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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää syy siihen, miksi Etelä-Karjalassa syntyy 

vähemmän uusia ICT-alan yrityksiä, kuin mihin on edellytyksiä. 

Tutkimusmetodologia oli toiminta-analyyttinen ja sen empiirinen osuus 

muodostettiin avoimien teemahaastatteluiden avulla. Haastatellut olivat alueen ICT-

alan päättäjiä ja heitä oli yhteensä 28. Merkittävimpinä syinä siihen, että 

korkeakoulun, ammattikorkeakoulun ja teknologiakeskuksen olemassaolosta 

huolimatta maakuntaan syntyy varsin vähän uusia ICT-alan yrityksiä, nähtiin olevan 

negatiivinen ilmapiiri ja kateus yrittäjyyttä kohtaan, lähimarkkinoiden pieni koko 

sekä maakunnallisen yhteistyön puuttuminen ICT-alalla. Kehittämisalueina nousivat 

esiin koulutus, alueellinen yhteistyö, yritysyhteistyö, infrastruktuurin kehittäminen, 

tutkimus- ja tuotekehitys sekä alueen markkinointi. Ohjeeksi ICT-alan yrittäjyyden 

edistämiseksi Etelä-Karjalassa tutkimuksessa annettiin laajan yhteisen tahdon 

aikaansaaminen ja resurssien kohdentaminen jollekin valitulle ICT-alan osa-alueelle 

tavoitteena synnyttää alueelle kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä. 
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ABSTRACT 

 

Author: Tommi Rissanen 

Title: The regional fostering of entrepreneurship in the ICT-industry CASE: South-

Carelia 
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114 pages, 13 figures, 2 appendices. 
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The aim of the study was to find out, why in South-Carelia there are not as many new 

companies founded in the ICT-industry as there is potential for. The methodology of 

the study was to enhance understanding on the subject and the empirical part was 

gathered by open theme-interviews. There were a total of 28 interviewees, which 

were decision makers in the ICT-industry. The most remarkable reasons for the fact 

that despite the University, the Polytechnic and the Technology Centre there are few 

new companies founded, was recognized the negative atmosphere and jealousy 

towards entrepreneurship, small size of the regional markets in the industry and the 

lack of collaboration in ICT-industry in the province. The six development areas 

risen were education, regional collaboration, company collaboration, the 

development of infrastructure, research and development and regional marketing. 

The advice to foster entrepreneurship in the ICT-industry in South-Carelia given in 

the study was to put up a comprehensive common will to focus resources to a chosen 

area of expertise in the ICT-industry and create an internationally distinguished 

centre of expertise. 
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ALKUSANAT 

 

Saan tämän tutkielman kautta vihdoin päätökseen vuonna 1994 aloittamani 

kauppatieteen opinnot. Tämä ei olisi koskaan tapahtunut ilman elämääni suuren 

muutoksen tuonutta vaimoani, Katariina Terävää. Hänen kannustuksensa ja tukensa 

avulla sain puolessatoista vuodessa aikaan enemmän kuin kuudessa ensimmäisessä 

yhteensä. Myös tämän tutkielman alkuunpanossa Katariinalla oli ratkaiseva rooli 

hänen tapansa mukaan hahmottaessa aihealueen muutamassa hetkessä ja piirtäessä 

minulle ensimmäisen hahmotelman siitä, miten tutkimus tulisi toteuttaa. Ilman 

Katariinaa kirjoittelisin tutkimusta kuudetta kertaa uudestaan. 

 

Suuri kiitos myös minua tukeneelle ohjausryhmälle, Ulla Kotoselle, Jyrki Aholalle ja 

Kirsimarja Blomqvistille. He olivat enemmän kuin kannustavia tutkimuksen 

loppuunsaattamisessa ja antoivat kukin oman osaamisensa käyttööni. Ilman heidän 

positiivista kannustamista tutkimus ei koskaan olisi valmistunut, koska muita töitä on 

aina riittävästi tehtävänä.  

 

Tutkimuksen aihe tuli minulle sattumalta, mutta se ei olisi voinut paremmin vastata 

omaa osaamistani ja kiinnostustani. Olen toiminut parin vuoden ajan yrittäjänä, olen 

kotoisin Lappeenrannasta ja ICT-ala on monellakin tavalla kiinnostukseni kohde. 

ICT-alan yrittäjyyden alueellinen edistäminen Etelä-Karjalassa on minulle erittäin 

kiinnostava asia ja se näkyy tutkimuksessa henkilökohtaisen näkemyksen vahvana 

esiintuontina. Yrittäjillä on voimakas oman elämän kontrolloinnin tarve ja halu 

muuttaa maailmaa itsensä näköiseksi. Niin myös minulla. 

 

Imatralla 21. huhtikuuta 2002 
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1 JOHDANTO 
 

Etelä-Karjala on tunnettu perinteisesti kahdesta asiasta: Saimaan 

ainutlaatuisesta järviluonnosta sekä vankan havumetsän ja Saimaan 

liikenteellisten etujen ansiosta alueelle 1800-luvun lopussa sijoittuneesta 

metsäteollisuudesta. Etelä-Karjalassa sijaitsee Suomen merkittävin 

metsäteollisuusklusteri käsittäen Lappeenrannan, Imatran, Joutsenon ja 

Rautjärven tehtaat (Etelä-Karjalan kasvukeskus 2001 s. 9-11). Alan 

teollisuus on luonnollisesti vaikuttanut merkittävästi alueen 

elinkeinorakenteen kehittymiseen. Etelä-Karjala ja erityisesti ne alueet, 

joiden ympärille puunjalostusteollisuus on keskittynyt, ovat perinteisesti 

olleet työläisalueita. Maakunnan yrittäjyysperinne on verraten heikko, mikä 

näkyy muun muassa suhteellisen alhaisena palveluyritysten 

toimipaikkalukumääränä ja yrittäjyyttä uravaihtoehtona suunnittelevien 

vähäisyytenä tilastoissa (Yrittäjyyshanke, Kaakkois-Suomen TE-keskus 

2001, s. 2).  

 

Metsäteollisuus on ajan kuluessa jatkuvasti tehostanut toimintojaan, mikä 

on nostanut yritysten tuotantokapasiteetin moninkertaiseksi 

tuotantotyövoiman tarpeen samalla laskiessa. Vaikka kehitys on vähentänyt 

yritysten työntekijöiden määrää, alan kokonaistyöllistävä vaikutus on 

edelleen kasvanut välillisen työllistämisen kautta esimerkiksi 

logistiikkatarpeiden kasvaessa jatkuvasti. Muutos on kuitenkin saanut 

aikaan muutoksen elinkeinorakenteessa. Tämä muutos on osaltaan syynä 

siihen, että Etelä-Karjalassa työttömyys on kansallista keskitasoa 

korkeammalla, vaikka alueen bruttokansantuote on verraten korkea. Kun 

vuosien 1997-1999 keskimääräinen työllisyysindeksi (koko maa =100) oli 

Etelä-Karjalassa 93,3, oli vastaavana aikana bruttokansantuote asukasta 

kohden Etelä-Karjalassa 99,2 (Tilastokeskuksen verkkotilastot 

[verkkojulkaisu], Työpoliittinen aikakauskirja 3:2001, [verkkojulkaisu]). 

Uudenmaan läänissä bruttokansantuotteen vertailuluku oli 140,1, mikä on 



muihin alueisiin nähden huomattavasti suurempi. Muut hyvin menestyneet 

seudut olivat kaikki lähellä indeksilukua 100. Etelä-Karjala on edellä 

mainittuna ajanjaksona Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakuntien jälkeen 

Satakunnan kanssa samaa tasoa ja esimerkiksi Pirkanmaata korkeammalla. 

Työllisyydessä sen sijaan Etelä-Karjala painii samassa sarjassa Pohjois-

Savon ja Kymenlaakson kanssa. Vuonna 2000 Etelä-Karjalan 

työllisyystilanne on kuitenkin selkeästi parantunut työttömyysasteen 

pudottua 12,5 %:sta 10,3 %:iin (Tilastokeskuksen verkkotilastot 

[verkkojulkaisu]). 

 

Lappeenrantaan perustettiin vuonna 1969 teknillinen korkeakoulu, joka on 

kasvanut yhä kiihtyvää vauhtia. Korkeakoulu on tuonut alueelle paljon 

hyvin koulutettua väestöä muualta Suomesta ja näistä ihmisistä osa on ollut 

halukkaita sijoittumaan alueelle myös opiskeluajan jälkeen. Korkeakoulun 

välittömään läheisyyteen perustettiin 1980-luvun puolivälissä 

Teknologiakeskus Kareltek, jossa aloitti toimintansa Suomen ensimmäinen 

yrityshautomo vuonna 1986. Kareltek koki lamavuosina ongelmia 

rakennusten vajaakäytön vuoksi ollen kuitenkin vaikeinakin aikoina 

jatkuvasti tulokseltaan positiivinen. Kareltekin merkitys alueen 

elinkeinoelämän kannalta on jatkuvasti kasvanut. Tällä hetkellä Kareltek 

on teknologia- ja osaamisintensiivisten alojen yritystoiminnan ja 

yrittäjyyden veturi, jolla on merkittävä rooli koko Etelä-Karjalan 

kehittämisessä. Lappeenrannan kaupunki on Kareltekin pääomistaja. 

 

Etelä-Karjala on siis vahvasti metsäteollisuuteen nojaava maakunta, jossa 

toisaalta on voimakkaasti kasvavat ja kehittyvät yliopisto ja 

teknologiakeskus ja näin ollen erinomaiset mahdollisuudet myös 

teknologiayrittäjyydelle. Lisäksi Venäjän rajan läheisyys tarjoaa omat 

mahdollisuutensa ja reunaehtonsa eteläkarjalaiselle elämälle ja toiminnalle. 

Yrittäjyys ei ole Etelä-Karjalassa koskaan ollut suosittua, eikä ole sitä 

edelleenkään. Tässä on alueen haaste tulevaisuudessa. 
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1.1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimusongelma on seuraava: 

 

Millä alueellisilla vaikutuskeinoilla ICT-alan yrittäjyyttä tulisi 

Etelä-Karjalassa edistää, jotta alueelle saataisiin syntymään 

nykyistä enemmän uusia ICT-alan yrityksiä? 

 

Tutkimuksen osaongelmat voidaan esittää seuraavasti: 

 

- Miten yrittäjyyttä voidaan edistää? 

- Mitä erityispiirteitä on ICT-alan yrittäjyydellä? 

- Miten yrittäjyyttä voidaan edistää alueellisesti? 

- Miten ICT-alan yrittäjyyttä voidaan edistää alueellisesti? 

- Mitä mahdollisuuksia Etelä-Karjala tarjoaa ICT-toimialalla? 

- Mitä rajoitteita Etelä-Karjalassa on yrittäjyydelle? 

 

Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää sellaisia toimenpiteitä, 

joiden avulla Etelä-Karjalaan on mahdollista saada syntymään nykyistä 

enemmän uusia ICT-alan yrityksiä ja näin syntymään ICT-alan vahva 

alueellinen osaamiskeskittymä. Alatavoitteina on analysoida 

- yrittäjyyttä 

- ICT-toimialaa 

- alueellisia vaikutuskeinoja yleensä  

- alueellisia vaikutuskeinoja Etelä-Karjalassa 

 

1.2 Rajaukset 

 

Tutkimuksessa ICT-yritykseksi rajataan sellaiset yritykset, jotka käsitetään 

kuuluvan Tilastokeskuksen toimialaluokitus 1995 (TOL 95) mukaisesti 

toimialoihin ”72 tietojenkäsittelytekniikka” tai ”64202 muu teleliikenne” 
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(Tilastokeskus toimialaluokitus 1995 [verkkojulkaisu],). Toimiala 72 

käsittää tietotekniikan ja 64202 tietoliikennetekniikan. Tätä 

toimialarajausta käytetään siitäkin huolimatta, että se on varsin kankea, 

siksi, ettei parempia yksiselitteisiä tapoja määritellä ICT-toimialaan 

kuuluvia yrityksiä ole olemassa.  

 

Tutkimuksessa ei tutkita yrityksiä, vaan keskitytään tutkimaan yrityksen 

perustamiseen johtanutta prosessia yrityksen perustaneilla tai sitä 

harkinneilla henkilöillä. Yrityksen perustamisprosessissa tutkimuksen 

ulkopuolelle rajataan ne tekijät, joihin ei ole mahdollista vaikuttaa 

alueellisilla toimenpiteillä. 

 

Uusia yrityksiä syntyy monella eri tavoilla. Perinteisin tapa on se, että joku 

henkilö tai henkilöryhmä perustaa uuden yrityksen. Sivukonttorin tai 

tytäryhtiön perustamispäätös on hyvin erilainen kuin se päätös, jonka 

yksilö tekee perustaessaan uuden itsenäisen yrityksen. Suuryritysten 

sivukonttoreiden tai tytäryhtiöiden saaminen jollekin alueelle on erittäin 

merkityksellinen asia, jolla voi olla valtava vaikutus alueen kehitykselle. 

Esimerkiksi Oulun alue on kasvanut hyvin vahvasti Nokian sinne tekemien 

satsauksien myötä. Sivukonttorin tai tytäryhtiön saaminen jollekin alueelle 

vaatii lobbausta sekä suotuisien edellytysten luomista, mutta myös alueen 

profiilin sopimista suuryrityksen laajentumisstrategiaan. Yritysten päätös 

sijoittua jollekin uudelle paikkakunnalle on merkittävä investointi ja niinpä 

sen tekeminen on melko puhdasta matematiikkaa; sijoittumisen hyötyjen 

on oltava kustannuksia korkeammat. Koska etabloitumisen prosessi ja 

tavoitteet poikkeavat niin merkittävästi uusien ICT-alan yritysten 

perustamisprosessista, rajataan niiden tarkastelu tämän tutkimuksen 

ulkopuolelle. On kuitenkin huomioitavaa, että suuryritysten läsnäolo 

alueella on erittäin merkittävä asia sekä alueen kehityksen että myös uusien 

yrityksen syntymisen kannalta ja tämä asia on syytä ottaa huomioon 

muodostettaessa osaamiskeskittymän kehitysstrategiaa. 
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1.3 Tutkimusdoktriini 

 

Tutkimuksen teoria rakentuu kirjallisuuden ja aihealueesta tehtyjen 

tutkimusten varaan. Yrittäjyyteen liittyvää kirjallisuutta on olemassa 

runsaasti ja siinä keskitytään sellaiseen kirjallisuuteen, joissa käsitellään 

yrityksen perustamiseen vaikuttavia alueellisia tekijöitä. Yrittäjyyteen 

vaikuttavien tekijöiden tarkastelussa päälähteenä on käytetty Visa 

Huuskosen (1992) väitöskirjaa ”Yrittäjäksi Ryhtyminen, teoreettinen 

viitekehys ja sen koettelu”. Lähteen valintaperusteena on sen kattavuus ja 

lähestymistavan soveltuvuus tutkimuksen yrittäjyyteen vaikuttavien 

tekijöiden määrittelyä käsittelevään osaan.  

