis Roddickin sub-

jektiiviset näkemykset asioista ja tapahtumista. Tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää, löytyykö kirjojen tarinoista yhteneväisyyksiä tai eroja yleisesti 

kirjallisuudessa ja tutkimuksessa yrittäjyyteen ja naisyrittäjyyteen liitettyjen 

ominaisuuksien ja oletuksien kanssa. Tarkastelussa ovat myös yrityksen 

eettiseen toimintaan ja sosiaaliseen vastuuseen liitetyt kysymykset. Miten 

lähes näihin päiviin naisen johtamassa yrityksessä The Body Shop toteu-

tetaan sosiaalista vastuuta ja mitä tällä eettisyyteen perustuvalla liiketoi-

minnalla on saavutettu?  

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää vastauksia seuraavasti asetettuihin tut-

kimuskysymyksiin. Päätutkimuskysymyksenä on: 

 

• Miten liiketoiminnan eettisyys näkyy naisyrittäjän omaelämäkerralli-

sessa tekstissä?  

 

Ja alatutkimuskysymyksiä ovat: 

 

• Miten tarinoissa kerrotaan eettisyydestä ja naisyrittäjyydestä? 

• Millaisena naisyrittäjyys näyttäytyy Anita Roddickin kertomuksissa 

The Body Shopista? 

• Millaisena kertomuksissa näyttäytyy eettinen liiketoiminta? 

• Mitä kerrotaan The Body Shopin toimintaperiaatteista ja naisesta 

yrityksen takana?  
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1.2 Aiempi tutkimus 

 

Elämäkertoja on ollut niin kauan kuin ihminen on osannut puhua ja tarinoi-

ta, tarinallisuutta ja omaelämäkertoja on tutkittu niin Suomessa kuin muu-

alla maailmalla melko paljon, varsinkin sosiaalitieteissä. Tarinoita on kaut-

ta aikojen käytetty tiedonvälitykseen, mutta varsinainen tarinoiden tutki-

mus on alkanut viime vuosisadalla. Narratiivien tutkimuksessa mainittavia 

teoksia ovat ainakin Jerome Brunerin Actual minds, possible words (1986) 

ja Mieke Balin Narratology (1999). Suomessa tarinoita ja elämäkertoja 

ovat tutkineet muun muassa Vilma Hänninen Tampereen yliopistosta ja 

Anni Vilkko Helsingin yliopistosta.  

 

Anita Roddick on varmasti yksi eniten palstatilaa saaneista naisyrittäjistä 

Euroopassa, mutta kirjoittelu on kuitenkin keskittynyt esittelemään joko 

hänen liiketaloudellisia saavutuksiaan, tai kertomaan hänen erilaisista 

kampanjoistaan. The Body Shop on julkisuudessa saanut osakseen myös 

paljon kritiikkiä. Roddick on ollut joidenkin opinnäytteiden ja varmasti mo-

nien harjoitustöiden aiheena, mutta aivan nyt toteuttamani kaltaiseen tut-

kimukseen kyseisestä yrittäjästä en ole vielä törmännyt.  

 

Tutkimuksen tulkintakehyksessä käsitellyt aiheet etiikka ja moraali, yrityk-

sen yhteiskuntavastuut, sekä yrittäjyys ja sen eri aspektit ovat erittäin tut-

kittuja ja keskusteltuja aiheita. Viime aikojen mainittavia teoksia yritysetii-

kan saralta ovat esimerkiksi Adrew Cranen ja Dirk Mattenin Business Et-

hics – A European Perspective (2004) ja Manuel Velasquezin Business 

Ethics (1998). Yrityksen vastuista ovat kirjoittaneet viime aikoina muun 

muassa Virgilio Panapanaan, Tuomo Takala ja Liisa Rohweder. Yrittäjyy-

den tutkimuksen piiristä voidaan Suomesta mainita ainakin tutkimuksen 

uranuurtaja Matti Peltonen teoksellaan Yrittäjyys (1986). Naisyrittäjyyttä 

niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa taas on tutkinut Paula Kyrö. 

Maailmalla mies- ja naisyrittäjien eroja ovat tutkineet esimerkiksi R. Marti-

no ja R. Barbato (2003). Etiikan teorioita tarkasteltaessa tässä tutkimuk-

sessa on tukeuduttu muun muassa Timo Airaksisen teokseen Moraalifilo-
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sofia (1987), sekä Tuomo Takalan kirjoituksiin yritysetiikasta. Tutkimusra-

porttiin on pyritty löytämään valitusta tulkintakehyksestä ja sen erittäin laa-

jasta saatavilla olevasta informaatiomäärästä tutkimuksen kannalta olen-

naisimmat näkökulmat. 

 

 

1.3 Tutkimusraportin rakenne 

 

Tutkimuksen aluksi esitellään muutamia siihen liittyviä peruskäsitteitä. 

Kappale kaksi esittelee tutkimusaineiston kirjoittajan Anita Roddickin ja 

hänen yrityksensä The Body Shop. Luvussa kolme käsitellään hieman fi-

losofista etiikkaa, sekä esitellään muutamien klassikkoteorioiden avulla 

lähestymistapoja tekojen moraalisuuteen. Luku neljä käsittelee eettistä 

liiketoimintaa ja yrityksen yhteiskuntavastuuta. Luku viisi hahmottaa yrittä-

jyyttä ja sen alakäsitteitä, kuten sisäistä yrittäjyyttä ja naisyrittäjyyttä. Kap-

paleessa kuusi selvitetään valittua tutkimusmetodologiaa eli narratiivista 

tutkimusotetta, sekä laadullista tutkimusta yleensä. Metodologiaosion lo-

pussa käsitellään myös tutkimuksen arvioitavuutta ja luotettavuutta. Lu-

vussa seitsemän siirrytään empiriaan ja analysoidaan tarinoiden antia. 

Viimeisessä eli kahdeksannessa luvussa tehdään tarinoista yhteenvetoa, 

eli mitä tarinat lukijalleen kertoivat ja saatiinko tutkimuskysymyksiin vasta-

uksia.  

 

 

1.4 Avainkäsitteitä 

 

Arvot – toimivat ihmisen motiivina, päämääränä ja tarkoituksena. Ne ovat 

järkevien ja tiedostettujen valintojen kohteita. Arvot ovat yleisiä, verrattain 

pysyviä, tavoitteita koskevia valintataipumuksia. Joitakin tiettyjä arvoja pi-

detään keskeisinä, perusarvoina. (Lammi 1990, 7) 
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Elämäkerta – henkilön kirjoittama teos, joka on hänen subjektiivinen nä-

kemyksensä omasta elämästään. Elämäkertojen keskeisin anti on, että 

niistä näkyy miten ihmiset itse kertovat kokevansa elämänsä, ilman mui-

den tekemiä kirjallisia tulkintoja. (Eskola & Suoranta 2000, 122) 

 

Etiikka – moraalin filosofia tai jonkin tahon esittämä näkemys siitä mitä 

yleisen moraalin tulisi olla. Etiikka viittaa hyvän, pahan, oikean ja väärän 

käyttäytymisen normistoon. Oppi siitä, miten ihmisen tulisi käyttäytyä. Si-

sältää ohjeen, millaista vastuunkantoa yksilöltä (tai esimerkiksi yritykseltä) 

edellytetään. (Rohweder 2004, 78-79)  

 

Kertomus – tarinan esittäminen merkkeinä (Hänninen 2000, 58-59). 

 

Moraali – ihmisen käsitys hyvästä ja pahasta. Ohjaa ihmisen käyttäytymis-

tä. Moraalissa on kyse säännöistä, joiden varassa ihmiset toimivat yhtei-

sössä. Se on riippumaton laeista, joten moraalikäsitys ja lait voivat olla 

ristiriidassa. Moraali voi olla yleistä tai rajoitettua, joko kaikkia tai vain jota-

kin ihmisryhmää koskevaa. (Rohweder 2004, 78) 

 

Tarina – eli narratiivi. Merkityskokonaisuus, joka on itsenäinen ajallinen 

kokonaisuus ja se sisältää alun, keskikohdan ja lopun (Hänninen 2000, 

58-59) Tarina on tapahtumien kuvaus tarinan tai kertomuksen muodossa. 

(Aaltonen & Heikkilä 2003, 126) 

 

Yrittäjyys - Ajattelu-, toiminta-, ja suhtautumistapa, joka saa yrityksen 

henkiset ja aineelliset voimavarat järjestäytymään niin, että sen yksilöt ja 

työyhteisöt käyttäytyvät tehokkaasti asetettujen tavoitteiden saavuttami-

seksi. (Peltonen 1986, 32) 

 

Yrityksen yhteiskuntavastuu – yrityksen koko eettinen ja vastuullinen 

toiminta, joka sisältää yrityksen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövas-

tuun. (Rohweder 2004, 96-97) 
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2 ANITA RODDICK JA THE BODY SHOP 

 

Tässä kappaleessa esitellään ensin Anita Roddick henkilönä, jonka jäl-

keen kerrotaan The Body Shopin kehitys- ja laajentumistarinaa. Kappa-

leen kolmannessa osiossa kerrotaan nykypäivän The Body Shopista ja 

sen toimintaperiaatteista. Kappaleen lopussa kerrotaan The Body Shopin 

toimintamallista ja nopean kasvun ”salaisuudesta”, franchising-

periaatteesta.  

 

 

2.1 Anita Roddick 

 

Anita Perella syntyi vuonna 1942 Britanniassa Littlehamptonissa italialai-

sen siirtolaispariskunnan kolmanneksi lapseksi. Perellat omistivat kahvilan, 

jossa myös perheen lapset työskentelivät aina iltaisin ja viikonloppuisin. 

Yrittämisen malli tuli siis jo kotoa. Anita olisi halunnut näyttelijäksi, mutta 

äidin kehotuksesta hän haki opiskelemaan opettajaksi. Opiskeluaikana 

Anita sai stipendin, joka vei hänet kolmeksi kuukaudeksi harjoitteluun Is-

raeliin. Harjoittelujakso sytytti levottoman sielun, eikä opettajan ura koti-

maassa enää kiinnostanut. Anita kuitenkin valmistui opettajaksi, muttei 

toiminut valmistumisensa jälkeen kauaa opettajan tehtävissä. (Roddick 

1991, 29-50) 

 

Valmistumisensa jälkeen Anita matkusteli ympäri Eurooppaa ja päätyi 

työskentelemään YK:n Kansainväliseen työjärjestöön (ILO) Geneveen. 

Kerättyään säästöjä, seikkailu jatkui ympäri maailman muun muassa Tahi-

tille, Australiaan ja Mauritiukselle. Viimein kohdattuaan pieniä vaikeuksia 

Etelä-Afrikassa Anita päätti palata takaisin Englantiin. (Roddick 1991, 52-

53) Palattuaan kotiin, hänen äitinsä esitteli hänelle nuoren skotin nimel-

tään Gordon Roddick. He menivät naimisiin vuonna 1970, jolloin heidän 
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ensimmäinen tyttärensä Justine oli jo syntynyt ja Anita odotti heidän toista 

lastaan, Samanthaa. (Roddick 2001) 

 

Anita ja Gordon perustivat ensin yhdessä hotellin ja sitten ravintolan Ani-

tan kotikaupunkiin Littlehamptoniin (Ibid). Molemmat yritykset menestyivät 

kohtalaisesti, ravintola jopa hyvin. Osoittautui kuitenkin, että hotellin ja 

menestyvän ravintolan pyörittäminen oli hyvin uuvuttavaa, sekä aikaa vie-

vää ja koko perhe alkoi kärsiä loputtomasta työnteosta. Roddickit luopuivat 

ravintolastaan sen oltua toiminnassa kolme vuotta. (Roddick 1991, 60-66) 

 

Ravintolan suljettua ovensa, Gordon halusi toteuttaa elinikäisen haaveen-

sa vaelluksesta Amerikoiden halki. Anitan piti keksiä jokin tulonlähde elät-

tääkseen itsensä ja tyttärensä. Anitan haaveena oli oma pieni yritys, jonka 

toiminta olisi hallittavissa ja aikaa jäisi myös tyttärille. (Ibid, 67-68) Idea 

kosmetiikkatuotteiden valmistamisesta luonnon raaka-aineista tuli Anita 

Roddickin maailmanmatkoilta, joilla hän tapasi naisia eri kulttuureista ja 

oppi heidän tapojaan hoitaa ihoaan ja hiuksiaan. Anita olisi itse halunnut 

ostaa tällaisia luonnonmukaisia tuotteita, mutta kukaan ei vielä myynyt 

sellaisia. Niinpä hän päätti perustaa sellaisen liikkeen. (The Body Shop 

International PLC 2005) Hänellä ei ollut lainkaan liiketaloudellista koulutus-

ta ja ainoa liiketoimintaohje, jonka varaan hän perusti toimintansa, oli Gor-

donin neuvo tavoitella vähintään 300 £ viikkomyyntiä. (Roddick 2001) 

 

Alkuvuosina Roddickit omistivat koko The Body Shopin liiketoiminnan, ja 

vielä pörssiin listautumisen jälkeenkin Anita Roddick toimi The Body Sho-

pin toimitusjohtajana ja pääomistajana, kunnes 1990-luvun loppupuolella 

monien käänteiden jälkeen yhtiöön palkattiin uusi pääjohtaja ulkopuolelta. 

Anita Roddick on tämän jälkeen toiminut The Body Shopin hallituksessa. 

(Roddick 2000, 250-253)  

 

Anita Roddickin, sekä hänen yrityksensä toiminta perustuu vahvasti arvoi-

hin ja tiettyihin periaatteisiin. Perusarvoina hän pitää rehellisyyttä, toisista 

välittämistä ja huolehtimista, intohimoista kommunikointia ja tiedon jaka-
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mista, sekä jatkuvaa muuttumista ja kehittymistä. Yritystoiminnassa nämä 

arvot ovat jalostuneet muun muassa ihmisoikeuksien puolustamiseksi ja 

eläinkokeiden vastustamiseksi. Roddick on todennut, ettei voi erottaa omia 

ja yrityksen arvoja toisistaan. (Beeston 2006; Roddick 1991, 123) 

 

Vaikka Anitalla ei ollut yritystä aloittaessaan minkäänlaista liiketaloudellista 

koulutusta, on hän vuosien saatossa kokemuksen kautta oppinut yrittämi-

sestä ja liike-elämästä monenlaista. Hän on elämäkerrassaan listannut 

mielestään kymmenen tärkeintä yrittäjän ominaisuutta, jotka ovat seuraa-

vat: 

 

1. Tulee olla visio jostain erilaisesta ja usko, joka muuttaa sen todeksi. 

2. Tarvitaan jonkin verran hulluutta. 

3. Kyky erottua joukosta, yrittäjällä tulee olla näkemys siitä että on eri-

lainen. 

4. Sisällä kuplii ideoita jatkuvalla syötöllä. 

5. Optimismi ja usko siihen että mikään ei ole mahdotonta. 

6. Tajuta se, että kaikkea ei tarvitse tietää ja osata kun aloittaa toimin-

nan. 

7. Maalaisjärki. 

8. Luova toiminta. 

9. Kyky yhdistää ensimmäiset kahdeksan kohtaa. Yrittäjä oppii koke-

muksistaan – hän kysyy kysymyksiä, mutta tekee omat päätöksen-

sä ja toimii niiden mukaisesti. 

10. Hyvä tarina. Tämä erottaa yrittäjän muista yrittäjistä ja määrittää 

sen, mitä yrittäjä saa aikaan.  

(Roddick 2000, 38-40) 
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2.2 The Body Shop - historiaa 

 

Ensimmäinen The Body Shop avasi ovensa Brightonissa vuonna 1976. 

Tuotevalikoimaan kuului silloin 25 eri tuotetta. Liikkeen ideana oli siis 

myydä luonnollisista raaka-aineista valmistettuja kosmetiikkatuotteita hal-

voissa pakkauksissa. (The Body Shop International PLC 2005) Perusta 

liiketoiminnan ympäristöystävällisyyteen periytyi Anitan äidin toimintamal-

leista toisen maailmansodan aikana. Kuten sota-aikana, aloittavalla yrityk-

sellä oli puutetta lähes kaikesta ja varat olivat vähäiset, joten tuotepakka-

ukset kierrätettiin ja täytettiin uudelleen. (Roddick 2001)  

 

Nimensä The Body Shop sai autojen peltikorjaamojen mukaan, joita Anita 

oli nähnyt matkoillaan Yhdysvalloissa (Roddick 1991, 71). Myöhemmin 

kuitenkin ilmeni, että Yhdysvalloissa samalla nimellä toimi myös saman-

tyyppinen kosmetiikkayritys kuin Anita Roddickin liike. Roddickit ostivat 

oikeudet The Body Shop nimeen koko maailmassa 1980-luvun puolivälin 

jälkeen. (Wikipedia 2006; Roddick 1991, 133) 

 

Toinen The Body Shop -liike perustettiin jo puolen vuoden kuluttua syys-

kuussa 1976 Chichesteriin. Pankki ei myöntänyt näin lyhyen toiminnan 

jälkeen lainaa toiseen liikkeeseen, joten Anita lainasi rahat ystävänsä poi-

kaystävältä ja tämä ystävä, Aidre, oli päävastuussa toisesta liikkeestä. 

(Roddick 1991, 84-86) Ensimmäinen Britannian ulkopuolelle avattu liike 

sijaitsi Brysselissä ja se aloitti toimintansa vuonna 1978. Vuonna 1982 liik-

keitä avattiin eri puolilla maailmaa kahden liikkeen kuukausivauhtia. (The 

Body Shop international PLC 2006) 

 

Gordon palasi vaellukseltaan keväällä 1977 ja oli hyvin vaikuttunut Anitan 

liiketoiminnan menestymisestä. Gordon alkoi myös itse työskennellä The 

Body Shopin parissa ja keksi tavan, jolla The Body Shop voisi laajentua, 

vaikka Roddickeilla ei ollutkaan käytössään ylimääräistä pääomaa. Eräs 

heidän tuttavistaan oli halukas avaamaan oman liikeensä Hove -nimiseen 

kaupunkiin. Sovittiin, että ystävä saisi käyttää nimeä The Body Shop ja 
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Roddickit toimittaisivat hänelle kaikki tuotteet mitä hän liikkeessään tarvit-

sisi. Mitään erillistä sopimusta asiasta ei kuitenkaan tehty, eikä Anitalle 

tullut mieleenkään ottaa erillistä maksua nimen tai tuotteiden käytöstä. 

(Roddick 1991, 91) The Body Shop siis laajeni alussa Britanniaan sekä 

muualle maailmaan ”alkukantaisella” franchising-periaatteella. Vuoteen 

1982 mennessä The Body Shopin franchising-yrittäjille oli luotu säännöt ja 

aloitusmaksu oli tuolloin 3000 £. (Ibid, 100) 

 

Työnjako varhaisessa The Body Shopissa oli selkeä, vaikkakaan yrityksel-

lä ei ollut virallista rakennetta. Anita vastasi tuotekehityksestä, suunnitte-

lusta ja suhteista, Gordon hoiti kaikki laki- ja talousasiat asianajajan ja tili-

toimiston kanssa. (Roddick 1991, 105) Yrityksen listautumista pörssiin 

valmisteltiin kaksi vuotta ja se tapahtui lopulta huhtikuussa 1984. The Bo-

dy Shop listautui Lontoon pörssin USM (Unlisted Securities Market) -

listalle (Ibid, 106), joka oli tarkoitettu yrityksille jotka olivat vielä liian pieniä 

päälistalle (Wikipedia 2005). Listautumisen jälkeen Anita ja Gordon tajusi-

vat, että liiketoiminnalla oli myös mahdollisuus tehdä hyvää. Yrityksen var-

sinainen kampanjointitoiminta alkoi 1980-luvun puolivälissä, pörssiin lis-

tautumisen jälkeen. (Roddick 2000, 172) Lontoon pörssin päälistalle The 

Body Shop nousi tammikuussa 1986 (Wikipedia 2005). 

 

Yhdysvaltojen ensimmäinen The Body Shop avattiin New Yorkiin vuonna 

1988. Yhdysvalloissa toiminta laajennettiin ensin kolmeentoista yhtiön 

omistamaan liikkeeseen, jonka jälkeen vuonna 1990 aloitettiin franchising-

toiminta. Samana vuonna avattiin The Body Shopin ensimmäinen toimipis-

te Japanissa. (Roddick 1991, 135-137) 

 

Huimasta nousukiidosta huolimatta, 1990-luvun alkupuolella yhtiö ajautui 

jonkinasteiseen kriisiin. Yrityksen johtoon kaivattiin uutta verta ja samoihin 

aikoihin alkoi ilmetä julkista kritiikkiä The Body Shopia ja sen toimintaperi-

aatteita kohtaan. Yritykseen palkattiin uusi toimitusjohtaja ulkopuolelta. 

Valinta oli kuitenkin hieman hätiköity ja uusi toimitusjohtaja joutui lähte-

mään melko pian hallituksen epäluottamuksen johdosta. (Roddick 2000, 
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236-237) Tämän jälkeen yritykseen palkattiin konsultti toteuttamaan muu-

tosta, mutta hänenkään panokseensa ei oltu tyytyväisiä, koska konsultin 

laatima muutossuunnitelma olisi aiheuttanut tuntuvia henkilöstövähennyk-

siä ja kaikki yrityksen perusarvot olisi heitetty muutoksen mukana romu-

koppaan. (Ibid, 240-244) Näiden yritysten jälkeen The Body Shopissa jat-

kettiin jokseenkin vanhaan malliin, kunnes 1990-luvun loppupuolella todet-

tiin, että yrityksen tulee muuttua radikaalisti. Kahden vuoden etsiskelyn 

jälkeen yritykselle löytyi uusi ja sopiva pääjohtaja. Anita Roddick on tämän 

jälkeen toiminut The Body Shopin hallituksessa. (Roddick 2001; Roddick 

2000, 252-253)  

 

Maaliskuussa 2006 The Body Shop myytiin ranskalaiselle kosmetiikkayri-

tykselle L’Orealille. Yrityskaupan jälkeen The Body Shop sulautui arvopa-

perimarkkinoilla osaksi L’Oreal-konsernia, eikä sen omaa osaketta notee-

rata enää pörssissä. (Wikipedia 2006) Anita Roddick jatkaa edelleen työ-

tään yrityksen konsulttina. The Body Shopin pääjohtaja on tällä hetkellä 

Peter Saunders, joka on hoitanut tehtäväänsä vuodesta 2002. (The Body 

Shop International PLC 2005) The Body Shop on säilynyt L’Orealin sisällä 

omana liiketoimintayksikkönään ja yrityksen taholta vakuutetaan, että se 

säilyttää toimintaperiaatteensa yrityskaupasta huolimatta. The Body Sho-

pin tuotteet valmistetaan jatkossakin ilman eläinkokeita, vaikka L’Orealin 

muut kosmetiikkayksiköt näitä kokeita hyödyntävätkin. (Roddick 2001) 
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Alla olevaan kuvaan 1 on hahmoteltu The Body Shopin kehityskaari ja yri-

tyksen toimintaan merkittävästi vaikuttaneet tapahtumat. 

 

 
Kuva 1. The Body Shopin kasvukehitys 

 

 

2.3 The Body Shop 

 

The Body Shop on kansainvälinen kosmetiikkayritys joka toimii tällä het-

kellä 54 maassa ja liikkeitä on yhteensä yli 2000. Suomessa The Body 

Shopeja on nykyisin 31. Valikoima koostuu kosmetiikasta, eli ihon- ja hius-

tenhoitotuotteista sekä meikeistä. Suuri osa tuotteista on kasvipohjaisia. 

(The Body Shop International PLC 2005) Yrityksen pääkonttorit sijaitsevat 

edelleen Iso-Britanniassa, Littlehamptonissa ja Lontoossa (The Body Shop 

international PLC 2006; Roddick 2000, 263). 

 

Yritys on profiloitunut eettisen liiketoiminnan uranuurtajaksi. Sen toiminta-

periaatteisiin kuuluu eläinkokeiden vastustaminen kosmetiikka-tuotteiden 

valmistuksessa, oikeudenmukainen kaupankäynti köyhempien yhteisöjen 

kanssa, ympäristönsuojelu ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen. The Body 
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Shop myös kritisoi kosmetiikkaan liitettyjä valheellisia lupauksia ja myytte-

jä. (The Body Shop International PLC 2005) 

 

The Body Shopin eettinen liiketoiminta on jaoteltu kolmeen tasoon, jotka 

ovat säädösten noudattaminen, avoimuus ja kampanjointi. Säädösten 

noudattamisella viitataan ihmisoikeuksiin, sosiaali- ja terveyspalveluihin, 

sekä muun muassa työntekijöiden oikeusturvaan. Avoimuudella tarkoite-

taan julkisen ja monipuolisen keskustelun kannattamista. Yritys pyrkii 

myös vaikuttamaan ajattelutapoihin ja käytäntöihin liike-elämässä, sekä 

edistämään ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia positiivisia arvoja. 

(The Body Shop International PLC 2005) 

 

Ydinliiketoimintansa ohella yritys kampanjoi tärkeiksi kokemiensa arvojen 

puolesta. The Body Shopin ensimmäinen ympäristökampanja oli vuonna 

1986 Greenpeacen kanssa järjestetty ”Pelastakaa valaat”, joka korosti 

kasvipohjaisen jojobaöljyn käyttöä kosmetiikkateollisuudessa valaanras-

van korvikkeena. Yrityksen kampanjapartnereita ovat tällä hetkellä ympä-

ristö- ja ihmisoikeusjärjestöt Amnesty International, Eläinsuojeluliitto Ani-

malia, WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto. (Ibid) 

 

Kuten jo edellä mainittiin, The Body Shop toimii franchising-periaatteella ja 

sen harjoittama franchising-muoto on nimeltään Business Format Fran-

chisig (BFF), jossa nimensä mukaisesti franchisingantaja luovuttaa koko 

formaatin käyttöoikeuden franchisingottajalle (Laakso 2001, 25). Kattava 

formaatin käyttöoikeus sisältää liikeidean, tavaramerkin, valmistusmene-

telmän sekä yhteistyöedut. BFF on franchising-toiminnan tunnetuin ja nä-

kyvin toimintamuoto. (Rissanen 2006, 443-446) 

 

Toimintamallissa on kyse kahden yrityksen välisestä yhteistyömallista. 

Toiminta perustuu franchisingantajan liikeideaan, joka on jo käytännössä 

koettu ja havaittu kannattavaksi liiketoiminnaksi. Samalla konseptilla toimi-

vat liikkeet muodostavat franchising-ketjun. Franchising-yrittäminen on 

yleensä aina vastikkeellista. Ottaja maksaa konseptin käyttöoikeudesta, 
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ketjun jäsenyydestä sekä saamistaan eduista. (Suomen Franchising-

Yhdistys ry. 2002; Hisrich & Peters 1992, 508) Franchising perustuu kah-

den itsenäisen yrityksen yhteistyösopimukseen ja sen perustana laissa on 

sopimus yhteistoiminnasta (Rissanen 2006, 445). 
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3 ETIIKKA JA MORAALI 

 

Etiikka ja moraali ovat paljon puhuttavia ja kaikkia koskettavia kysymyksiä, 

mutta oikeita ja yksiselitteisiä vastauksia on vaikea löytää. Tässä kappa-

leessa käsitellään ensin pintapuolisesti etiikan ja moraalin käsitettä, jonka 

jälkeen esitellään muutamia etiikan klassikkoteorioita. Lopussa on katsaus 

eettiseen päätöksentekoon, sekä naisiin ja miehiin eettisinä toimijoina. 

 

Kielellisesti etiikalla ja moraalilla on sama perusmerkitys. Sana ’etiikka’ 

tulee kahdesta kreikankielisestä sanasta ”ethos” ja ”ethiko’s”. Sanoista 

ensimmäinen käännetään usein sanalla siveysoppi ja se kuvaa lähinnä 

niitä periaatteita, joiden mukaan sosiaalisissa tilanteissa tulee käyttäytyä. 