 

ICT-alan tutkimuksessa merkittävin käytetty lähde on Lee et. al:n (2000) 

tutkimus Silicon Valley’n yrittäjyydestä. Silicon Valley on maailman 

merkittävin ICT-alan osaamiskeskittymä ja lähteestä on poimittu 

nimenomaan niitä tekijöitä, jotka tekevät ICT-alasta muista poikkeavan 

toimialan, mikä on syytä huomioida alan yrittäjyyttä edistettäessä. 

 

Alueellisuudesta ja sen yhteydestä yrittäjyyteen on tehty kaksi merkittävää 

kansallista tutkimusta aivan viime aikoina. Nämä ovat Kolehmaisen (2001) 

ja Huovari et al:n (2001) tutkimukset kilpailukyvystä. Nämä ovat tähän 

tutkimukseen parhaiten soveltuvat alueellisuuden ja ICT-alan yrittäjyyden 

rajapintaa tarkastelevat lähteet. 

 

Tutkimuksen empiria muodostetaan tilastotietojen ja haastatteluiden avulla. 

Pyrkimyksenä on saada aikaan käsitys tutkimusongelmasta ja peilata 

saatuja tuloksia teoriaan. Lopulta empirian ja teorian pohjalta laaditaan 

toimenpide-ehdotus, jonka avulla ICT-alan yrittäjyyttä olisi mahdollista 

alueellisesti edistää Etelä-Karjalassa. 

 

Tutkimuksessa haastateltiin alueella toimivia yrittäjiä sekä markkina-, 

rahoitus-, koulutus ja tutkimus- sekä muita alueellisia vaikuttajia. 

Tommi Rissanen
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Haastatteluiden tavoitteena oli muodostaa kokonaiskäsitys ICT-alan 

yrittäjyyden alueellisesta tilanteesta ja sen edistämisestä yhdistämällä 

aihetta eri asemasta tarkastelevia näkemyksiä riittävän kattavasti.  

 

Haastateltaviksi valittiin yhteensä 28 henkilöä. Valintakriteereinä oli 

tuntemus Etelä-Karjalasta, ICT-alasta ja yrittäjyydestä. Haastateltavista 

kahdeksan oli ”alueellisia vaikuttajia”, viisi rahoittajia, viisi tutkimus- ja 

koulutussektorin vaikuttajia, viisi markkinavaikuttajia ja viisi alkavaa ICT-

alan yrittäjää. Haastattelut toteutettiin avoimina teemahaastatteluina, jotka 

nauhoitettiin ja purettiin myöhemmin. Alkavien yrittäjien kysymyslista 

poikkesi hieman muiden haastateltujen kysymyslistasta. Kysymyslista on 

tutkimuksen liitteessä 1 ja alkavien yrittäjien kysymyslista liitteessä 2. 

 

1.4 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä ICT-alan yritysten 

perustamiseen vaikuttaviin alueellisiin tekijöihin liittyvistä asioista. 

Tällaisesta tutkimusotteesta käytetään nimitystä toiminta-analyyttinen 

(Neilimo – Näsi 1980, s. 29) tai tulkitseva (Tamminen 1993, s. 89) 

tutkimus. 

 

Selittämisellä ja ymmärtämisellä on tieteenfilosofinen ero, eli 

tutkimuksessa on valittava näiden kahden väliltä. Kumman tahansa 

suhtautumistavan valitseminen johtaa sarjaan jatkotoimenpiteitä. Toiminta-

analyyttinen tutkimusote on vastakohta nomoteettiselle tutkimusotteelle, 

joka poikkeaa toiminta-analyyttisestä mm. kausaalisuutensa, laaja-alaisen 

empiirisen materiaalinsa, objektiivisuuteen ja intersubjektiivisuuteen 

tähtäävän metodologisen säännöstönsä sekä tutkimustulostensa luonteen 

osalta. (Neilimo-Näsi 1980, s. 35) 
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Toiminta-analyyttiseen tutkimusotteeseen voidaan liittää seuraavia puolia 

(Neilimo – Näsi 1980, s. 35): 

- Tarkoituksena ymmärtäminen; joskus lisäksi normatiivisia ja 

muuttavia tavoitteita 

- Taustana mm. teleologinen selittäminen, hermeneutiikka, 

näiden sukulaislähestymistavat sekä käsitys ihmisestä 

intentionaalisena olentona 

- Empiria on tavallisesti mukana harvojen kohdeyksilöiden kautta 

ja näiden tutkimusmenetelmät ovat suhteellisen ei-sidottuja 

mutta monipuolisia 

- Tuloksena syntyy usein eri tasojen käsitejärjestelmiä, ”kieliä”, 

joilla maailmaa pyritään jäsentämään ja suunnittelemaan. 

- Ihmistieteiden korostaminen ja aristoteelinen perinne. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa ymmärrystä yrittäjyyteen 

vaikuttavista alueellisista tekijöistä. Ymmärryksen lisääminen tapahtuu 

tutkimalla alueellisia tekijöitä irrallaan yrittäjyyteen vaikuttavista muista 

tekijöistä. Tutkimuksen empiria rakentuu valitun ja rajallisen 

kohdeyksilöjoukon haastatteluilla, joiden tarkoituksena on selvittää 

yrittäjyyden alueellisten tekijöiden todellinen tilanne Etelä-Karjalan 

alueella. Näiden piirteiden osalta tutkimus täyttää toiminta-analyyttisen 

tutkimuksen ominaispiirteet. 

 

Samasta asiasta, todellisuudesta, esiintyy useimmiten useita erilaisia 

tulkintoja. Verrattaessa tulkintoja toisiinsa ei useinkaan ole määritettävissä 

yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa, vaan lukuisat erilaiset tulkinnat saattavat olla 

oikeita poiketen toisistaan tarkastelutapansa suhteen. Ihmiset luovat kukin 

oman todellisuutensa välittömien kokemustensa, kielen ohjaamien 

luokitusten, tutkimisen sekä toiminnan avulla. (Tamminen 1993, s. 77-80) 

 

Tutkimuksen empirian haastatteluosuus toteutetaan avoimilla 

haastatteluilla, joita kutsutaan myös teema-haastatteluiksi, kohdistetuiksi 

Tommi Rissanen
14



haastatteluiksi, ei-johdatteleviksi haastatteluiksi, strukturoimattomiksi 

haastatteluiksi tai etnografisiksi haastatteluiksi. Tämäntyyppisessä 

haastattelussa haastateltavan annetaan puhua asiasta vapaasti ja tutkija 

pyrkii ainoastaan pitämään huolen siitä, että häntä kiinnostavat teema-

alueet tulevat kartoitetuksi. (Grönfors 1982, s. 105-106) 

 

1.5 Tutkimuksen rakenne ja toteutus 

 

Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan kolmen erillisen asian välisiä 

yhteyksiä ja niiden vaikutuksia toisiinsa. Nuo asiat ovat ICT-toimiala, 

yrittäjyys ja alueellinen vaikuttaminen. Tutkimuksessa ei ole tarkoitus 

tarkastella kaikkien kolmen edellä mainitun asian ominaispiirteitä kuin 

siinä määrin, että niiden yhteydet muihin asioihin voidaan selvittää. 

Asioiden välisillä yhteyksillä ja vaikutussuhteilla on tässä tutkimuksessa 

suuri paino. Näiden asioiden riippuvuussuhteita tutkimusongelman ja 

osaongelmien valossa voidaan kuvata kuvion 1 avulla seuraavasti: 

 

Tommi Rissanen
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1. Kuvio.  Tutkimuksen aihealueiden; ICT-toimialan, yrittäjyyden 

ja Etelä-Karjalan alueen, muodostama kokonaisuus tutkimuksen 

kannalta. 

 

ICT-alan yrityksen perustaminen poikkeaa perinteisillä toimialoilla 

toimivan yrityksen perustamisesta monella tavalla. Esimerkiksi 

kuljetusliikkeen perustaminen vaatii asianmukaisen kaluston hankkimista, 

kun ICT-alan yrityksen perustaminen tapahtuu usein hyvin vaatimattomalla 

alkupääomalla, mutta visiolla huomattavasti kuljetusyritystä 

voimakkaammasta kasvusta. Aihealuetta tarkastellaan syvällisemmin 

luvussa 3.3.  ICT-alan yrittäjyys. 

 

Etelä-Karjala asettaa yrityksen sijaintipaikkana yritykselle monia 

rajoitteita, mutta tarjoaa myös mahdollisuuksia. Venäjän rajan läheisyys, 

Etelä-Karjala 

Yrittäjyys ICT-toimiala 

ICT-yrityksen 

perustaminen 

Etelä-Karjalassa
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teknillisen korkeakoulun ja teknologiakeskuksen olemassaolo ja maailman 

suurimman puunjalostuskeskittymän todellisuus ovat esimerkkejä alueen 

erityispiirteistä, joilla on joko suora tai välillinen vaikutus kaikkeen 

yritystoimintaan Etelä-Karjalassa. Tätä aihetta tarkastellaan tarkemmin 

luvussa 5.4. Yrittäjyys Etelä-Karjalassa 

 

Kolmantena tutkittavana aihealueiden välisenä yhteytenä on ICT-ala Etelä-

Karjalassa. ICT-alan ominaispiirteet asettavat omat reunaehdot alueen 

kehittymismahdollisuuksille, mutta samalla Etelä-Karjalalla on monia 

asioita tarjottavana ICT-toimialalla. Tämän aihepiirin tarkempi pohdinta 

tapahtuu luvussa 5.3. ICT-toimiala Etelä-Karjalassa 

 

Tutkimus on rakennettu niin, että aluksi kaikkia kolmea aihepiiriä, 

yrittäjyyttä, ICT-toimialaa ja alueellisuutta, tarkastellaan teoreettisesti niin 

että niiden väliset yhteydet pyritään selvittämään. Tämän perusteella 

rakennetaan käsitys siitä, miten yrittäjyyttä on mahdollista alueellisesti 

kehittää. Näiden tietojen pohjalta tarkastellaan eteläkarjalaista ICT-alan 

yrittäjyyttä sekä tilasto- että haastattelutiedon valossa ja pyritään löytämään 

yhteys teoreettisen tarkastelun tuloksiin. Tutkimuksen tavoite saavutetaan, 

kun teoreettinen ICT-alan yrittäjyyden alueellisen kehittämisen malli 

saadaan projisoitua vastaamaan Etelä-Karjalan tilannetta ja pystytään 

laatimaan ehdotus niistä toimenpiteistä, joiden avulla ICT-alan yrittäjyyttä 

on Etelä-Karjalassa mahdollisuus kehittää.  

 

Luvuittain tutkimus rakentuu seuraavasti: 

Ensimmäisessä ”Johdanto” -luvussa määritetään tutkimuksen tavoitteet, 

rajaukset, menetelmät ja metodologia sekä määritellään tutkimuksessa 

käytetyt käsitteet yrittäjyys, ICT-toimiala, uusi yritys, Etelä-Karjala ja 

osaamiskeskittymä.  

 

Toisessa luvussa ”Yrittäjyys” käsitellään yrittäjyyttä ja yrityksen 

perustamiseen johtavia syitä olemassa olevan kirjallisuuden ja 
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tutkimusaineiston pohjalta. Luvun tarkoituksena on saavuttaa ymmärrys 

yrittäjyyteen johtavasta polusta ja siitä, miten yrittäjyyttä on mahdollista 

edistää. 

 

Kolmannessa luvussa ”ICT-toimiala” tarkastellaan informaatio- ja 

tietoliikennetekniikkaa toimialana ja selvitetään se erityispiirteitä muihin 

toimialoihin verrattuna. Luvussa pohditaan ICT-toimialan alueellista 

merkitystä ja toimialan yrittäjyyden erityisiä haasteita ja mahdollisuuksia. 

 

Neljännessä ”Alueellisuus” -luvussa keskitytään alueellisuuteen, jota 

tutkitaan alueiden kilpailukyvyn ja yrittäjyyden edistämisen kannalta. 

Luvussa tarkastellaan niitä mahdollisuuksia, joiden avulla yrittäjyyttä on 

mahdollista alueellisesti edistää.  

 

Viidennessä luvussa ”ICT-alan yrittäjyys Suomessa ja Etelä-Karjalassa” 

liitetään teoreettiseen tarkasteluun todellisuus eli tavoitteena on löytää ICT-

alan yrittäjyydestä suomalaisia ja eteläkarjalaisia erityispiirteitä. ICT-

toimialan kehitystä ja kehittymismahdollisuuksia, sen tarjoamia 

mahdollisuuksia ja sen aiheuttamia vaikutuksia tarkastellaan alueellisesta 

näkökulmasta. Tämä todellisuus aukaistaan tilastojen ja alueellisten 

haastatteluiden avulla. Haastatteluiden avulla selvitetään eteläkarjalaisen 

ICT-alan yrittäjyyden erityispiirteitä. Luvun pyrkimyksenä on selvittää 

niitä erityisiä haasteita, joita Suomi maana ja Etelä-Karjala maakuntana 

ICT-alan yrittäjyydelle asettaa. 

 

Kuudennessa luvussa ”ICT-alan yrittäjyyden edistäminen Etelä-Karjalassa” 

selvitetään aluksi ICT-toimialan uusien yritysten perustamisen nykytila 

Etelä-Karjalassa. Tämän jälkeen kootaan tutkimuksen tulokset yhteen ja 

vastataan tutkimusongelmaan, ”millä alueellisilla vaikutuskeinoilla ICT-

alan yrittäjyyttä tulisi Etelä-Karjalassa edistää, jotta alueelle saataisiin 

syntymään nykyistä enemmän uusia ICT-alan yrityksiä?”. 
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Viimeisessä seitsemännessä luvussa ”Johtopäätökset” analysoidaan 

tutkimuksen tuloksia ja laaditaan ehdotus niistä toimenpiteistä, joiden 

avulla ICT-alan yrittäjyyttä olisi mahdollista Etelä-Karjalassa edistää.   

 

Tutkimuksen haastattelut toteutettiin avoimina teemahaastatteluina. 

Haastattelut on esitetty kursivoituna ja sisennettyinä luvuissa 5-6 ja ne on 

jätetty anonyymeiksi. 

 

1.6 Käsitteiden määritys 

 

Selvitetään käsitteet yrittäjyys, ICT-toimiala, Etelä-Karjala ja 

osaamiskeskittymä. Määritellään sekä käsitteiden yleinen merkitys että se, 

miten käsite on tässä tutkimuksessa ymmärretty. 

 

1.6.1 Yrittäjyys 

 

Englanninkielinen yrittäjää tarkoittava sana ”entrepreneur” on peräisin 

latinan kielestä ja tarkoittaa ”sitä joka menee eteenpäin, ottaa aloitteen” 

(Huuskonen 1992, s. 39). Suomenkielinen  ”yrittäjä-sana tarkoittaa paitsi 

yritystoiminnan käynnistäjää ja vetäjää, myös toimijaa, joka aktiivisesti 

pyrkii johonkin tavoitteeseen. Yrittäjyys-termi sisältää ajatuksia 

ahkeruudesta, sinnikkyydestä ja kokeilunhalusta, mutta myös riskistä, 

epävarmuudesta sekä menestymisen ja menestymättömyyden 

mahdollisuudesta (Koiranen-Peltonen 1995, s. 19-22). Suomessa sanan 

”yrittää” merkitykseen liitetään usein myös päämäärätahtoinen ajattelu, 

pyrkiminen, ahkerointi ja ponnistelu sekä toisaalta tahtominen ja lähellä 

onnistumista oleva yritys (Huuskonen 1992, s. 37). Yrittäjyys siis 

hyväksytään, mutta se ei saa olla vailla ponnisteluja ja onnistuminen ei 

suoranaisesti liity ”yrittää” –sanan merkityskenttään. Monissa muissa 

maissa kuten Yhdysvalloissa tai Etelä-Euroopan maissa yrittäjyyttä 
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ihannoidaan, kun Suomessa yrittäjyys usein liitetään joko 

epäonnistumiseen työmarkkinoilla tai pyrkimykseen epätavallisen suuriin 

voittoihin epärehellisiä keinoja käyttäen.  

 

Käsite ”yrittäjä” on erittäin väljä ja vaihtelee käsitteen käyttäjästä riippuen. 

Väljimmän määritelmän mukaan yrittäjäksi luetaan kuka tahansa, joka 

kantaa riskiä, kokoaa resursseja ja osoittaa aloitteellisuutta tai 

riippumattomuutta. Tiukimmillaan yrittäjäksi luetaan vain menestyvät 

omaa yritystään johtavat kasvuhakuiset ja rahaorientoituneet ”liikemiehet”. 

(Huuskonen 1992, s.44) Tässä tutkimuksessa yrittäjiksi luetaan kaikki ne 

henkilöt, jotka johtavat omistamaansa yritystä. 

 

Yrittäjyyden jakaminen sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen on lähtöisin 

Yhdysvalloista. Ulkoisella yrittäjyydellä tarkoitetaan edellä mainittua 

yrityksen perustamista ja toimimista itsenäisenä omistavana yrittäjänä. 

Sisäinen yrittäjyys on toimimista yritteliäästi jonkun toisen omistaman 

yrityksen palveluksessa. (Peltonen 1986, s.31) Sisäisellä yrittäjyydellä on 

erittäin suuri merkitys yritystoiminnan kehittämisen ja johtamisen kannalta, 

mutta tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia nimenomaan ulkoista 

yrittäjyyttä eli sitä prosessia, joka saa ihmisen perustamaan oman 

yrityksen. 

 

1.6.2 ICT-toimiala 

 

ICT on lyhennys EU:n käyttämästä ”Information and Communication 

Technology” -termistä (Salmi et al. 2000, s.3). Suomeksi termi on 

”informaatio- ja tietoliikenneteknologia”. ICT on laajennus laajasti 

käytetystä IT eli informaatioteknologia –käsitteestä. IT –käsitteen 

laajennus on ollut tarpeen, koska erityisesti Suomessa, mutta myös muualla 

maailmassa tietoliikenneteknologian, johon sisältyy muun muassa 

mobiiliteknologia, merkitys on kasvanut erittäin voimakkaasti. Kun IT 
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pitää sisällään tietokonelaitteet ja –järjestelmät, ohjelmistot ja palvelut, 

sisältää ICT edellä mainittujen lisäksi tietoliikenteen laitteet, järjestelmät ja 

näihin liittyvät palvelut (Salmi et al. 2000, s. 3). Käsitehierarkiassa ICT on 

osa INFOCOM -käsitettä, joka pitää sisällään edellä mainittujen lisäksi 

viestinnän sekä ICT- ja viestintäteknologiaa soveltavan muun 

liiketoiminnan.  

 

 
2. Kuvio. Infocom-klusteri, F&L Management Services 2000 s. 14 

 

Kuvio kuvaa hyvin sitä, miten ICT- ja Infocom –alalla eri alat lähentyvät 

jatkuvasti toisiaan niin, että tarkka lokerointi on mahdotonta.  

Tässä tutkimuksessa keskitytään ICT-toimialaan. ICT-toimiala 

määritellään tilastokeskuksen toimialaluokitus 1995:n (TOL 95) mukaisesti 

kattamaan toimialat 72 ”tietojenkäsittelypalvelu” ja 64202 ”muu 

teleliikenne”.  
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1.6.3 Etelä-Karjala 

 

Etelä-Karjala on aiemmin ollut oma lääninsä, sittemmin Kymen lääniin ja 

nykyisin Etelä-Suomen lääniin kuuluva maakunta. Maakunta on Suomen 

kaakkoisin ja käsittää Saimaan ja Venäjän rajan välisen kiilamaisen alueen, 

joka hipoo kärjeltään Laatokkaa. Maakunta on toisen maailmansodan 

jälkeen Suomen puolelle jäänyt osa vanhaa historiallista Karjalaa. 

Maakunnan pinta-ala on 7240 km2, siellä asuu noin 138 000 asukasta ja 

siellä sijaitsevat Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä Joutsenon, 

Ruokolahden, Luumäen, Rautjärven, Parikkalan, Taipalsaaren, 

Savitaipaleen, Lemin, Saaren, Ylämaan, Suomenniemen ja Uukuniemen 

kunnat. (Etelä-Karjalan liitto –verkkosivut [verkkojulkaisu]) 
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3. Kuvio. Etelä-Karjala (Etelä-Karjalan liitto, [verkkojulkaisu] 

7.10.2001) 

 

Etelä-Karjalan liiketaloudellisen ytimen muodostaa Etelä-Karjalan 

kasvukeskus, joka käsittää Lappeenrannan ja Imatran kaupungit sekä 

Joutsenon, Rautjärven, Ruokolahden ja Taipalsaaren kunnat, joissa asuu 

115 300 asukasta (Etelä-Karjalan kasvukeskus 2001 s. 3-4). Vieläkin 

suppeammin ajateltuna Etelä-Karjalan muodostaa Lappeenranta – Joutseno 

– Imatra –akseli, jossa pääosa alueen elinkeinotoiminnasta tapahtuu. 

Lappeenranta on maakunnan veturi, erityisesti ICT-toimialalla 

teknologiakeskus Kareltekin ja Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun 

ansiosta. Vastikään on herännyt innostus muodostaa laajempi 
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kaupunkikokonaisuus, Saimaa-kaupunki, joka käsittäisi Lappeenrannan, ja 

Imatran kaupungit sekä Joutsenon ja Rautjärven kunnat (Etelä-Saimaa 

13.12.2001 [verkkojulkaisu]). Kaupunkien ja kuntien 

yhdistymismahdollisuudet ovat vasta selvityksen alla ja vaikka 

yhdistyminen toisi monia merkittäviä etuja, voi yhdistyminen olla vaikeaa 

toteuttaa. Etelä-Karjala on toiselta puolelta Saimaan ja toiselta puolelta 

Venäjän rajan välissä oleva kapea kannas, mikä vaikeuttaa kanssakäymistä 

ainoan kulkureitin ollessa kapea valtatie 6. Elinkeinoelämän ja alueen 

itsensä kannalta kaupunkien yhdistymisellä olisi merkittäviä hyötyjä, kun 

päällekkäisyyksiä voitaisiin poistaa ja suurempi määrä resursseja olisi 

käytössä valittujen päämäärien saavuttamiseksi.  

 

1.6.4 Osaamiskeskittymä 

 

Osaamiskeskittymä käsite (englanniksi ”Industrial district”) on lähtöisin 

1800-luvun lopulta, jolloin Alfred Marshall totesi samalla toimialalla 

toimivien yritysten saavan mittakaavaetuja toimiessaan samalla 

maantieteellisellä alueella. Marshallin mukaan tiettyjen alueiden 

erikoistuessa jollekin teolliselle toimialalle, ne menestyivät markkinoilla 

erikoistumalla ja kehittämällä tehokkaampia organisaatioita. Marshallin 

mukaan lokalisaatio tarjoaa erikoistaidot omaaville työntekijöille työn 

”yhteismarkkinat”, mahdollisuudet erikoistuneiden palveluiden ja 

alihankintaverkostojen kehittymiselle sekä mahdollistaa yrityksille 

teknologisista ”ylivuodoista” hyötymisen. (Salmi et. al 2001, s. 1-2) 

 

Kiinnostus osaamiskeskittymien syntyyn on kasvussa, mihin on 

merkittävänä syynä tietotekniseen kehitykseen liittyvät paradoksit 

(Kolehmainen 2001, s. 31). Tietoteknisen kehityksen on ennustettu 

mahdollistavan etätyön ja näin tasoittavan eri alueiden kilpailukykyä. 

Toisin on kuitenkin käynyt – tietotekninen osaaminen keskittyy tietyille 

alueille, näiden alueiden kilpailuetu muihin alueisiin nähden kasvaa 
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jatkuvasti suhteessa muihin, vaikka teoriassa sama työ pitäisi olla 

mahdollista tehdä edullisemmin kustannuksin hajautetusti. Osaaminen 

kuitenkin keskittyy ja näin ollen silloin, kun jotakin osaamista halutaan 

jollekin alueelle, kannattaa sen hankkimiseen panostaa niin merkittävästi, 

että saadaan aikaan osaamiskeskittymä. 

  

2 YRITTÄJYYS 
 

Prosessi, jonka myötä joistakin ihmisistä tulee yrittäjiä ja joistakin ei  on 

kiinnostava tutkimusaihe. Jos pystyttäisiin selvittämään täsmällisesti, miten 

yrittäjyys syntyy, sitä olisi mahdollista edistää luomalla mahdollisimman 

edulliset olosuhteet yrittäjyydelle. Näin on pyritty tekemäänkin erilaisten 

yrittäjyyskoulutusten, yrityshautomoiden jne. kautta, mutta edelleen on 

löytämättä ne yksiselitteiset faktorit, joihin vaikuttamalla yrittäjyyttä 

voidaan ulkoisin toimin edistää. Voidaankin todeta, että yrittäjyys syntyy 

jokaisen ihmisen kohdalla omalla tavallaan, mistä syystä yrittäjyyden 

edistäminen on erittäin vaikeaa.  

 

Yrittäjyyden arvostus on viimeisten vuosikymmenten aikana parantunut 

sen saadessa yhä enemmän suosiota myös Itä- ja Keski-Euroopan 

(entisissä) sosialistisissa maissa sekä kehittyvissä Kaukoidän 

teollisuusmaissa. Yrittäjyyden suosio on noussut myös OECD-maissa 

1970- ja 1980-luvun vaihteessa ja 80 % suomalaisista koki vuonna 1994 

mielipideilmaston yrittäjämyönteiseksi. (Nyyssölä 1996, s. 16-17) Myös 

Suomen yrittäjyysaktiivisuus on nousussa. Vuoden 2000 Global 

Entrepreneursip Monitor –yrittäjyystutkimuksessa, jota selitetään 

seuraavassa luvussa tarkemmin, Suomen yrittäjyysaktiivisuuden taso oli 

7,8%, kun se vuonna 2001 oli kohonnut 9,3%:n. Vuonna 2001 Suomen 

yrittäjyysaktiivisuus oli 29 GEM-maasta 15:ta korkein, mutta 

pohjoismaista korkein. GEM –tutkimuksen yrittäjyysaktiivisuus lasketaan 

laskemalla yhteen niiden henkilöiden osuus 16-64 vuotiaasta väestöstä, 
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jotka ovat parhaillaan perustamassa uutta yritystä ja niiden henkilöiden 

osuus 16-64 vuotiaasta väestöstä, jotka ovat viimeisen 42 kuukauden 

aikana perustaneet yrityksen (Arenius et. al 2001, s. 2) 

 

2.1 Yrittäjyyden merkitys kansantaloudellisesti 

 

Yrittäjyydellä on kansantaloudellisesti erittäin suuri merkitys. Yritykset 

luovat kansakuntien vaurauden. Valtioilla, joilla on korkea 

yrittäjyysaktiivisuus, on myös keskimääräistä nopeampi talouskasvu. Tämä 

ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yksinomaan yrittäjyys loisi nopean 

talouskasvun, vaan siihen vaikuttaa myös suuryritysten ja pk-yritysten 

toiminta ja toimintaedellytykset. (Reynolds et al. 2000, s. 4-8) 

 

YK:n ihmisoikeusjulistuksessa sanotaan, että jokaisella on oikeus työhön, 

työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin 

työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan (YK:n ihmisoikeusjulistus, 

[verkkojulkaisu]). Valitettavasti tähän ihanteeseen ei koskaan täysin päästä. 

Työpaikkojen kokonaismäärä on ajan kuluessa vähentynyt, mutta ei 

kuitenkaan niin merkittävästi kuin työttömyys on lisääntynyt. Aiemmin 

julkinen sektori on tällaisissa tilanteissa Keynesin oppien mukaan lisännyt 

omaa työllistämistään, ei kuitenkaan enää. Työpaikkoja on jatkuvasti 

siirtynyt tuotantotyöstä palvelusektorille samalla kuin työkykyisen 

työvoiman määrä on kasvanut. Työn kysyntä ylittää työn tarjonnan ja näin 

tulee olemaan myös jatkossa. Suurin osa uusista työpaikoista syntyy 

pienyrityksissä, koska suuret yritykset ovat tehostaneet toimintojaan ja 

pystyvät lisäämään tuottavuutta samalla kuin vähentävät työvoimaa. Itse 

asiassa koko työllisyysrakenne on muuttunut niin, että työpaikkoja 

vaihdetaan yhä useammin ja työmarkkinat joustavat huomattavasti 

enemmän kuin aikaisemmin. Yritykset tarjoavat nykyisin mieluummin 

työsuorituksia tehtäväksi kuin töitä. Tehokas yritystoiminta vaatii 

keskittymistä ydinosaamiseen samalla kuin muut toiminnot ulkoistetaan. 
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Myös valtiot ovat ymmärtäneet pienyritystoiminnan kasvavan merkityksen 

kansantaloudellisesti ja nykyisin yrittäjyyttä tuetaan yleisesti. (Bridge et al. 