Toinen sanoista kuvaa ulkoisen käytöksen taustalla vaikuttavaa luonnetta. 

Nykykielessä sana ’etiikka’ sisältää nämä molemmat merkitykset. Kun 

kreikkalainen kulttuuri jäi roomalaisen jalkoihin, käännettiin ”ethos” latinan-

kielisellä sanalla ”mores” joka tarkoittaa tapoja ja käytäntöä. Meidän sa-

namme ’moraali’ on siis kehittynyt tästä sanasta. Nykyisin moraali merkit-

see kaikkia normeja ja arvoja jotka ohjaavat käytöstä, ajattelipa ihminen 

sitä tai ei. Kaikilla ihmisillä sekä yrityksillä on siis moraali, se voi kuitenkin 

olla hyvä tai huono. Etiikka tarkoittaa siis ”tietoiseksi tullutta moraalia” tai 

”päätelmiä moraalista”. Etiikkaa kutsutaankin usein moraalifilosofiaksi. 

(Koskinen 2000, 44-46) Pääsääntöisesti etiikan ja moraalin voi erottaa 

niin, että moraali koskee käytännön toimintaa ja etiikka tarkastelee enem-

män teoriaa ja sisältöjä (Aaltonen & Junkkari 1999, 141).  

 

 

3.1 Etiikan teorioita 

 

Seuraavaksi esitellään muutamia etiikan teorioita, joiden tehtävänä on 

osoittaa lähtökohtia eettiselle liiketoiminnalle ja se, kuinka erilaisista näkö-

kulmista tekojen hyvyyttä ja huonoutta voidaan katsoa. Teorioiksi on valittu 
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Kantin velvollisuusetiikka, utilitarismi, Aristoteleen hyve-etiikka ja John 

Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria. Teoriat eivät ole tässä missään erityi-

sessä järjestyksessä, eikä niiden olettamuksiin perehdytä perusajatuksia 

syvällisemmin, tarkoitus on vai esitellä teorioiden pääperiaatteet.  

 

 

3.1.1 Kantin velvollisuusetiikka 

 

Immanuel Kantin teoria lähtee ehdottomasta deontologisesta positiosta, 

joka tarkoittaa, etteivät teon seuraukset määrää teon moraalista arvoa 

lainkaan. Teko on moraalinen vain, kun se on tehty hyvästä tahdosta, jo-

ten teon seuraukset ja hyöty ovat lähes merkityksettömiä. Sana ’deontolo-

gia’ tulee kreikan sanasta velvollisuus. Yksilön teoilla on arvoa vain, kun 

ne on tehty velvollisuuden motivoimina. Kantin teoriaan sisältyy myös aja-

tus siitä, että jos teko tehdään jonkin vietin tai tunteen vaikutuksesta, sillä 

ei ole moraalista arvoa. Arvoa ei ole, vaikka teon seuraukset olisivat täysin 

samat kuin että teko olisi tehty velvollisuudesta. (Bradburn 2001, 8; Takala 

1993, 40-41) 

 

Velvollisuusetiikka sisältää myös kategorisen imperatiivin: ”Toimi vain sen 

maksiimin mukaan, jonka kautta samalla saatat toivoa että se tulisi ylei-

seksi laiksi.” Maksiimi tarkoittaa universaalisuutta, jonka mukaan mikään ei 

ole oikein minulle, mikäli se ei ole oikein jokaiselle. Jokaisella rationaalisel-

la olennolla on sisäinen arvonsa ja autonominen itse määräävä tahto. Ra-

tionaalinen olento pystyy arvioimaan tekojaan, laatimaan sääntöjä itsel-

leen ja ohjaamaan toimintaansa perustuen näihin sääntöihin. Inhimillisen 

olennon perimmäinen arvo perustuu siis siihen, että hänellä on kyky ratio-

naaliseen toimintaan ja oikein toimiessaan hänen tahtoaan ei motivoi mi-

kään muu kuin velvollisuus.  (Takala 1993, 41-42; Airaksinen 1987, 167) 

 

Velvollisuusetiikan soveltaminen todellisuuteen ja sen pitäminen moraalin 

ainoana muotona johtaa ongelmiin. Kantin ajattelumallit ovat erittäin jyrk-
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kiä, eivätkä ne sellaisenaan ole toteutettavissa arkipäiväisessä toiminnas-

sa. Velvollisuusetiikan soveltaminen esimerkiksi yrityselämään tuntuu hy-

vin vaikealta. Kantin etiikan periaatteet eivät tarjoa mitään neuvoa, jos eri 

velvollisuudet ovat ristiriidassa keskenään. Yrityksessä tällainen tilanne on 

esimerkiksi tilanne, jossa ajatellaan sekä omistajien voiton maksimointia 

että ympäristönsuojelua. (Takala 1993, 44-47) 

 

 

3.1.2 Utilitarismi 

 

1800-luvulla sai alkunsa moraalioppi nimeltään klassinen utilitarismi, jonka 

toiminnan päämääränä on tuottaa mahdollisimman monelle mahdollisim-

man suuri onnellisuus ja mahdollisimman paljon hyvää. Jokaisen teon 

päämäärän tulee olla mielihyvän lisääminen ja kärsimyksen vähentämi-

nen. Teko on siis hyvä, kunhan sen lopputulos tuottaa mielihyvää. Jokai-

nen yksilö saa toimia vapaasti omien mieltymystensä mukaan, kunhan se 

ei vähennä yksilön omaa, eikä muiden onnellisuutta. (Bradburn 2001, 5; 

Takala 1993, 50-52) 

 

Utilitarismi on teleologinen etiikan teoria, joka tarkoittaa, että tekojen mo-

raalisen arvon määräävät ainoastaan tekojen seuraukset. Käytännössä 

tulee kuitenkin muistaa, että vaikka mahdollisimman monen onnellisuus 

päämääränä kuulostaa hyvältä, on myös keinoilla osuutensa ihanteiden 

tavoittelussa. (Takala 1993, 51-53) Teorian epäkohdaksi voidaan katsoa 

myös se, että hyötyä ja tuotettua onnellisuutta tulisi voida jotenkin lasken-

nallisesti mitata. Näin ei kuitenkaan useimmissa tapauksissa ole, joten 

teorian kirjaimellinen periaatteiden noudattaminen on erittäin hankalaa. 

Pääperiaatteellisesti tulisi kuitenkin toimia niin, että tehty teko tuottaa hy-

vää kaikille joita teko koskettaa, eikä vain niin, mikä tuottaa eniten hyvää 

teon suorittajalle. (Velasquez 1998, 73) 
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3.1.3 Aristoteleen hyve-etiikka 

 

Aristoteleen mukaan hyveet ovat niitä ominaisuuksia, jotka tekevät asiasta 

erinomaisen ja mahdollistavat sen tarkoituksen toteutumisen. Hyve on jo-

takin joka ilmenee tarkoituksen toteutumisena, esimerkiksi veitsen hyve on 

sen terävyys. Ihmisen hyveitä ovat muun muassa rohkeus, rehellisyys, 

kohtuullisuus, oikeudenmukaisuus ja luonteenlujuus. Jokaista hyvettä vas-

taa tietty pahe (Airaksinen 1987, 228), eli hyve on keskitien valitsemista. 

Esimerkiksi pelkuruuden ja ylimielisyyden välinen keskitie on rohkeus. 

(Aaltonen & Junkkari 1999, 150) 

 

Aristoteleen maailmankuva on teleologinen, joten päämäärähakuisuus on 

hänen mietintöjensä pääajatus. Hän uskoi, että koko maailma tähtää tiet-

tyihin päämääriin. Jokaisella lajilla on oma lajiolemuksensa, joka kertoo 

mikä on sille ”hyvä”. Ihmiselle hyvää on erityisesti järjen käyttö, koska vain 

ihminen pystyy elämään järkensä ohjaamana. Korkein eettinen päämäärä 

on onnellinen elämä. Jotta onnellisuus olisi täydellistä, tulee sen koskea 

koko elämää. Onnellisuutta ei kuitenkaan katsota olotilaksi, vaan aktiivi-

seksi toiminnaksi. Ihmisen onnellisuus voidaan saavuttaa hyveellisillä te-

oilla. (Saarinen 1985, 77-79) 

 

Ihmisen hyve syntyy suhteessa kahden ääripään paheisiin. Ääripäitä tulee 

punnita ja etsiä siitä sopiva keskikohta. Kohta ei kuitenkaan välttämättä 

ole paheiden keskiarvo, eikä Aristoteles sano, että ääripäitä tulisi joka ti-

lanteessa välttää. Ratkaisevaa on kokonaisuuden tasapaino eivätkä yksit-

täiset teot. Hyveellinen toiminta tietyssä tilanteessa huomioi hetken eri-

tyispiirteet. Aristoteles katsoo, etteivät hyveet ole ihmisessä valmiina, vaan 

ne syntyvät vähitellen ja ne opitaan harjoittelemalla. Hyveitä voidaan ver-

rata ihmisen taitoihin. Ne ovat siis alun perin taipumuksia, joten yksilö syn-

tyy maailmaan taipumuksella tulla hyveelliseksi. (Saarinen 1985, 80-83) 
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3.1.4 Oikeudenmukaisuusteoria 

 

John Rawlsin Oikeudenmukaisuusteoria (A Theory of Justice) ilmestyi en-

simmäisen kerran vuonna 1971. Teos mullisti moraali- ja yhteiskuntafiloso-

fian ja se on vuosien saatossa vakiinnuttanut paikkansa filosofisena klas-

sikkona. Teorian ytimessä on hyvinvoinnin oikeudenmukaisen jakamisen 

ongelma. Rawls esittää ongelman ratkaisemiskeinoksi tietämättömyyden 

verhoa (veil of ignorance). Yksilön tulee tässä menetelmässä valita omat 

moraaliperiaatteensa tietämättä kykyjään, lahjojaan, sukupuoltaan, rotu-

aan tai asemaansa yhteiskunnassa. Hän kuitenkin tietää perusasiat histo-

riasta ja psykologiasta. Jokainen tekee valintansa yksin, eikä hän voi teh-

dä eroa itsensä ja muiden ihmisten välillä. Kun yksilö joutuu tekemään va-

lintansa tietämättömyyden verhon takaa, ihmiset osoittautuvat oikeuksien 

ja vapauden kannattajiksi. Usein vaaditaan myös taloudellisen tasa-arvon 

toteutumista. (Sihvola 2003, 200; Shaw 1999, 103-106) 

 

Oikeudenmukaisuusteoriaan liittyy myös tehokkuusperiaate. Hyvinvoinnin 

jakotapa on tehokas, kun on mahdotonta antaa hyvää yhdelle ottamatta 

samalla pois joltakin toiselta. Taloustieteissä tämä menetelmä tunnetaan 

myös Pareto-optimina. Tehokkuusperiaatteen toinen aspekti on eroperiaa-

te, joka tarkoittaa, että hyvää on jaettava siten, että rikkaat saavat niin pal-

jon että köyhien saama hyöty on suurimmillaan. Kaikilla on myös mahdol-

lisuus tavoitella erojen suhteen parempia asemia. Hyvinvoinnin epätasai-

nen jakautuminen siis jossain määrin hyväksyttävää, mutta pyrkimyksenä 

on kuitenkin yhdistää tehokkuus ja tasa-arvo. Oikeudenmukaisuusteoria 

on harkitusti valittu tasapainopiste, joka on yksityiskohdiltaan muuttuva ja 

korjattavissa, jos uutta tietoa ja kokemuksia löytyy. (Sihvola 2003, 201-

215; Airaksinen 1987, 214) 
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3.2 Eettinen päätöksenteko 

 

Kun joudutaan eettiseen päätöksentekotilanteeseen, mietitään ehkä teon 

seurauksia, tai sen oikeutusta tai vaikutusta kanssaihmisiin. Harva kuiten-

kaan ajattelee, miksi ajattelee juuri tietyllä tavoin eettistä ratkaisua pohti-

essaan. Eri tieteenaloilla on yritetty mallintaa eettisen päätöksenteon pro-

sessia. Yksilö käy päätöksentekoprosessissa tietyt vaiheet läpi ja jokai-

seen vaiheeseen vaikuttavat ulkopuoliset eri tekijät. (Crane & Matten 

2004, 112) Päätöksenteon neljä vaihetta Jonesin (1991, 370) mallin mu-

kaan ovat: Moraalikysymyksen tunnistaminen, kysymyksen tai teon mo-

raalinen arviointi, moraalisen aikeen muodostaminen ja viimeisenä vai-

heena moraaliseen käytökseen sitoutuminen. Kuvassa 2 kuvataan näitä 

päätöksenteon vaihteita ja niihin vaikuttavia tilanne- ja yksilötekijöitä. 

 

 

 

Kuva 2. Eettinen päätöksenteko (mukaillen Jones 1991, 370) 

 

Jonesin (1991, 371-372) mallissa eettisen päätöksenteon eri vaiheet ovat 

käsitteellisesti erotettuina, vaikka jokaisessa päätöstilanteessa ei välttä-

mättä käydäkään jokaista vaihetta selkeästi läpi, eikä esitetty järjestys jo-

kaisessa tilanteessa toteudu. Kuvassa näkyvät yksilön ominaisuudet ja 

tilannetekijät vaikuttavat päätöksentekoon siten, että vaikka yksilö tietäisi 
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mikä on moraalisesti oikea päätös, hän ei välttämättä toimi sen mukaisesti. 

Yksilötekijät vaikuttavat myös siihen, tietääkö yksilö millainen on vallitseva 

moraalinen normisto ja miten normiston puitteissa tulisi toimia. 

 

Tilanne- ja yksilötekijät vaikuttavat siis suuresti niin eettiseen, kuin yksilön 

muuhunkin päätöksentekoon. Yksilötekijöitä ovat muun muassa ikä ja su-

kupuoli, sekä kokemukset, koulutus ja asenteet. Tilannetekijöitä ovat ne 

erityiset seikat, jotka vaikuttavat yksilön valintaan tehdä eettinen tai epä-

eettinen päätös. Tilannetekijöiksi lasketaan esimerkiksi työpaikoilla palk-

kiosysteemit, työroolit ja organisaatiokulttuuri. Tilannetekijöihin liittyy myös 

yrityksen yleinen moraali-intensiteetti, joka heijastuu työntekijöiden joka-

päiväisiin eettisiin päätöksiin. Kuten edellisestä kuvasta voidaan nähdä, 

tilannetekijät ja yksilön ominaisuudet vaikuttavat päätöksentekoprosessiin 

jokaisessa vaiheessa. Kun päätöksenteon vaiheiden lisäksi huomioidaan 

sekä yksilö että tilannetekijät, on liike-elämän eettisiä päätöksiä mahdolli-

sesti helpompi tulkita ja ymmärtää. (Crane & Matten 2004, 114) 

 

 

3.3 Naiset ja miehet eettisinä toimijoina 

 

Cranen ja Mattenin (2004, 97-98) esittämä etiikan feministinen näkökulma 

lähtee oletuksesta, että miehet ja naiset suhtautuvat jossain määrin eri 

tavoilla sosiaalisen elämän organisointiin. Tämä oletus juontuu tavasta 

jolla naiset ja miehet hoitavat eettisiä konflikteja. Perinteiset etiikan teoriat 

lähtevät säännöistä ja periaatteista, joita tulee noudattaa objektiivisesti ja 

johdonmukaisesti. Feministisen etiikan näkökulma taas on, että yksilö on 

sidoksissa henkilöiden välisten suhteiden verkostoon. Naisten päämäärä-

nä on monissa tilanteissa sopuisa ja empaattinen lopputulos kaikille joita 

asia koskee. Feministisen etiikan näkökulma esittää, että nainen keskittyy 

ennemmin sosiaalisen verkoston jäsenistä huolehtimiseen kuin tiukkojen 

sääntöjen noudattamiseen. Tämä on feministisen etiikan vallitseva periaa-

te. Näkökulmaa kutsutaan myös välittämisen etiikaksi.  
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Ovatko sitten naiset vai miehet eettisempiä? Sukupuoli on ollut aina mie-

lenkiintoinen aspekti ihmisten eettistä toimintaa tutkittaessa. Tutkimukset 

eivät kuitenkaan ole tuottaneet asiaan selvää ratkaisua. Osa tutkimuksista 

toteaa naiset eettisemmiksi, kun taas osa tutkimuksista ei löydä eroa nais-

ten ja miesten välille. (Loo 2003, 171; Ford & Richardson 1994, 212) On 

helpompaa olettaa eettisiä eroja yksilöiden, kuin naisten ja miesten välille. 

Sukupuoli on vain eräs yksilön ominaisuus. Eettiseen päätöksentekoon 

vaikuttavat kaikki muutkin yksilön ominaisuudet, kuten esimerkiksi ikä ja 

kansallisuus. Tilannetekijöitäkään ei tule unohtaa arvioitaessa yksilön eet-

tistä toimintaa. (Crane & Matten 2004, 117)  
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4 EETTINEN LIIKETOIMINTA 

 

Kappale 4 hahmottaa eettisen liiketoiminnan käsitettä käymällä läpi yrityk-

sen erilaisia vastuita sidosryhmiään kohtaan. Tämä yleinen yhteiskunta-

vastuu jaotellaan taloudelliseen, ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen. 

Kappaleen lopussa käsitellään yrityksen arvoja yleisellä tasolla. 

  

 

4.1 Yrityksen yhteiskuntavastuu 

 

Kun puhutaan yrityksen eettisestä ja vastuullisesta toiminnasta, käytetään 

yleensä monia eri käsitteitä ja myös niiden merkitykset vaihtelevat. Käytet-

tyjä termejä ovat muun muassa yhteiskuntavastuu, sosiaalinen vastuu, 

yhteiskunnallinen vastuu, yrityskansalaisuus, vastuullinen liiketoiminta ja 

kestävän kehityksen mukaiset periaatteet. Tällä hetkellä käytetyin näistä 

taitaa kuitenkin olla yhteiskuntavastuu ja sen kolme osa-aluetta, jotka ovat 

taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu. (Rohweder 

2004, 77) Kuvasta 3 näkyy osa-alueiden muodostama yrityksen yhteiskun-

tavastuu.  
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Kuva 3. Yhteiskuntavastuun kolme pilaria (Juutinen 2002) 

 

Eettinen yritysvastuu on kokonaisuus, johon liittyvät mm. moraali, etiikka ja 

yrityksen arvot. Yrityksen eettiset arvot määräytyvät velvollisuuden ja oi-

keudenmukaisuuden tunteesta, sekä halusta kantaa vastuuta muista ihmi-

sistä ja ympäristöstä.  Yrityksellä, joka perustaa toimintansa eettisiin arvoi-

hin, on kannattavan liiketoiminnan ohella muitakin päämääriä joita se ha-

luaa edistää. Näitä päämääriä voivat olla esimerkiksi luonnonsuojelun 

edistäminen tai eläinkokeiden vastustaminen. Eettisen vastuun kantami-

nen tarkoittaa, että eettinen ajattelu vaikuttaa läpäisevänä periaatteena 

koko yrityksen toimintaan. (Rohweder 2004, 78-87) Yritys ei kuitenkaan 

itsessään tee eettisiä ja moraalisia päätöksiä. Takala ja Pallab (2000, 115) 

ovatkin kuvanneet yritystä moraalisesti vastuulliseksi yksilöiden yhteenliit-

tymäksi, eli vastuu ei ole vain yrityksellä tai ylimmällä johdolla, vaan jokai-

nen työntekijä on vastuussa yrityksen toiminnan eettisyydestä. 

 

Yrityksen yhteiskuntavastuu (corporate social responsibility) on ollut 2000-

luvun muotisana. Euroopan Unioni on määritellyt yhteiskuntavastuun yri-

tyksissä toiminnaksi, jossa yritys vapaaehtoispohjalta kiinnittää huomiota 

sosiaalisten ja ympäristöasioidensa integroimiseen liiketoimintoihin ja vuo-
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rovaikutukseen sidosryhmiensä kanssa. Yritykset ja heidän etujärjestönsä 

ovat ottaneet käsitteen hyvin omakseen ja laatineet sille omia määritelmi-

ään. (Ketola 2005, 10)  

 

WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) määritte-

lee yrityksen yhteiskuntavastuun seuraavasti: Yhteiskuntavastuu on liike-

toiminnan jatkuvaluontoinen sitoumus käyttäytyä eettisesti ja vaikuttaa ta-

loudelliseen kehitykseen niin, että se parantaa työntekijöiden ja heidän 

perheidensä elämänlaatua ja vaikutukset ovat positiiviset koko paikalli-

seen yhteisöön sekä laajemmin koko yhteiskuntaan. (Panapanaan 2006, 

25) 

 

Yhteiskuntavastuu on yrityksen vastuullisuutta ympäristöstään ja yhteisös-

tään. Yhteiskuntavastuu noudattelee kestävän kehityksen periaatetta ja on 

siten hyvää yrityskansalaisuutta. Yhteiskuntavastuu on myös yrityksen 

kilpailutekijä, jolla on vaikutuksia yrityksen ulkoiseen kuvaan ja sen kautta 

menestymiseen markkinoilla. Yhteiskuntavastuu koostuu kolmesta osasta 

jotka ovat; taloudellinen, ympäristö- ja sosiaalinen osa. Yhteiskuntavas-

tuun eri osat sisältävät muun muassa taloudellisen hyvinvoinnin tuottami-

sen, ympäristönsuojelun sekä vastuullisuuden ja hyvät toimintatavat henki-

löstöä, asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan. Yrityksen toiminnan luon-

ne ja sen toimintaympäristö vaikuttavat vahvasti yhteiskuntavastuun sisäl-

töön, joten yhteiskuntavastuu ja sen merkitys yritykselle tuleekin määritellä 

yrityskohtaisesti. Tulee kuitenkin pyrkiä siihen, että kaikki yhteiskuntavas-

tuun osat sovitetaan toiminnassa yhteen tasapainoisesti. (Teollisuuden ja 

Työnantajain Keskusliitto 2001) 

 

Jokainen yritys määrittelee siis yhteiskuntavastuunsa tason itse. Vähim-

mäisvaatimus kaikille yrityksille on lainsäädännön noudattaminen. (Zimme-

rer & Scarborough 1996, 23) Monen yrityksen yhteiskuntavastuun tasoa 

määrittelevät lisäksi sen sidosryhmät, eli miten ulkopuoliset tahot haluavat, 

että yritys toimii. (Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 2001) Aidosti 

vastuullinen yritys määrittelee mahdollisimman tarkasti, mitä vastuun kan-
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taminen juuri tälle yritykselle tarkoittaa. Tällaiset yritykset myös yleensä 

osoittavat esimerkkejä ja mittauskelpoisia tuloksia siitä, miten vastuun kan-

taminen on näkynyt heidän liiketoiminnassaan. (Rohweder 2004, 111) Eet-

tisten periaatteiden mukaisesti toimiva yritys ei hylkää tai laiminlyö talou-

dellisia tavoitteitaan, vaan moraalisesti hyväksyttävät toimintatavat lisäävät 

kannattavuutta ja tehokkuutta pitkällä aikavälillä (Lammi 1990, 12). Kuvas-

sa 4 hahmotetaan yrityksen yhteiskuntavastuun kenttää. 

 

 

 

Kuva 4. Yrityksen yhteiskuntavastuu (mukaillen Juutinen 2002) 

 

Yhteiskuntavastuusta puhutaan tänä päivänä paljon, mutta keskustelu jää 

usein hyvin abstraktille tasolle ja konkreettiset käytännön toimet jäävät 

uupumaan. Tällä hetkellä yritysvastuussa ollaan hyvin monissa yrityksissä 

vielä kehityskulun alussa ja tulevaisuuden kehityssuuntia on vaikea arvioi-

da. Yhteiskuntavastuuta ei saisi nähdä taakkana eikä ikävänä velvollisuu-

tena, sen sijaan se tulisi nähdä mahdollisuutena. (Antikainen et al. 2003) 
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4.1.1 Taloudellinen vastuu 

 

Yrityksen taloudelliseen vastuuseen kuuluvat kannattava taloudellinen 

toiminta, riskienhallinta sekä hyvät hallintokäytännöt. Taloudellinen vastuu 

näkyy eri sidosryhmille eri tavalla. Taloudellinen vastuu, kuten myös muut 

seuraavaksi käsiteltävät vastuut, voivat olla välittömiä tai välillisiä. Esi-

merkkejä välittömästä taloudellisesta vastuusta ovat työntekijöille ajallaan 

maksetut palkat, verojen maksaminen yhteiskunnalle, sekä osinkojen 

maksu omistajille. Välillinen vastuu näkyy esimerkiksi yrityksen innovaati-

oiden laajempina yhteiskunnallisina vaikutuksina, sekä toimintojen sijoit-

tamispäätösten taloudellisina vaikutuksina. (Rohweder 2004, 97) 

 

Monessa yhteydessä yrityksen taloudellinen vastuu on korostunut ja sitä 

pidetään tärkeimpänä ja joskus jopa ainoana yrityksen yhteiskuntavastuu-

na. Esimerkiksi nobelisti Milton Friedmanin seuraajat kannattavat hänen 

näkemyksiään yrityksen vastuusta. Friedman on teoksessaan Capitalism 

and Freedom (1962) todennut, että yritysjohdolla ei ole muuta moraalista 

vastuuta kuin lisätä voittojaan – ”the business of business is business”. 

Hänen mukaansa liike-elämän puutteet ja virheet johtuvat siitä, ettei kilpai-

lu ole riittävän vapaata ja että valtiovalta sekaantuu liikaa yritystoimintaan. 

Friedman ei pelkästään puolusta sitä, että taloudellinen toiminta on amo-

raalista eli moraalisääntöjen ulkopuolella olevaa, vaan hän tuomitsee kai-

ken yritysten yhteiskunnallisesti vastuullisen toiminnan. (Lammi 1990, 16) 

 

 

4.1.2 Ympäristövastuu 

 

Yrityksen välitön ympäristövastuu tarkoittaa yrityksen itsensä aiheuttamia 

ympäristöongelmia ja -riskejä sekä niiden hallintaa. Yrityksen välittömään 

vastuuseen kuuluu myös luonnonvarojen kestävä käyttö. Yrityksen toimin-

ta suunnitellaan siten, että raaka-aineita ja energiaa käytetään tarkoituk-

senmukaisesti ja päästöjen määrä minimoidaan. Tavoite koskee yrityksen 
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koko toimintaketjua raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteen kierrätyk-

seen. Välillinen vastuu liittyy ulkoistamiseen, eli yrityksen yhteistyökump-

paneihin ja siihen, minkälaisia ympäristönsuojeluun liittyviä toimia yritys 

vaatii sidosryhmiltään. (Rohweder 2004, 99-100) 

   

Keskustelu ympäristökysymysten ympärillä alkoi lisääntyä 1960- 1970-

luvuilla. Näihin aikoihin yritysten suhtautuminen ympäristönsuojeluun oli 

kuitenkin vielä melko kielteistä, koska suojelun katsottiin vain lisäävän kus-

tannuksia. Yritykset toimivat ympäristöasioissa lain määräämällä vähim-

mäistasolla. 1980-luvulla globaalit ongelmat kuten otsonikato ja kasvihuo-

neilmiö saivat kuitenkin yrityksetkin kiinnittämään huomiota ympäristön-

suojelukysymyksiin. Näihin päiviin tultaessa ympäristövastuut kuuluvat 

lähes poikkeuksetta kaikkien yritysten toimintasuunnitelmiin. Myös välilli-

seen vastuuseen kiinnitetään huomiota. (Ibid, 100-101) 

 

Yrityksen ympäristövastuun taso voidaan luokitella neljään eri vihreän ”vä-

risävyyn”. Alin taso on vaaleanvihreä, tai toisin sanoen laillisen vihreä. Täl-

lainen yritys ei kiinnitä kovin paljoa huomiota ympäristöasioihin ja noudat-

taa vain valtiovallan antamia ohjeita. Seuraavan tason yritys on markkinoi-

den vihreä. Ympäristötietoisten asiakkaiden toiveet tuotteen tai palvelun 

ympäristöystävällisyydestä täytetään, tai annetaan ainakin markkinoille 

sen kaltainen kuva, että yrityksen tuotteet ovat erittäin ympäristöystävälli-

siä. Totuus voi olla toisenlainen. Kolmannen tason yritys on osakkeen-

omistajan vihreä, joka nimensä mukaisesti täyttää omistajien ja rahoittajien 

vaateet yritystoiminnan luontoystävällisyydestä. Lopputuotetta ei välttä-

mättä mainosteta mitenkään erityisen ympäristöystävällisenä, mutta tuo-

tantoprosessissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi materiaalien kierrätyk-

seen ja prosessien standardointeihin, sekä henkilökunnan tietouteen ym-

päristöasioissa. Korkeimman tason yritys on tummanvihreä. Tummanvih-

reän yrityksen ympäristötoiminta sisältää kaikki aiemmat tasot, mutta sen 

lisäksi yritys jalostaa arvonsa tavoista, joilla ylläpidetään ja huolehditaan 

maapallosta. Tätä tasoa pidetään yleisesti yritysmaailmassa melko idealis-

tisena ja on jopa sanottu, että tummanvihreä toiminta on antiyritystoimin-
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taa. Tummanvihreä yritys määrittää koko toimialansa ympäristöperiaatteita 

ja se on taso, johon kaikkien yritysten tulisi tulevaisuudessa pyrkiä. (Be-

auchamp & Bowie 2001, 220-223) 

 

 

4.1.3 Sosiaalinen vastuu 

 

Yrityksen välittömään sosiaaliseen vastuuseen kuuluvat työntekijöiden 

hyvinvointiin ja osaamiseen liittyvät seikat. Näiden lisäksi siihen kuuluvat 

työntekijöiden oman kulttuurin ja arvojen kunnioittaminen, työmotivaation 

ja muun työkyvyn ylläpitäminen sekä työturvallisuus ja työterveyshuolto. 

Välittömän sosiaalisen vastuun piiriin kuuluu myös yrityksen tuotteet ja 

palvelut, sekä niiden kaikkien turvallisuus- ja tuotetietojen tuntemus. Tä-

män vastuun alle kuuluvat myös mainonnan todenmukaisuus ja asiakas-

reklamaatioiden asianmukainen käsittely. Välillinen sosiaalinen vastuu 

vaihtelee yrityksen toiminnan luonteesta ja toimintaympäristöstä riippuen. 

Paikallinen sosiaalinen vastuu tarkoittaa ympäristön asukkaiden, yhteisö-

jen ja viranomaisten kanssa käytävää vuorovaikutusta. Sosiaalinen glo-

baali vastuu liittyy puolestaan monikansallisiin yrityksiin, joiden investointi-

päätökset voivat vaikuttaa radikaalistikin alueelliseen kehittymiseen. Välil-

liseen vastuuseen kuuluviksi voidaan katsoa myös hyvät toimintatavat ja 

yhteistyö yritysverkostossa. Vastuu koskee siis muun muassa suhteita 

asiakkaisiin ja liikekumppaneihin. (Rohweder 2004, 103-104) 

 

Sosiaalisessa vastuussa on pohjimmiltaan kyse ihmisoikeuksista. Monissa 

yrityksissä noudatetaan nykyisin erilaisia sertifioituja turvallisuus- ja hyvin-

vointistandardeja. Standardi myös sosiaaliselle vastuulle on olemassa, 

mutta se on käytössä vasta erittäin harvoissa yrityksissä. Yritysten käytän-

nöt sosiaalisessa vastuussa vaihtelevat suuresti. Voidaan käyttää henki-

löstön bonusjärjestelmää, mutta kuitenkin irtisanoa työntekijöitä huonoina 

aikoina helpostikin. Toiset taas kitsastelevat palkoissa ja eduissa, mutta 

välttävät irtisanomisia viimeiseen asti. Samoin voidaan siirtää tuotanto 
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halpatyövoimamaihin, joissa ihmisoikeudet ja ympäristöasiat ovat huo-

nommin hoidossa, mutta tällä tavoin tarjotaan edes jonkinlainen toimeen-

tulomahdollisuus alueen asukkaille. Toiset yritykset sinnittelevät kalliin työ-

voiman maissa, koska haluavat että ihmisoikeus- ja ympäristöasiat hoidet-

taisiin hyvin. (Ketola 2005, 40-41) Kuten jo aiemmin mainittiin, jokaisen 

yrityksen tulee siis itse määritellä yhteiskuntavastuullinen toimintansa, 

punnita itselleen tärkeät moraaliset arvot ja toimia niiden velvoittamalla 

tavalla.  

 

 

4.2 Yrityksen arvot 

 

Jokaisessa yrityksessä on omanlaisensa yrityskulttuuri, joka pohjautuu 

niihin arvoihin, joihin yrityksessä oikeasti uskotaan ja joiden pohjalta toimi-

taan. Arvojen muodostumiseen vaikuttavat ne henkilöt ja heidän etiikkansa 

sekä moraalinsa, jotka yrityksessä työskentelevät. Jokaisessa yrityksessä 

arvot ovat olemassa, vaikka niitä ei olisi erikseen kirjattu ylös. Asian voi 

ajatella myös toisin päin; yrityksissä joissa viralliset arvot on kirjattu, eivät 

ne välttämättä ole yrityksen todelliset arvot. Arvot ohjaavat yrityksen toimi-

joita silloin, kun virallisia ohjeita ei ole saatavilla. Yrityksen todelliset arvot 

vaikuttavat siihen, miten yritys kohtaa vastuullisen toiminnan. Pääasialli-

sesti yrityksien toimintaa ohjaavat kaksi pääarvoluokkaa; taloudelliset ja 

eettiset arvot. (Rohweder 2004, 79) 

 

Yrityksen arvojen merkitystä ei ole helppoa yliarvioida. Ne luovat niin joh-

tamiselle kuin suoritustason toiminnalle hyvät puitteet, joiden varassa or-

ganisaation jäsenen on helppo tehdä hyviä päätöksiä vaihtelevissakin ti-

lanteissa. Arvot ovat kuin organisaation perustuslaki. Työntekijä voi tukeu-

tua niihin ja ammattitaitoonsa ja toimia taitavasti, vaikka tarkemmat esi-

miesten määrittelemät toimintaohjeet puuttuisivatkin. Arvoja voidaan kut-

sua perustuslain ohella ”geneettiseksi perimäksi”, sillä vaikka yrityksen 

työntekijät vaihtuisivat useastikin, yrityksen perusarvot yleensä säilyvät ja 
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siirtyvät vanhoilta työntekijöiltä uusille. Yrityksen menestymisen kannalta 

on oleellista, että arvot ovat määritellyt ja niistä pystytään poimimaan käyt-

töön kulloisenkin tilanteen tai tavoitteen kannalta tärkeimmät. (Rissanen 

2006, 300-301) 

 

Tässä kappaleessa käsitellyt yrityksen vastuut ja arvot ovat keskeisessä 

asemassa yritystoiminnassa. Jokaisen yrittäjän tulisi ottaa huomioon nämä 

seikat harjoittaessaan liiketoimintaa. Arvot sekä vastuut olisi hyvä ottaa 

osaksi yrityksen strategista suunnittelua. Vastuustrategia antaa yrittäjälle 

ja hänen yritykselleen kilpailuetua ja toimintaohjeet monenlaisissa tilan-

teissa. Hyvin suunniteltu vastuustrategia esimerkiksi määrittelee yrityksen 

aseman sen toimintaympäristössä, eli miten hyvin vastuita on toteutettu 

muihin nähden ja mitä tulisi vielä parantaa. Vastuustrategia antaa myös 

keinoja kilpailla muita samoilla markkinoilla toimivia yrityksiä vastaan. Vas-

tuukysymykset tulisi huomioida yrityksen toimintasuunnitelmissa siis muu-

tenkin kuin kulueränä. (Ketola 2005, 136-137) Tämä kappale ja seuraava 

yrittäjyys-kappale esittelevät tutkimuksen kohdeyrityksen The Body Shopin 

menestyksen taustatekijöitä; kun yritystoimintaa harjoitetaan yrittäjämäi-

sesti ja luova yrittäjä ottaa yrityksen strategian keskeiseksi tekijäksi yrityk-

sen vastuukysymykset, voidaan yritystoiminta siirtää aivan uudelle tasolle 

ja saavuttaa ennen näkemättömiä tuloksia. Eettisesti toimiminen ei siis 

sulje pois yrittäjän menestystä tai liiketoiminnan kannattavuutta. 
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5 YRITTÄJYYS 

 

Tässä kappaleessa määritellään ensin yrittäjyyttä yleisesti ja esitellään 

sisäisen yrittäjyyden käsite. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään nais-

yrittäjyyttä ja sen eri aspekteja, kuten johtajuutta, yrittäjyyden perhe-

elämän yhteensovittamista sekä yrittäjäksi ryhtymisen motiiveja.  

 

 

5.1 Määritelmiä ja yrittäjän ominaisuuksia  

 

Taloustieteissä yrittäjyyttä ja sen käsitettä on tutkittu jo 1700-luvulta lähti-

en. Yrittäjyyttä on jäsennetty sekä prosessin ja yrittäjyysilmiön, että aktiivi-

sen toimijan eli yrittäjän näkökulmasta. Vaikka yrittäjyyttä on pohdittu jo 

vuosisatoja, ei täyttä yhteisymmärrystä yrittäjyyden ja yrittäjän käsitteestä 

ole saavutettu. Yksi yrittäjyystutkimuksen keskipisteistä on ollut yrittäjyys 

prosessina. Siinä yksilö tai organisaatio luo ja toteuttaa uusia ideoita ja 

toimintatapoja, sekä vastaa samalla ympäristön haasteisiin. Osaltaan pro-

sessi siis edistää jatkuvan muutoksen toteutumista. Yrittäjyysprosessin 

seurauksena on näin ollen muutos, ja yrittäjyys onkin enemmin joksikin 

tulemisen ja muuttumisen prosessi kuin olemisen tila. Yrittäjä nähdään 

eräänlaisena muutosagenttina, joka luo uusia todellisuuksia. Jopa ranskan 

kielestä englannin kieleen juontunut yrittäjän termi entrepreneur tarkoittaa 

eteenpäin menevää ja sellaista, joka tekee aloitteen. (Heinonen & Vento-

Vierikko 2002, 31-32; Luukkainen & Wuorinen 2002, 12-13) 

 

Hisrich ja Peters (1992, 10) ovat määritelleet yrittäjyyttä seuraavasti: Yrit-

täjyys on prosessi, jossa luodaan jotain erilaista ja uhrataan siihen riittä-

västi aikaa ja ponnisteluja. Oletuksena on taloudellisesta, psyykkisestä ja 

sosiaalisesta riskistä huolimatta saavuttaa henkilökohtainen ja taloudelli-

nen tyydytys. Tämäkin määritelmä antaa jonkinlaista viitekehystä moniulot-

teiselle käsitteelle.  
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Yrittäjyyden sanotaan olevan yksilötason ominaisuus, mutta sen vahvis-

tumiseen tai heikkenemiseen on työyhteisöllä ja yleisellä suhtautumisella 

osaltaan vaikutusta. Yrittäjyyteen ja sen määrään vaikuttavat psykologiset 

ja sosiokulttuuriset tekijät. (Koiranen 1993, 62) Menestyvän yrittäjän omi-

naisuuksia ovat aloitekyky ja ahkeruus, sekä vahva itseluottamus. Hän 

asettaa korkeita, mutta kuitenkin realistisesti saavutettavia tavoitteita ja 

uskoo pystyvänsä vaikuttamaan tulevaisuuteensa. Hänellä on taitoa moti-

voida muita henkilöitä tuottavaan yhteistyöhön. Yrittäjällä on myös pitkän 

aikavälin näkemystä. Menestyvä yrittäjä tajuaa, että raha on kasvun työvä-

line ja että omista virheistään tulee oppia. (Köppä et al. 2000, 102; Pelto-

nen 1986, 42) Joissakin tutkimuksissa on kuitenkin myös todettu, että 

edellä mainitut ominaisuudet ovat enemminkin seurausta yrittäjäksi ryhty-

misestä, eivätkä ne välttämättä ole olleet henkilön vahvoja ominaisuuksia 

ennen oman yrityksen aloittamista. (Logrén & Löfgren 2005, 133) 

 

Yrittäjyyteen liitetään yleensä ominaisuuksia kuten rohkeus ja luovuus. 

Yrittäjyyttä on myös määritelty ajattelu-, toiminta- ja suhtautumistapana, eli 

yrittäjämäisesti voi toimia myös tavallisessa ansiotyössä (sisäinen yrittä-

jyys), eikä pelkästään omistajayrittäjänä (ulkoinen yrittäjyys). Myös moti-

vaatioteoriat ovat usein yrittäjyyden käsitteen lähtökohtina. Yrittäjillä on 

ideoita ja tarpeita, joita he uudessa yrityksessään lähtevät toteuttamaan ja 

tyydyttämään. Yrittäjäksi ryhtyy usein henkilö, joka haluaa olla riippuma-

ton, ”oman itsensä herra”. (Peltonen 1986, 40-42)  

 

Menestyvä yrittäjä on usein myös suuri persoona, ja persoonallisuus onkin 

yrittäjälle erittäin suotavaa. Tätä ominaisuutta yrittäjä voi myös hyödyntää 

profiloidessaan omaa yritystään. Esimerkkejä Suomessa henkilöityneistä 

yrittäjistä ja heidän yrityksistään ovat muun muassa Hjallis Harkimo ja 

Kirsti Paakkanen. Persoonallinen yrittäjä uskoo asiaansa ja motivoi työto-

vereitaan yhä parempiin suorituksiin. Persoonallisuudesta ja vahvasta itse-

tunnosta on yritystoiminnassa pääasiallisesti hyötyä, mutta liiasta persoo-

nallisuudesta voi olla myös haittaa. Jos johtaja on liian ehdoton ja hänen 

kanssaan on vaikeaa olla eri mieltä, on alaisen asema melko hankala. Pa-
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himmassa tapauksessa yrittäjä manipuloi alaisiaan ja sivuuttaa muiden 

kommentit ja mielipiteet väärinä. (Lyytinen & Piha 2004, 117-118) 

 

 

5.2 Sisäinen yrittäjyys 

  

Sisäinen yrittäjyys -termi on syntynyt 1980-luvun puolivälissä, jolloin sitä 

käytettiin ensimmäistä kertaa kuvaamaan yrittäjämäistä toimintaa suuren 

organisaation sisällä (Heinonen & Vento-Vierikko 2002, 28). Sisäinen yrit-

täjyys on yrittäjämäistä toimintaa toisen palveluksessa. Sisäiset yrittäjät 

ovat tekijöitä ja näkijöitä. He eivät jää pelkän ajatuksen tai suunnittelun 

tasolle, vaan heillä on kova halu panna toimeksi. He ovat taipuvaisia ko-

vaan työntekoon. Sisäinen yrittäjä laittaa epäröimättä itsensä likoon tilan-

teessa kuin tilanteessa ja omistautuu hankkeilleen kokonaan. Heillä on 

myös kyky asettaa prioriteetteja. Omalle työlleen he asettavat usein kor-

keat standardit. (Koiranen 1993, 125) Seuraava kuva 5 kokoaa yhteen 

sisäisen yrittäjän ominaisuuksia.  

 

 

 
Kuva 5. Sisäisen yrittäjän ominaisuudet (mukaillen Kallio 2002, 49) 

 

Sisäiset yrittäjät korostavat innovatiivisuutta, aloitteellisuutta, riskinottoky-

kyä ja ahkeruutta samalla tavoin kuin ulkoiset yrittäjät, mutta ilman että he 
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omistavat yritystä. Ehkä tärkein sisäisen yrittäjän ominaisuus onkin, että 

he ovat valmiita toimimaan työntekijänä samalla innokkuudella kuin yrittä-

jät jotka omistavat oman yrityksen. (Aaltio 2005, 284) Tämä ei kuitenkaan 

tarkoita, etteivät nämä edellä mainitut ominaisuudet olisi myös hyviä omis-

tajayrittäjän ominaisuuksia ja tärkeitä tekijöitä perustettaessa omaa yritys-

tä. Sisäisen yrittäjyyden käsite vain on syntynyt yrittäjyystutkimuksissa ja 

projekteissa, joissa suuryritykset alkoivat etsiä kadonnutta työn iloa ja mo-

tivaatiota. Projekteissa haluttiin kehittää malleja, joilla omistajayrittäjien 

johtamien organisaatioiden hyvät ominaisuudet saataisiin siirrettyä myös 

suuriin yksiköihin. (Heinonen & Vento-Vierikko 2002, 28) 

 

 

5.3 Naisyrittäjyys 

 

Naisyrittäjyys ei ole historiassa ollut kovin arvostettua. Naisten työtä ja 

etenkin kotityötä on tutkittu runsaasti monilla tieteenaloilla, mutta itsensä 

työllistävät naiset ovat jääneet vähälle huomiolle. Naisyrittäjyys rinnaste-

taan usein pienyrittäjyyteen, jolla ei siis tavoitella suuria voittoja, vaan yri-

tetään etupäässä turvata perheen toimeentulo. Kun yrittäjyyttä tarkastel-

laan naisen näkökulmasta, liittyy tarkasteluun vahvana elementtinä aina 

perhe. Yrittäjänaisen olemisen ehdot määräytyvät ennen kaikkea per-

heessä. Naisyrittäjyys keskittyy pääsääntöisesti naisille tyypillisille aloille 

kuten kauneus- ja terveysalan palvelut, sekä töihin, joita naiset tekevät 

myös kodeissaan, esimerkiksi siivous- ja ruoanvalmistuspalvelut. (Vainio-

Korhonen 2002, 15-16; 152) 

 

Aiemmassa yrittäjän ominaisuuksia -kappaleessa yritettiinkin jo vähän 

määritellä yrittäjyyttä ehkä ennemmin henkisten ominaisuuksien kautta, 

mutta naisyrittäjyys voitaisiin yksinkertaisimmillaan hahmottaa naisen pe-

rustamana yrityksenä, jossa naisella on yli 50 % omistus ja/tai jossa nai-

nen on johtajana. Verotietokantaan yritys rekisteröityy naisyritykseksi, jos 

toiminimen yrittäjän henkilötunnus on naisen, jos avoimessa yhtiössä ja 
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kommandiittiyhtiössä molemmat vastuunalaiset yhtiömiehet ovat naisia, tai 

jos osuuskunnan tai osakeyhtiön kaikki määräävissä asemissa olevat vas-

tuuhenkilöt ovat naisia. (Erlund 2005, 21-22) 

 

Tutkimus naisyrittäjyyden parissa on melko nuorta. Naisia yrittäjinä on tut-

kittu oikeastaan vasta 1970-luvulta lähtien. Tutkimusta ennen tätäkin on 

toki tehty, mutta silloin oletettiin, ettei nais- ja miesyrittäjillä ollut mitään 

eroa. Yrittäjyystutkimusta, kuten monia muitakin tutkimusaloja on vaivan-

nut aiemmilla vuosikymmenillä näennäisen sukupuolineutraaliuden harha. 

Käsitteellä tarkoitetaan sitä, että mies on aina normi ja nainen poikkeus. 

(Logrén & Löfgren 2005, 18) 1970-lukua aiemmin tehdyissä yrittäjyystut-

kimuksissa ei huomioitu naisten todellisuutta jossa he elivät, eikä sitä, ett-

eivät perinteiset liike-elämän menestymisen mallit olleet välttämättä nais-

ten käsitys omasta yrittäjyydestään. Yrittäjyystutkimuksen otettiin 1970-

luvulla aspekti, jossa verrattiin nais- ja miesyrittäjiä. Tuloksiksi saatiin 

yleensä, että naiset sijoittuvat yrittäjiksi eri aloille ja ammatteihin kuin mie-

het, johon on vaikuttanut jo miesten ja naisten hakeutuminen eri alojen 

ammatilliseen koulutukseen. (Kyrö 2004, 299) 

 

Omana tutkimuskohteenaan naisyrittäjyys on alkanut oikeastaan vasta 

1990-luvulla. Naisyrittäjyyttä tutkittaessa on pitänyt huomioida naisyrittäjän 

koko elämä, koska naisyrittäjän onnistumisen tunteisiin sisältyvät niin työ-

tyytyväisyys, perhe kuin hyvä elämäkin. Naisyrittäjä ei näe yrittäjyydessä 

onnistumistaan pelkästään taloudellisena menestyksenä, eikä koe välttä-

mättä omaa toimintaansa talouselämää edistävänä. Naisyrittäjyyden iden-

titeetti ja todellisuus ovat hyvin erilaisia kuin miesyrittäjien. Niihin vaikutta-

vat sekä koulutukselliset seikat ja sitä kautta eri aloille yrittäjäksi ryhtymi-

nen, että naisten erilainen vastuu perheestä. Koulutuksellisen taustan ja 

erilaisen yrittäjätyön on myös todettu selittävän osaksi naisten vaatimaton-

ta suhtautumista yrittäjyyteen. (Ibid, 301-304) 

 

Naisyrittäjät toimivat usein yksinyrittäjinä tai perheyrityksissä ja kuten ai-

emmin jo todettiin, naisyrittäjille tyypillisiä toimialoja ovat palvelu- ja kau-
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pan alat, kuten hoitotoimet, kädentaidot, kulttuuri ja myynti. Naisten yrityk-

set ovat melko pieniä, mutta suhteellisen vakavaraisia ja toiminta rakentuu 

usein yrittäjän ammattitaidon varaan. Myös tutkittaessa yritysten johtajia, 

naistoimitusjohtajat johtavat yleensä pienempiä yrityksiä kuin miehet. Nai-

set ottavat luultavasti myös miehiä vähemmän riskejä, koska naisjohtajia 

on keskimääräistä vähemmän sellaisten yritysten johdossa, jotka luokitel-

laan luottokelpoisuudeltaan vahvaksi tai heikoksi. (Erlund 2005, 34) Eri-

koinen piirre naisten yrityksiä ja naisten yrittäjäksi ryhtymistä tutkittaessa 

on seikka, että naiset valitsevat oman yrityksensä alaksi paljon miehiä 

useammin toiminnan, josta heillä ei ole aiempaa työkokemusta. Yrityksen 

toimiala voi olla jotain täysin muuta kuin heidän aiempi työnsä. Miehet sen 

sijaan valitsevat yleensä alan, joka on sama tai lähellä heidän aiempaa 

työkokemustaan. (Davidson & Burke 2000, 58-59) 

 

 

5.3.1 Nainen yrityksen johtajana 

 

Naiset siis johtavat usein pieniä, enintään kymmenen henkilön yrityksiä, 

eikä heillä välttämättä ole edes halua tai tarvetta laajentaa liiketoimintaan-

sa. Johtamista ja kykyä johtamiseen kuitenkin tarvitaan jos yritys alkaa 

laajentua. Tutkimuksissa on havaittu, etteivät nais- ja miesyrittäjien liiketa-

loudelliset kyvyt eroa toisistaan. Naiset kuitenkin näkevät yrityksensä so-

siaalisten suhteiden verkkona ja suhdejärjestelmänä, ennemmin kuin ta-

loudellisena yksikkönä yhteiskunnassa. Perustaessaan yrityksen, nainen 

ottaa yrityksen ja sen verkoston osaksi elämänkenttäänsä, johon kuuluvat 

myös perhe ja koko yhteiskunta. (Aaltio-Marjosola 2001, 98) 

 

Johtajan stereotypia siitä mitä on olla johtaja, sisältää edelleen enemmän 

maskuliinisia kuin feminiinisiä ominaisuuksia. Naisjohtajat kokevat olevan-

sa poikkeus säännöstä, etenkin teollisuuden alalla. Kaupan piirissä nais-

johtajuus on hieman yleisempää. Kuitenkin haastateltaessa naisjohtajia, 

he toteavat olevansa enemmän johtajia kuin erityisesti naisjohtajia. Naisen 
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johtajuus on vain yksi osa yrityksen kokonaisuudesta. (Aaltio-Marjosola 

2001, 116; 143)  

 

Naisten ja miesten johtamistyyleissä on kuitenkin todettu olevan eroa. 

Miesten tyyli on naisiin verrattuna kilpailuhenkisempi, kontrolloiva, tunteet-

tomampi, analyyttinen sekä hierarkkinen. Naisten tyyli on myös yhteistoi-

minnallinen ja keskustelevampi. (Vinnicombe & Colwill 1995, 32) Eräässä 

alaisille tehdyssä tutkimuksessa naisjohtajat saivat miehiä parempia arvioi-

ta alaisten tukemisesta ja rohkaisusta. Naisjohtajat myös organisoivat ja 

järjestivät alaisten mielestä työt miehiä paremmin. (Kandolin & Kauppinen 

1994, 215) Samat ominaisuudet tulevat esiin haastateltaessa naisjohtajia. 

Naisjohtajat nimeävät johtajan hyviksi ominaisuuksiksi muun muassa ky-

vyn antaa palautetta, tilannetajun, päätöksentekotaidon, ihmistuntemuk-

sen, sekä kyvyn toimia ryhmässä. (Hirvikorpi 2005, 66) 

 

Naiset pyrkivät johtaessaan ryhmätyöhön ja yhteistoimintaan, sekä välttä-

vät valta -sanaa. Naiset eivät myöskään usein myönnä olevansa vallanha-

luisia. Naisjohtajat mieltävät vallan mieluummin vaikutusvallaksi, joka ke-

rääntyy omien tekemisten kautta. Valta mielletään myös ennemmin vas-

tuuksi, eikä naisjohtaja välttämättä tiedosta tekemisiään vallan käyttönä. 

(Ibid, 177-182) 

 

Edellä mainitut naisjohtajien ominaisuudet yhdistyvät jaetun johtajuuden 

käytännöissä. Se on kokonaisvaltainen ja arjen prosesseja arvostava tapa 

johtaa, joka korostaa yksilöjohtajuuden sijaan yhdessä tekemistä, sekä 

tiedon, kokemusten ja vastuun jakamista. Jaettu johtajuus pyrkii raivaa-

maan tilaa muullekin kuin maskuliiniselle johtajuudelle, ja tuomaan esiin 

sellaisia työpaikkojen ulottuvuuksia, jotka perinteisesti määritellään peh-

meiksi, epämääräisiksi ja naisellisiksi asioiksi. (Ropo 2006, 63-64) 
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5.3.2 Yrittäjyyden ja perhe-elämän yhteensovittaminen 

 

Yrittäjille on monissa määrittelyissä tyypillistä pyrkiminen aktiiviseen muu-

tokseen, jota hän itse voi hallita. Määritelmä käy niin yrittäjään henkilönä 

kuin yrittäjän toimintoihinkin. Tämä määritelmä on myös keskeinen moti-

vaatiotekijä naisen ryhtyessä yrittäjäksi. Naisyrittäjyydessä on kyse monis-

ta toisiinsa kietoutuneista ja toisiinsa vaikuttavista asioista. Kyse on siis 

naisjohtajista ja naisyrittäjistä, jotka koulutuksen eriytymisestä johtuen toi-

mivat naisvaltaisilla aloilla. Näissä puitteissa tietyt ongelmat, kuten äitiys-

lomat ja raskauden ajan sairauspäivät kasaantuvat tiettyjen alojen yrittäjil-

le. Yhteinen tekijä tässä kaikessa on naiseus, joka on erilainen ominai-

suus. Tästä erilaisuudesta johtuvat ongelmat liittyvät pääasiassa ansiotyön 

ja perheen yhteensovittamiseen. (Erlund 2005, 39) 

 

Martinon ja Barbaton (2003, 826) tutkimuksessa jopa tilastollisesti merkit-

tävin ero mies- ja naisyrittäjien välillä on suhtautuminen perheen ja työn 

yhteensovittamiseen. Kaksi seuraavaksi tärkeintä tekijää, koulutustausta 

ja asema työmarkkinoilla, jäävät aina perheen taakse. Naiset etsivät rat-

kaisuja, jotka helpottaisivat näiden kahden tekijän yhteensovittamista. 