1998,  s.3-12) 

 

Tutkittaessa korkean yrittäjyyden maita on havaittu tiettyjä muista maista 

poikkeavia tekijöitä, joiden katsotaan olevan yhteydessä 

yrittäjyysaktiivisuuteen. Tällaisia tekijöitä ovat yrittäjyysmahdollisuuksien 

havaitseminen omassa ympäristössä, sosiaalisen ja kulttuurillisen tuen 

olemassaolo yrittäjyydelle, peruskoulun jälkeisen koulutustarjonnan määrä, 

naisten osallistuminen, väestön ikärakenne sekä start-up yritysten 

taloudellinen tukeminen. (Global Entrepreneursip Monitor 

julkistamistilaisuus [verkkoesitys], 24.51 min. – 28.30 min)  

 

Yritystoiminta on kansantalouden elinehto markkinataloudessa ja 

yritystoiminnan käynnistyminen tapahtuu yrittäjyyden kautta. Idea 

yrityksen perustamisesta syntyy useimmiten yhden henkilön ajatuksista, 

joiden perusteella hän harkitsee yrityksen perustamista, etsii ajatuksilleen 

tukijoita ja itselleen apua ja lopulta joko perustaa tai ei perusta yritystä. On 

luonnollista, että kansantaloudellisesti huolehditaan olemassa olevien 

yritysten toiminnan kehittymisestä, mutta koska yrityksiä monista eri syistä 

koko ajan kuolee, on erittäin tärkeää panostaa myös uusien yritysten 

syntymiseen edistämällä yrittäjyyttä. Yrittäjyys on yksi 

kansantaloudellisesti merkittävimpiä asioita ja se on otettu myös Lipposen 

toisen hallituksen hallitusohjelmaan kehittämiskohteeksi verraten hyvin 

tuloksin, mistä on osoituksena edellä mainittu positiivinen kehitys 

yrittäjyysaktiivisuudessa GEM -tutkimuksen mukaan. (Arenius et. al 2001, 

s. 2) 
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4. Kuvio. Kansallisen talouskasvun muodostumiseen vaikuttavat 

tekijät, mukailtu GEM –konseptimalli (Reynolds et. al 2000, s. 

7-8) 

 

Global Entrepreneurship Monitor on vuonna 1997 aloitettu 

yhteistutkimusprojekti, jonka päätavoitteena on ollut saattaa maailman 

parhaat yrittäjyyden tutkijat yhteen tutkimaan yrittäjyyden ja talouskasvun 

yhteyttä. Vuonna 2001 vuosittain toteutettuun tutkimukseen otti osaa 29 

maata ympäri maailmaa. Tutkimuksen tavoitteina on selvittää, vaihteleeko 

yrittäjyysaktiivisuus maakohtaisesti, onko yrittäjyysaktiivisuuden ja 

kansallisen talouskasvun välillä yhteyttä sekä sitä, mitkä kansalliset 

erityispiirteet vaikuttavat yrittäjyysaktiivisuuden tasoon. (Reynolds et. al 
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2001, s. 4) GEM –tutkimusten taustalla on konseptimalli (kuvio 4), jossa 

kansallinen talouskasvu muodostuu toisaalta yrittäjyyden ja toisaalta 

olemassa olevien yritysten kautta, jotka edelleen ovat riippuvaisia maan 

sosiaalisista, kulttuurillisista ja poliittisista olosuhteista (Reynolds et al 

2000, s. 7-8). GEM –tutkimuksissa on lähtökohdallisesti siis yrittäjyydelle 

annettu yhtä suuri merkitys talouskasvun kannalta kuin olemassa oleville 

yrityksille. Mallin ”Yrityskirnulla” tarkoitetaan kansantalouksissa 

jatkuvasti toimivaa prosessia, jossa osa olemassa olevista tehottomista 

yrityksistä eri syistä tuhoutuu ja niiden tilalle tulee uusia yrityksiä. Tätä 

kutsutaan nimityksellä ”luova tuhoutuminen” (creative destruction) ja sillä 

on negatiivissävytteisestä nimestään huolimatta positiivinen vaikutus 

kansantalouden kehitykselle (Reynolds et. al 2000, s. 7). Yrityskentän 

uusiutuminen niin, että heikosti ja tehottomasti toimivat yritykset 

syrjäytetään tehokkaampien toimesta, on toimivan markkinatalouden 

perusta. Mitä korkeampi kansantalouden yrittäjyysaktiivisuus on, sitä 

enemmän haetaan mahdollisuuksia tehdä olemassa olevien yritysten asiat 

entistä paremmin, sitä nopeammin ”Yrityskirnu” toimii ja sitä 

voimakkaampaa on kansantalouden talouskasvu.  

 

2.2 Yrittäjyyden motiivit 

 

Yrittäjyys on uravalinta, jossa sen sijaan, että työskenneltäisiin rahallista 

vastiketta vastaan jonkin henkilön tai instituution palveluksessa, 

työllistetään itse itsensä. Yrittäjyyteen johtavaa tapahtumasarjaa on tutkittu 

paljon, mutta yksiselitteistä listaa niistä tekijöistä ja ominaisuuksista, 

joiden yhteisvaikutuksesta jostakin henkilöstä tulee tai ei tule yrittäjä, ei 

olla pystytty todentamaan. Myös yrittäjäksi ryhtymisen motiiveista on tehty 

runsaasti tutkimuksia. Visa Huuskonen on väitöskirjassaan koonnut 

lukuisten tutkimusten tulokset yhteen ja luokitellut motivaatioteoriat 

neljään eri ryhmään: persoonallisuusteoriat, taloudellisen rationaalisuuden 

teoriat, sosiokulttuuriset lähestymistavat ja yhteysverkot. Seuraavassa on 
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koottu yrittäjäksi ryhtymisen kuvausyritykset Huuskosen 

kirjallisuustarkastelun mukaan. (Huuskonen 1992, s. 51-59) 

 

Persoonallisuusteorioiden mukaan yksilölliset erityispiirteet tekevät 

joistakin ihmisistä muita alttiimpia yrittäjäksi ryhtymiselle. 

Useimmissa tutkimuksissa mainitaan aloitteellisuus, luovuus, 

korkea suoriutumismotivaatio, innostus, kilpailuhenkisyys, 

kekseliäisyys ja halu hyväksyä riskejä. Toisaalta 

persoonallisuusteorian mukaan yrittäjämäisiä henkilöitä toimii 

paljon myös yritysten johto- ja asiantuntijatehtävissä. 

 

Taloudellisen rationaalisuuden teoriat olettavat että markkinoilla 

(yrittäjät) vallitsee objektiivinen tietous markkinoiden tilanteesta. 

Kysynnän oletetaan automaattisesti synnyttävän tarjontaa ja 

taloudellista aktiivisuutta. Näissä teorioissa ihmisen oletetaan 

olevan täysin riippumattomia sosiaalisesta ympäristöstään, mikä on 

mahdoton hypoteesi. 

 

Sosiokulttuuriset lähestymistavoissa yrittäjyyttä selitetään 

kansallisuus- tai kulttuuriryhmän vaikutuksella. Sosiokulttuuristen 

tarkastelujen ongelmana on, että yrittäjyyteen taipuvaiset ryhmät 

pääsääntöisesti näyttävät taipumuksensa vain määrätyissä, 

suppeissa olosuhteissa. Toiseen kulttuuriympäristöön muuttaneet 

kansallisuusryhmät ovat usein hyvin yritteliäitä, mutta koska heidän 

ei ole havaittu olevan muita yritteliäämpiä kotiympäristössään, 

tämä viittaa ennemminkin tilannetekijöiden vaikutukseen kuin 

kansallisuusryhmän deterministiseen vaikutukseen.  

 

Yhteysverkkojen selitysmallissa yrittäjäksi ryhtyvät pyritään 

sijoittamaan käsitteellisesti osaksi laajempaa ympäristöä. Yrittäjyys 

nähdään henkilön kontaktiverkon monipuolisuuden ja tiheyden 

funktiona. Tätä selitysmallia on käytetty paljon kuvaamaan 



 31

erityisesti teknologiayritysten syntyä samalle maantieteelliselle 

seudulle yrityshautomoiden tai suuryritysten liepeille.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetty motivaatioteoria on lähinnä yhteysverkkojen 

selitysmalli. Yrittäjyyden motivaattorin uskotaan löytyvän yksilöiden 

lähiympäristön viitepiiristä, minkä puolesta puhuu esimerkiksi Etelä-

Karjalassa ICT-alan yrittäjyyden keskittyminen Skinnarilaan korkeakoulun 

ja teknologiakeskuksen ympäristöön. 

 

2.3 Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat tekijät 

 

Yrittäjyys on OECD:n yrittäjyyden edistämistutkimuksen (1998, s. 12-13) 

mukaan kolmen seikan yhteisvaikutus: otollisten perusolosuhteiden, hyvin 

suunniteltujen julkisten ohjelmien sekä yrittäjyyttä tukevan kulttuurillisen 

ilmapiirin. Perusolosuhteilla tarkoitetaan hyvin toimivia markkinoita, mikä 

on yritystoiminnan perusta. Hyvin suunnitellut julkisen sektorin ohjelmat 

voivat tukea perusolosuhteita esimerkiksi rohkaisemalla työllistämistä, ja 

tarjota erilaisia joustokohtia alueellisiin yrittäjyyteen vaikuttaviin 

rajoitteisiin. Myös yrittäjyyteen positiivisesti suhtautuva kulttuurillinen 

ilmapiiri tukee yrittäjyyden perusolosuhteita.  

 

Edellä mainitut seikat olivat yksinomaan yrittäjyyden ympäristötekijöitä, 

olosuhteita joissa ei huomioitu yrittäjyyteen liittyviä henkilötekijöitä 

lainkaan. Tie yrittäjäksi nähdään tässä tutkimuksessa prosessimaisena (mm. 

Huuskonen 1992; Pitkänen – Vesala 1996). Tällä tarkoitetaan sitä, että 

tiettyjen olosuhteiden olemassaolo on edellytyksenä sille, että henkilöstä on 

mahdollista tulla yrittäjä. Edellytysten olemassaolo ei kuitenkaan takaa 

sitä, että henkilöstä tulee yrittäjä. Esimerkiksi sisäinen elämän hallinta 

(Huuskonen 1992, s. 69) jota Pitkänen ja Vesala (1996, s. 28) kutsuvat 

kontrollin attribuoinniksi tarkoittaa sitä, että henkilö uskoo vahvasti, että 

hänen käyttäytymisensä vaikuttaa siihen, mitä hänelle tulee tapahtumaan. 
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Jos henkilöllä on sisäinen elämän hallinta tai sisäinen attribuointi, hänellä 

on edellytykset tulla yrittäjäksi. Hän voi kuitenkin kanavoida sisäisen 

elämän hallinnan tarpeensa myös muulla tavalla kuin yrittäjyyden avulla, 

mutta sellainen henkilö, jolla ei ole sisäistä elämän hallintaa, eli joka uskoo 

kohtalonsa olevan muiden käsissä, ei varmastikaan perusta yritystä.  

 

Prosessimalleista käsitellään Huuskosen ja Pitkäsen – Vesalan mallit. 

Huuskosen malli on laajan tutkimuksen tulos ja vaikka se on tehty vuonna 

1992, on se edelleen johtava kansallinen tutkimus yrittäjäksi ryhtymisestä. 

Huuskonen on tutkimuksessaan käyttänyt kansainvälistä 

yrittäjyyskirjallisuutta laajasti hyväkseen ja soveltanut sitä kansallisiin 

erityispiirteisiin. Tästä syystä tässä tutkimuksessa keskitytään Huuskosen 

tutkimukseen. Pitkäsen – Vesalan tutkimuksessa on vertailtu entisen 

Kymen ja Vaasan läänien välisiä eroja yrittäjyysmotivaatiossa. Tutkimus 

antaa hyvän vertailukohdan sille, miten yrittäjyys eroaa alueellisesti. 

Pitkäsen-Vesalan tutkimuksen tuloksia analysoidaan empiirisessä osassa 

tarkemmin.1 Huuskosen ja Pitkäsen-Vesalan prosessimallit ovat 

ajatuksellisesti samankaltaisia, mutta niiden painotuksissa on eroja. 

 

2.3.1 Huuskosen malli 

 

Visa Huuskonen on väitöskirjassaan luonut kuviossa 5 esitetyn kaltaisen 

teoreettisen viitekehyksen ja prosessimallin yrittäjäksi ryhtymisestä. 

                                                 
1 Ks. kappale 5.4. Yrittäjyys Etelä-Karjalassa 
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5. Kuvio. Prosessimalli yrittäjäksi ryhtymisestä (Huuskonen 1992, 

s. 190) 

 

Yrittäjäksi ryhtymisen yleisillä taustatekijöillä tarkoitetaan henkilön 

sosiaalista taustaa ja aikaisempaa elämänkokemusta. Nämä tekijät 

vaikuttavat hänen persoonallisuuteensa ja tapaansa nähdä maailma. 

Taustatekijöihin lukeutuu sosiaalisten tekijöiden lisäksi myös taustan 

tarjoamat fyysiset puitteet, jotka mahdollistavat yritystoiminnan. 