Työn ja perheen yhteensovittaminen kytkeytyy myös yrittämiseen naisaloil-

la, koska yrittäjälle kohdistuu paljon perhepoliittisia kustannuksia. Vaikein 

tilanne on palvelualalla, jota yleisesti pidetään naisyrittäjien toimialana. 

(Erlund 2005, 20) 

 

 

5.3.3 Naisyrittäjäksi ryhtymisen motiivit ja esteet 

 

Kolme suurinta motivaatiotekijää ryhtyä yrittäjäksi sekä naisilla että miehil-

lä ovat riippumattomuus, vaurastuminen ja haasteet, näistä vielä tärkeim-

mäksi mainitaan riippumattomuus, eli yrittäjä saa olla ”oman itsensä her-

ra”. Nämä tekijät nousivat esille tutkimuksessa jossa oli mukana 11 Eu-

roopan maata. (Bridge et al. 2003, 88) Samanlaisia tuloksia yrittäjätutki-
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muksissa on saatu muun muassa Amerikassa ja Uudessa-Seelannissa. 

(Davidson & Burke 2000, 40-66; Hisrich & Peters 1992, 63)  

 

Tehdessään päätöstä yrittäjäksi ryhtymisestä, naiset pohtivat monia asioi-

ta. Näitä asioita ovat muun muassa oma koulutus ja ikä, perheen taloudel-

linen tilanne nyt ja tulevaisuudessa, sekä omat taidot ja ovatko ne riittävät 

menestymiseen. Menestymisen vastapuolena on epäonnistumisen mah-

dollisuus valituilla markkinoilla. Epäonnistumisen pelko on yksi suurimmis-

ta naisyrittäjyyden esteistä. (Salmela 2004, 17) Moni nainen pohtii yritystä 

perustaessaan myös naisen kaksoistaakkaa; vaikka nainen olisi perheen 

yrittäjä, ei kodin hoitoa ja kotitöitä välttämättä jaeta perheessä tasapuoli-

sesti, vaan myös nämä työt jäävät edelleen naisen harteille. Yrittäjäksi ai-

kova pohtii siis jaksamistaan, työelämässä sekä kotona. (Marlow & Stran-

ge 1994, 181) 

 

Muita henkisen puolen suuria esteitä yrittäjäksi ryhtymiselle ovat turvalli-

suushakuisuus ja riskien välttäminen. (Lyytinen & Piha 2004, 15) Monissa 

tutkimuksissa käytännön esteeksi varsinkin naisyrittäjyydessä mainitaan 

usein hankala rahoituksen saanti. Rahoittajien usko naisyrittäjiin on jostain 

syystä yleensä heikompi kuin usko miesyrittäjiin. (Davidson & Burke 2000, 

73; Zimmerer & Scarborough 1996, 9) Suomessa yrittämisen esteitä ovat 

myös markkinoiden pienuus ja yrittämisen perinteiden puuttuminen. (Lyy-

tinen & Piha 2004, 15) 

 

Koulutus ja siihen liittyvät taidot voi olla merkittävä tekijä harkittaessa yrit-

täjyyttä, jos nainen on esimerkiksi nykyisessä työssään törmännyt lasikat-

toon, eikä etenemisen mahdollisuuksia enää ole. Yrittäjänä hän pääsisi 

toteuttamaan ideoitaan ja saisi käyttää taitojaan täysmääräisesti. (Salmela 

2004, 18; Wirtz, 2004, 4) Tutkimuksissa on myös tullut esille, että jos lasi-

kattoon törmääminen vaikuttaa tulevaisuudessa väistämättömältä, ovat 

naiset kerryttäneet työelämässä ennemmin liiketoimintaosaamistaan, jota 

he olettavat tarvitsevansa perustettaessa omaa yritystä, kuin pyrkineet 

etenemään yrityksessä korkeammalle. (Kephart & Schumacher 2005, 11) 
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Naisten perustamiin yrityksiin vaikuttavat myös muut ulkopuoliset tekijät, 

kuten maa, alue, toimintasektori sekä sosiodemografiset tekijät. Tästä sei-

kasta riippuen kansainvälisiä yleistyksiä yrityksistä ja varsinkin naisyrityk-

sistä on melko haasteellista tehdä. Erilaisuustekijöistä huolimatta on kui-

tenkin huomattu, että naisten yritystoimintaan liittyvät haasteet ovat melko 

samantyyppisiä ainakin koko Euroopan alueella. Suurimmiksi haasteiksi 

näissä vertailuissa ovat nousseet rahoituksen saanti, ulkomaisille markki-

noille pääsy, yhteiskunnalliset asenteet ja rakenteet sekä jo moneen ker-

taan mainitut perhekysymykset. (Salmela 2004, 19)  

 

Nainen siis punnitsee usein koko perheensä taloudellista tilannetta ryhty-

essään yrittäjäksi eikä pelkästään ajattele omaa vaurastumistaan. Tämä 

on todettu myös erityiseksi eroksi nais- ja miesyrittäjien välillä, koska nais-

yrittäjät mainitsevat rahan ja vaurastumisen paljon harvemmin yrittäjäksi 

ryhtymisen syyksi kuin miehet. Naisilla ennen rahaa tulevat yleensä aina 

henkilökohtainen vapaus sekä vapaus omien ideoiden toteuttamiseen. 

(Davidson & Burke 2000, 49) Tämän ominaisuuden on tutkimuksissa to-

dettu liittyvän myös maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen. Miehet arvotta-

vat rahan ja materian yleisesti korkeammalle kuin naiset, joille tärkeäm-

miksi arvoiksi kohoavat ihmiset ja ihmissuhteet. (Crane & Matten 2004, 

118)  

 

Sukupuolta tai perhekysymyksiä ei pidä pitää naisyrittäjyyden heikkoute-

na. Naisiin usein liitetyt ominaisuudet, kuten hoivaavuus, empaattisuus ja 

yhteistyökyky ovat päinvastoin voiman ja rikkauden lähde. (Vainio-

Korhonen 2002, 154) Kun inhimilliset arvot nousevat korkeammalle kuin 

materiaaliset arvot, tulevat myös aiemmassa kappaleessa käsitellyt yrityk-

sen eettiset kysymykset otettua naisyrittäjän toiminnassa huomioon luon-

nollisesti ja hoidettua asianmukaisesti.  
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6 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

 

Tässä kappaleessa kerrotaan ensin laadullisesta tutkimuksesta yleensä, 

jonka jälkeen esitellään tutkimuksen metodologia, narratiivis-

elämäkerrallinen tutkimusote. Tämän jälkeen hahmotetaan narratiivin käsi-

tettä ja narratiivista tutkimusta, sekä käsitellään elämäkertatutkimusta. 

Kappaleen lopussa kerrotaan tutkimuksen suorittamisesta sekä pohditaan 

tutkimuksen arvioitavuutta ja luotettavuutta.  

 

 

6.1 Laadullinen tutkimus 

 

Termillä laadullinen tai kvalitatiivinen viitataan tutkimusotteeseen, joka ei 

perustu mittaamiseen, tilastollisiin menetelmiin tai laskemiseen (Alasuutari 

1994, 22). Kvalitatiivisissa tutkimuksissa aineisto ei ole numeromuodossa, 

vaan aineisto muodostuu useimmin luonnollisesta kielestä ja sanallisista 

selostuksista (Antikainen & Huotelin 1996, 18). On jopa väitetty, ettei kvali-

tatiivista tutkimusta ole olemassakaan, on olemassa vain laadullista ai-

neistoa (Tesch 1990, 55). 

 

Laadullinen tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto koo-

taan todellisissa tilanteissa. Tutkijan tulisi luottaa enemmän omiin havain-

toihinsa, kuin mittausvälineillä hankittuun tietoon. Laadullisessa tutkimuk-

sessa on myös tarkoituksena paljastaa odottamattomia seikkoja, minkä 

takia lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen vaan aineis-

ton monipuolinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. Erona kvantitatiiviseen 

tutkimukseen on myös, että kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti 

eikä esimerkiksi satunnaisotantaa käyttäen. (Hirsjärvi et al. 2004, 155)  

 

Aineisto on kvalitatiivisessa tutkimuksessa ennemminkin tutkimusaiheen 

kannalta mielenkiintoiseksi arvioitu ”siivu” yhteiskunnasta kuin varsinainen 



 

 

43 

 

otos. Tämä siivu on yleensä kohderyhmä, jonka elämässä oletetaan ilme-

nevän tutkimusaiheen kannalta mielenkiintoisia asioita. (Leskinen 1995, 

14) Tutkijan pyrkimyksenä on tavoittaa tutkittavien näkökulma ja saada 

selville heidän näkemyksensä tutkittavasta ilmiöstä. Tyypillisimpiä laadulli-

sen aineiston keruun menetelmiä ovat haastattelu ja havainnointi. Myös 

päiväkirjat, elämäkerrat ja muu arkipäivän tilanteissa syntynyt materiaali, 

jota ei edes alun perin ole tuotettu tutkimustarkoituksiin, voivat olla tutkijan 

analysoinnin kohteena. (Aaltola & Valli 2001, 68) Jos tutkimusaineistoa ei 

ole tuotettu tutkimusta varten, eli se on syntynyt muista syistä, on aineisto 

niin sanotusti luonnollista tutkimusaineistoa. Tutkija ei siis pysty vaikutta-

maan tutkimusaineistoon tai sen muotoon keräysvaiheessa. (Leskinen 

1995, 18) 

 

Vaikka lähtökohtana olisikin aineistolähtöinen analyysi, jossa teoria raken-

netaan empiirisestä aineistosta lähtien (Eskola & Suoranta 2000, 19), on 

kvalitatiivinen tutkimus melko teoriariippuvaista. Teoriariippuvuudella viita-

taan siihen, että tutkijan on tunnettava tutkimuksen tulkintakehys, jotta hän 

kykenee tulkitsemaan aineistoa siten, että aineistosta saadaan esiin juuri 

se mitä haluttaan tutkia. (Leskinen 1995, 13)  

 

Laadullisen tutkimuksen otosmäärä on usein niin pieni, että tulosten yleis-

tettävyys on klassisen tilastotieteen näkökulmasta kyseenalaista. Äärim-

mäisessä tapauksessa, kuten myös tässä tutkimuksessa, otanta on vain 

yksi henkilö tai yritys. Otoksen koko määräytyy tutkimuksen tavoitteiden 

mukaan ja laadullista tutkimusta tehdään yleensä siksi, että saataisiin suh-

teellisen pienestä tapausjoukosta mahdollisimman paljon tietoa. Pienestä 

aineistosta seuraa tutkimukselle kuitenkin rajoitteita ja tutkija joutuu teke-

mään yksinkertaistavia oletuksia. Pienestä aineistosta ei siis voi tehdä 

suuria johtopäätöksiä (Koskinen et al. 2005, 265-266), joten tutkimustapa-

ukset tulisi käsitellä ainutlaatuisina ja aineistoa tulisi tulkita sen mukaisesti 

(Hirsjärvi et al. 2004, 155). 
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Laadullisen aineiston käsittelyssä aineiston ilmiöitä pyritään ymmärtämään 

suhteessa tutkittujen tapahtumien kontekstiin. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa voidaan katsoa olevan kyse tutkittavan ilmiön käsitteellistämisestä, 

eikä niinkään etukäteen hahmotetun teorian testauksesta, mikä usein on 

päämääränä kvantitatiivisessa tutkimuksessa. (Aaltola & Valli 2001, 68-72) 

Laadullisen tutkimuksen tietointressi on ymmärtävä ja sen päämääränä on 

hahmottaa merkityksiä, joita toimija, tässä tutkimuksessa omaelämäkerran 

kirjoittaja, antaa omalle toiminnalleen ja joiden avulla hän jäsentää elä-

määnsä ja ympäristöään (Leskinen 1995, 13). 

 

 

6.2 Tutkimuksen metodologia 

 

Tässä tutkimuksessa käytetään narratiivis-elämäkerrallista tutkimusotetta. 

Metodologian valintaan päädyttiin lähdeaineiston myötä. Lähdeaineistona 

toimivat kaksi Anita Roddickin elämäkertakirjaa on kerrottu polveilevien ja 

mukaansatempaavien tarinoiden muodossa. Myös tutkimuksen kohde-

henkilö, eli elämäkertojen kirjoittaja pitää tarinoiden kertomista ja tarinalli-

suutta tärkeänä tiedon jakamisen elementtinä.  

 

Tutkimuksessa pyritään ymmärtämään yksilön ainutlaatuista ja muuttuvaa 

näkökulmaa suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Ollaan kiinnostuneita siitä, 

miten yksittäinen ihminen jäsentää kertomuksiaan elämän eri alueista ja 

millaista tarinaa hän niissä kertoo. Narratiivisuus viittaa sekä ihmisen ta-

paan jäsentää kokemuksiaan tarinaksi että tutkimusaineiston rakentee-

seen. Elämäkerrallisuus taas viittaa ihmisen kokemusmaailman rakentu-

miseen elämänkestävänä prosessina. Narratiivinen tai elämäkerrallinen 

tutkimusote ei kumpikaan muodosta yhtenäistä tutkimustapaa, oikeastaan 

ne muodostavat vain tutkimuskehyksen. Siksi eri tutkijat voivat tehdä mel-

ko erilaista narratiivista ja elämäkerrallista tutkimusta. Tähän vaikuttaa 

myös se, että tutkimusta tehdään monien eri tieteenalojen piirissä. Jokai-
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nen tieteenala tuo tutkimusotteisiin omat erityispiirteensä. (Erkkilä 2005, 

196) 

 

Tyypillistä tälle tutkimusotteelle ovat tutkittavan näkökulma ja hänen sub-

jektiiviset kokemuksensa sekä niille annetut merkitykset. Tutkimusotteen 

tietokäsitystä kuvastaa Brunerin (1986, 87) ajatus narratiivisesta tiedosta, 

hän erottaa kaksi erilaista tietämisen ja todellisuuden rakentamisen tapaa. 

Ensimmäinen niistä on perinteinen, loogis-tieteellinen ja yleistyksiin pyrki-

vä tieto ja toinen narratiivinen tieto, joka ei tavoittele yleistyksiä ja ymmär-

tää tapahtumien erityisyyden ja ainutkertaisuuden. Tutkimukseen tulee siis 

suhtautua nämä seikat huomioiden.  

 

Tutkimuksen narratiivisuus viittaa lähestymistapaan, joka kohdistaa huo-

mionsa kertomuksiin tiedon välittäjänä ja rakentajana. Tutkimukselle ja 

kertomukselle on kaksi päänäkökulmaa: tutkimus joko käyttää materiaali-

naan kertomuksia, mutta toisaalta tutkimus voidaan ymmärtää kertomuk-

sen tuottamiseksi maailmasta. (Aaltola & Valli 2001, 116) Tässä tutkimuk-

sessa näkökulmana on käyttää tarinoita tutkimuksen materiaalina. Toisaal-

ta ehkä ei voida välttää kertomuksen tuottamista maailmasta, koska tutki-

musraportti voidaan laskea uudeksi kertomukseksi, johon on tutkimusai-

neiston tarinoiden lisäksi vaikuttanut tutkijan oma maailmankuva ja käsi-

tykset tulkituista narratiiveista.  

 

 

6.2.1 Narratiivin käsite 

 

Bal (1999, 16-19) määrittelee tarinan, eli narratiivin seuraavasti: Tarina on 

ihmisen kokemus, joka ei välttämättä avaudu koskaan sellaisenaan ulko-

puoliselle. Tarinan osia ovat tapahtumat, tapahtumiin liittyvät henkilöt, ta-

pahtumapaikat ja aika. Sama tarina voi esiintyä eri konteksteissa erilaise-

na. Tarina voi olla osa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa tuotettua 

kertomusta ja samaa tarinaa voidaan myös kertoa useissa kertomuksissa.  
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Aristoteleen Runousopissa tarinaan ja tarinan juoneen liittyy tiukka kausa-

liteetin periaate. Narratiivin tulee olla yhtenäinen ja johdonmukainen koko-

naisuus, eli tarinassa tulee aina olla alku, keskikohta ja loppu. (Hohti et al. 

1997, 243) Hyvästä tarinasta ei voi ottaa mitään pois, eikä siihen tarvitse 

lisätä mitään. Hyvää tarinaa muutettaessa tarinan ajatus kärsii. Tapahtu-

mat seuraavat toisiaan loogisessa syy- ja seuraussuhteessa ja yksittäinen 

tapahtuma perustuu edelliseen tapahtumaan. Sillä on suuri ero, tapahtu-

vatko asiat toistensa jälkeen vai toistensa takia. Ensimmäisessä tilantees-

sa on kyseessä lista tai luettelo, jälkimmäisessä on kyseessä tarina. (Aal-

tonen & Heikkilä 2003, 131) 

 

 

6.2.2 Narratiivinen tutkimus 

 

Narratiivisuuden käsite on kerännyt monia eri tieteenalojen tutkijoita sa-

man peruskäsitteen piiriin. Tämä tekee mahdolliseksi tieteenalarajat ylittä-

vän keskustelun ja muun tiedon vaihdon. Yhtenäistä narratiivista metodia 

ei kuitenkaan ole saatu kehitettyä, eikä edes varsinaista käsitystä siitä, 

mitä narratiivilla tai tutkimuksen narratiivisuudella tarkoitetaan. (Hänninen 

2000, 126) Heikkinen (2003, 185) käyttää narratiivisesta tutkimuksesta 

jopa termiä amebamainen, koska tutkimusalaa, sen käyttötapoja ja ole-

musta on melko vaikea määritellä ja tutkimuksen muoto on edelleen jatku-

vasti muuttuva.  

 

Jos narratiivista tutkimusta kuitenkin pitäisi määritellä, voidaan esimerkiksi 

sanoa, että narratiivinen tutkimus on kertomusten tutkimista ja merkitysten 

etsimistä tarinoista. Englanninkielisessä kirjallisuudessa tarinoista käyte-

tään käsitteitä story telling ja narrative patterns. Suomenkielisiä vastineita 

näille voisivat olla vaikkapa kerronnalliset, kertomuksiin perustuvat mene-

telmät. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 126) Hänninen (2000, 15) käyttää sa-

naa tarinallisuus, jota voidaan myös käyttää narratiivisuuden synonyymi-

nä. Narratiivien tutkimuksessa kiinnitetään siis huomiota kertomisen muo-
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toon, tekstiin tai puhuntaan sellaisenaan. Narratiivisessa tutkimuksessa 

ollaan kiinnostuneita niistä tapahtumista, joista kerrotaan ja kiinnostuksen 

kohteena on kertomusten sisältö. Tällöin tutkimuksen tavoitteena on eri-

laisten kertomusten kuuntelu, analysointi ja tarinan yhteiseksi tiedoksi 

saattaminen. (Heikkinen 2002, 72) 

 

Tarinoiden käyttö ei ole ihmiselle uusia asia. Narratiivisuutta pidetään yh-

tenä ihmiselle tyypillisimmistä tavoista tehdä selkoa todellisuudesta ja ta-

rinamuoto on loogisen ajattelun rinnalla yleisin tapa kokemusten jäsentä-

miseen. (Bruner 1986, 15-20) Elämän draama koostuu juuri siitä, että ih-

minen on luonteeltaan tarinankertoja, kirjoittaja ja kanssakirjoittaja. Hän 

lukee ja tulkitsee sekä omaa että muiden elämää. Elämän tarina rakentuu 

poimimalla tiettyjä tapahtumia toimintaympäristöstä ja yhdistämällä ne toi-

siin tapahtumiin. Prosessissa näiden tapahtumien välille syntyy riippu-

vuussuhteita. Tarinat ovat siis aina sekä historiaan että tilanteeseen sidot-

tuja ja usein on olemassa erilaisia uskottavia tarinoita samasta hetkestä ja 

tapahtumasta (Aaltonen & Heikkilä 2003, 122-123). Tarinan kertoja valit-

see tarvitsemansa elementit ympäröivästä maailmasta ja yhdistää ne juo-

nen avulla. Tarinoiden oletettavasti tärkein ominaisuus on, että ne yhdistä-

vät asioita ja rakentavat syy – seuraussuhteita asioiden ja tapahtumien 

selityksiksi ja ehdottavat niiden pohjalta yhtä mahdollista maailmankuvaa. 

(Ibid, 147) 

 

Yksi tärkeimmistä piirteistä tarinoissa ja narratiivisessa analyysissa on 

ajan käsite. Henkilö joka kertoo tarinaa, ei ole enää sama kuin silloin kun 

kerrottava tapahtuma tapahtui. Kertojalla on tarve selittää menneisyyden 

motiiveja ja tarkoitusperiä, joten elettyä elämää ei voi koskaan täysin uu-

dentaa. Se voidaan ymmärtää vain siinä muodossa, kuin se kerrotaan ny-

kyhetkessä. Kuitenkaan ilman menneisyyttä ja tulevaisuutta ei voi olla ny-

kyhetkeä, eikä ilman näitä käsitteitä mitään kokemuksia. Ajan käsite on 

siis ratkaisevassa asemassa käsiteltäessä sekä kokemuksia että tarinoita. 

(Hytti 2003, 64) 
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6.2.3 Elämäkerta 

 

Elämäkertatutkimus on yksi esimerkki laadullisesta tutkimuksesta ja elä-

mäkertakertomukset muodostavat monipuolisen laadullisen aineiston (An-

tikainen & Huotelin 1996, 18). Etupäässä sosiaalitieteissä ihmisten kerto-

mukset elämästään ovat olleet jo vuosikymmeniä laadullisen tutkimuksen 

keskeistä materiaalia, mutta vasta 1980-luvulla elämäkertatutkimuksessa 

tapahtui varsinainen narratiivinen käänne; elämäkertojen oivallettiin ilmen-

tävän kulttuurista todellisuutta juuri tarinallisuutensa kautta. Vasta tultaes-

sa 1990-luvulle narratiivista tutkimustapaa alettiin soveltaa myös muille 

kuin sosiaalitieteen tutkimusaloille. (Hänninen 2000, 18-19) 

 

Elämäkerran rakentaminen kertomuksen muotoon on Brunerin (1987, 17-

18) mukaan universaali inhimillinen pyrkimys. Kun yksilö pukee näkemyk-

siään elämästään kertomuksen muotoon hän tuo esille minäkuvaansa, 

jossa hän hahmottaa kuvaa itsestään valikoivasti. Kerrottaessa kertomuk-

sia luodaan jatkuvasti teoriaa siitä ”kuka minä olen”. Elämänkertomus on 

yksilön luoma identiteetti, joka heijastaa ja sisältää identiteettiin kuuluvia 

elementtejä. Elämäkerrasta voidaankin puhua jopa narratiivisena minä- ja 

identiteettikäsityksenä. (Antikainen & Huotelin 1996, 24) Tämä tekee iden-

titeetistä epävakaan, koska samoista tapahtumista voidaan kertoa erilaisia 

tarinoita suhteessa eri tekijöihin ja tilanteisiin. Tästä aiheutuu ilmeisiä on-

gelmia elämäkertatutkimukselle. Narratiivisen identiteetin sanotaankin ole-

van kontekstisidonnainen, hajaantunut ja osittainen. Lisäksi yksilöiden ta-

pana on muokata jatkuvasti kertomuksia uusien tapahtumien ja kokemus-

ten myötä. (Aaltola & Valli 2001, 119; Antikainen & Huotelin 1996, 25) 

 

Yksilö kertoo elämästään yleensä aina niin omassa yksilöllisessä viiteke-

hyksessään kuin tiettyyn ikäryhmään, sukupuoleen, sosioekonomiseen 

asemaan ja kulttuuriin kuuluvana. Identiteetti vaikuttaa siihen, miten hän 

hahmottaa itsensä sosiaalisessa verkostossa ja miten hän kokee kuulu-

vansa tähän verkostoon. Kuten Bruner (1990, 127) toteaa, yksilön yhteis-

kunnallinen ja yksilöllinen näkemys ovat koko ajan sisäkkäin: maailma on 
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minässä ja minä maailmassa. Persoonallinen minä sen sijaan korostaa 

ihmisen yksilöllistä ainutkertaisuutta. Voidaankin todeta, että ihminen on 

yhtäaikaisesti sekä hyvin sosiaalinen ja ryhmään samastuva, että hyvin 

yksilöllinen. (Antikainen & Huotelin 1996, 24)  

  

Elämäkerran tuottamisen edellytys on muisti. Omaelämäkerroissa keskei-

simpiä kysymyksiä on muistojen ja todella eletyn menneisyyden keskinäi-

nen vastaavuus. Ihminen ei ole passiivinen tapahtumien tallentaja kuten 

esimerkiksi kamera, vaan ihmisen muisti ennemminkin maalaa kuvaa ta-

pahtumista. Kun samantyyppiset kokemukset toistuvat, ihmiselle muodos-

tuu niistä skeemoja eli mentaalisia rakenteita. Nämä rakenteet heijastavat 

ihmisen kokemuksia ja niiden pohjalta luokitellaan ja organisoidaan uudet 

kokemukset. Skeemat mahdollistavat muistamisen, mutta tietorakenteet 

voivat myös vääristää muistista hakua. Muistaminen onkin pääasiassa 

uuden rakentamista ja aukkojen paikkaamista, jossa ihminen järjestää ja 

muokkaa maailmaa koskevia tietoja ja uusia kokemuksia. Voidaan myös 

sanoa, että muistaminen on sosiaalinen tapahtuma, koska muistot heijas-

tavat aina jossain määrin yhteisössä vallitsevia arvoja ja asenteita. Muistot 

eivät ole pysyviä, jähmeitä eivätkä selvärajaisia, vaan ne ovat kaiken aikaa 

jatkuvassa muutoksessa ja alttiina uudelle tulkinnalle. (Ibid, 26-28) 

 

 

6.2.4 Omaelämäkerta 

 

Omaelämäkerrallinen kirjallisuus on luonut kategorian fiktiivisen tarinan ja 

reaalisen elämän välille. Omaelämäkerralle on ominaista kertoa kirjoittajan 

elämästä hyvin subjektiivisesta näkökulmasta. Omaelämäkertoja on kirjoi-

tettu jo antiikin ajoista lähtien ja nykyaikaisen omaelämäkerran pioneerina 

pidetään kirkkoisä Augustinusta, joka kirjoitti omaelämäkertansa ”Tunnus-

tuksia” 300-400 luvulla. Omaelämäkertojen kirjoittaminen on yleistynyt 

1600-luvulta lähtien, mikä liitetään länsimaisen yksilön ja yksilön henki-

syyttä korostavan käsityksen vahvistumiseen samoihin aikoihin. Nykyisin 
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omaelämäkerrat ovat suositumpia kuin koskaan ja niitä eivät kirjoita vain 

merkittävät ja tunnetut henkilöt, vaan myös aivan tavalliset ihmiset. (Hän-

ninen 2000, 40-41)  

 

Elämäntarinan ydin on, kuka yksilö kokee olevansa ja miten hänestä tuli 

tämä tietty persoona. Omaelämäkerran ytimessä on yksilö, joka ilmaisee 

käsitellessään elämänsä tapahtumia ensin itseään, ja toissijaisesti häntä 

ympäröivää yhteiskuntaa. Yksilö muokkaa käsitystä itsestään järjestämällä 

ja jäsentämällä jatkuvasti elämänkulkunsa tapahtumia. Elämäntarinan ker-

tominen on osa elämänvaiheiden ja tapahtumien arviointia nykyisen minän 

selittämiseksi. Tarinan kertominen on myös elämän esittämistä jollekulle, 

yleensä kuulijalle tai lukijalle. (Vilkko 1997, 76-77) 

 

Haastatteluun verrattuna elämäkerran tuottamisen tilanne on hyvin erilai-

nen. Kirjoittaessaan elämäkertaa kirjoittaja on yksin ajatustensa ja koke-

mustensa kanssa eikä mikään vuorovaikutussuhde ole häiritsemässä. 

Omaelämäkerroissa on kuitenkin haastatteluihin verrattuna se ongelma, 

että monia mielenkiintoisia ja keskeisiäkin asioita voi jäädä kertomatta, 

kun niin sanottu kysymyksenasettelu on kirjoittajan itsensä luoma. (Eskola 

& Suoranta 2000, 122) 

 

Kertomus elämästä ei ole tapahtumien suora heijastus, vaan sillä on tuo-

tantoehtonsa joiden puitteissa se syntyy. Sillä on oma ymmärryksensä 

todellisuudesta ja se erottuu muista elämää käsittelevistä analysointita-

voista sillä, että kertomus on yhdenlainen kuva eletystä elämästä. Kerto-

mus on siis elämäntapahtumista tehty konstruktio, jonka yksilö muokkaa 

kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Elämäntarinahan ei ole oikeasti ta-

pahtunut, koska se ei ole toteutunut reaalimaailmassa. Tarinan voidaan 

sanoa tapahtuvan vain sille joka sitä kertoo. Omaelämäkerta on siis aina 

sidoksissa kiinteästi yksilöön, tilanteeseen ja kulttuuriin. (Vilkko 1997, 92) 

 

Tarinan ja elämän suhteen ymmärtämiseen on monia lähestymistapoja. 

Brunerin (1987, 24) mukaan ihmiselämä ja tarinat ovat linkittyneet toisiinsa 
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käänteisesti. Elämä on jotain mitä voidaan kuvailla tarinoissa, eli näin ollen 

tarina jäljittelee elämää. Toisesta näkökulmasta katsottuna tarinat ovat 

ideaaleja ja ihanteita joiden mukaan pyrimme elämään. Tästä näkökul-

masta elämä jäljittelee tarinaa. Yhteinen elementti molemmille katsanto-

kannoille on, että tarina ja elämä ovat erottamattomat. Tarina ja elämä 

ovat siis sisäisesti yhteydessä, eikä toista ole olemassa ilman toista. Ih-

miselämä tulkitaan tarinoissa ja elämä on narratiivisen tulkinnan prosessi. 

(Hytti 2003, 56) 

 

Omaelämäkerta on itsensä jäsennys liikkeessä, osa kirjoittajan nykyhet-

ken elämää. Omaelämäkerrassa kirjoittaja luo jotain sekä nykyhetkeä että 

tulevaa varten, eikä pelkästään tallenna jo saavutettua ja tapahtunutta. 

Muisteleminen sekä elämän varrella sattuneiden tapahtumien organisointi 

on kirjoittajaa itseään varten, vaikka omaelämäkerralla on määrä olla mui-

takin kokijoita. Kirjoittajan pyrkimys on vakuuttaa sekä liikuttaa. Omaelä-

mäkerran kirjoittajalla on pyrkimys kietoa myöhemmät lukijat mukaan ker-

tomuksen maailmaan ja saada heidät tajuamaan kirjoittajan yksilöllinen 

ajattelutapa, sekä henkilökohtaisen elämän merkittävät hetket. (Vilkko 

1997, 182) 

 

Elämäkertatutkimus keskittyy pääasiassa kertojan kokemaan elämään, 

jolloin elämäkerta on tutkimuksen keskeinen aineisto. Tässä elämäkerta-

tutkimus eroaa elämänhistoriallisesta tutkimuksesta, jossa tutkija kerää 

myös muuta aineistoa, kuten historiallisia dokumentteja, samalta ajalta 

kuin elämäkerta on. Elämänhistoriallisen tutkimuksen tavoitteena on sijoit-

taa elämäntarina tiettyyn sosiaaliseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen 

kontekstiin, kun taas elämäkertatutkimus keskittyy pelkästään kertojan 

näkemysten ja tarinoiden tulkitsemiseen. (Erkkilä 2005, 197) 

 

Elämäkerrallisen tutkimuksen narratiivinen suuntaus ottaa lähtökohdak-

seen kertojan näkökulman. Tutkija selvittää yksilön ainutlaatuista näkö-

kulmaa omassa kontekstissaan, ennemmin kuin tarkastelee joidenkin asi-

oiden paikkaansa pitävyyttä muista lähteistä. Kontekstin käsite narratiivi-



 

 

52 

 

sessa tutkimuksessa on monimerkityksellinen ja se kattaa tarinan sijoittu-

misen tiettyyn aikaan ja paikkaan, sekä tiettyyn sosiaaliseen rakentee-

seen. (Ibid, 198) 

 

 

6.3 Tutkimuksen arvioitavuus 

 

Narratiivisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus pyrkiä objektiiviseen tai yleis-

tettävään tietoon, vaan paikalliseen, subjektiiviseen ja henkilökohtaiseen 

tietoon. Moderni ja empiristinen tiedonjärjestys pitää tätä seikkaa yleisesti 

tämän tutkimustyypin heikkoutena, mutta narratiivinen tutkimus näkee sa-

man asian vahvuutena. Yksilöiden elämäkertomusten tutkimus mahdollis-

taa sen, että ihmisten äänet pääsevät paremmin kuuluviin. Tieto saa näin 

moninaisia vivahteita, eikä pelkisty yhteen, monologiseen ”suureen kerto-

mukseen”. (Aaltola & Valli 2001, 120)  

 

Narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote pyrkii paljastamaan ja ymmärtä-

mään tutkittavan kohteen tai kohdejoukon kokemuksia. Pyrkimyksenä on 

vuorovaikutteisesti tavoittaa niitä merkityksiä, joita kokemuksilla on tutkit-

taville ollut. Tutkimuksessa syntyneet totuudet ovat siis hyvin subjektiivisia, 

tutkijan ja tutkimusaineiston dialogin kautta syntyneitä. Tämänkaltainen 

totuuskäsitys on ominaista yleisestikin laadulliselle tutkimukselle. (Hirvo-

nen 2003) Tämänkin tutkimuksen tutkimusongelmia voitaisiin yrittää selvit-

tää myös muilla tutkimusotteilla, mutta tällöin tavoiteltava tieto sekä tutki-

muksen ja tutkimusraportin sisältö olisivat hyvin toisenlaisia. 

 

Jos kuitenkin halutaan pohtia tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia, 

voidaan se aloittaa näiden käsitteiden määrittelystä. Validiteetilla tarkoite-

taan sitä, missä määrin tietty tulos tai tulkinta ilmaisee kohdetta, johon sen 

on tarkoitus viitata. Reliabiliteetin tehtävänä on mitata, onko tutkimuksella 

kyky antaa ei-sattumanvaraisia tutkimustuloksia. Validiteetin lajeina pide-

tään ulkoista ja sisäistä validiteettia. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan 
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tulkinnan sisäistä loogisuutta. Ulkoinen validiteetti taas tarkoittaa yleistyy-

kö tutkimuksen tulkinta ja tulokset muihinkin kuin tutkittuihin tapauksiin. 

Tällä validiteettitarkastelulla pyritään estämään tilanne, jossa uskomme, 

että jokin tulos on tosi, vaikka se ei sitä olisikaan ja päinvastoin. Reliabili-

teetin ja validiteetin käsitteet sopivat kuitenkin ylipäätään huonosti kvalita-

tiiviseen tutkimukseen ja jäävät näin usein vain periaatteellisiksi. (Koski-

nen et al. 2005, 254-256; Hirsjärvi et al. 2004, 216)  

 

On esitetty, että varsinkin narratiiviseen tutkimukseen reliabiliteetin ja vali-

diteetin käsite istuu huonosti (Huttunen 2006). Narratiivista tutkimusta kriti-

soidaan usein sen luotettavuudesta. Tutkimuksen luotettavuuskriteerit ovat 

hyvin erilaiset kuin tilastollisissa tutkimuksissa. Kun tutkimuksen kohteena 

ovat yksittäisen ihmisen tarinat kokemuksistaan ja tuntemuksistaan, ei ab-

soluuttisen totuuden selvittäminen ole mahdollista. Tarinan luotettavuus 

perustuu siihen, että kertoja on kertonut ja kirjoittanut tarinansa rehellises-

ti. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 171) Bruner (1986, 11-13) on lanseerannut 

idean narratiivisuuden totuudesta todentuntuna (verisimilitude). Todentun-

tu ei pohjaudu perusteluihin eikä väitteisiin, vaan siihen miten lukija eläytyy 

tarinaan ja kokee sen ikään kuin simulaationa todellisuudesta. Tarinan 

todentuntu välittyy lukijan omien elämänkokemusten pohjalta, eli miten 

hyvin tarina pystyy puhuttelemaan lukijaansa tai kuulijaansa.  

 

Toinen vahvan kritiikin kohde narratiivisessa tutkimustavassa on, ettei tosi-

tarinoiden ja fiktion välillä ole mitään rakenteellista eroa. Muodon perus-

teella ei voida tietää, puhutaanko faktasta vai fiktiosta, vaan se täytyy neu-

votella tilannekohtaisesti. Tämä tutkimusmetodin ”heikkous” eli metodin 

merkityksen avoimuus on nimenomaan tarinan vahvuus, koska tarina vaa-

tii dialogia, joka taas on perusedellytys inhimillisten tarinoiden olemassa-

ololle ja yhteisille merkityksille. (Aaltonen & Heikkilä 2003, 150) 

 

Vaikka aiemmassa esitettiinkin joitakin vasta-argumentteja, ei tämän tut-

kimuksen tarkoituksena ole kritisoida analyyttisuutta, loogisuutta ja ratio-

naalisuutta sinänsä, vaan nostaa niiden rinnalle yhtä tärkeäksi osaksi in-
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himillistä toimintaa narratiivisuus, eli emotionaalisuus ja tarinoiden kerto-

minen. Tämä huomio tulee hyvin esille kuvasta 7. Tarinat tarjoavat keinon 

päästä selville henkilökohtaisesta ja kokemusperäisestä tiedosta. (Ibid, 

184) 

 

 
Kuva 6. Inhimillisen toiminnan ulottuvuudet (Aaltonen & Heikkilä 2003, 184) 

 

Vaikka narratiivista tutkimusta kritisoidaankin vahvasti muun muassa sen 

reliabiliteetin ja validiteetin puutteesta, tulee huomata, että rajanveto narra-

tiivisen tiedon ja tieteellisen tiedon välillä on jossain määrin teennäinen. 

Tieteellinen tieto voidaan välittää ainoastaan narratiivisen tiedon avulla, 

koska tieteellisillä raporteilla on tarinallinen rakenne. Tutkijan tehtävänä on 

kertoa hyvä tarina missä empirian ja teorian ydinkohdat kohtaavat. Tarina 

ilman ideaa tai huipennusta on merkityksetön, samoin kuin tutkimusraportti 

ilman teoreettista oivallusta. (Czarniawska 1999, 14-23) 

 

Elämäkertatutkimuksen ongelmakohtiin kuuluu lukijan tulkinta, eli itsekri-

tiikki, miten tutkija lukee tarinaa. Pyrkiikö ja pystyykö tutkija ymmärtämään 

ja lukemaan tiedonantajaa itseään, vai suodattuuko kertomus tutkijan 

oman kehyksen läpi. (Vilkko 1997, 81) Toisin sanoen narratiivis-

elämäkerrallisessa tutkimuksessa tutkijan työ ja johtopäätökset ovat riip-

puvaisia myös hänen omasta elämäkerrastaan ja kokemuksistaan. Tutki-

muksen objektiivisuutta tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon havaintojen 

luotettavuuden ja puolueettomuuden ero, koska kirjoitukset toisen elämäs-
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tä ovat tutkijan tulkintoja aineistosta juuri sillä hetkellä. Jonkun muun kir-

joittamana tai jonakin muuna ajankohtana tulkinnat voisivat saada toisen-

laisia painotuksia. Tutkimusotteen luonteeseen kuuluu, että tutkijaa ja hä-

nen ääntään ei yritetäkään häivyttää näkymättömiin tutkimuksen rapor-

toinnissa. (Hirvonen 2003)  

 

Narratiivinen tieto on luonteeltaan ymmärtävää, ja tästä johtuen myös tut-

kijan ääni kuuluu tarinoissa, joita hän yrittää tulkita ja tehdä ymmärrettä-

viksi (Polkinghorne 1995, 19). Laadullisessa tutkimuksen piirissä tämä 

narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen ominaisuus myönnetään, koska 

tutkija on tutkimusasetelmansa luoja sekä tulkitsija. (Tuomi & Sarajärvi 

2004, 133; Vilkko 1997, 81) Kuten Palonen (1988, 36) on laadullisesta tut-

kimuksesta yleisesti todennut, on tutkimusten tulosten tulkinta aina ehdol-

linen, vajavainen ja yksipuolinen käsitys ilmiöstä. Jokainen tulkinta on kiis-

tettävissä ja jokaiselle tulkinnalle voidaan esittää myös vaihtoehtoja. 

 

Narratiivis-elämäkerrallisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston tuottaja eli 

informantti on oman elämänsä asiantuntija ja tällöin tutkimuksen luotetta-

vuus perustuu ajatukseen, että persoonalliset ja henkilökohtaiset doku-

mentit ovat sellaisinaan tosia. Lähtökohtana on myös tutkijan kiinnostus 

informantin tapaan ajatella, toimia ja kokea elämänsä. Tällöin voidaan pi-

tää oletuksena, että tutkija on rehellinen aineiston käsittelyssä. Vaikka in-

formantin kertomukset sellaisenaan oletetaan luotettaviksi, informantin 

ääni kuuluu tutkijan tulkinnan kautta, mikä tekee tutkijasta tärkeän tutki-

musinstrumentin. Tutkijalla on siis tärkeä rooli elämäntarinan muotoutumi-

sessa, mikä vaikuttaa myös tutkimusraporttiin. (Hirvonen 2003) 
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6.3.1 Tutkimuksen suorittaminen ja luotettavuus 

 

Tämän tutkimuksen asetelma ja tutkittavat aiheet ovat pysyneet samana 

koko tutkimuksen ajan, eivätkä tutkijan lähtöoletukset ole juurikaan muut-

tuneet tutkimusprosessin edetessä. Tutkimustyö ja sen raportointi kestivät 

noin puoli vuotta, lokakuusta maaliskuuhun. Empiiristä aineistoa analysoi-

tiin teosten monilla lukukerroilla ja valitut tarina-aspektit ryhmiteltiin omiksi 

joukoikseen manuaalisesti. Tietystä aiheesta kerrottuja asioita analysoitiin 

omina joukkoinaan. Tarinoita pyrittiin analysoimaan ja tulkitsemaan suo-

raan, mitä tarinankertoja tarinoissaan kertoo. Tarinoiden tarkasteluosiossa 

on joitakin tarinoiden lainauksia laitettu esille selventämään tarinoiden tul-

kintaa.  

 

Kuten Aaltola ja Valli (2001) ovat kirjoittaneet, on narratiivisen tutkimuksen 

tulosten luotettavuus melko subjektiivinen. Narratiivisen tutkimuksen koh-

teena ovat usein yksittäisen ihmisen kertomukset tai kirjoitukset, joista on 

vaikea sanoa kuinka totta ne ovat. Narratiivinen tutkimus eroaa muusta 

laadullisesta tutkimuksesta siinä, ettei se pyri objektiiviseen tai yleistettä-

vään tietoon, mikä kuitenkin on pääasiallisena tarkoituksena muussa kvali-

tatiivisessa tutkimuksessa. Näin voidaan todeta, että perinteisen tieteen-

käsityksen näkökulmasta luotettavuutta on vaikea arvioida. Tulisikin arvi-

oida ennemmin koko tutkimusprosessia kuin pelkkiä tutkimuksen tuloksia 

(Eskola & Suoranta 2000, 210).  

 

Tutkimustuloksiin vaikuttavat niin tutkimusaineiston informantin painotuk-

set, kuin tutkijan omat kokemukset joiden kautta hän on tutkimusaineistoa 

peilannut. Tässä raportissa tutkija on päätynyt viimeisessä luvussa esite-

tyn kaltaisiin päätelmiin, mutta jonkun toisen tulkitsemana tutkimuksesta ja 

sen tuloksista olisi tullut ehkä jonkin verran toisenlaisia. Tutkimuksen teh-

tävänä ei ole pohtia tarinallisuuteen liittyviä käsitteitä tai sen olemusta sy-

vällisemmin, vaan ainoastaan käyttää tarinallisuutta apuvälineenä ana-

lysoitaessa valittuja tarinoita ja niiden merkityksiä. Tarinallisuus ja narratii-

vis-elämäkerrallinen tutkimusmenetelmä valittiin tähän tutkimukseen siksi, 
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että tutkitut teokset ovat tarinoiden muodossa, eikä niiden tuottama infor-

maatio ole todistettavasti faktoihin perustuvaa.  

 

Tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia on niiden perinteisessä merki-

tyksessä tässä tutkimuksessa melko hankala arvioida. Luotettavuus ja ar-

vioitavuus ovat ainakin perinteisen tiedonjärjestyksen näkökulmasta melko 

ohuella pohjalla. Reliabiliteetista voidaan todeta, että tutkimuksen toistet-

tavuus on mahdollista, mutta tulosten painotukset voivat eri tutkijan teh-

dessä tutkimusta muuttua. Tutkimusaineiston tulkinta on myös pyritty to-

teuttamaan ilman ristiriitaisuuksia, jota voidaan pitää yhtenä tutkimuksen 

reliaabelitekijänä (Eskola & Suoranta 2000,213). Validiteetti täyttyy jossain 

määrin, koska tutkimusmenetelmä oli soveltuva juuri siihen, mitä oli tarkoi-

tuskin tutkia. Tutkimuksen tulokset ovat siirrettävissä tietyin ehdoin toiseen 

kontekstiin, vaikkakaan yleistykset eivät ole mahdollisia.  

 

Perusoletuksena tutkimusta suoritettaessa oli, että tarinankertoja on ker-

tonut tarinansa rehellisesti. Tarinasta ei kuitenkaan voida sanoa, onko se 

faktaa vai fiktiota. Lukija on myös pyrkinyt lukemaan tarinaa itsekriittisesti, 

vaikka peilaamista omiin kokemuksiin ei kokonaan ole pystytty välttämään. 

Tutkijan tulkinnat siis myös rivien välistä tulevat tutkimustuloksissa ajoittain 

esille. Tutkimus ja tutkimuksen tulokset ovat tutkijasta tosia, koska tutkijan 

oli helppo eläytyä tarinaan ja omaksua kertomukset todentuntuisina. Tari-

na puhutteli lukijaansa vahvasti. Tutkimustulosten tieto ei ole objektiivista 

tai yleistettävää, vaan hyvin henkilökohtaista tietoa. Tässä tutkimuksessa 

yhden ihmisen ääni pääsi hyvin kuuluviin ja ”suuri kertomus” sai taas uu-

den vivahteen. Tutkimuksen uskottavuus on tutkijan mieleistä melko hyvä, 

vaikka tutkimustuloksia ei olekaan viety tutkimuskohteen arvioitavaksi (Es-

kola & Suoranta 2000, 211). 

 

Tämä tutkimus ja sen tulokset voivat vaikuttaa kovin naivistisilta, ottaen 

huomioon kaiken kritiikin ja väitteet, joita Anita Roddickiin ja The Body 

Shopiin on mediassa kohdistettu. Kritiikkiä on helposti löydettävissä esi-

merkiksi internetistä ja joistain eettiseen liiketoimintaan liittyvistä teoksista 
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(esim. Bradburn, 2001; Pincus Hartman, 1998). Kritiikkiä luettuaan voi 

pohtia uudelleen, oliko The Body Shop tummanvihreä vai kenties markki-

noiden vihreä yritys? Tutkimusaineistona olleissa elämäkertakirjoissa en-

simmäiset julkiset syytökset yritystä kohtaan mainitaan, mutta väitteet ku-

motaan väärinä ja aihe sivuutetaan melko nopeasti merkityksettömänä. 

Tutkimuksessa ei ole otettu käsittelyyn näitä tarinan osia, koska ne eivät 

olennaisesti liittyneet valittuun tutkimusongelmaan. Tutkimuksen lukijan 

tulee huomioida tämä tutkimuksen viitekehys ja konteksti. Tutkimus perus-

tuu ainoastaan Anita Roddickin omaelämäkertoihin ja hänen subjektiivi-

seen näkemykseen asioista ja tapahtumista. Tarkoituksena ei missään 

vaiheessa ollut tehdä elämänhistoriallista tutkimusta, jossa olisi huomioitu 

myös muuta materiaalia elämäkertateosten tapahtumien ajalta.  
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7 TARINAT TARKASTELUSSA 

 

Tässä kappaleessa analysoidaan ja käydään läpi empiirisen aineiston va-

littuja tarinoita. Teemoina ovat naisyrittäjyys ja siihen liittyvät seikat, sekä 

yrityksen eettinen toiminta. Lopussa pohditaan etiikan klassikkoteorioita, 

naiseuden ja eettisyyden yhteyttä, sekä hieman tarinoiden voimaa. 

 

Kuten jo aiemmin on mainittu, tutkimuksen empiirisenä aineistona käyte-

tään Anita Roddickin kahta elämäkertakirjaa, Body and Soul: Profits with 

Principles (1991) ja Business as unusual (2000). Ensimmäinen kirja alkaa 

yrityksen perustamistarinasta ja Anitan omasta elämäntarinasta ennen 

The Body Shopin perustamista. Muuten kirjassa kerrotaan yrityksen ja sen 

muun toiminnan vaiheista 1990-luvun alkuun. Toinen kirja ei varsinaisesti 

ole ensimmäisen jatko-osa, vaan oma teoksensa, joten alussa on jonkin 

verran kertausta yrityksen syntyvaiheista. Toinen teos kuitenkin keskittyy 

enemmän yrittäjyydestä kertomiseen ja suuryrityksen hallitsemisen on-

gelmakohtiin, sekä hyväntekeväisyyskohteisiin ja kampanjatarinoihin, kun 

taas ensimmäisessä kirjassa kerrotaan yksityiskohtaisemmin yrityksen 

kasvutarinaa.  

 

Käytän tarinoiden analyysin selkeyttämiseksi teoksista otettuja, niin sanot-

tuja suoria lainauksia. Lainaukset eivät ole kronologisessa järjestyksessä, 

vaan ne on poimittu tarinoista selittämään juuri tiettyä käsiteltävää aihetta. 

Valitettavasti täytyy myös todeta, että Roddickin eläväinen kieli on saatta-

nut suomennoksissa hieman kärsiä.  
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7.1 Naisyrittäjyys  

 

Kirjojen tarinoissa naiseus ylipäätään on hyvin tärkeää. Onhan se vahvasti 

kirjoittajayksilöä määrittelevä ominaisuus. Naiseus ei pääse unohtumaan 

missään vaiheessa ja sitä tuodaan säännöllisin väliajoin korostetusti esille. 

Ainakin tutkijan näkökulmasta teema korostuu. Seikkaa selittää myös tutki-

jan ja tutkittavan sukupolvien välinen kuilu, naisen asema on ollut vielä 

hyvin erilainen Anita Roddickin nuoruudessa kuin nykyaikana. Naisen pär-

jääminen liike-elämässä on joitakin vuosikymmeniä sitten ollut vieläkin 

harvinaisempaa kuin nykypäivänä.  

 

Naisyrittäjyys on myös selkeänä teemana esillä. Vaikka yrittäjyydestä ker-

rotaan myös yleisellä tasolla, on naisena oleminen, eläminen ja yrittämi-

nen monien toimintojen motiivi ja liikkeelle paneva voima. Kuten esimer-

kiksi aiemmin mainitusta Vainio-Korhosen (2002) tutkimuksesta käy ilmi, 

naiset perustavat yrityksen usein turvatakseen perheensä toimeentulon. 

Se oli myös Anita Roddickin tapauksessa yrittäjäksi ryhtymisen syy. Tari-

nasta myös selviää, ettei Roddickilla ollut aiempaa kokemusta kosmetiik-

ka-alasta, mutta kuitenkin hän halusi perustaa juuri hiusten- ja ihonhoito-

tuotteita myyvän yrityksen.  

 

… Mutta tarvitsin myös tuloja, koska Gordon ei mitä ilmeisim-

min voinut osallistua perheen elättämiseen poissa ollessaan… 

Sanoin Gordonille, että haluaisin pienen liikkeen, jossa harjoit-

taa vähittäiskauppaa. Liikkeen tulisi olla yhden ihmisen hallit-

tavissa ja se veisi aikaani vain yhdeksästä viiteen, jotta aikaa 

jäisi myös tyttärillemme. Se oli sillä sovittu.  

Roddick 1991, 68 

 

Luonnonmukainen kosmetiikkaliike ei kuitenkaan ollut aivan sattumanva-

rainen päähänpisto, vaan liike oli Roddickin mielessä jo pitempää hautunut 

idea, yritys jota ei vielä ollut, mutta jonka palveluille olisi hänen mielestään 

kysyntää. Tarinasta voidaan siis tulkita, että Roddick oli jo perusluonteel-
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taan hyvin luova ja idearikas. Hän myös pelottomasti ryhtyi toteuttamaan 

ideaansa, vaikka minkäänlaisia takeita sen onnistumisesta ei ollut.  

 

Yrittämisestä yhdessä miehensä kanssa Anitalla oli jo hieman kokemusta, 

mutta yksinyrittämisen alkutaipaleella Roddick törmäsi liike-elämän ennak-

koluuloihin ja naisille asetettuihin esteisiin. Rahoituksen saanti on usein 

aloittaville naisyrittäjille hankalampaa kuin miesyrittäjille, joka tuli esiin 

myös Davidsonin ja Burken (2000) tutkimuksessa.   

 

Varasin ajan tavatakseni pankinjohtajan. Mukanani olivat tyttä-

remme Justine ja Samantha roikkuen käsipuolessani. Minulle 

ei tullut mieleenkään, että olisi pitänyt esittää jotain muuta mi-

tä oikeasti olin. Olin hyvin innostunut ja höpötin loistavasta 

ideastani, luonnontuotteista ja yritykselle keksimästäni nimes-

tä… Kun lopetin, pankinjohtaja nojautui taaksepäin ja ilmoitti 

ettei aikonut lainata minulle mitään, olimme jo kuulemma muu-

tenkin tarpeeksi veloissamme. Olin kuin ällikällä lyöty. 

Roddick 1991, 71-72 

 

Nuorelle naiselle tuli yllätyksenä, että naisten sekä äitien yrittämistä koh-

taan oltiin edelleen hyvin vastahankaisia. Tulee kuitenkin huomioida tari-

nan ajankuva; 1970-luvulla perheellisiin naisyrittäjiin luultavasti suhtaudut-

tiinkin erittäin skeptisesti, ainakin verrattuna nykypäivään. Päättäväisessä 

naisessa torjunta herätti hieman suuttumusta, mutta vain lisäsi tarmoa 

saada yritys pyörimään. Laina-asia ratkesi noudattamalla liike-elämän pe-

rinteisiä menettelytapoja. 

 

Viikkoa myöhemmin menimme samaan pankkiin saman johta-

jan juttusille. Olin jättänyt lapset kotiin ja minulla oli Gordon 

mukanani. Olimme molemmat pukeutuneet pukuun. Gordon 

antoi pankinjohtajalle pienen presentaation suunnitelmistam-

me, jota johtaja selaili muutaman minuutin. Tämän jälkeen 
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hän myönsi enempää kyselemättä 4000 £ lainan liikettäni var-

ten.  

Roddick 1991, 72 

 

Nainen ei tarinassa tee tästä lainansaantikeinosta suurta ongelmaa. Nyt 

aloittavan yrityksen rahoituspuoli oli hoidossa ja päästiin itse asiaan, oman 

yrityksen pyörittämiseen. Naisyrittäjä oli tässä kohden siis melko vaatima-

ton ja nöyrä, oli iloinen saamastaan rahoituspäätöksestä ja ryhtyi aloitte-

lemaan yritystään sen suurempaa melua pitämättä. Lainarahat riittivät 

huonokuntoisen liikehuoneiston vuokraan, mutta tuotteiden varastointi- ja 

pullotustilojen virkaa sai hoitaa Roddickin oma autotalli. Tarinasta saa kä-

sityksen, että pääasiassa oli todellakin saada pieni yritys toimintaan, joka 

turvaisi perheen toimeentulon. Yrittämisen ulkoisista puitteista oltiin valmii-

ta tinkimään. 