(Huuskonen 1992, s. 61-66) 

Yleiset taustatekijät 
Työkokemus (pienyrityskokemus) 

Aikaisempi yrittäjäkokemus 

Perhetausta, roolimallit (mm. 

yrittäjävanhemmat)

Henkilötekijät 
Yleinen persoonallisuus 

Hallinta 

Riskisuuntautuneisuus 

Suoriutumistarve 

Autonomian- ja vallanhalu 

Arvot ja asenteet

Henkilön objektiivinen 

todellisuus 
Työtilanne (Push & Pull) 

Sosiaalinen marginaalisuus 

Yksittäiset tapahtumat 

Ympäristön yrittäjämyönteisyys 

Havainnointi ja tulkinta, 

 subjektiivinen todellisuus 
Tieto päämääristä, tilanteista ja 

keinoista 

Yrittäjyys 

Luopuminen 

yrittäjyydestä 

Aika 

Toimintavaihtoehtojen 

punninta 

Yrittäjyysintentio 

Sitoutuminen 
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Henkilötekijöillä tarkoitetaan Huuskosen mallissa persoonallisuuden eri 

ulottuvuuksia. Näitä ulottuvuuksia ovat elämän hallinta, 

riskisuuntautuneisuus, suoriutumistarve, riippumattomuuden- ja vallanhalu 

sekä arvot, asenteet ja uskomukset. Ne vaikuttavat henkilön 

käyttäytymiseen tilanteissa, joissa hän joutuu päättämään omasta 

työurastaan. Tietyn persoonallisuuden omaava henkilö saattaa tarttua 

sellaiseen tilaisuuteen ryhtyä yrittäjäksi, jonka toisenlaisen 

persoonallisuuden omaava henkilö rationaalisesti hylkää. Lisäksi yrittäjän 

persoonallisuudella on merkitystä suunnitteluun ja siihen ilmiasuun, jonka 

mahdollisesti synnytettävä organisaatio saa. (Huuskonen 1992, s. 67-83) 

 

Henkilötekijät ovat yrittäjäksi ryhtymisen syitä arvioitaessa kaikkein 

merkittävin, mutta samalla vaikeimmin arvioitavissa oleva ryhmä. Yrittäjät 

ovat erittäin heterogeeninen ryhmä ja yrittäjäksi ryhtyy hyvinkin erilaiset 

henkilötekijät omaavia henkilöitä. Lisäksi tiettyjä ”yrittäjämäisiä” 

henkilötekijöitä esiintyy myös muunlaisen uravalinnan tehneillä 

henkilöillä, kuten ammattijohtajilla tai asiantuntijoilla.  

 

Yrittäjäksi ryhtymisen tilannetekijöillä tarkoitetaan sitä välitöntä 

ympäristöä, jossa yrittäjyyttä harkitseva henkilö elää ja toimii. Ympäristön 

vaikutus käyttäytymiseen ja yrittäjäksi ryhtymiseen on kaksitasoista. 

Voidaan erottaa toisistaan objektiivinen todellisuus eli ne ulkoiset tilanteet, 

joista on ryhdytty yrittäjäksi sekä subjektiivinen todellisuus eli yrittäjän 

sisäiset tilannetekijät. Objektiivinen todellisuus on subjektiivisen 

todellisuuden perustana, mutta yksikään ympäristötekijä tai tilanne ei pysty 

käynnistämään yrittäjyyttä henkilön kognitiivisten prosessien ohi. 

Objektiiviseen todellisuuteen kuuluvat työtilanne ja sosiaalinen 

marginaalisuus, yksittäiset merkittävät tapahtumat, ympäristön 

yrittäjämyönteisyys sekä yritystoiminnan aloittamistavat. Subjektiiviseen 

todellisuuteen kuuluu havainnointi sekä yrittäjyysintentiot ja vaihtoehtojen 

punninta. (Huuskonen 1992, s. 84-87) 
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Se, että objektiivinen todellisuus on yrittäjyysmyönteinen, ei vielä riitä. 

Yrittäjyyteen viime kädessä johtavat kimmokkeet ovat ihmisluonnon 

mukaan monimutkaisia prosesseja, joissa punnitaan eri vaihtoehtoja omien 

havaintojen perusteella ja tehdään päätös sen mukaan, millainen näkemys 

henkilöllä on yrittäjäksi ryhtymisestä. Objektiivisen todellisuuden 

yrittäjämyönteisyys on vaatimuksena yrittäjyydelle, mutta vasta 

subjektiivinen, henkilön itse luoma todellisuus ratkaisee millaisen 

päätöksen henkilö yrittäjyydestä tekee. Näin syntyy objektiivisen 

todellisuuden eli tilanteen ja subjektiivisen todellisuuden eli ihmisen 

välinen vuorovaikutus. Tavoiteltuun yksilökohtaiseen päämäärään johtavat 

keinot eivät ole niitä arvioivan kannalta yhtä hyviä. Valinnan perusteet 

suuntautuvat tulevaisuuteen ja pohjautuvat harkintaan ja eri vaihtoehtojen 

hyvyyden punnitsemiseen omalta kannalta. 

 

Intentio ryhtyä yrittäjäksi syntyy, jos haluttu tavoite näyttää riittävän 

houkuttelevalta sen vaatimiin ponnistuksiin ja uhrauksiin nähden. Kun 

henkilölle on muodostunut yrittäjyysintentio, hän alkaa todennäköisesti 

hankkia lisätietoja toimintansa aloittamiseksi ja tehdä muita järjestelyjä. 

Eteneminen kohti uutta yrittäjyyttä saattaa eri syistä hidastua tai palauttaa 

yrittäjäksi ryhtymisen takaisin aiempaan vaiheeseen. Luopuminen 

yrittäjyydestä voi tapahtua prosessin kaikissa vaiheissa. Kysymyksessä on 

siis iteratiivinen prosessi, jossa välillä haetaan vauhtia kauempaa ja välillä 

edetään nopeasti. (Huuskonen 1992, s. 101-105) 

 

Mallin mukaan yrittäjyyttä edeltää erilaisten tarjolla olevien 

toimintavaihtoehtojen ja –strategioiden vertailu ja punnintavaihe, joka 

perustuu henkilön subjektiiviseen maailmankuvaan. Preferenssi ryhtyä 

yrittäjäksi syntyy, jos yleiset taustatekijät ja tilannetekijät ovat sopivassa 

suhteessa toisiinsa. Päämäärätiedon valossa henkilön täytyy haluta 

tulevaisuudelta jotakin sellaista, mitä yrittäjyys voi hänelle tarjota. 

Tilannetietojen valossa liiketoiminnallisten olosuhteiden on oltava 

suotuisat. Välinetiedon valossa muiden tarjolla olevien vaihtoehtojen on 
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oltava vähemmän houkuttelevia kuin yrittäjyys. Mikäli henkilö alkaa 

punnintavaiheessa suosia yrittäjyyttä muihin vaihtoehtoihin nähden, 

hänelle syntyy aikomus (intentio) ryhtyä yrittäjäksi. Intentio konkretisoituu 

yrittäjyydeksi sitoutumisvaiheessa, jossa hankkeen toteuttamiseksi 

sijoitetaan erilaisia panoksia. Mikäli lähtöoletukset pitävät riittävässä 

määrin paikkansa, prosessi jatkuu sitoutumisen jatkuvasti lisääntyessä. 

Yrittäjyydestä luopuminen voi kuitenkin tapahtua missä vaiheessa 

prosessia tahansa, jos vaiheen asettamia vaatimuksia ei saavuteta. 

(Huuskonen 1992, s. 101-104) 

 

Ihminen on arvaamaton olento, joka tekee päätökset monimutkaisen 

prosessin kautta, minkä lisäksi ihminen muuttuu jatkuvasti. Huuskosen 

prosessimalli on rakennettu niin väljäksi, että siinä ei tule ristiriitoja 

ihmisen monimutkaisen päätöksentekoprosessin kanssa, mutta 

valitettavasti malli menettää samalla käytettävyyttään, koska sen avulla on 

erittäin vaikeata ennustaa etukäteen sitä, kenestä tulee yrittäjä ja kenestä ei. 

Toisaalta Huuskosen mallissa ei rakennu ristiriitoja, vaan sen avulla on 

mahdollista oikeasti mallintaa ihmisen epärationaalista 

päätöksentekoprosessia niinkin merkittävässä asiassa, kuin yrittäjyyteen 

ryhtymisessä. Tosiasia on, että sellaista järjestelmää ei ole mahdollista 

rakentaa, joka yksiselitteisesti seuloisi yrittäjät ei-yrittäjistä. Huuskosen 

malli on puutteineenkin hyvä malli yrittäjyyteen ryhtymisestä koska se 

toimii.  

 

Huuskosen prosessimalli yrittäjyyteen ryhtymisestä on omalla yleisellä 

tasollaan varsin toimiva malli. Siinä yrittäjyys syntyy henkilöllä eri 

tekijöiden kombinaationa. Yleiset taustatekijät, henkilötekijät ja henkilön 

objektiivinen todellisuus luovat perustan sille mahdollisuudelle, että 

jostakin henkilöstä tulee jonakin hetkenä yrittäjä. Henkilön havainnointi ja 

tulkinta sitten luo subjektiivisen todellisuuden edellä mainittujen pohjalta 

ja jos toimintavaihtoehtojen punnitsemisen jälkeen syntyy 

yrittäjyysintentio, se voi johtaa yrittäjyyteen. Huuskosen malli jättää 
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kuitenkin aina auki takaportin, jonka avulla potentiaalinen yrittäjähenkilö 

voi peruuttaa yrittäjyyden. Tämä vastaa todellisuutta, sillä harva meistä on 

lastentarhassa vannottujen aikeiden mukaisesti kuitenkaan 

lakaisulakaisukoneen kuljettaja. Varovaisuus ratkaisevissa päätöksissä on 

osa ihmisluonnetta.  

 

2.3.2 Pitkäsen ja Vesalan tutkimus 

 

Vesa Pitkänen ja Kari Vesala toteuttivat vuonna 1988 tutkimuksen, jonka 

tavoitteena oli selvittää, löytyykö entisen Kymen läänin väestöstä sellaisia 

motivaatiotason tekijöitä, jotka voisivat selittää alueen suhteellisesti 

alhaista yritysten määrää tai olla tähän yhteydessä. Tutkimus toteutettiin 

vertailemalla toisiinsa entisiä Kymen- ja Vaasan läänejä. Tutkimuksessa 

Kymen läänin vertailukohteeksi oli valittu Vaasan lääni, koska se oli 

Kymen läänistä poiketen hyvin pienyritysvaltaista aluetta. Vuonna 1982 oli 

Kymen läänissä 14,5 yritystä tuhatta asukasta kohti, kun vastaava luku 

Vaasan läänissä oli 19,1. (Pitkänen - Vesala 1996, s. 2) 

 

Pitkänen ja Vesala loivat oman teoreettisen mallinsa yrittäjyysmotivaation 

muodostumisesta. Pitkäsen –Vesalan tutkimuksen motivaatiotekijät ovat 

nimenomaan henkilö- ja taustatekijöitä. Mallissa ei olla pyrittykään 

tutkimaan Huuskosen tavoin koko yrittäjyyden prosessia, vaan on 

keskitytty nimenomaan henkilön motivaatiotekijöihin. Pitkäsen – Vesalan 

malli on lähinnä sosiaalipsykologinen ja siinä eritasoiset yksilön 

motivaatiota kuvaavat tekijät on oletettu kukin osaltaan myös yksilön ja 

hänen ympäristönsä vuorovaikutussuhdetta ilmentäviksi tekijöiksi 

(Pitkänen - Vesala 1996, s. 24). Vaikka tutkimus katsoo yrittäjyyttä 

kapeammasta näkökulmasta kuin Huuskosen tutkimus, siinä tarkastellaan 

yrittäjyyttä henkilön näkökulmasta katsottuna. Myös tutkimuksen 

empiirinen osio, jossa on pyritty selvittämään, onko yrittäjyysmotivaatiossa 
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alueellisia eroja, on erittäin arvokas tämän tutkimuksen kannalta.2 Pitkäsen 

– Vesalan tutkimuksen arvo onkin siinä, miten sen avulla voidaan 

ymmärtää henkilötekijöissä ilmeneviä alueellisia eroja. Yrittäjäksi 

ryhtyminen vaihtelee alueellisesti ja siihen yhtenä tekijänä ovat alueen 

väestön henkilötekijät, joihin on erittäin vaikea vaikuttaa. Yrittäjyyden 

alueellista edistämistä3 tarkastellaan myöhemmin tarkemmin samoin kuin 

yrittäjyyttä alueellisesti Suomessa ja Etelä-Karjalassa4. 

 

 

 

6. Kuvio. Teoreettinen malli yrittäjyyteen ohjaavista 

motivaatiotekijöistä (Pitkänen - Vesala 1996, s. 24) 

 

                                                 
2 Ks. kappale 5.4. Yrittäjyys Etelä-Karjalassa 
3 Ks. kappale 4.3. Yrittäjyyden alueellinen edistäminen 
4 Ks. kappale 5 ICT-alan yrittäjyys Suomessa ja Etelä-Karjalassa 

Asenteet yrittäjyyttä 

kohtaan 

Yrittäjyys 

Arvokkaaksi koetut 

päämäärät 

Kontrollin 

attribuointityyli 
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Pitkäsen ja Vesalan mallissa motivaatiotekijät on sijoitettu eri tasoille sen 

mukaan, miten täsmällisesti määriteltyyn suuntaan niiden voidaan olettaa 

käyttäytymistä ohjaavan (Pitkänen - Vesala 1996, s. 25).  

 

Alimmaksi sijoitettu kontrollin attribuointityyli tarkoittaa 

suoriutumispyrkimyksen tapaista perusorientaatiota. Tämä voi kuitenkin 

kanavoitua monen uravaihtoehdon puitteissa, joten sen perusteella voidaan 

tehdä päätelmiä ainoastaan todennäköisistä vaihtoehtojoukoista. (Pitkänen 

– Vesala 1996, s. 25) 

 

Kontrollin attribuointityyli, josta Huuskonen käytti nimitystä sisäinen 

hallinta5, on yrittäjyyteen ryhtymisen kannalta perusasia. Sen mukaisesti 

ihmiset voidaan jakaa karkeasti niihin, joista voi tulla yrittäjiä sekä niihin, 

joista ei voi tulla yrittäjiä. Leijonalle on yhtä turhaa tarjota porkkanaa kuin 

jänikselle seepraa. Aina on tietenkin olemassa kaikkiruokaisia, mutta 

kontrollin attribuointityylin avulla voidaan ”karsia” joukosta pois ne, 

joiden riskinottokyvyn tai elämän tavoitteiden perusteella yrittäjyys ei 

koskaan ole uravaihtoehto. Tämän asian muuttaminen ulkopuolisin toimin 

on erittäin vaikeaa ja vaati pitkäjänteistä asenteiden muutosta. On myös 

huomattavaa, että vaikka jostakin ihmisestä hänen kontrollin 

attribuointityylinsä perusteella voi tulla yrittäjä, se ei suoraan tarkoita, että 

hänestä tulee yrittäjä. 

 

Keskimmäiseksi sijoitettujen henkilön arvokkaiksi kokemien päämäärien, 

arvojen, voidaan ajatella paitsi korostavan pyrkimystä suoriutua, myös 

kanavoida suoriutumispyrkimyksiä tietyllä tavoin määrittyneeseen 

uravaihtoehtojoukkoon. Se, sisältyykö yrittäjyys näiden uravaihtoehtojen 

joukkoon riippuu siitä, miten henkilö yrittäjyyden näkee ja mitä päämääriä 

hän näkee sillä olevan mahdollista saavuttaa. (Pitkänen – Vesala 1996, s. 