 

Luulen, että naisilla on täysin erilainen asenne yrittämistä koh-

taan kuin miehillä. Naiset voivat hyvin käydä kauppaa autotal-

leistaan ja keittiöistään. Miehet sitä vastoin tahtovat auton ja 

kännykän, toimiston ja sihteerin. En sitten tiedä kummat ovat 

parempia toimijoita liike-elämässä. Olen sitä mieltä, että naiset 

ovat paljon parempia hallitsemaan moninaisuutta – he hoita-

vat lapset ja kodin, samalla pyörittäen yritystään. Harva mies 

pystyy samaan. 

Roddick 2000, 43 

 

Yllä olevasta lainauksesta kuvastuu yksi naisyrittäjyydestä kertovissa tari-

noissa useasti esiin tuotu ajatus, mikseivät naiset pärjäisi liike-elämässä 

yhtä hyvin kuin miehet. Naisten kykyä selviytyä ja hoitaa monia asioita yh-

täaikaisesti korostetaan. Sukupuolten erot myönnetään ja niistä tehdään 

rikkaus. Tarinat alleviivaavat, ettei naisten mukautuvuudesta ja pehmeistä 

ominaisuuksista ole muuta kuin hyötyä liike-elämän kiemuroissa.  
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Alkutilanteessa Anita Roddickin tarkoituksena oli siis perustaa pieni ja 

helppohoitoinen yritys, jotta aikaa jäisi myös muuhun. Kuitenkin pian käy 

ilmi, että pienikin yritys tarvitsee kaiken yrittäjältä liikenevän ajan. Myö-

hemmin kun yritys on jo suurempi ja perustajaomistajan panosta ei enää 

kriittisesti tarvita, asialleen omistautunut yrittäjä ei kuitenkaan pysty laitta-

maan ovea perässä kiinni kello viisi.  

 

Silloin kun olen Englannissa, työskentelen aina myös sunnun-

taisin. On ihanaa mennä toimistolle kun siellä ei ole ketään. 

Kiertelen kaikilla osastoilla ja katselen mitä niillä on meneil-

lään. 

Roddick 1991, 231 

 

Rakastan kaupankäyntiä ja keskusteluja samanhenkisten yrit-

täjien kanssa… Rakastan sitä mitä teen nyt. Se on kuin toteen 

tullut unelma ja täytyy vain ihmetellä kuinka helposti kaikki on 

tapahtunut. 

Roddick 1991, 237 

 

Tarinasta käy ilmi, että yrittäminen on kovaa työtä. Yrittäminen ei katso 

kelloa eikä kalenteria. Kuitenkin yrittäminen koetaan todella helpoksi. Sa-

notaan myös, että toimistolla on ihanaa. Kommentit kovasta työstä ja yrit-

tämisen helppoudesta lähes samassa lauseessa herättävät kuitenkin häm-

mennystä. Mikä saa aikaan nämä lauselmat? Työlleen tulee olla hyvin 

omistautunut ja sitä tulee rakastaa, jotta se on ihanaa myös sunnuntaisin. 

Yrityksestä tulee lopulta kuin oma lapsi, jota haluaa rakastaa ja hoitaa, 

eikä siitä olisi valmis luopumaan mistään hinnasta.  

 

Olen hyvin omistushaluinen sen (yrityksen) suhteen. Se olen 

minä, joka menen illalla sänkyyn ja murehdin sitä vimmatusti. 

Yritykset ovat kuin lapsia; synnytät ne, ne kasvavat, menevät 

naimisiin ja hankkivat oman elämän, mutta silti ne ovat sinun. 
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Etkä luovuttaisi niitä, kuten et oikeitakaan lapsia, ventovieraal-

le mistään hinnasta. 

Roddick 2000, 235 

 

Vaikka tarinoiden kerrontatapa korostaa yhtä naista ja hänen yksityisyri-

tystään, todetaan juonen vivahteissa, ettei The Body Shop ole koskaan 

ollut vain yhden ihmisen yritys. Puoliso Gordon on ollut alusta asti lähes 

täysillä mukana yritystoiminnassa.  

 

Monet hahmottavat tämän (The Body Shop) yhden naisen yri-

tykseksi. Se on kyllä hyvin kaukana totuudesta! En edes aloit-

tanut yksin, Gordon on alusta asti ollut tässä mukana. Gordon 

ja minä toimimme kumppanuuden periaatteella – hän tekee 

oman osuutensa ja minä omani, mutta teemme sen kuitenkin 

yhdessä, yhteiseksi hyväksi. 

Roddick 1991, 77 

 

Erityistä on myös huomata, että yrityksestä puhutaan tarinoissa pääasias-

sa me-muodossa, vaikka tämän tarinan myötä, kuten muutenkin esimer-

kiksi mediassa, koko yritys henkilöityy Anita Roddickiin.  

 

 

7.1.1 Yrittäjäpersoona 

 

Kuten aiemmin jo Lyytisen & Pihan (2004) kirjoituksista lainattiin, yrittäjät 

ovat melko usein hyvin persoonallisia. Yritysmaailmassa persoonallisuu-

desta voi olla, ja usein onkin hyötyä, mutta yleensä vahva persoona myös 

ärsyttää. Vaikka Roddickin tarinoissa on vain joitakin mainintoja erityisesti 

kertojahenkilön persoonallisuudesta, kerrotaan tarinoissa kuitenkin esi-

merkkejä yrittäjän räiskähtelevistä toimintatavoista.  
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Kukaan ei vielä ole sanonut päin naamaa kuinka raivostuttava 

olen, mutta en olisi lainkaan yllättänyt vaikka minut olisi näin 

joissain piireissä leimattukin… Kun omaa suuren suun, eikä 

pelkää lausua julki mielipiteitään, ei voi välttyä vihamiehiltä. 

Roddick 1991, 215 

 

Koko The Body Shopin vahva henkilöityminen juuri Anita Roddickiin kertoo 

myös vahvasta persoonasta.  Persoonasta kertoo myös se, että vaikka 

yrityksen sanotaan olevan perheyritys, on aviomies hyvin näkymättömänä 

taustalla koko yrityksen julkisuuskuvassa. Yrityksen henkilöityminen vah-

vaan persoonaan, joka toimi vahvasti ja esittää usein tiukkaakin kritiikkiä, 

ei voi välttyä vastareaktioilta. Kuten alla olevasta lainauksesta voi huoma-

ta, kritiikin halutaan ymmärtää kohdistuvan ennemmin naiseen, kuin vah-

vaan sekä tunteita herättävään persoonaan.  

 

Kaikki yritykseen kohdistettu kritiikki henkilöityi mediassa mi-

nuun. En voinut olla ajattelematta, että jos yrityksen pääjohta-

ja olisi ollut mies, eivät loukkaukset olisi olleet niin henkilökoh-

taisia… mutta intohimo ruokkii intohimoja, kuten olen aina sa-

nonut. 

Roddick 2000, 229 

 

Sukupuoliteeman liittäminen voimakkaaseen kritiikkiin voi olla aiheellinen, 

mutta kaiken kaikkiaan tarinoista saa kuvan, että The Body Shopin perus-

taja Roddick on erittäin persoonallinen yritysjohtaja. Tällä suurella persoo-

nalla on saavutettu paljon hyvää, mutta intohimoja herättävään persoo-

naan on aina helppo tarttua ja sitä on helppo kritisoida. Voimakas ja hyvän 

itsetunnon omaava persoona ei myöskään välttämättä osaa olla kiistatilan-

teissa kovin hienotunteinen, joka yleensä vain lisää kritiikkiä. 
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7.1.2 Sisäinen yrittäjyys 

 

Suuri persoona vahvalla itsetunnolla voi olla yksi yrityselämää eteenpäin 

vievä voima. Persoonalliset henkilöt eivät arkaile esittää mielipiteitään, 

joten uusia ja jopa villejä ideoita syntyy väkisinkin ajan saatossa. Luovuut-

ta ja uskallusta tarvitaan, kun uusia ideoita lähdetään toteuttamaan. Rod-

dickin tarinoista huokuu vahvasti entreprenööri-yrittäjämäinen sisäinen 

yrittäjyys, vaikka hänen aloittaessa yritystoimintaansa koko termiä ei vielä 

ollut olemassakaan. Joka käänteessä, vaikka yritys on jo suurempikin, toi-

minta on hyvin yrittäjämäistä. Tämä yrittäjä saa innostuksen tarttumaan 

myös seuraajiinsa ja vaatii heiltä yhtä hyviä suorituksia kuin itseltään. 

Roddick myös tiedostaa sisäisen yrittäjyyden tarpeellisuuden yritystoimin-

nan eteenpäin viemisessä ja pyrkii säilyttämään yrittäjämäisen toiminnan 

myös suuressa ja monikansallisessa yrityksessä. 

 

Jokainen yrittäjämäinen yhtiö tarvitsee sopivasti hulluja ihmi-

siä muokkaamaan strategioita, keksimään uusia ideoita ja jat-

kuvasti testaamaan niitä. Jotta yrittäjä kykenisi säilyttämään 

yrittäjämäisen toiminnan (isossa yrityksessä), tulee hänellä ol-

la koko ajan puolen tusinaa pientä kokeilua käynnissä. 

Roddick 2000, 49 

 

Tarinoiden mukaan sisäinen yrittäjyys tulee säilyttää myös yrityksen kas-

vaessa ja sen toimintatapoja sekä ajattelumalleja tulee pyrkiä levittämään 

kaikkiin yrityksen työntekijöihin. Se on ainoa keino pitää yritys liikkeellä. 

Ideoiden ehtyessä The Body Shopkin oli hyytyä tavallisten yritysten tasol-

le.  
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Kun The Body Shop kasvoi 1990-luvulla, tuli selväksi, että tar-

vitsimme ehdottomasti organisaatiomuutosta… Luovuus, tove-

rillisuus ja huumorintaju, jotka olivat leimanneet aiempia vuo-

siamme olivat hiipumassa… Yritys kaipasi muutosta varsinkin 

johtajuuteen. 

Roddick 2000, 235-236 

 

Menestyvän yrityksen taustalla on siis tarinoiden mukaan yrittäjämäisesti 

ja ennakoivasti toimiva omistajayrittäjä. Yrittäjä ymmärtää sisäisen yrittä-

jyyden merkityksen niin omassa, kuin henkilökuntansakin toiminnassa ja 

haluaa, että koko henkilöstö sekä yritys säilyvät kaiken aikaa muuttuvana 

ja innovatiivisena.  

 

 

7.1.3 Yrittäjä johtajana 

 

Yrityksen kasvaessa yrittäjän tulee kasvaa myös johtajaksi. Usein johtaja-

ominaisuuksien puute voi olla jopa kasvua hidastava tekijä. Näin ei kuiten-

kaan ollut The Body Shopin kohdalla. Yritystoimintaa alkoi laajentua lähes 

perustamishetkestä lähtien. Alussa Roddick ei kokenut olevansa johtaja, 

vaan tarinoissa kerrotaan, että yritystä pyöritettiin vähän kuin kaveriporu-

kalla. Toiminnan laajentuessa johtajuuteen ja pelisääntöihin piti kuitenkin 

kiinnittää huomiota. Tarinoissa ei käsitellä johtajuutta oikeastaan juuri lain-

kaan ennen yrityksen listautumista pörssiin. Vahvan persoonan oli ilmei-

sen helppoa omaksua johtajan osa, koska johtajuuteen kasvamisesta ei 

tarinoissa ole mainintoja. Vasta suuren yrityksen johtaminen on tuottanut 

jonkinlaisia pohdintoja. 

 

Roddick omaa hyviä johtajan ominaisuuksia, kuten kyvyn motivoida ja in-

nostaa henkilöstöään. Hänelle yksi yrityksen päätehtävistä on huolehtia 

työntekijöistään. Hänellä on myös tarinan kertomisen lahja, joten hän saa 

seuraajansa ajattelemaan ja kiinnostumaan hänelle itselleen tärkeistä tee-
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moista. Yrityksen laajentuessa henkilöstön koulutukseen ja tiedon levittä-

miseen henkilöstön keskuudessa panostettiin tarinoiden mukaan vahvasti. 

Naistyöntekijöitä pyrittiin tukemaan ja kouluttamaan ja se katsottiin liike-

toimintaa vahvistavaksi sijoitukseksi. Roddick yritti myös tarinoiden mu-

kaan olla oikeudenmukainen ja pitää hyvää huolta yritysperheestään. 

Naistyöntekijöiden työskentelyä tuettiin muun muassa pääkonttorin yhtey-

teen perustetulla päiväkodilla.  

 

En koskaan ajatellut koulutukseen mennyttä rahaa kuluna 

vaan sijoituksena. Minusta henkilöstönkoulutus oli yksi yrityk-

sen päävastuista, varsinkin meidän kaltaisessamme yrityk-

sessä. Syynä oli myös se, että vähittäiskauppa oli yksi har-

voista naisia työllistävistä kasvualoista… 

Roddick 1991, 144 

 

The Body Shop -päiväkoti avasi ovensa tammikuussa 1990 

pääkonttorimme yhteydessä Littlehamptonissa… Tämä pro-

jekti on yksi monista pyrkimyksistämme inhimillistää työnteki-

jöidemme työpaikkaa. 

Roddick 1991, 159 

 

The Body Shopin tapauksessa vanha sananlasku ”työ tekijäänsä opettaa” 

pitää erittäin hyvin paikkaansa. Anita Roddickilla ei ollut, eikä ole, min-

käänlaista koulutusta alalle, mutta ajan saatossa pienen liikkeen yksi-

tyisyrittäjästä on kasvanut suuren yrityksen tulevaisuuteen katsova johtaja. 

Tarinoista huokuu pyrkimys tiukkaan, mutta hyvään ja henkilöstöä arvos-

tavaan johtajuuteen. 

 

Henkilöstö kaipaa visionääristä johtajuutta. Jos yrityksellä on 

pienen pieni visio, on koko yritys myös pienen pieni. Johtajuut-

ta tulee katsella työntekijöiden näkökulmasta ja toimia heidän 

viestiensä mukaisesti. Olen oppinut, että ihmisiä tulee opastaa 



 

 

69 

 

löytämään omat vahvuutensa. Niin teet työntekijöistäsi sanka-

reita. 

Roddick 1991, 223 

 

Tarinassa johtajaa ja johtamista jouduttiin pohtimaan vakavasti 1990-luvun 

puolivälissä. Yritys oli kasvanut jo lähes liian suureksi, jotta halutut arvot ja 

toimintaperiaatteet voitaisiin säilyttää. Nykyinen johtaja ei osannut suhteut-

taa yritystoimintaa ja arvoja sopivaan mittakaavaan. Yritys kaipasi muutos-

ta ja muutoksen tuli lähteä johtajasta.  

 

… uusi pääjohtaja. Meidän piti katsoa yrityksen ulkopuolelle, 

koska olimme kasvaneet liian nopeasti ammattitaitoomme 

nähden. Ei myöskään ollut tullut koskaan mieleen, kuka ottaisi 

yrityksen hoitaakseen minun ja Gordonin jälkeen.  

Roddick 2000, 254 

 

Persoonalliselle ja vahvalle johtajalle omien kykyjen riittämättömyyden 

myöntäminen oli varmasti jokseenkin vaikeaa. Hyvä johtaja pystyy kuiten-

kin laittamaan koko yrityksen edun oman egonsa ja etunsa edelle. Tarinat 

kertovat, että omistajayrittäjän asema yrityksen keulakuvana säilyi, vaikka 

hän siirtyikin pääjohtajuudesta yrityksen hallitukseen.   

 

 

7.1.4 Työn ja perhe-elämän yhdistäminen 

 

Naisyrittäjyystutkimukseen perehdyttäessä, kaikkein eniten tutkimuksissa 

ja raporteissa korostui perheen merkitys yrityksen omistavalle tai yrityksen 

perustamista harkitsevalle naiselle. (Esim. Kyrö 2004, Martino & Barbato 

2003) Tätä aihetta ei Roddickin tarinoissakaan voida sivuuttaa, vaikka ai-

heesta sen merkittävyyteen nähden kerrotaankin melko vähän. Perheen ja 

yrittämisen yhdistäminen ei kai heidän tapauksessaan ole ollutkaan niin 

vaikeaa, kuin muussa kirjallisuudessa annetaan ymmärtää. Suureksi 
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avuksi oli Roddickin äiti, joka oli auttamassa lastenhoidossa aina kun vain 

oli tarvetta.  

 

En olisi selviytynyt alkuajoista ilman äitiäni. Jokainen yrittäjä-

nainen jolla on lapsia tietää, että lapset ovat se heikoin lenkki 

taiteiltaessa työn ja perheen ristipaineessa. Minulta heikoin 

lenkki onneksi poistui, koska äitini oli aina käytettävissä, jos 

Justine ja Samantha tarvitsivat hoitajaa. 

Roddick 1991, 83 

 

Tarinoissa ehkä tarkoituksellakin tuodaan esille perheen ja yrittämisen yh-

distämisen helppoutta, koska se on naisyrittäjyydestä puhuttaessa usein 

eniten keskustelua herättävä aihe. Tätä asiaa analysoitaessa tulee myös 

huomioida aikaperspektiivi. Roddickin lapset olivat jo aikuisia hänen kirjoit-

taessaan ensimmäistä teosta, joten aika on saattanut jossain määrin kulla-

ta kirjoittajan muistot työn ja perheen yhdistämisestä. Tarinoissa ei myös-

kään tule mitenkään ilmi tyttärien oma näkemys tästä asiasta, koska tari-

nan on kertonut yksin Anita Roddick.  

 

Vaikka teimmekin Gordonin kanssa pitkää päivää, toimimme 

silti mainiosti perheenä. En usko että lapset kärsivät lain-

kaan… Heidän koulunsa oli lyhyen kävelymatkan päässä ja il-

taisin olimme yleensä kotona auttamassa heitä kotiläksyissä… 

Emmekä koskaan antaneet yrityksemme häiritä esimerkiksi 

lomia, teimme myös yrityksen alkuaikoina ihania lomamatkoja 

perheen kanssa.  

Roddick 1991, 98 

 

Tämä sitaatti on siis ajalta, kun yritys oli ollut toiminnassa jo joitain vuosia 

ja aviomies Gordon oli palannut Amerikan matkaltaan. Tarinassa kerro-

taan, että Gordonin paluu yli vuoden poissaolon jälkeen oli perhettä ra-

visuttava kokemus. Lasten oli vaikea suhtautua isän palaamiseen ja myös 

Anita oli jo tottunut olemaan itsekseen. Kriisistä kuitenkin toivuttiin melko 



 

 

71 

 

nopeasti, eivätkä perheen vaikeudet tarinan mukaan heijastuneet yrityk-

sen toimintaan. 

 

 

7.1.5 Nainen miesten maailmassa 

 

Tarinoista tulee selvästi esille, että liike-elämä on, ja on aina pääasiallises-

ti ollut Anita Roddickin mielestä miesten pelikenttä. Näkyvää ja vaikutus-

valtaista naista on vieroksuttu ja kummeksuttu. Tarinoista tulee tuntu, että 

naisena oleminen on pääasiassa ollut haitta, ei niinkään aloitettaessa yri-

tystä, mutta sen jälkeen kun yritys on laajentunut globaaliksi toimijaksi. 

Tästä huolimatta naiseudesta ollaan hyvin ylpeitä.  

 

Mikään näistä (palkitsemistilaisuudessa antamistani) lausun-

noista ei, varsinkaan kun ne tulivat naisen suusta, lisännyt ys-

tävieni määrää. Huolimatta edistyksestä jota viime vuosina on 

tapahtunut, olemme me (naiset) vieläkin monilla liike-elämän 

alueilla toisen luokan kansalaisia.  

Roddick 1991, 216 

 

Tarinoissa naisia pidetään ehkä korostetunkin sorrettuna sukupuolena. 

Näissä tarinoissa naisilla tarkoitetaan usein myös muita kuin länsimaisia 

naisia, Roddick ja The Body Shophan on tunnettu ihmisoikeuksien puolus-

taja. Kuitenkin tarinan kertoja itse on melko hyväosainen länsimaalainen 

nainen. Jokainen hänen asemassaan oleva tuskin pystyy sympatisoimaan 

kaikkia maailman naisia. Kysymykseen naisten epätasa-arvoisuudesta 

yrityselämässä on luultavasti muutamassa vuosikymmenessä kuitenkin 

tullut jo hienoista parannusta. Usein tarinan osoittamat epäkohdat naisten 

asemasta ja kohtelusta kuitenkin pitävät yhä paikkaansa. 

 

Valitettavasti naiset arvioidaan edelleen ulkonäön perusteella. 

Huomaan usein kun pidän puhetta, että yleisö mittailee ulko-
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näköäni ennemmin kuin kuuntelee mitä minulla on sanotta-

vanani. Sitä ei koskaan tapahtuisi miehelle. 

Roddick 2000, 45 

 

Vaikka tarinoissa pääasiallisesti kuljetaan erittäin pystypäin naisena, voi-

daan niistä kuitenkin tulkita pientä kateutta miehistä sukupuolta kohtaan. 

Nämä lausunnot ovat ehkä hienoisessa ristiriidassa jo aiemmin mainitun 

yrittämisen helppouden kanssa. Kuinka helppoa yrittäminen Anita Rod-

dickin mielestä oikein olisi ollutkaan, jos hän olisi mies? Seuraavan sitaatin 

takaa heijastuu tämänkin yrittäjänaisen vastuu perheestä, vaikka Roddick 

vakuuttelee, ettei perheen ja yrittämisen yhdistäminen ollut vaivalloista.  

 

Naisena ja työläisenä jaan kaksi universaalia kokemusta kaik-

kien maailman naisten kanssa: useimmissa yhteiskunnissa 

nainen edelleen hoitaa lapset ja kodin, ja jättää kaiken muun 

kun lapsi sairastuu. Naiset ovat myös kaikissa yhteiskunnissa 

edelleen syrjinnän kohteita. 

Roddick 2000, 118 

 

Syrjintälausunto on ehkä hieman kummeksuttava. Tarinoista saa varsinai-

seen syrjintään viittaavia tekoja hakea. Kaikki kampanjat ja liiketoiminta on 

pystytty toteuttamaan halutulla tavalla, tai ainakaan tarinat eivät muusta 

kerro. Tarinankertoja on ehkä tuntenut kokevansa enemmän syrjintää, 

kuin mitä tarinoiden riveiltä ja rivien välistä on luettavissa. 

 

 

7.2 Eettisyys ja The Body Shop 

 

Liiketoiminta on nykyisin yhteiskunnan vaikutusvaltaisin insti-

tuutio. On tärkeämpää kuin koskaan, että liike-elämä omaksuu 

yhteiskunnan moraalisen johtajuuden. 

Roddick 2000, 14 
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The Body Shopin eettisen toiminnan piiriin kuuluvat muun muassa eläin-

kokeiden vastustaminen, ihmisoikeuksien puolustaminen sekä maapallon 

suojelu. Näitä teemoja on tuettu ja tuotu esiin vahvasti liiketoiminnan rin-

nalla. Tarinankertoja pitää omaa yritystään ja sen oheistoimintaa hyvin 

uniikkina ilmiönä ja Anita Roddickin tarinoista tulevat myös ilmi hänen vah-

vat mielipiteensä muusta yritysmaailmasta ja sen tilasta. Roddickilla on 

visioita miten yritysten tulisi nyt ja tulevaisuudessa toimia. Tarinoista huo-

kuu ylpeys siitä, että hänen yrityksensä on ollut jo kauan erilainen ja ”kul-

kenut vastakkaiseen suuntaan” kuin perinteiset suuryritykset. Joissain 

kohden on aistittavissa jopa selvää halveksuntaa muuta yritysmaailmaa 

kohtaan. Tarinat puhuvat paljon moraalista ja etiikasta liiketoimissa, niin 

yleisellä, kuin The Body Shopin tasolla. Vaikka tarinoista on havaittavissa 

tarinankertojan muodostama oikean ja väärän asetelma, näkyy tunnelin 

päässä myös valoa. Tarinoissa ollaan sitä mieltä, että myös muissa yrityk-

sissä ollaan menossa parempaan suuntaan eettisyyden saralla. 

 

Eettistä toimintaa ja sen säilyttämistä on jouduttu moneen kertaan pohti-

maan The Body Shopin johtavissa elimissä yrityksen laajentuessa. Pienen 

yrityksen on helppo olla henkilöstöä sekä asiakkaitaan lähellä ja kaikki toi-

minnot on helpompi järjestää. Kanssakäyminen ylipäätään kaikkien sidos-

ryhmien kanssa on luontevampaa. Miten toiminta suuressa yhtiössä voi-

daan säilyttää samanlaisena kuin yrityksen alkuvaiheessa? 

 

Tulisi kysyä, voiko yritys toimia eettisesti, jos se on listautunut 

pörssiin? Voiko toimia täysin vastuullisesti työntekijöitä, yhtei-

söä, alihankkijoita ja asiakkaita kohtaan, jos on osa taloudel-

lista systeemiä, joka mittaa yrityksen toimintaa ainoastaan tu-

loskehityksen näkökulmasta? Valamiehistö miettii vielä pää-

töstään… 

Roddick 2000, 67 
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Joskus tuntuu vaikealta pärjätä tämän järkälemäisen yrityksen 

kanssa, yrittää tasapainottaa kasvu rakkauden ja huolenpidon 

kanssa.  

Roddick 1991, 250 

 

Mietintätyötä on siis tehty. Miksi sitten listauduttiin pörssiin, jos antautumi-

nen liike-elämän valtavirtaan aiheutti suuria tunnontuskia? Miksi ei pitäy-

dytty pienessä ja ihmisläheisessä toiminnassa? Rivien välistä huokuu, että 

toiminnan jatkuva laajeneminen ja rahoittajien tarve ajoi bisnesvaistoiset 

omistajat tähän päätökseen melko helposti. Tarinoissa oikeastaan kuiten-

kin aika vähän painiskellaan tämän eettisen ongelman kanssa, listautumi-

nen esitetään huimaa vauhtia kasvavan yrityksen luonnollisena jatkumo-

na, vaikka tietenkin päätös oli harkittu ja pitkään valmisteltu. Vaikka ympä-

ristöasioita ja muuta sosiaalista vastuuta kuljetetaan koko ajan vallitseva-

na teemana, yrityksen omistajat tiedostavat selkeästi, ettei näitä toimia 

voida suorittaa, jos yritys ei toimi kannattavasti. 

 

Yrityksen aatteellisuus ja idealismi saivat tarinoiden mukaan siivet varsi-

naisesti listautumisen jälkeen, kun taloudelliset resurssit antoivat siihen 

mahdollisuuden. Tarinoista on ehkä hieman vaikea päätellä, mikä tapah-

tuma johtui mistäkin: oliko listautumispäätös syynä siihen, että voitaisiin 

tehdä enemmän hyvää, vai oliko laaja hyväntekeminen ja kampanjointi 

seurausta listautumisen antamasta mahdollisuudesta. Oli asia miten päin 

tahansa, eettiset arvot ovat olleet toiminnan taustalla vahvasti koko yrityk-

sen olemassaolon ajan. Tarinan lopussa yrittäjyystarinaa summataan yh-

teen ja todetaan The Body Shopin toimintaperiaatteista muun muassa 

seuraavasti: 
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Voimme neuvotella lähes kaikesta, mutta emme ole valmiita 

luopumaan arvoistamme, estetiikastamme, idealismista tai 

tiedonjanostamme. Nämä ovat ominaisuuksia jotka ovat olleet 

mukanamme alusta alkaen ja nämä asiat pitävät meidät inhi-

millisinä liike-elämän pyörteissä. 

Roddick 1991, 250 

 

Arvot ja idealismi siis ovat siis lähtökohtaisia toimintaperiaatteita. Eettisyys 

vaikuttaa läpäisevänä periaatteena koko yrityksessä. Tarinasta tulee kui-

tenkin esiin pieni ajan luoma epäkohta. Loppupuolella The Body Shopin 

tarinaa kertoo suuri yritysjohtaja, eikä enää pienen yrityksen itsenäinen 

naisyrittäjä. Alussahan ei ollut kuin tarve selviytyä ja elättää perhettä. Tu-

lee tietenkin muistaa, että myös yksityisyrittäjällä on aloittaessaan ollut 

omat henkilökohtaiset arvot, jotka ovat näin ollen siirtyneet myös pienen 

yrityksen arvoiksi. 

 

 

7.2.1 The Body Shop ja arvot 

 

The Body Shopin tarinoissa arvoilla on vahva merkitys ja niihin vedotaan 

kaikessa toiminnassa. Kuitenkaan kertomuksissa ei tehdä selkeää listaa 

yrityksen tai tarinankertojan arvoista. Kuten Rohweder (2004) on kirjoitta-

nut, yrityksen arvojen muodostumiseen vaikuttavat kaikki ne henkilöt jotka 

työskentelevät yrityksessä. Arvot myös ohjaavat yrityksen toimintaa. The 

Body Shopin arvojen kerrotaan olevan samat kuin Anita Roddickin arvot. 

 

Roddickin on vaikea hyväksyä työntekijöidensä poikkeavia arvokäsityksiä 

ja toimintaperiaatteita. Varsinkin yrityksen alkuaikoina yrityksen työntekijät 

ja franchise-yrittäjät valittiin pääasiallisesti sillä perusteella, kuinka hyvin 

he tunsivat yrityksen olemassa olevat arvot ja toimintatavat omikseen.  
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… silloin tajusin, että minulla ei aina välttämättä ollut oikeutta 

puhua koko The Body Shopin puolesta, ja että oli aikoja, jol-

loin pystyin puhumaan vain omasta puolestani. Hyväksyin tä-

män tosiasian – jonka jälkeen olin taas täysin välittämättä sii-

tä. En ole koskaan pystynyt erottamaan The Body Shopin ar-

voja omista henkilökohtaisista arvoistani.  

Roddick 1991, 123 

 

Arvokäsityksistä ja eettisten arvojen painotuksesta on siis vuosien saatos-

sa käyty keskusteluja. Tarinoiden mukaan Roddick on kuitenkin pystynyt 

säilyttämään ja levittämään oman arvomaailmansa ja ajattelumallinsa hy-

vin koko henkilöstön keskuuteen. Yritys määrittyy henkilöstölle arvojensa 

kautta. 

 

Olen huomannut, että henkilöstömme pitää The Body Shopin 

sosiaalisia ja ympäristöarvoja osana yrityksen DNA:ta.  

Roddick 2000, 62 

 

The Body Shopissa kirjatut arvot pyritään säilyttämään myös sen todellisi-

na arvoina. Niiden ei haluta olevan vuosikertomuksen tai muiden julkaisu-

jen tyhjiä korulauseita.  

 

…meidän tulee säilyttää ja vaalia yhteisiä arvojamme rehelli-

syydestä, kunnioituksesta ja ihmisten huolehtimisesta, sekä 

luonnosta ja eläimistä. Jos emme tekisi niin, arvoista tulisi ont-

toja täytelauseita, emmekä enää erottuisi tusinakosmetiik-

kayrityksistä.  

Roddick 2000, 244 

 

Määriteltyjä eettisiä arvoja ja niiden periaatteiden mukaan toimimista pide-

tään perusarvona. Kuten jo äsken todettiin, arvot määrittävät yritystä ja 

niitä pidetään tarinoiden mukaan yrityksen vahvuutena, ellei jopa kilpai-

luetuna. Ainakin ne ovat tarinankertojan mielestä keino erottua muista. 
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7.2.2 The Body Shopin yhteiskuntavastuu 

 

The Body Shop on ollut yhteiskuntavastuun edelläkävijöitä jo 1980-luvun 

loppupuolelta. Tarinoiden mukaan yritys on edistänyt yhteiskunnallisia hy-

vinvointiprojekteja osoittamalla varoja hyväntekeväisyyteen, mutta pääasi-

allisesti yhteiskuntavastuuta on otettu kampanjoimalla ja tiedottamalla ih-

misiä maailman epäkohdista. Yhteiskuntavastuun kaikkia osa-alueita on 

pyritty toteuttamaan tasapuolisesti. Taloudellinen vastuu ja sitä kautta hy-

vinvoinnin tuottaminen on ainakin yrityksen kasvutarinasta päätellen toteu-

tunut melko hyvin. Tarinoissa sosiaalinen ja ympäristövastuu korostuvat 

kampanjoinnin kautta, mutta konkreettiset toimet jäävät ehkä hiukan taka-

alalle. Kuitenkin, kuten jo aiemmin kerrottiin, The Body Shop pitää hyvää 

huolta henkilöstöstään ja haluaa edistää kaupankäyntiä vähempiosaisten 

yhteisöjen kanssa. Ympäristövastuun piirissä toimitaan kierrätyksen ja 

tuotteiden luonnonmukaisten raaka-aineiden avulla. Yhteiskuntavastuun 

taso on The Body Shopissa määritelty korkealle. Siitä ollaan ylpeitä ja siitä 

halutaan pitää kiinni. Yhteiskuntavastuullisesti toimiminen on yksi The Bo-

dy Shopin pääperiaatteista. 

 

Yrityksen yhteiskuntavastuut ja niiden toteuttaminen lähtee pienistä teois-

ta. Näin tapahtui myös The Body Shopissa. Sen ympäristövastuuseen liit-

tyvä toiminta sai alkunsa lähes vahingossa ja olosuhteiden pakosta.  

 

(Aloittaessani yritystä) halvimmat myynnissä olevat purkit oli-

vat sairaalan käyttämiä muovipulloja, joihin he keräsivät virt-

sanäytteitä. Minulla ei kuitenkaan ollut varaa ostaa niitäkään 

tarpeeksi, joten ajattelin kiertää ongelman ja tarjouduin täyt-

tämään asiakkaiden tyhjät pullot uudestaan, tai myymään 

tuotteitani suoraan heidän omiin astioihinsa.  

Roddick 1991, 76 
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Ympäristöystävällisen toiminnan motiivit johtuivat säästösyistä ja kierrätys-

täkin harrastettiin jo kauan ennen kuin se oli muodikasta tai välttämätöntä. 

Jos pienestä aloittavasta yrityksestä olisi pitänyt etsiä jonkinlaista yhteis-

kuntavastuuta, olisi se mahdollisesti ollut taloudellisen hyvinvoinnin tuot-

taminen Roddickin perheelle. Sosiaalisiin tai ympäristökysymyksiin ei vielä 

silloin kiinnitetty juurikaan huomiota. 

 

…, vaikka tarkoituksena ei kyllä koskaan ole ollut houkutella 

vihreitä kuluttajia. Heitä ei ollut, ei ainakaan vielä silloin kun 

perustin The Body Shopin. Tarkoitus oli alun perin vain myydä 

sellaisia tuotteita kuin itse halusin ostaa, eikä kyse niinkään ol-

lut mistään markkinointistrategiasta.  

Roddick 1991, 249 

 

Tarinoista ei käy selkeästi ilmi, missä vaiheessa käytännön pakko muuttui 

tiedostetuksi hyväntekemiseksi. Ehkä yrityksen laajetessa ja asiakkaiden 

valistuessa 1980-luvun puolella tuon entisen pakon huomattiin olevan 

luonnonmukaisuuden rinnalla melko myyvä artikkeli? Yrityksen ympäris-

töystävällisestä toiminnasta ennen pörssiin listautumista ei tarinoissa ole 

oikeastaan mainintoja. Todetaan vain, että Anita ohjeisti uudet franchise-

yrittäjät toimimaan samoilla periaatteilla kuin aikaisemmatkin liikkeet olivat 

toimineet. Kuten jo aiemmin mainittiin, varsinainen kampanjointi ja hyvän-

tekeväisyys aloitettiin yrityksen pörssiin listautumisen jälkeen.  

 

Voin rehellisesti sanoa, että kun avasin ensimmäisen liik-

keemme vuonna 1976, minulla ei ollut hajuakaan mitä olimme 

aloittamassa. Kannoin enemmän huolta siitä, tienaisimmeko 

tarpeeksi maksaaksemme kaikki laskut. Vasta listautumisem-

me jälkeen 1984 minulle ja Gordonille alkoi valjeta että The 

Body Shopilla todellakin oli mahdollisuus ja potentiaalia tehdä 

hyvää.  

Roddick 2000, 172 
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Sosiaalinen vastuu liikekumppaneista on myös ollut läsnä jo pitkään The 

Body Shopin toiminnassa. Tarinoissa kerrotaan useita tapahtumia ja mat-

koja, joilla Anita Roddick on etsinyt uusia raaka-aineita tuotteisiinsa ja näin 

päätynyt tekemään kauppaa pienten yhteisöjen kanssa. The Body Shop 

uskoo, että kaupankäynti on eettinen toimi ja että jokaisen liike-elämän 

toimijan tulisi kiinnittää huomiota tähän seikkaan harjoittaessaan kaupan-

käyntiä. The Body Shop toteuttaa näin toimiessaan sosiaalista välillistä 

vastuutaan, koska se huolehtii myös alihankkijoistaan ja on kiinnostunut 

heidän eettisistä periaatteistaan. Toiminnan lähtökohdat ovat aina olleet 

hyvin idealistisia ja maailmanparannukseen pyrkiviä.  

 

The Body Shop uskoo, että kaupankäynti on eettinen toimi. 

Oikeudenmukainen kaupankäynti on meille ehdottoman kes-

keistä. Se tarkoittaa, että meidän tulee välttää toimissamme 

ihmisten ja eläinten hyväksikäyttöä, sekä välttää tuottamasta 

negatiivisia vaikutuksia heidän elinpiireihinsä.  

Roddick 2000, 198 

 

Tarinoiden mukaan myös suurempien kauppakumppaneiden kanssa ol-

laan tarkkoja eettisistä periaatteista. Suurempia kohtaan toiminnan lähtö-

kohdat ovat vain hiukan erilaiset. Pienien alihankkijoiden kanssa tulee toi-

mia niin, ettei The Body Shop riistä tai käytä heitä hyväkseen, kun taas 

suuremmilta alihankkijoilta edellytetään korkeatasoisia eettisiä periaatteita, 

jotka kunnioittavat ympäristöä ja eläinkuntaa.  

 

… Alusta alkaen tuotteisiimme on käytetty vain luonnonmu-

kaisia, helposti uusiutuvia ja sellaisia ainesosia, jotka eivät ole 

uhanalaisia. Tuimme myös tavarantoimittajiamme samanlai-

siin eettisiin ja ympäristöystävällisiin standardeihin joita itse 

noudatimme. Vaadimme heitä allekirjoittamaan asiakirjan, jo-

ka vakuutti, ettei heidän käyttämiensä tuotteiden ainesosia ol-

tu testattu edeltävinä viitenä vuotena eläimillä.  

Roddick 1991, 126 
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Yritys on luonut kampanjointinsa kautta vahvat linjaukset sosiaalisista vas-

tuistaan ja kuuluttaa niitä vahvasti. The Body Shop myös haluaa selvästi 

toimia esimerkkinä muille ja on hyvin otettu, jos jokin muu yritys ottaa hei-

dän toimintatavoistaan mallia. Roddick kuitenkin toteaa, että harvoin hei-

dän liiketoimintansa imitaattorit yltävät käytännössä The Body Shopin toi-

mintaperiaatteiden tasolle. The Body Shopin periaatteista huokuu hyvin 

kerrotussa tarinassa oikeaa välittämistä ja huolenpitoa ja se, että asioita 

on ajateltu hyvin paljon. 

 

…Yhteisöjen ymmärtäminen on elintärkeää menestyvälle yri-

tykselle. Se ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Yhteisöt tulee ot-

taa huomioon ainakin kolmella tasolla. Yrityksen tulee huomi-

oida yhteisö yrityksen sisällä, laajempi globaali yhteisö, jolle 

kaikki yritykset ovat velkaa, sekä erityisesti yhteisöt, joiden 

kanssa hoidetaan kaupankäyntiä. 

Roddick 2000, 56 

 

Beauchamp & Bowie (2001) ovat luokitelleet yritysten ympäristövastuun 

tasot vihreän eri ”sävyjen” avulla. The Body Shop yltää luultavasti jopa 

tummanvihreän tasolle, koska heidän arvonsa ja toimintatapansa lähtevät 

ympäristöä ja inhimillisyyttä arvostavista lähtökohdista. On sanottu, että 

tummanvihreä toiminta on antiyrittämistä. Tästä epäkohdasta syytetään 

myös aina silloin tällöin The Body Shopia. Yrityksen pääasia on kuitenkin 

kannattava liiketoiminta, jota pyritään harjoittamaan luonnon antamissa 

rajoissa.  
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Sosiaalinen ulottuvuus sekä ympäristöulottuvuus ovat tämän 

yrityskankaan kudelmia. Nämä ulottuvuudet eivät tule toimin-

nassamme ensimmäisenä eivätkä viimeisenä, mutta ne ovat 

mukana kaikessa mitä teemme. Ne tekevät elämästämme 

vaikeampaa ja haastavampaa, mutta kuitenkin rikkaampaa. 

The Body Shopissa ei tehdä yhtään päätöstä kiinnittämättä 

huomiota ympäristö- ja sosiaaliasioihin. 

Roddick 1991, 23 

 

Kuten näistä lainauksista voidaan huomata, on tämän yrityksen yhteiskun-

tavastuuseen kiinnitetty paljon huomiota. Lainauksista kuvastuu myös, että 

luonnon antamissa rajoissa toimiminen ei ole aina helppoa. Toiminnalle 

tulee luoda selvät säännöt ja vahvat arvot, jotta korkeatasoinen yhteiskun-

tavastuu voidaan säilyttää ja näin jopa näyttää esimerkkiä muille yrityksille.  

 

 

7.2.3 Tuotteiden ja periaatteiden tasapainottaminen 

 

Tarinoissa korostetaan jatkuvasti hyvän tekemistä ja jakamista, sekä eetti-

siä toimintatapoja muuten niin kovassa liike-elämässä. Tarinoita lukiessa 

joskus jopa lukijalta unohtuu, että yritys on muutakin kuin hyväntekeväi-

syysjärjestö. Hyväntekemiseen tarvitaan varoja, ja varoja saadaan harjoit-

tamalla kannattavaa liiketoimintaa. Tarinankertojasta on tarinoiden polveil-

lessa välillä vaikea saada selkeää käsitystä, miten samassa henkilössä voi 

yhdistyä niin luontevasti maailmoja syleilevä idealisti sekä piinkova bis-

nesnainen? Kaikille tasapainoilu ei kuitenkaan ole ollut niin luontaista, 

koska suureen yhtiöön mahtuu monenlaista henkilöstöä ja franchise-

yrittäjää. Joillakin on ollut joskus ongelmia pitää kaiken kampanjoinnin 

keskellä liiketoiminta ensisijaisena ja toiminnot tasapainossa. 

 

Kampanjoinnissa ei ollut kuin yksi huolenaihe: hyväntekemi-

nen tulisi kaupankäynnin tielle sellaisessa mittakaavassa että 
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kannattavuus alkaisi kärsiä. Pystyimme pääasiallisesti tasa-

painoilemaan näiden kahden asian välillä, koska suurin osa 

työntekijöistämme ymmärsi kannattavuuden välttämättömyy-

den… Aina joskus sattui kuitenkin tapauksia, joissa työnteki-

jän pääasiaksi nousi maailman rakastaminen ja kaupankäynti 

pääsi unohtumaan. 

Roddick 1991, 154 

 

Koska yritys näkyy pääasiallisesti mediassa kampanjoidensa kautta ja ker-

too aina julkisuuteen päästessään ennemmin muusta toiminnastaan kuin 

liiketoiminnastaan ja tuotteistaan, katsotaan yritys usein pelkäksi hyvänte-

keväisyysjärjestöksi. Onko yritykselle vain hyväksi, että varsinainen yritys-

kuva häviää ja oheistoiminta nousee päärooliin? Tarinoista voi tulkita, että 

The Body Shopin pyrkimys on ollut hieman tämän suuntainen, mutta on-

neksi totuus ei ainakaan yrityksen johdolta ole päässyt unohtumaan.  

 

Seikka että olemme kasvaneet laupeudella, rakkaudella ja 

huumorilla ei mitätöi tehokasta liiketoimintaamme… Hämmäs-

telen aina uskomuksia, joiden mukaan The Body Shop on 

kasvanut alle viidessätoista vuodessa yli 600 yrityksen ketjuk-

si olematta tehokas ja hyvin hoidettu liikeyritys… Tiedämme 

miten liikeyritystä tulee johtaa.  

Roddick 1991, 217 

 

The Body Shopin tarinaan kuuluvat monenlaiset kertomukset siitä, miten 

hyväntekeminen ja liiketoiminta on voitu yhdistää. Hyvä esimerkki tästä on 

kertomus saippuatehtaasta, jolla The Body Shop toteutti sekä taloudellista 

että sosiaalista vastuutaan. Saippuatehdas perustettiin Skotlantiin, missä 

eräs kylä oli kipeästi työllistäjän tarpeessa.  

 

Olimme puhuneet jo jonkin aikaa oman saippuatehtaan perus-

tamisesta. Easterhouse (kylä Skotlannissa) sai sanat muuttu-

maan teoiksi. ”Perustamme saippuatehtaamme sinne, hän 
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(Gordon) sanoi. Mutta emme ainoastaan tarjoa työpaikkoja, 

vaan annamme 25 % voitoista yhteisölle.” 

Roddick 1991, 156 

 

Tämä periaatteiden pohjalta tehty liiketoimintapäätös sai kukoistamaan 

sekä yrityksen toiminnan, että koko kylän saippuatehtaan ympärillä. Tari-

noiden mukaan se oli mahdollista, koska The Body Shop ei ollut perintei-

nen yritys, vaan kaikki liiketoimet pyrittiin tekemään toisin kuin muissa yri-

tyksissä. Taloudellinen vastuu toteutui hyväntekemisen rinnalla. 

 

Anita Roddick toivoo jatkuvasti, että kannattavuus ei olisi yrityksen ainoa 

mittari ja että pörssiyhtiötä voitaisiin arvottaa ja arvostaa muutenkin kuin 

vain osakekurssin perusteella. Tarinoissa toivotaan että myös muut, peh-

meämmät yritystoiminnan tehokkuuden mittarit, tulisivat koko liike-elämän 

käytännöiksi. 

 

… Sellaiset (kannattavuus-) luvut merkitsivät minulle yhä vä-

hemmän. Toivoin usein, että menestystämme voitaisiin mitata 

muillakin tavoin. Miten meidät noteerattiin koulutuksen ja 

kommunikaation saralla? Entä miten pärjäsimme vertailussa 

sosiaalisessa vastuussa? Missä kohdin olimme välittämisen 

asteikolla?  

Roddick 1991, 114 

 

Tarinoissa pyritään luomaan jatkuvaa vastakkainasettelua The Body Sho-

pin ja muun liike-elämän toimintatapojen välille. Kuitenkaan The Body 

Shop ei voi kiistää sitä tosiseikkaa, että se kuuluu pörssinoteerattujen yri-

tysten joukkoon. Tarinoiden mukaan inhimillisyys ja ihmisläheisyys on voi-

tu yrityksen suuresta koosta huolimatta säilyttää, tukeutumalla yrityksen 

perusarvoihin. Perusarvojen säilymisen puolesta on tehtävä kuitenkin pit-

käjännitteistä työtä ja tasapainoilu liiketoiminnan ja kampanjoinnin välillä 

on jatkuvaa. 
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Sillä (yrityksellä) oli edelleen sielu, arvot ja inhimilliset kasvot. 

Mutta olimme joka hetki tietoisia siitä, että mitä suuremmaksi 

kasvoimme, sitä enemmän nämä ominaisuudet vaarantuivat. 

Suuren bisneksen toimintaympäristö vieroittaa inhimillisyyden.  

Roddick 1991, 110 

 

Tuotteet ja periaatteet, toisin sanoen liiketoiminta ja kampanjointi on siis 

pystytty tasapainottamaan, koska ilman kannattavaa liiketoimintaa ei kam-

panjointiakaan pystytä jatkamaan. Vuosien varrella joskus tästä seikasta 

on joitakin työntekijöitä pitänyt muistuttaa, mutta muistutuksista huolimatta 

kovan liiketoiminnan rinnalla on kuitenkin haluttu säilyttää inhimillisyys ja 

ihmisläheisyys. Tarinoiden mukaan tässä tasapainoilussa on onnistuttu.  

 

 

7.3 The Body Shop ja etiikan klassikkoteoriat 

 

Etiikan klassikkoteorioiden teesit ovat pääasiassa hyvin jyrkkiä ja tiettyihin 

sääntöihin nojaavia, eivätkä ne tunne poikkeustilanteita. Teoriat voivat ai-

heuttaa melkoisia ongelmia, jos niitä lähdetään toteuttamaan kirjaimelli-

sesti esimerkiksi yritystoiminnassa. The Body Shopkaan ei voi toiminnas-

saan soveltaa mitään tiettyä esimerkiksi näistä edellä esitellyistä teorioista. 

Viitteitä kuitenkin klassikkoteorioihin on havaittavissa. The Body Shopin 

voi ajatella jossain määrin toteuttavan esimerkiksi oikeudenmukaisuusteo-

rian mukaisia periaatteita. Ihmiset ja yhteisöt nähdään samanarvoisina ja 

samat oikeudet omaavina. The Body Shop yrittää toiminnallaan luoda kai-

kille yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet toimia tasavertaisesti ennen 

kaikkea liike-elämässä. Tarinoissa yritetään levittää taloudellista tasa-

arvoa jokaiseen maailman kolkkaan. Pyrkimyksistä huolimatta myös The 

Body Shopin tasa-arvoa edistävät liiketoimintaratkaisut ovat joskus aiheut-

taneet vain enemmän epätasa-arvoa.  
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… 300 henkilöä kahdesta kylästä oli jo työllistetty, mutta hei-

mo oletti meidän pystyvän työllistämään kaikki kymmenen ky-

län halukkaat. Kun näin ei ollut, kylien välinen jännite kasvoi. 

Lopulta jännitteet yltyivät tappeluiksi… Jotkut väittivät, että 

tappelut olivat meidän syytämme.  

Roddick 2000, 192 

 

Työllistämisellä tarkoitettiin hyvää, mutta lopputulos oli melko yllättävä, 

eikä ollenkaan tarkoituksen mukainen. Teko tehtiin kuitenkin hyvästä tah-

dosta ja hyvää tarkoittaen, joten tapahtumaketjuun voidaan liittää ehkä 

myös velvollisuuseettisiä piirteitä. Tapahtuman seurauksia ei tosin voitu 

sivuuttaa velvollisuusetiikan määrittelemällä tavalla. 

 

Seuraavaa lainausta Roddickin teksteistä käytettiin jo aiemmin osana tois-

ta lainausta ja sillä haluttiin tuoda esiin eri asiaa, mutta lainaus käy myös 

kuvaamaan klassikkoteorioiden mukaisia eettisiä ratkaisuja. Hyve-etiikan 

periaatteiden mukaan hyvillä teoilla voidaan saavuttaa hyvä ja onnellinen 

elämä, sekä tehdä hyvää myös muille.  

 

Vasta listautumisemme jälkeen 1984 minulle ja Gordonille al-

koi valjeta että The Body Shopilla todellakin oli mahdollisuus 

ja potentiaalia tehdä hyvää.  

Roddick 2000, 172 

 

Roddickien oman elämän onnellisuuteen liittyi siis tarve tehdä hyvää, joka 

arvona juontuu ikiaikaisesta hyve-etiikasta, vaikka välttämättä muita Aris-

toteleen ajatuksia ei kirjaimellisesti toteutettukaan. Etiikan klassikkoteori-

oiden vivahteita ja pääperiaatteita voidaan havaita yleisesti länsimaisissa 

kulttuureissa ja tätä kautta ne vaikuttavat kaikkien yksilöiden arvoihin ja 

moraalikäsityksiin jo lapsuudesta asti. Yksilö tai yritys ei välttämättä pohdi 

arvojensa ja normiensa alkuperää. The Body Shopinkin eettiset perusarvot 

ovat sekoitus monia teorioita.  

 



 

 

86 

 

7.4 Naiseus ja eettisyys 

 

Varsinaista vastausta, esimerkiksi Fordin & Richardsonin (1994) tekemäs-

sä tutkimuksessa, naisten ja miesten eettisyyden eroavaisuuksiin ei ole 

saatu. Eettisyyttä pidetään ennemmin yksilön kuin tietyn sukupuolen omi-

naisuutena. Vaikka tieteelliset tutkimukset eivät valmiita vastauksia anna-

kaan, ollaan Anita Roddickin tarinoissa sitä mieltä, että naisten ja miesten 

eettisyydessä on eroa. Miehet arvostavat hänen mukaansa kovia arvoja ja 

naiset ovat pehmeämpiä. Roddick kannattaa feminiinisiä arvoja ja on sitä 

mieltä, että liike-elämällä olisi paljon opittavaa niistä. Tarinoiden mukaan 

pehmeämmillä arvoilla päästäisiin parempiin lopputuloksiin. 

 

Luulen että liike-elämän käytännöt paranisivat mittaamatto-

masti, jos niitä ohjaisivat feminiiniset periaatteet – ominaisuu-

det kuten rakkaus, huolenpito sekä intuitio. Naiset ymmärtävät 

sen tarpeen, joka kansainvälisellä liike-elämällä on eettisen fi-

losofian suhteen.  

Roddick 1991, 17 

 

The Body Shop on tietenkin oiva esimerkki, miten voi menestyä, vaikka 

käyttäisikin toimintaperiaatteinaan pehmeämpiä arvoja. Hyvän oletetaan 

tuottavan lisää hyvää. Monessa kohdassa The Body Shop on hyvän tuot-

tamisessa onnistunutkin. Yrityksen kasvu oli nopeaa, mutta kuitenkin niin 

vakaata, että se vältti muun muassa irtisanomiset aina 1990-luvulle asti. 

Irtisanomista vältettiin, koska henkilökuntaa arvostettiin ja heitä pidettiin 

yritystä liikkeellä pitävänä voimana. Yritystä ja sen henkilöstöä pidetään 

suurena ”yritysperheenä”, joten ketään sen jäsentä ei noin vaan voitu erot-

taa.  

 

Alusta alkaen olemme johtaneet yritystämme hyvin epämuo-

dollisesti, aivan kuin olisimme jatkuvasti kasvava perhe – ja 

monella tapaa olimmekin juuri sitä.  

Roddick 1991, 99 
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Roddick siis näki yrityksen ja koko sen henkilöstön perheenä, jota hoidet-

tiin samalla empaattisuudella ja pehmeydellä, kuin äiti huolehtii perhees-

tään. Vaikka ei voidakaan sanoa, että tämä yritysperheestä huolehtiminen 

on tyypillistä pelkästään naisille, ovat ainakin tämän naisyrittäjän pehmeät 

arvot tuottaneet hyviä tuloksia. 

 

Cranen ja Mattenin (2004) esittämä etiikan feministinen näkökulma katsoo 

naisen pyrkivän toimissaan sopuisiin ja empaattisiin ratkaisuihin. Sopui-

suuden ja sovinnaisuuden rajoista on tarinoiden mukaan tämän naisyrittä-

jän toimissa ainakin joskus lipsuttu, kun yritys on tarkoitushakuisesti ko-

hahduttanut ja ärsyttänyt kampanjoillaan. Eettisiä käytösnormeja Anita 

Roddick on halunnut yrityksensä ja henkilöstönsä noudattavan, mutta toi-

saalla hän on itse yrittänyt muuttaa perinteisen liike-elämän pelisääntöjä.  