25) 

                                                 
5 Ks. kappale 2.3. Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat tekijät 
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Pitkäsen – Vesalan tutkimuksen ero Huuskosen tutkimukseen johtuu 

tarkastelun erilaisesta näkökulmasta. Kun Huuskonen pyrki mallintamaan 

prosessimaisesti henkilön yrittäjyyteen johtavan polun henkilön oman 

päätöksenteon näkökulmasta, on Pitkäsen – Vesalan mallin tarkoituksena 

ollut mallintaa yrittäjyyteen ohjaavat motivaatiotekijät sen mukaan, miten 

tarkasti henkilötekijöistä voidaan motivaatiotekijöiden avulla ennustaa 

yrittäjyyteen ryhtyminen. Mallit ovat samankaltaisia siinä ajattelussa, että 

mahdollisuus yrittäjyyteen syntyy tiettyjen reunaehtojen täyttymisen myötä 

ja yrittäjyyteen ryhtyminen tapahtuu henkilön yrittäjyydestä muodostuvan 

subjektiivisen näkemyksen kautta.  

 

Asenteet yrittäjyyttä kohtaan on määritelty mallissa kaikkein 

korkeimmalle, alhaisimmalle abstraktiotasolle, koska niiden ohjaavuus 

voidaan suunnaltaan melko tarkasti määritellä. Niiden perusteella voidaan 

tehdä päätelmiä yrittäjyyden todennäköisyydestä silloin, kun edellä esitetyt 

vaihtoehdot ohjaavat kohti yrittäjyyden sisältävää vaihtoehtojoukkoa. 

(Pitkänen – Vesala 1996, s. 25) 

 

Asenteita yrittäjyydestä on mahdollista luodata melko tarkasti. Jos joku 

henkilö asennoituu yrittäjyyteen työnä positiivisesti, sopivan tilaisuuden 

tullen on todennäköistä, että hän tarttuu siihen ja ryhtyy yrittäjäksi.  

 

Pitkäsen ja Vesalan mallissa kaikki tekijät voivat suuntautua myös 

muunlaiseen toimintaan kuin yrittäjyyteen, mutta ne toimivat edellytyksenä 

yrittäjyydelle. Malli toimii myös hierarkkisesti niin, että alemman tason 

edellytykset on täytettävä ennen ylemmälle tasolle siirtymistä. Kuten 

Huuskosen tutkimuksessa, myöskään Pitkäsen ja Vesalan tutkimuksessa ei 

olla voitu yksiselitteisesti määrittelemään niitä olosuhteita, joiden vallitessa 

henkilöstä syntyy yrittäjä, vaan on tyydytty määrittelemään niitä tekijöitä, 

joiden vallitessa henkilöstä on mahdollista syntyä yrittäjä. Pitkäsen ja 

Vesalan tutkimuksessa keskityttiin tarkkailemaan yrittäjyyden 
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motivaatiotekijöitä ja jätettiin taloudellisen ja sosiaalisen ympäristön 

vaikutus yrittäjyyteen käsittelyn ulkopuolelle. 

 

Samoin kuin Huuskosen tutkimus, myös Pitkäsen – Vesalan tutkimus on 

hyvin abstrakti. Lisäksi, koska Pitkäsen - Vesalan tutkimuksen pääpainona 

on ollut vertailla eroja entisten Kymen ja Vaasan läänien 

yrittäjyysmotivaatiossa, ei tutkimuksen teoreettinen tarkkuus ole samaa 

luokkaa kuin Huuskosen tutkimuksessa. Pitkäsen – Vesalan –mallin avulla 

on kohtuullisen yksinkertaista rajata tutkimusjoukosta ne henkilöt, jotka 

jatkavat kohti potentiaalista yrittäjyyttä ja poistaa ne henkilöt, joista ei voi 

tulla yrittäjiä. Tutkimus on yksinkertaisuudessaan sangen hyvä ja sen 

empiiristä osuutta tarkastellaan myöhemmin.6 

 

2.3.3 Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat tekijät 

 

Henkilön ryhtyminen yrittäjäksi on prosessi, jossa tietyt ominaisuudet 

omaava henkilö on altis ottamaan vastaan kiihokkeen ryhtyä yrittäjäksi. 

Merkittävin piirre yrittäjäksi ryhtyvissä on pyrkimys kontrolloida omaa 

elämäänsä (Huuskonen 1992, s. 69, Pitkänen – Vesala 1996, s. 28-29, 

Peltonen 1985, s. 39-41. Yrittäjien voidaan todellakin katsoa olevan ”oman 

onnensa seppiä”, eli he pyrkivät omalla toiminnallaan aktiivisesti 

vaikuttamaan omaan kohtaloonsa. Toisaalta pelkät henkilötekijät eivät 

yksin riitä, vaan yrittäjyys vaatii myös otollisiksi koetut olosuhteet. 

Suomalaiset akateemisesti koulutetut henkilöt kokevat korkeapalkkaisen 

palkkatyön useimmiten epävarmaa yrittäjyyttä kiinnostavammaksi. 

Suomen ekonomiliiton tutkimuksen mukaan koulutus antaa asteikolla 4-10 

seuraavanlaisia valmiuksia: yrittäjänä toimiminen 6,7 – ryhmässä 

toimiminen  8,5 – johtaminen 7,6 – ATK 7,9 – uusien asioiden 

omaksuminen 8,8 – ongelmien ratkaiseminen 8,5 (Sefe 2000 

[verkkojulkaisu]). Yrittäjyys poikkeaa joukosta selvästi ja kuvastaa hyvin 
                                                 
6 Ks. kappale 5.4. Yrittäjyys Etelä-Karjalassa 
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yrittäjyyskasvatuksen tasoa korkeakoulutasolla sekä yrittäjyyttä kohtaan 

olevia asenteita akateemisesti koulutettujen joukossa.  

 

2.4 Yrittäjyyden edistäminen 

 

OECD:n yrittäjyyden edistämistutkimuksen mukaan (OECD 1998, s. 11-

12) yrittäjyyden on tunnustettu olevan toimivan markkinatalouden perusta. 

Yrittäjät ovat muutoksen ja kasvun agentteja ja yritykset paitsi varmistavat, 

että resurssit ovat tehokkaassa käytössä, myös jatkuvasti hakevat uusia 

mahdollisuuksia hyötyä kaupallisista tilaisuuksista. Kun yrittäjyyden 

kansantaloudellisesti merkitystä on alettu ymmärtää paremmin, on eri 

maissa toteutettu erilaisia yrittäjyyden edistämiseen tähtääviä projekteja. 

Suomessa Lipposen toinen hallitus otti ohjelmaansa yrittäjyyshankkeen, 

jonka tavoitteena oli uusien yritysten perustaminen ja yritysten kasvun ja 

kilpailukyvyn lisääminen (Hallituksen yrittäjyyshanke, hankekuvaus 

[verkkojulkaisu], [viitattu 28.1.2002]). Yrittäjyyden edistäminen ei 

kuitenkaan ole helppoa, koska, ei ole yksinkertaista tapaa määritellä niitä 

henkilötekijöitä ja olosuhteita, joiden vallitessa saadaan syntymään uusia 

yrittäjiä.  

 

Yrittäjyyden edistäminen tapahtuu yrittäjyyteen positiivisesti vaikuttavia 

tekijöitä edistämällä. Huuskosen mallissa on yrittäjyyden syntymiseen 

vaikuttavat tekijät jaoteltu yleisiin taustatekijöihin, henkilötekijöihin ja 

henkilön objektiiviseen todellisuuteen. Yleisiin taustatekijöihin 

vaikuttaminen on erittäin vaikeaa, sillä esimerkiksi yrittäjäperheiden 

lapsimäärän kasvattaminen ei ole ulkoisin toimin vaikutettavissa oleva asia. 

Yrittäjyyden edistäminen on Huuskosen mallissa näin ollen mahdollista 

vaikuttamalla joko henkilötekijöihin tai henkilön objektiiviseen 

todellisuuteen. Henkilötekijöihin vaikuttaminen ei sekään ole 

yksinkertainen prosessi. Henkilötekijöistä arvot ja asenteet ovat sellaisia 

tekijöitä, joita on mahdollisuus muuttaa ja se tapahtuu 
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yrittäjyyskasvatuksen kautta. Yrittäjyyskasvatusta tarkastellaan lähemmin 

luvussa 2.4.2. Henkilön objektiivisella todellisuudella tarkoitetaan sitä 

ympäristöä, jossa henkilö elää. Näihin tekijöihin vaikuttamiseen 

perehdytään tarkemmin luvussa 4.3.  

 

Huuskosen mallia tarkasteltaessa ja mietittäessä yrittäjyyden 

edistämistoimenpiteitä Suomessa käy ilmi, että objektiivisen todellisuuden 

muokkaaminen yrittäjyysmyönteiseksi on se, mikä saa suurimman osan 

yrittäjyyden edistämiseen kohdistetuista resursseista. Kuitenkin, 

objektiiviseen todellisuuteen vaikuttamalla ei ole mahdollista synnyttää 

yrittäjyyttä vaan ainoastaan tarjota sille mahdollisuudet. Yrittäjyyden 

edistämisessä tulisikin nykyistä voimakkaammin ottaa huomioon 

yrittäjyyttä harkitsevien subjektiivinen todellisuus. Henkilön yrittäjyyteen 

liittyvän todellisuuden havainnointia on mahdollista edistää tarjoamalla 

sellaisia tukipalveluita ja tietoutta, jotka ovat niin lähellä henkilöä, että ne 

vaikuttavat hänen subjektiiviseen todellisuuteensa. Yrittäjyyskasvatus tai 

yrittäjyyteen liittyvät yhteisöt tai yrittäjyyttä edistävät ”sankarit” voivat 

olla tällaisia asioita. Olennaista on, että yrittäjyydestä positiivisia signaaleja 

antava taho on riittävän lähellä yrittäjyyttä harkitsevaa henkilöä. 

 

Objektiivinen todellisuus on se asia, johon yrittäjyyttä edistettäessä 

ensisijaisesti pureudutaan. Yrittäjyydelle pyritään luomaan 

mahdollisimman hyvät edellytykset, objektiivinen todellisuus, jolloin 

potentiaalisilla henkilöillä syttyy into yrittäjyyteen. Työtilanteeseen ja 

sosiaaliseen marginaalisuuteen pyritään tuomaan yrittäjyyttä erilaisin 

työvoimapoliittisten yrittäjyyskurssien ja työttömille suunnatun, yrityksen 

perustamiseen tarkoitetun, starttirahan avulla. Yksittäisiä merkittäviä 

tapahtumia voivat olla yrittäjyyspäivät, koulutus tai muut ulkoiset tilanteet, 

joissa yrittäjyyden kipinä pyritään herättämään. Ympäristön 

yrittäjämyönteisyyden puute on Suomessa ongelma, mutta sitäkin on 

pyritty parantamaan kauppa- ja teollisuusministeriön yrittäjyyshankkeen 

erilaisin toimenpitein (Hallituksen yrittäjyyshanke, hankekuvaus, 
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[verkkojulkaisu], [viitattu 28.1.2002]). Yritystoiminnan aloitustavat on 

myös henkilön objektiiviseen todellisuuteen liittyvä asia. Yksi ryhtyy 

yrittäjäksi isänsä maatilalle, toinen ostaa toimivan yrityksen, jonka 

toimintaa jatkaa ja kolmas perustaa oman ideansa pohjalle yrityksen. 

Byrokratiaa on yritystoiminnassa pidetty ongelmallisena. Suomessa 

yritystoiminnan byrokratian koetaan olevan kuitenkin muihin maiden 

nähden sangen kohtuullista. Tähän varmasti vaikuttaa suomalaisten 

lainkuuliainen luonteenlaatu, mutta myös yksiselitteinen oikeuskäytäntö. 

Byrokratia ei kuitenkaan koskaan ole liian yksinkertaista ja näin sitä 

keventämällä on yrittäjyyttä aina mahdollista edistää. KTM:n 

yrittäjyyshankkeessa onkin toteutettu sukupolvenvaihdokseen ja 

osuuskuntayrittäjyyteen liittyviä konkreettisesti byrokratiaa keventäviä 

toimenpiteitä (hallituksen yrityshankkeessa tehdyt toimenpiteet, 

[verkkojulkaisu], [viitattu 28.1.2002]).  

 

 

2.4.1 Yrittäjyyden edistäminen kansantaloudessa 

 

Yrittäjyyden kannalta kaikkein tärkein asia on toimivat markkinat. Mitä 

vakaammat ja luotettavammat markkinat taloudessa on, sitä helpompaa ja 

ennustettavampaa yrittäminen on. Tällöin yrittäjyys on uravalintana 

houkuttelevampaa kuin taloudessa, jossa inflaatio on korkea ja korkotaso 

vaihtelee voimakkaasti. Myös toimivat pääoma- ja työmarkkinat ovat 

yrittäjyyden edistämisen perusedellytyksiä. Yrittäminen sisältää aina riskiä 

ja byrokratiaa, mutta mitä vähemmän näitä tekijöitä sisältyy yrittämiseen, 

sitä houkuttelevampaa se on. (OECD 1998, s. 14-15) 

 

Vapaan kilpailun edistäminen on osa markkinoiden toimivuuden 

parantamista. Julkisen sektorin monopoliyritysten yksityistäminen ja 

kilpailun vapauttaminen on ollut yrittäjyyden kannalta samoin kuin 

kansantalouden tehokkuuden kannalta erittäin merkittävä asia. Euroopan 
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yhdentymisen myötä kilpailun esteet vähenevät EU:n sisällä ja näin 

yrityksillä on nyt pääsy ennen suljettuina olleille markkinoille. Kilpailun 

lisääminen julkisilla palvelualoilla kuten terveydenhuolto on ollut 

keskustelun aiheena. Tämä paitsi vaikuttaisi toimintojen tehostumisena, 

myös lisäisi merkittävästi alojen yrittäjyyttä. Erityisesti Suomessa, jossa 

naisyrittäjyys on erittäin vähäistä, julkisten palveluiden sääntelyn 

purkaminen on hyvin tärkeää. (OECD 1998, s. 16) 

 

Suomen hallituksen yrittäjyyshankkeen ensimmäinen viidestä 

osakokonaisuudesta oli nimenomaan toimivat markkinat. 