 

Huolimatta globaalin yrityksen valtavasta jäykkyydestä, haluan 

löytää uusia tapoja koetella liike-elämän käytäntöjä, muuttaa 

sen kieltä ja tehdä siitä positiivisen muutosvoiman.  

Roddick 2000, ix 

 

Olisi pitänyt tajuta, kun eräs asiakas pyörtyi nähtyään rivon ju-

listeemme, että hankaluuksia oli tiedossa… Julisteitamme 

syytettiin seksistisyydestä ja minun piti puolustella niitä jopa 

televisiossa.  

Roddick 2000, 137 

 

Pehmeillä arvoilla yritystä johtava ja eettisyyttä kannattava yritysjohtaja 

haluaa kuitenkin olla toiminnassaan joskus myös erittäin epäsovinnainen 

ja huomiota herättävä. Ehkä eettisyys on ennemmin yksilöön kuin suku-

puoleen liitettävä ominaisuus.  
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7.5 Tarinat yrityksen voimavarana 

 

Tässä tutkimuksessa on jo aiemmin mainittu, että Anita Roddick pitää tari-

noita ja tarinan kertomista erittäin hyvänä kommunikoinnin välineenä. Ku-

ten Brunerkin (1986) kirjoituksissaan toteaa, tarinoita on kerrottu kautta 

aikojen ja tarinat ovat erittäin hyviä välineitä jäsennettäessä kokemuksia ja 

tapahtumia. Tarinan myös muistaa paremmin kuin esimerkiksi pelkän tuo-

teselosteen.  

 

Alusta alkaen halusin kertoa tarinoita. Koen tarinan kerronnan 

yhä tärkeäksi tekijäksi The Body Shopin organisaatiossa. Se 

on muun muassa tarinoita tuotteista ja miten niiden raaka-

aineet on löydetty – tarinat tuovat merkityksen muuten melko 

merkityksettömille tuotteillemme. Tarinat itse yrityksestä vaali-

vat historiaamme ja tuovat esiin liiketoiminnan arkipäiväisiä 

tarkoituksia.  

Roddick 2000, 80 

 

Tarinat ovat tärkeä osa The Body Shopia ja sen toimintaa. Tarina saa sii-

vet ja se alkaa elää omaa elämäänsä. Näin on myös käynyt The Body 

Shopin tarinalle ja Anita Roddickin hahmolle. Tarina ei ole oikeasti tapah-

tunut reaalimaailmassa, vaan se on tapahtunut vain sille, joka tarinaa ker-

too. Tältä tarinalta on harva voinut välttyä ja se kertoo jokaiselle kuulial-

leen omanlaista tarinaansa.  
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8 LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

Teemojen analysoinnin jälkeen haetaan vastauksia varsinaisiin tutkimus-

kysymyksiin ja summataan yhteen tutkimuksesta esiin nousseita asioita. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli siis tulkita Anita Roddickin elämäker-

roissa kerrottuja tarinoita naisyrittäjyydestä ja liiketoiminnan eettisyydestä, 

ja etsiä yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia yleisten olettamusten ja omi-

naisuuksien kanssa. Mitä nämä tarinat sitten kertoivat? Onko kyseessä 

perinteinen yrittäjätarina, ryysyistä rikkauksiin, vai löytyykö tarinoista joitain 

erityispiirteitä?   

 

Aluksi yrittäjyyttä tarkasteltaessa tarinoista tulee esiin melko perinteinen 

yrittäjäkuva; yrittäminen on kovaa työtä, tulee uskoa itseensä ja ideoihin-

sa, sekä tulee omata kyky jatkuvaan muutokseen. Yrittäjästä saa hyvin 

persoonallisen ja voimakastahtoisen kuvan. Tarinan yrittäjä rakastaa työ-

tään, on hyvin omistautunut sille ja uskoo liiketoimintaansa. Voitaisiin sa-

noa, että lähes poikkeuksetta kaikki teoreettisessa osiossa mainitut yrittä-

jän sekä sisäisen yrittäjän ominaisuudet yhtyvät tässä yrittäjässä. 

 

Joitakin eroavaisuuksia teoreettisen osion olettamuksiin ja tutkimustulok-

siin saadaan tarkastellessa naisyrittäjyyttä. Monet perusasiat tarinoissa 

kerrotaan kuitenkin niin, kuten ne ovat useimmissa naisyrittäjätapauksissa. 

Yritys perustettiin alun perin perheen toimeentulon turvaamiseksi ja yrityk-

sen perustamisella oli koko perheen tuki takanaan. Yrityksen toimialaksi 

valittiin yrittäjälle ennestään tuntematon, mutta naiselle tyypillinen kosme-

tiikka-ala. Pienen yrityksen toivottiin jättävän aikaa myös perheelle. Tari-

nan naisyrittäjä koki myös vastoinkäymisiä perustaessaan liikettään, per-

heellisen naisyrittäjän oli melko vaikeaa saada alkavalle toiminnalleen ra-

hoitusta. Eroksi perinteisiin naisyrittäjiin voitaisiin katsoa pelottomuus ja 

riskinottokyky, joka tarinana naisyrittäjällä oli jo liiketoimintansa alkuvai-

heessa. Riskejä ei ilmeisesti koettu olevan olemassa, tai sitten niitä ei aja-

teltu, koska tarinat eivät kerro laajentumisen harkinnasta lainkaan. Yrittä-
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jällä ei ollut kovin paljoa kokemusta liike-elämästä ja sen toimintaperiaat-

teista, joten riskejäkään ei ilmeisesti tunnistettu, kun seuraavaa liikettä ol-

tiin avaamassa jo puolen vuoden päästä ensimmäisen aloittamisesta. 

Myöhemmässä tarinan vaiheessa naisyrittäjyys ja sen erikoisuus tunniste-

taan ja siitä ollaan erittäin ylpeitä. The Body Shopin aloittaessa naisyrittä-

jät ja jatkuvasti kasvava liike-toiminta olivatkin luultavasti melkoinen harvi-

naisuus. Asiaan ei ehkä kuitenkaan 1970-luvulla kiinnitetty niin suurta huo-

miota, koska tutkimuskaan ei vielä erotellut nais- ja miesyrittäjiä toisistaan.  

 

Kuten jo aiemmin on todettu, kirjallisuus naisyrittäjyydestä korostaa per-

heen asemaa ja merkitystä naisyrittäjän toiminnassa ja koko hänen elä-

mässään. Periaatteessa tässäkin tarinassa yritys perustettiin perheen ta-

kia, lasten ehdoilla ja miehen tuella ja maininnat yrittäjän oman äidin kor-

vaamattomasta avusta löytyvät tarinasta. Kuitenkin perhettä tuodaan esiin 

todella vähän. Perhe oli myös jonkinasteisessa kriisissä sekä isän lähties-

sä matkalleen, että palatessaan sieltä. Nämäkin seikat sivuutetaan vain 

maininnoilla. Ehkä yritys vei kaikki voimat ja kaiken ajan, joten perheen 

murehtimiseen ei jäänyt enää aikaa? Miten kuitenkaan kahden lapsen äiti 

voi sivuuttaa perheensä? Tutkittu tarina on julkinen ja kaikkien saatavilla, 

joten perheen lähes tarinasta pois jättäminen voi olla myös tietoinen valin-

ta. Perheen yksityisasioita ei ole haluttu tuoda osaksi julkista tarinaa. Kui-

tenkin tämä perheasioiden vähyys oli huomiota herättävä seikka. 

 

Yrityksen omistaja eli tarinankertoja on kasvattanut kolmessakymmenessä 

vuodessa pienestä liikkeestään kansainvälisen jättiyrityksen. Tänä aikana 

hänen on myös itse täytynyt kasvaa johtajan mittoihin. Yrityksen johtamis-

ta alussa kuvataan lähinnä kaveriporukalla toimimiseksi. Naiset muodosti-

vat verkoston ja toimintaa toteutettiin verkoston tuella. Yrityksen kasvaes-

sa myös johtajan tulee kasvaa suuremmaksi. Tarinan yrittäjän vahva per-

soonallisuus oli tässä tehtävässä varmasti suureksi avuksi. Vahva persoo-

na ärsyttää, mutta on usein hyvin aikaansaava. Konflikteja alaisten kanssa 

ei voitu välttää, koska esimerkiksi johtajan arvoja ei saanut kyseenalaistaa 

ja hänen arvonsa olivat koko yrityksen arvot. Vahva ja näkemyksellinen 
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johtaja on kuitenkin saanut juurrutettua arvojaan myös positiivisessa mie-

lessä. Yrityksen työntekijät kokevat arvot yrityksen geeniperimäksi ja ne on 

uusienkin työntekijöiden helppo omaksua. Yrityksessä vallitsee vahva me-

henki, jota käytetään mahdollisesti myös tarinankerronnan tehokeinona, 

yrityksestä ja sen teoista puhutaan perustamistarinan jälkeen lähes poik-

keuksetta me-muodossa. Jonkinlainen ristiriita vahvan persoonallisen joh-

tajan ja tämän seikan välillä on olemassa. Yrittäjän persoonallisuus saat-

taisi olla lukijalle jo ehkä liiankin hengästyttävää ilman me-lievennyksiä. Ei 

voida kuitenkaan kieltää, ettei vahva ja persoonallinen johtaja olisi ollut 

pääsääntöisesti myös hyvä johtaja. Me-muodon valintaan on vaikuttanut 

varmasti myös se, että oikeastikin suuyritystä on ollut rakentamassa monia 

ihmisiä. 

 

Yrityksen vastuita tarkasteltaessa ei voida sivuuttaa sen arvoja ja mistä ne 

ovat saaneet alkunsa. The Body Shopin arvoja ja eettisiä periaatteita voi-

daan tarkastella edellä esiteltyjen klassikkoteorioiden valossa. Yrityksen 

toiminnasta voidaan löytää viitteitä jokaiseen esiteltyyn teoriaan. The Body 

Shopin listautumisesta pörssiin seurasi yhtiön vaurastuminen, jonka kautta 

mahdollistui hyväntekeminen. Hyve-etiikassa onnellisen elämän voi saa-

vuttaa hyviä tekoja tekemällä. Tämän etiikan teorian mukaan hyveellistä 

on myös älyllinen mietiskely, joka voidaan jossain määrin rinnastaa The 

Body Shopin valistamisen ja koulutuksen periaatteeseen. Päämääriin täh-

tääminen on myös tarinoissa esillä. Kampanjoinnilla tähdätään esimerkiksi 

ihmisarvojen parantamiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. 

Kampanjoinnilla voidaan kuitenkin päätyä myös äärimmäisyyksiin ja radi-

kaaleihin tekoihin, joita hyve-etiikan mukaan taas tulee välttää. 

 

The Body Shopin arvot ja periaatteet ovat hyvin vahvat, joista voidaan lä-

hes johtaa kategorinen imperatiivi. Muun muassa eettisessä kaupankäyn-

nissä Roddickin yritys pyrkii harjoittamaan toimintaa, joka voisi tulla ylei-

seksi laiksi. Kaupankäynnissä pienten yhteisöjen kanssa on myös joskus 

epäonnistuttu. Kaikki hyvää tarkoittavat teot eivät välttämättä ole saaneet 
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aikaan hyvää, vaikka tarkoitus olisi näin ollutkin. Teot siis tehtiin hyvästä 

tahdosta, mikä myös kuuluu velvollisuusetiikan periaatteisiin. 

 

Yrityselämässä on ehkä parempi olla kuitenkin kallellaan velvollisuusetiik-

kaan kuin utilitarismiin. Yritysmaailmasta voi kuitenkin myös utilitarismin 

kannattajajoukkoa löytyä. Voidaan ajatella, että jos vain teon lopputulos 

tuottaa mahdollisimman paljon hyvää, tarkoitus pyhittää keinot. Enemmän 

utilitaristisia kuin velvollisuuseettisiä ovat myös luultavasti aiemmin maini-

tut markkinoiden vihreät yritykset, jotka ulospäin näyttävät hyviltä ja eetti-

siä periaatteita noudattavilta, mutta pinnan alla yrityksen toiminnassa voi 

silti olla puutteita. Tämän tutkimuksen perusteella The Body Shop on toi-

missaan paljon enemmän kuin markkinoiden vihreä, mutta jokaisella on 

oikeus muodostaa oman mielipiteensä asiasta. 

 

Aiemmin esitellyistä etiikan teorioista voidaan nähdä viittauksia tarinoissa 

The Body Shopin toiminnasta ja sen periaatteista. Vaikka teoriat eivät sel-

laisenaan ole siirrettävissä minkään nykypäivän normien mukaan eettisesti 

toimivan yrityksen periaatteiksi, niitä sovelletaan kuitenkin melko mones-

sakin yhteydessä kuin huomaamatta. 

 

Itse vastuukysymyksiä tutkittaessa voidaan todeta, että The Body Shop on 

ollut melko poikkeuksellinen ja edistyksellinen yritys. Perinteisesti yritykset 

ovat ensin laittaneet yritystoimintansa pyörimään ja alkaneet tämän jäl-

keen mahdollisuuksien ja liiketoiminnan antamien resurssien puitteissa 

toteuttamaan yhteiskunnallisia vastuitaan. Tarinan yrityksessä kaikki lähti 

oikeastaan toisesta päästä, luonnonmukaisuus sisältyi jo itse liikeideaan ja 

ympäristöystävällisyys toimintaan tuli olosuhteiden pakosta. Tarinan ympä-

ristöystävällisyys rajoittuu kuitenkin tuotteista kertomiseen, joten pimen-

toon jäävät, kuinka ympäristöystävällinen oli esimerkiksi Roddickin paket-

tiauto, jolla kaikki tuotekuljetukset alussa tehtiin, tai se vihreä maali, joilla 

kaikkien liikkeiden seinät maalattiin samanvärisiksi. Tarinoista saa kuiten-

kin kuvan, että eettiset kysymykset ja eettisesti toimiminen olivat tärkeitä 

yrityksen perustajalle jo alusta lähtien. Ympäristökysymykset eivät yleisesti 
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ottaen olleet vielä perustamishetkellä kovin puhuttu aihe, joten täydellistä 

luontoystävällisyyttä on tarinan yrittäjältäkään vaikeaa vaatia.  

 

Varsinaisesti eettisyys, ympäristökysymykset ja kampanjointi tulivat yrityk-

sen toimintaan mukaan sen pörssiin listautumisen jälkeen. Yrityksen re-

surssit ja ensimmäisen tehtävän, eli taloudellisen vastuun täyttäminen 

mahdollistivat hyväntekemiseen panostamisen. Yhteiskuntavastuuseen 

herättiin ensimmäisten yritysten joukossa. Tarinan yrittäjä korostaa myös 

henkilöstöstä huolehtimisen tärkeyttä. Henkilöstöä tuettiin alusta alkaen 

monenlaisin keinoin. Joissakin kohden tarinoita alkoi tuntua, että oheistoi-

minta vie yrityksen kaiken energian ja huomion, mutta tämä eettisten peri-

aatteiden mukaan toimiva yritys ei kuitenkaan laiminlyönyt taloudellisia 

tavoitteitaan. Raha on niin kasvun, kuin hyväntekeväisyydenkin työväline. 

Niin taloudellista, ympäristö- kuin sosiaalistakin vastuuta toteutettiin niin 

hyvin kuin oli mahdollista ja niin paljon kuin yrityksen taloudelliset resurssit 

antoivat myöden. Sosiaalista vastuuta kerrotaan toteutetun kaikkia sidos-

ryhmiä kohtaan, mutta sosiaaliseen vastuuseen kuuluu myös yhteistoimin-

ta muun yritysverkoston kanssa, joka ei ehkä toteutunut parhaalla mahdol-

lisella tavalla, koska yritysjohtajalla oli tapana julistaa julkisuudessa kaikki-

en liike-elämän muiden toimijoiden toimintatavat huonoiksi ja vääriksi.  

 

Eettisyyttä kuljetetaan tarinassa koko ajan mukana ja kaikki liiketoiminta 

perustetaan eettisyydelle ja hyviin toimintatapoihin. Tämän yrittäjäyksilön 

ominaisuus on myös naiseus. Tässä tapauksessa naiseus on ilmeisesti 

ollut eettisyyttä tukeva yksilön ominaisuus. Hoivaavuus ja halu tehdä kai-

kille hyvää ovat yleensä naisellisia ominaisuuksia. Tämä nainen on toi-

saalta valmis kuitenkin puolustamaan omiaan ulkopuolisten hyökkäyksiä 

vastaan naarastiikerin tavoin.  

 

Perinteisen yrittäjyyskuvan tavoin tarinan yritys ja liikeidea ovat jatkuvassa 

muutoksessa, muutosta halutaan ja muutoksessa tiedetään piilevän voima 

menestyksekkäälle yritykselle. Muutos ja kasvaminen kuitenkin uhkaavat 

yrityksen eettisyyttä ja perusarvoja, ja näitä asioita on jouduttu pohtimaan 
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moneen kertaan. Tarinaa tulkittaessa käy ilmi, että 1990-luvun johtajuus-

kriisi sai lopulta alkunsa muutoksen ja arvojen ratkaisemattomasta ristirii-

dasta. Yhden henkilön arvot eivät enää voineet olla yhteneväiset suuren 

yrityksen kanssa. Kasvua ei edelleenkään pelätty, tarinoiden mukaan hel-

posti toteutunut ja kasvanut yritystoiminta oli vain tullut liian suureksi yh-

den ihmisen arvoilla johdettavaksi.  

 

Tulkittuihin tarinoihin ja niiden kerrontaan heijastuvat aika, muisti ja erilai-

set ajankuvat. Tarinoita ei kerrota niin, kuin ne ovat tapahtuneet, vaan te-

koja ja tapahtumia selitetään ja kuvataan, ja kertomahetkellä tarinankerto-

jan tuntemukset vaikuttavat painotuksiin. Muisti voi myös tehdä temppu-

jaan kertojalle, jokaista yksityiskohtaa esimerkiksi viidentoista vuoden ta-

kaa on vaikea muistaa. Tarinoita on jo ennen niiden ylös kirjaamista ker-

rottu moneen kertaa. Tarinat ovat saaneet tästäkin painotuksia ja ne ovat 

muovautuneet ajan saatossa. Tarinat jäsentävät tapahtumia ensisijaisesti 

tarinankertojalle ja selittävät hänelle omaa nykyistä minää. Tarinoita kerro-

taan myös elämän esittämiseksi muille. Nämä seikat tulee muistaa tarinoi-

ta luettaessa ja tulkittaessa. 

 

Myös tapahtumahetkien ajankohdalla on merkitystä tarinoille. Naisyrittä-

jyys ja naisen menestyminen 1970- ja 1980-luvuilla on ollut erittäin merkit-

tävää ja melko harvinaista ja siitä tuleekin olla ylpeä. Yrittäjyystutkimuskin 

oli sukupuoliaspektin käsittelyssä tuolloin vasta alkutaipaleella. Myös valit-

tu liikeidea oli aikanaan melko moderni. Totta esimerkiksi on, että tämän 

tarinan alkaessa ei ollut vihreitä kuluttajia. Näin 2000-luvulla tarinat saavat 

lukijan mielikuvissa jo ehkä hieman huvittaviakin piirteitä, kun naiseus ja 

feminiinisyys ovat niin korostuneita ja ne esitetään kovin poikkeavina omi-

naisuuksina.  

 

Näitä tarinoita lukiessa ja analysoidessa ei voi kieltää tarinoiden voimaa. 

Tutkija itse on ollut aina kovin kyyninen maailman pelastamisen ja ”pieni-

kin teko on tärkeä” -tyyppisten lausahdusten suhteen. Vaikka tämä tietty 

yrittäjä on melko kiistelty persoona ja näistäkin tarinoista ollaan montaa 
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mieltä, on tarina silti kovin viehättävä. Tarina on niin hyvin kerrottu, että 

siihen on helppo uskoa, varsinkin jos sulkee silmänsä ja korvansa kaikelta 

muulta informaatiolta. Tarina on subjektiivinen ja muistikuvien muokkaama 

näkemys aiemmin tapahtuneiden tapahtumien kulusta. Tarina on tapahtu-

nut vain tarinan kertojalle, eikä sitä ole oikeasti olemassa. Tähän kaikkeen 

on helppo yhtyä. 

 

 

8.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

 

Tutkimuskysymykset oli asetettu seuraavasti. Päätutkimuskysymyksenä 

on:  

 

• Miten liiketoiminnan eettisyys näkyy naisyrittäjän omaelämäkerralli-

sessa tekstissä?  

 

Liiketoiminnan eettisyys on koko ajan vahvasti esillä naisyrittäjän tarinois-

sa. Elämäkerrallisessa tekstissä eettinen liiketoiminta on merkittävä osa 

kaikkia kerrottuja tarinoita. Osa teksteistä kertoo erilaisia esimerkkejä eet-

tisestä toiminnasta ja osassa eettisyys on erilaisten toimintojen taustavai-

kuttaja. Tämän naisyrittäjän toiminta on yrityksen alusta asti perustunut 

yrittäjän omiin eettisiin arvoihin ja näkemyksiin. Myöhemmin eettisestä toi-

minnasta tuli The Body Shopin johtotähti ja koko toiminta lähtee eettisistä 

periaatteista. Naisyrittäjän päätehtävä on ollut saada yritys tuottamaan ja 

ansaita siitä elantonsa. Tarinat kertovat, että tälle naisyrittäjälle tuottavuus 

on ollut koko yrityksen elinkaaren tärkeää, jotta muukin toiminta on voinut 

jatkua. Liiketoiminta on kuitenkin joskus häivytetty lähes näkymättömiin 

hyväntekemisen tieltä. Nainen ei ole koskaan sokaistunut rahasta, vaan 

on pystynyt säilyttämään tarpeen huolehtia ensin henkilöstöstä, sekä 

muista sidosryhmistä ja sitten vasta yrityksen tuloksesta. Materia ei ole 

merkinnyt tarinankertojalle koskaan niin paljon, että eettisyydestä olisi pi-

tänyt tinkiä. Yrityksen eettinen toiminta hakee jatkuvasti uusia ulottuvuuk-
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sia uusista yhteistyökumppaneista ja uusista tavoista toimia erilaisten yh-

teisöjen hyväksi. Epäeettiset liiketoiminnan ratkaisut pyritään välttämään.  

 

Alatutkimuskysymykset: 

• Miten tarinoissa kerrotaan eettisyydestä ja naisyrittäjyydestä? 

 

Aiheet kulkevat tarinan mukana koko ajan, välillä korostuu toinen aspekti 

ja välillä toinen. Tarinoiden sävy on melko opetuksellinen, eikä epäonnis-

tumisiakaan peitellä. Tarinahan rakentaa kuvaa tapahtuneesta myös ker-

tojalle. Ylpeys oman toiminnan hyvyydestä kulkee vahvasti mukana. Vaik-

ka sävy on opetuksellinen, kertomuksia kerrotaan erittäin elävästi ja len-

nokkaasti ja jotkut kohdat tuntuvat todellakin lähes keksityiltä tarinoilta, 

joita kerrotaan ”hyvä juttu” -tyyppisesti. Tämän yrityksen perustaja on erit-

täin hyvä tarinankertoja ja tätä ominaisuutta on hyödynnetty myös näissä 

nyt analysoiduissa teoksissa. Tarinat ovat mukaansatempaavia ja lukija 

haluaa tietää, miten lopulta kävi. Tarinan sävy vaihtelee yksityisyrittäjän 

kommenteista globaalin yrityksen johtajan lausuntoihin.  

 

Eettisyys ja naisen yritystoiminta on kietoutunut tarinoissa yhteen. The 

Body Shopin toiminnasta on vaikea kertoa, jos siitä pitäisi sulkea pois eet-

tiset aspektit. Naisyrittäjä ei voi erottaa omia arvojaan yrityksen arvoista, 

joten lukijankin on vaikea erottaa, koska kerrotaan vain yrityksestä ja kos-

ka sen yrittäjähenkilöstä. Naisyrittäjälle liiketoiminnan eettisyys on tullut 

itsestään selvänä ja luonnollisena tekijänä, eikä se ole esimerkiksi harkiten 

mukaan otettu kilpailutekijä. Naisyrittäjä ei voisi kuvitella toimintaansa il-

man eettisiä aspekteja ja hän toivoo, että koko muu liike-elämä pystyisi 

omaksumaan eettisyyden samalla tavoin osaksi liiketoimintaa kuin hänen 

yrityksensä. 
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• Millaisena naisyrittäjyys näyttäytyy Anita Roddickin kertomuksissa 

The Body Shopista? 

 

Naisyrittäjyys näyttäytyy ihanteena ja tavoiteltavana asiana. Tarinat kui-

tenkin kertovat sen olevan arkipäiväinen asia ja tälle naiselle hyvin sopiva 

elämäntapa. Naisyrittäjyys näyttäytyy lähes samanlaisena kuin muussakin 

kirjallisuudessa, ainoastaan äitiyden ja perheen korostaminen puuttuu. 

Naisyrittäjyys on ajankuvassa uutta ja erikoista ja yrittäjyyden tielle lähte-

neen tulee olla ylpeä, rohkea ja uskoa asiaansa. Liike-elämässä voi pärjä-

tä myös naisena ja eettisiä periaatteita noudattaen. Naisen tulee kuitenkin 

varautua työskentelemään hartiavoimin pärjätäkseen miehisessä liike-

elämässä.  

 

• Millaisena kertomuksissa näyttäytyy eettinen liiketoiminta? 

 

Eettinen liiketoiminta näyttäytyy suurena hyvänä. Tarinat todistelevat, että 

liike-elämässä pärjääminen on mahdollista, vaikka kaikkia yritysvastuita 

noudatettaisiinkin. Eettinen toiminta tuo lisäarvoa muuten melko arvotto-

malle kosmetiikka-alalle. Nainen ottaa eettisyyden luonnollisesti mukaan 

toimiinsa. Eettinen liiketoiminta näyttäytyy myös tasapuolisuutena, tasa-

arvon ja ihmisoikeuksien tavoitteluna kaikessa yrityksen toiminnassa.  

 

• Mitä kerrotaan The Body Shopin toimintaperiaatteista ja naisesta 

yrityksen takana?  

 

Koko The Body Shopin toiminta perustuu eettisyydelle ja ympäristö, sekä 

muut inhimilliset seikat otetaan liiketoimintapäätöksissä aina huomioon. 

Ihmisten, eläinten ja luonnon kunnioittaminen on siis pääosassa. Elämä-

kertateokset eivät kuitenkaan mitenkään erityisesti listaa toimintaperiaat-

teita, ne kulkevat koko ajan tarinan mukana ja niitä voi poimia sekä riveiltä 

että rivien välistä.  
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Yrityksen takana oleva nainen on ensin nainen, ja sitten yrittäjä jolla on 

perhe. Perhe on ollut mukana ja tukena liiketoiminnan alusta asti. Nainen 

lukee perheeseensä myös koko ’yritysperheen’, eli työntekijänsä ja yhteis-

työkumppaninsa. Yritys on hänelle kaikki kaikessa ja hän rakastaa työ-

tään. Nainen ei koskaan ole panostanut itseensä, tärkeää on ollut vain 

yritys ja siihen liittyvät yhteisöt. Nainen on myös erittäin persoonallinen ja 

voimakastahtoinen, joka on ollut suurena tekijänä vaikuttamassa yrityksen 

menestykseen, vaikka suuri ja joskus melko ärsyttävä persoona on vetä-

nyt puoleensa myös joitakin negatiivisia aspekteja. Naisen mielestä naiset 

ovat yhtä hyviä toimimaan liike-elämässä kuin miehetkin. 

 

 

8.2 Jatkotutkimus 

 

Jatkotutkimusta tähän aiheeseen voisi tehdä esimerkiksi laajentamalla 

tutkimusta mediateksteihin Anita Roddickista ja The Body Shopista. Tä-

män tutkimuksen tuloksia voitaisiin peilata median antamaan kuvaan yri-

tyksestä ja sen johtajasta ja katsoa millaiseksi tarinoiden antama kuva 

muokkautuu. Myös elämäkertakirjojen monia ulottuvuuksia jäi vielä tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle.  
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