Osakokonaisuuden tarkoituksena on ollut luoda uudelle yritystoiminnalle ja 

nykyisen yritystoiminnan kasvulle suotuisa maaperä edistämällä 

markkinoille pääsyä ja markkinoiden toimivuutta. Erityisesti 

osakokonaisuudessa on tarkasteltu julkisten hankintojen kilpailuttamiseen 

liittyviä kysymyksiä sekä sosiaali- ja terveyspalveluja7. (Hallituksen 

yrittäjyyshanke, hankekuvaus [verkkojulkaisu], [viitattu 28.1.2002]) 

 

Tietotekniikan käytön lisääntyessä kaikilla aloilla yhä pienempi osuus 

yritysten taseesta on kiinteää omaisuutta. Sellaiset erät, kuin liikearvo, 

tavaramerkit, patentit jne. ovat yhä merkittävämmässä roolissa. Harva 

yrityskauppa tehdään nykyisin taseessa näkyvän kiinteän omaisuuden 

jälleenhankintahintaan. Tästä syystä immateriaalioikeuksien tehokas 

suojaaminen on yrittäjyyden kannalta merkittävä asia. Yhteiskunnan 

tukiessa keksijän oikeuksia tehokkaasti, tällaisiin keksintöihin perustuva 

yrittäjyys on huomattavasti houkuttelevampaa kuin yhteiskunnassa, jossa 

keksijän oikeuksia ei suojella. (OECD 1998, s. 16) 

 

Erityisesti ICT-toimialalla immateriaalioikeuksien turvaaminen on 

avainasemassa. Sellainen yritys, jolla ei ole täysiä oikeuksia kaikkiin 

tuotteisiinsa esimerkiksi vaillinaisten työsopimusten vuoksi voi helposti 

                                                 
7 Ks. kappale 4.3 Yrittäjyyden alueellinen edistäminen 
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joutua suuriin vaikeuksiin. Pääomasijoittajat ovat erityisen tarkkoina 

yritysten immateriaalioikeuksien omistuksesta, sillä hyvänkin yrityksen 

arvo saattaa romahtaa olemattomaksi, jos sen omistusoikeus tuotteisiinsa 

tai niiden osiin yhtäkkiä häviää. Vaikeutena immateriaalioikeuksien 

omistussuhteiden selvittämisessä on juuri se, että ne eivät ole kiinteää 

omaisuutta. On verraten yksinkertaista määrittää talon tai auton omistaja 

pitävästi, mutta koodirivin, ajatuksen tai myyntioikeuden omistajan 

määritys on ongelmallisempi asia. Hyvänä esimerkkinä ongelman 

vakavuudesta ja vaikeudesta on julkisuudessa käsitelty kiista nykyisten 

pörssiyhtiöiden SSH:n ja F-Securen välillä SSH:n tuottaman ohjelmiston 

yksinmyynti- ja markkinointioikeuksista (F-Secure Oyj:n verkkosivut, 

[verkkojulkaisu], [viitattu 14.12.2001]).  

 

Tehokkaat pääomamarkkinat ovat yrittäjyyden kannalta erittäin tärkeät. 

Erittäin harva yritys pystyy toimimaan alusta asti ilman vierasta pääomaa 

ja varsinkin yrityksen kasvuun tarvitaan lähes aina rahoitusta. Mitä 

kehittyneemmät pääomamarkkinat ovat, sitä edullisemmin, helpommin ja 

parempaa rahoitusta yrityksen on mahdollista saada. Rahoitusmarkkinoiden 

vapautuminen Euroopassa on ollut yrittäjyyden kannalta erittäin 

positiivinen asia. Yhteisen valuutan kautta Euroalueen markkinat 

lähentynevät edelleen toisiaan niin rahoituksen kuin 

myyntimahdollisuuksien tasolla.   

 

2.4.2 Yrittäjyyskasvatus 

 

Kasvatus -käsitteellä tarkoitetaan laveasti kaikkia ilmiöitä ja muutoksia, 

jotka saavat aikaan muutoksia ihmisen käyttäytymisessä. Koulutus on 

kasvatuksen järjestelmällinen osa. Opetus on se osa koulutusta, joka 

tapahtuu opettajan johdolla. Yhteiskunnassamme on havaittavissa kaksi 

trendiä; yhtäältä vapautuminen ajasta ja paikasta ja toisaalta rajojen 

hämärtyminen. Tämä on vaikuttanut myös kasvatuksen kenttään niin, että 
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raja järjestelmällisen (systemaattisen ja tavoitehakuisen) ja satunnaisen (ei-

systemaattisen ja vapaatavoitteisen) kasvatuksen väliltä on poistumassa. 

Sanomalehtien, TV:n ja radion kehittyminen sekä tietoverkkojen 

käyttömahdollisuuksien paraneminen mahdollistavat koulumaisen 

opiskelun koska tahansa ja missä tahansa. Nämä trendit muuttavat edellä 

mainitut perinteiset koulutuksen ja opetuksen määritelmät 

vanhanaikaisiksi. Opettaminen nykyaikana on pikemminkin 

oppimismahdollisuuksien luomista, oppimaan innostamista, oppimisen 

esteiden poistamista ja ohjaamista etsimään, epäilemään ja kyselemään. 

(Koiranen – Peltonen 1995, s. 11-12) 

 

Yrittäjyyskasvatus –termillä tarkoitetaan yrittäjämäisen ajattelutavan 

tuomista eri ikäisten kohderyhmien ajatteluun kasvatuksen keinoin. 

Yrittäjyyskasvatus perustuu ajatteluun, että yrittäjyys ja oppiminen ovat 

yhteiskunnan ”supertuotannontekijöitä”, joiden varassa tapahtuu monen 

muun tuotannontekijän yhdistely. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on 

paitsi saada syntymään uusia yrityksiä ilmapiirin yrittäjämyönteisyyden 

paranemisen kautta, myös kehittää jo olemassa olevia yrityksiä ja 

työyhteisöitä innovatiivisemmiksi, tuottavammiksi ja laadukkaammiksi. 

Yrittäjyyskasvatuksen kautta siis pyritään kehittämään sellaisia tietoja, 

taitoja ja asenteita, jotka ovat hyödyksi työelämässä ja 

elinkeinotoiminnassa riippumatta siitä, työskenteleekö ihminen 

omistajayrittäjänä tai työntekijänä. (Koiranen – Peltonen 1995, s. 10,13)  

 

Yrittäjyys ei ole Suomessa kovinkaan suosittu uravaihtoehto8. 

Yrittäjyysmotivaatio on alhainen huolimatta monista yrittäjyyden 

edistämiseksi tehdyistä toimenpiteistä (Arenius-Autio 2001, s. 3). 

Yrittäjyyskasvatus on tehokas työväline, jonka avulla voidaan parantaa 

ihmisten asenteita yrittäjyyttä kohtaan ja näin kasvattaa 

yrittäjyysmotivaatiota.  

                                                 
8 Ks. kappale 5.2. Yrittäjyys Suomessa 
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Kun yrittäjyyskasvatuksen tavoitteeksi asetetaan uusien yritysten 

perustamisten lisäämisen sijasta yrittävien persoonallisuuksien 

kehittäminen, tuetaan samalla oma-aloitteisuutta, sitoutumista, 

itseohjautuvuutta, sopeutumiskykyä, joustavuutta, hyvää työn hallintaa, 

vastuullisuutta, tavoitteellisuutta, rohkeutta, yhteistyökykyisyyttä ja 

vuorovaikutustaitoja. Yrittävien persoonallisuuksien kehittämisellä tuetaan 

siis elämänhallintaa, mistä on hyötyä kenelle tahansa yksilölle. (Luukkonen 

– Toivola toim. 1998, s. 8) 

 

Yrittäjämäinen persoonallisuus koetaan positiiviseksi hyvin monenlaisessa 

työssä. Yksi syy siihen, että yrittäjäksi ryhtyviä on niin vaikea erotella 

väestöstä on juuri se, että jokaisessa ihmisessä asuu yrittäjä, toisissa 

suurempi, toisissa pienempi. Luonnollisesti kaikki yritykset eivät halua 

työntekijöikseen yrittäjämäisiä henkilöitä. Esimerkiksi suuryrityksissä 

yrittäjämäinen ajattelu ei aina osu yhteen yrityksen suunnitelmien kanssa ja 

lopputuloksena saattaa helposti olla turhautunut työntekijä, jonka luovuutta 

rajoitetaan sekä tulehtunut organisaatio, joka ei toimi suunnitelmien 

mukaisesti. Nykyisin kuitenkin yhä useammassa työssä tarvitaan luovuutta, 

reagointikykyä ja itsenäisyyttä, jotka kaikki ovat yrittäjämäisiä 

ominaisuuksia. Tästä syystä yrittäjyyskasvatus on syytä nähdä laajemmin 

kuin pelkästään yritysmäärän lisäämisenä. 

 

Suomessa annetaan monenlaista yrittäjäkoulutusta. Koulutus ei ole 

systemaattista, vaan eri tahot tarjoavat hyvinkin erityyppistä koulutusta. 

Koulutuksessa nähdään kuitenkin joitakin perustavaa laatua olevia virheitä 

tai puutteita. Yksi tällainen virhe on se, että yrityksen toiminnot pilkotaan 

useimmiten liikaa. Kun oppiaineet jaetaan tarkasti, palvellaan erinomaisesti 

suurten organisaatioiden osaajatarvetta, kun pk-yrityksissä kaivattu 

kokonaisuuksien käsittäminen jää vähemmälle huomiolle. (Koiranen – 

Peltonen 1995, s. 87) 
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Teoriaosaaminen on luonnollisesti tärkeää, mutta todellisessa elämässä 

harva asia toimii niissä ihanneolosuhteissa, joiden vallitessa teoriat pitävät 

paikkansa. Yrittäjille taloushallinnon kaavat ja markkinoinnin ismit ovat 

usein tuntemattomia ja yritystoimintaa harjoitetaan sellaisten työkalujen 

kuin ”maalaisjärki” ja ”näppituntuma” avulla. Näitä asioita ei opeteta 

missään ja ne useimmiten joudutaan hankkimaan yrityksen ja erehdyksen 

kautta, mutta käytännön lisääminen opetukseen parantaisi varmasti näiden 

haasteellisten oppien hallintaa.   

 

Toinen havaittu puute on painottuminen rationaaliseen ajatteluun 

opportunistisen ajattelun jäädessä vähemmälle. Yrittäjän arkitodellisuus 

koostuu kuitenkin pääasiassa monimuotoisten ja epäsystemaattisten 

ongelmien ratkaisemisesta, jossa kaivataan opportunistisia luovuuden, 

tuotteistamisen ja kaupallistamisen taitoja. (Koiranen – Peltonen 1995, s. 

87) 

 

Kolmantena puutteena nähdään liian kaavamainen koulutus. Yrittäjät ovat 

yksilöitä ja yritystoiminnassa voi menestyä ainoastaan tekemällä jotakin 

uutta ja erilaista tai jokin asia paremmin kuin ennen (Koiranen – Peltonen 

1995, s. 88). Kaavamaisuudesta poikkeaminen on juuri se, millä tavoin on 

mahdollisuus rakentaa kilpailuetu ja siihen ei kaavamainen koulutus 

juurikaan tarjoa eväitä.  

 

2.5 Yhteenveto 

 

Yrittäjyydellä on erittäin suuri kansantaloudellinen merkitys. Motivaatiota 

yrityksen perustamiseen on tutkittu laajasti ja merkittävimmät kansalliset 

tutkimukset perustuvat ns. prosessimalleihin. Yrittäjyyden edistäminen 

tapahtuu joko henkilötekijöihin vaikuttamalla tai yrittäjyyden edellytyksiä 

parantamalla. Henkilötekijöihin on mahdollista vaikuttaa pääasiassa 

yrittäjyyskasvatuksen avulla. Yrittäjyyskasvatuksella on suuri merkitys 
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paitsi uusyritystoiminnan kasvattamisessa, mutta myös siinä, että 

yrittäjämäisiä ominaisuuksia saadaan edistettyä. Yrittäjyyden edellytyksien 

parantamisella tarkoitetaan yrittäjyyden ulkoisten seikkojen luomista 

yritystoiminnan aloittamisen kannalta mahdollisimman helpoiksi.  

 

3 ICT-TOIMIALA 
 

ICT-toimialaa pidetään ”kolmannen teollisuusvallankumouksen” 

aiheuttajana. Samoin kuin höyrykone ja sähkö aikanaan, ICT on voimakas 

muutosagentti, joka vaikuttaa toimintaan kaikilla elämänalueilla. (Paija 

2000, s.1) Koska ICT –toimiala on enemmän kuin toimiala, sitä tuleekin 

tarkastella eri valossa kuin perinteisiä toimialoja. Vaikka esimerkiksi 

puunjalostusteollisuus on erittäin merkittävä toimiala Etelä-Karjalassa, ei 

sillä kuitenkaan ole vaikutusta aivan jokaisen eteläkarjalaisen elämään. 

Yksikään yritys ei kuitenkaan voi olla ottamatta huomioon tietotekniikan ja 

tietoliikennetekniikan kehittymistä ja niiden vaikutuksia omaan 

yritystoimintaan. Samoin yksityishenkilönä on jokaisen mietittävä 

elämäänsä digitaalisen television, kännyköiden ja internet-pankkien 

maailmassa. ICT-toimialalla on siis vaikutusta jokaisen elämään.  

 

Koska ICT-toimiala on enemmän kuin toimiala, sitä on syytä tarkastella 

laajemmin kuin pelkästään toimialana toimialojen joukossa, eli ottaa 

tarkasteluun koko ICT-klusteri. ICT-klusterin muodostavat ICT-alan 

toimialat (key industries), ICT –alaa tukevat toimialat (supporting 

industries), ICT –alaan liittyvät palvelutoimialat (associated services), sekä 

ICT –alaan läheisesti liittyvät muut toimialat (related industries). (Paija 

2000, s. 2)  

 



 51

 

Fixed and mobile 
network systems

Contract  
manufacturing 

Educat ion and 
R&D 

Venture capital 

Entertainment 

Distribut ion 
channels 

Consultancy 

Advert ising 

Terminals 
Hardware and 

software 

Fixed and mobile 
networks 

Data networks 

Internet  

Cable TV 

Digital TV 

Booking services 

Banking 

Health care 

Public services 

Consumer 
electronics 

Education 

Content  (value 
added) services 

Basic voice and 
data services 

Tradit ional media 
Parts and componen-

ts manufacturing 

SUPPORTING 
INDUSTRIES 

RELATED INDUSTRIESKEY INDUSTRIES 

ASSOCIATED SERVICES

NETWORK OPERATION

 ICT  EQUIPMENT

NETWORK  SERVICES AND 
DIGITAL CONTENT 

PROVISION 

CUSTOMERS  
7. Kuvio. ICT-klusteri (Paija 2000, s. 2) 

 

Edellä esitetty ICT-klusterimalli on kuitenkin viimeaikoina hieman 

muuttunut, koska konvergenssin, digitalisaation ja deregulaation vuoksi 

yrityksiä on nykyisin vaikea sijoittaa yksinomaan yhteen lokeroon vaan 

alalla toimivat yritykset ovat tunkeutuneet toistensa alueille (Paija 2000, s. 

2) 
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Kun puuseppä veistää tuolin ja myy sen jälleenmyyjälle, joka myy sen 

edelleen loppukäyttäjälle, toimintaketju ja arvon muodostuminen ovat 

selkeitä prosesseja. ICT –toimialalla arvonmuodostus on huomattavasti 

monimutkaisempi prosessi, jossa arvon muodostuminen tapahtuu eri 

toimijoiden yhteistyön kautta. Prosessia mutkistaa lisäksi edellä mainittu 

toimialarajojen hämärtyminen sekä kilpailu- ja yhteistyökuvioiden 

monimutkaistuminen. 
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8. Kuvio. ICT-alan arvonmuodostumisverkosto (Reingoldt 2001, 

s. 6) 

 

Arvonmuodostumisverkoston monipuolisuuden vuoksi yksittäisellä ICT –

alan yrityksellä on lähes aina suuri vaikutus, mutta myös riippuvuus,  

moneen muuhun yritykseen, jotka toimivat sen alihankkijana, 

yhteistyökumppanina tai asiakkaana. 

 

3.1 ICT-toimialan erityispiirteet 

 

ICT-yritykset ovat teknologiayrityksiä. Teknologiayritysten liiketoiminta 

perustuu olennaisilta osin uuden teknologian hyödyntämisen varaan ja 

toisaalta niille on tunnusomaista kyky luovasti soveltaa kehittynyttä  
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teknologista osaamista ja kehittää uusia teknologisia ratkaisuja. Erkko 

Autio on (1992, s. 16) erotellut uudet teknologiayritykset muista yrityksistä 

teknologiaintensiivisyys – luova intensiivisyys –matriisin avulla: 

 
9. Kuvio. Teknologiaintensiivisyys – Luova intensiivisyys –

matriisi (Autio – Kähkönen 1994, s. 16) 

 

Uudet teknologiayritykset Autio ja Kähkönen (1994, s. 17) ovat erotelleet 
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10. Kuvio. Uusien teknologiayritysten tyypittely (Autio – 

Kähkönen 1994 s. 17) 

 

Paradigmainnovaattorit ovat yrityksiä, joiden liiketoiminta perustuu täysin 

uuteen teknologiaan joka luo täysin uusia markkinoita. 

Teknologiainnovaattorit ovat teknologiayrityksiä, jotka tuovat uuteen 

teknologiaan perustuvia ratkaisuja vakiintuneisiin markkinaympäristöihin. 

Markkinainnovaattorit synnyttävät uusia markkinoita kehittämällä 

olemassa olevalle teknologialle uusia sovelluskohteita. 

Sovellusinnovaattorien toiminta pohjautuu vaativaan olemassa olevan 

teknologian osaamiseen, jonka avulla palvellaan vakiintuneilla 

markkinoilla usein pitkälle erikoistuneella markkinasegmentillä. Suurin osa 

uusista teknologiayrityksistä on sovellusinnovaattoreita. (Autio – Kähkönen 

1994, s. 17-21) 
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Paradigmainnovaattoreita syntyy erittäin vähän. Matkapuhelin on 

esimerkki tällaisesta. Uusi teknologinen innovaatio, jolle syntyi uudet 

markkinat. Teknologiainnovaattorit eivät ole yhtä harvinaisia. ICT-alalla 

syntyy jatkuvasti liiketoimintaa, jossa jokin perinteinen asia muutetaan 

tietotekniikan avulla jollakin tavalla paremmaksi. Esimerkki tällaisesta on 

vaikkapa verkkolasku. Aikaisemmin paperilla toimitettu lasku toimitetaan 

asiakkaalle sähköisesti niin, että asiakkaan on helpompi maksaa se suoraan 

verkkopankin välityksellä ja myyjä säästää laskutuksen automaatiossa sekä 

postituskuluissa. Markkinainnovaattorit luovat olemassa olevan 

teknologian avulla uusia markkinoita. Konsulttien toiminta perustuu usein 

tällaiseen toimintaan, jossa osaaminen viedään sieltä, missä se on yleistä ja 

tunnettua sinne, missä se on uutta ja harvinaista. Esimerkki  tällaisesta 

toiminnasta ICT-alalla voisi olla vaikkapa konsulttiyrityksen oma 

tietämyksenhallintajärjestelmä, jonka se vie soveltaen asiakkaanaan 

olevaan metsäteollisuusyritykseen. Suurin osa uusista teknologiayrityksistä 

on sovellusinnovaattoreita, eli toimitaan vakiintuneilla markkinoilla ja 

hyödynnetään olemassa olevaa teknologiaa jollakin uudella tavalla. Tämä 

on perinteistä liiketoimintaa, joka toimii samalla tavalla toimialasta 

riippumatta. Kilpailu on kovaa ja jollakin tavalla sovellusinnovaattorin on 

oltava kilpailijoitaan parempi niin ICT-alalla kuin millä tahansa muullakin 

alalla. 

 

ICT-alalla teknologiainnovaattoreita on muita toimialoja enemmän. Moni 

perinteinen asia on mahdollista toteuttaa informaatio- ja 

tietoliikennetekniikan avulla aikaisempaa tehokkaammin ja paremmin. 

Jokaisen yrityksen on kuitenkin otettava toiminnassaan talouden realiteetit 

huomioon ja vain harva yritys ICT-alallakaan pääsee kaupallisesti 

hyödyntämään neitseellisiä markkinoita tai muille tuntematonta 

teknologiaa. Tilannetta tasoittaa lisäksi se, että teknologisen kehittymisen 

myötä liiketoiminnan syklit ovat nopeutuneet niin, että kilpailijoiden tulo 

markkinoille on erittäin nopeaa. Maailman laajuinen ICT-alan lama oli 

osoitus siitä, että talouden realiteetit pätevät myös tällä toimialalla. 
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Yritystoiminnan tähtäin on siis myös ICT-alalla jossakin yrityksen 

elinkaaren vaiheessa toiminnan kääntäminen voitolliseksi niin, että 

yrityksen omistajat saavat riittävän tuoton tekemilleen panostuksille. 

Pelkillä odotusarvoilla ei voida maksaa palkkoja tai tehdä investointeja, ei 

ainakaan enää. 

 

3.2 ICT-toimialan merkitys alueellisesti 

 

Nopea ja joustava kommunikaatio on kutistanut maapalloa. Yhteydenpito 

toisella puolella maailmaa olevan ystävän, asiakkaan, kumppanin tai 

esimiehen kanssa on nykyisin erittäin helppoa ja yhteydenpitoon on 

käytettävissä useita eri välineitä. Informaatio- ja tietoliikennetekniikka on 

muuttanut perinteisiä liiketoimintaympäristöjä samalla kun on syntynyt 

täysin uusia toimialoja ja markkinoita. (Lipiäinen 2000 s. 27-28) 

 

ICT –toimialan myötä on syntynyt sähköisen liiketoiminnan käsite. 

Teknologisen kehityksen myötä on luotu visioita tulevaisuuden 

työskentelystä ja liiketoiminnasta, joka on yhä riippumattomampaa 

paikasta ja työskentelyajoista. Tulevaisuuden työntekijän on ennustettu 

olevan vapaa ajan ja paikan rasitteista. Huolimatta ennusteista, joiden 

mukaan teknologinen kehitys voittaa etäisyyden tuomat haittatekijät, 

lokalisaatio elää ja voi yhä paremmin. Silicon Valley:n kaltaiset 

osaamiskeskittymät kasvavat nimenomaan ICT –toimialan ympärille sen 

sijaan, että teknologian avulla siirryttäisiin hajautuneisiin organisaatioihin. 

Ne alueet, osaamiskeskittymät, joille ICT –alan yritystoimintaa kasautuu, 

menestyvät nyt ja myös tulevaisuudessa yhä paremmin ja ne luovat 

hyvinvointia samalla myös lähiympäristöönsä. ICT –toimialalla on siis 

erittäin suuri alueellinen merkitys. (Lee et al. 2000, s.16-20) 

  

Uusien teknologioiden kehittyminen on siis periaatteessa vähentänyt 

fyysisen etäisyyden merkitystä, jolloin haja-asutusalueilla sijaitsevien 
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yritysten asema on parantunut (Salmi et al. 2000, s. 6). Todellisuudessa 

yritystoiminta keskittyy yhä tiiviimmin sinne minne väestökin, eli suuriin 

kasvukeskuksiin. Tulevaisuus näyttää olevan kasvavien, suurten ja 

erikoistuneiden osaamiskeskusten haja-asutusalueiden tilanteen 

vaikeutuessa tässä suhteessa jatkuvasti. Sellaiset alueet kuin Oulu, 

Tampere ja Espoo ovat kasvaneet erittäin nopeasti ja jokaisen alueen 

kasvun taustalla on ollut ICT-toimiala. 

 

3.3 ICT-alan yrittäjyys 

 

Yritystoiminta ei perusperiaatteiltaan ole eri toimialoilla erilaista: yrityksen 

tarkoituksena on parantaa omistajiensa hyvinvointia, mikä useimmiten 

tapahtuu tuottamalla heille rahaa. ICT-toimialalla kuten muillakin 

toimialoilla on kuitenkin omat erityispiirteensä, joita tarkastellaan tässä 

luvussa.  

 

3.3.1 Johtaminen 

 

ICT-alan yrittäjä palkkaa tai ottaa osakkaiksi yrittäjähenkisiä työntekijöitä 

ja johtajan tehtävänä yrityksessä on paitsi saada työntekijät jakamaan oma 

visionsa tulevaisuudesta mahdollisimman hyvin, myös varmistua siitä, että 

visio on oikea ja menestyksekäs. Varsinkin sellaisten ICT-alan yrittäjien, 

jotka luovat uuden teknologian avulla uusia markkinoita9, vaikein tehtävä 

on viestittää oma visionsa työntekijöille ja muille ympäröiville 

sidosryhmille. Heidän on siis saatava ympäristönsä uskomaan omaan 

liikeideaansa. Tämä asettaa haasteita luonnollisesti myös sidosryhmille, 

kun liiketoiminnan onnistumista ei ole mahdollista arvioida vertaamalla 

mihinkään olemassa olevaan liiketoimintaan. ICT-toimiala on siis erittäin 

                                                 
9 eli toimivat paradigmainnovaattoreina. Ks. kappale 3.1. ICT-toimialan erityispiirteet 
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haastava paitsi yrittäjille itselleen, myös muille sidosryhmille. (Lee et al. 

2000, s. 97,102) 

 

ICT-toimialalle on ominaista se, että yrityksen perustajat ovat sangen 

nuoria henkilöitä, joilla on vankka teknologinen osaaminen, mutta ei 

juurikaan johtamiskokemusta. Tällaiset yrittäjät luovat matalia ja joustavia 

työympäristöjä, jotka rohkaisevat joustavaan johtamiseen, luovuuteen ja 

paikan päällä tehtävään päätöksentekoon. Toimiessaan tällainen 

johtamistyyli sopii erinomaisesti maailmanmarkkinoille pyrkivään nopeasti 

muuttuvaan korkean teknologian liiketoimintaan, jossa aikaa tuottaa tuote 

markkinoille on erittäin vähän. (Lee et al. 2000, s. 104) 

 

Toisaalta nuoruus lähes poikkeuksetta merkitsee myös kokemattomuutta. 

Silloin kun yritys menestyy, edellä esitetty johtamistyyli toimii hyvin, 

mutta vaikeuksien hetkellä on usein syytä muuttaa toimintatapoja. Nuorilla 

teknologiaosaajilla voi olla vankka osaaminen ja kokemus omasta 

liiketoiminnastaan, mutta liikkeenjohtamisessa kokemusta tarvitaan nimen 

omaan muuttuvan toimintaympäristön hahmottamiseen ja yrityksen 

toiminnan soveltamiseen tässä muuttuneessa toimintaympäristössä. ICT-

alalla tarvitaan liiketoimintaosaamisen lisäksi vankkaa liikkeenjohdollista 

osaamista, mitä on usein uusiin nopeasti kasvaviin ICT-yrityksiin vaikea 

saada. 

 

3.3.2 Omistuspohja 

 

ICT-yrityksen alkuperäinen perustaja saattaa omistaa yrityksestään 

hyvinkin pienen osuuden siinä vaiheessa kun yritys jossakin vaiheessa 

myydään tai listataan pörssiin. Yrittäjä hyväksyy tilanteen, koska 

omistusosuutta vaativat investoijat tarjoat mahdollisuudet kasvattaa 

hyvästä ideasta kansainvälinen suuryritys erittäin nopeasti. Lopputulemana 

yrittäjälle jää pienestäkin omistusosuudesta erittäin suuri tuotto, jos 
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yrityksen arvo on suuri. Päästäkseen näin pitkälle ICT-yrittäjän on 

ymmärrettävä, että tärkeää ei ole se hallitseeko yritystään vaan se, 

millainen vaikutus yrityksellä on ulkopuoliseen maailmaan. (Lee et al. 

2000, s. 102-103) 

 

Venture Capital eli riskipääoma on hyvin usein erittäin tärkeässä roolissa 

ICT-alan yrityksissä. Kasvu on erittäin harvoin mahdollista ilman 

riskisijoitusyhtiöitä (Venture capitalists). Riskisijoitusyhtiöt sijoittavat 

yrityksiin oman pääoman ehtoisesti, eli ne ostavat sellaisten yritysten 

osakkeita, joiden arvon uskovat nousevan. Riskisijoittajat eivät vaadi 

sijoitukselleen korkoa, vaan heidän ansaintansa perustuu yrityksen 

arvonnousuun ja sijoitusosuuden myyntiin ostohintaa  suuremmalla 

summalla. Riskisijoitusyhtiöiden ainoa panos sijoittamiinsa yrityksiin ei 

ole pääoma, vaan usein tätäkin merkittävämpi panos on liiketoiminnallisen 

tietämyksen ja osaamisen sekä liiketoimintasuhteiden tuominen yritykseen. 

Tunnetun riskisijoitusyhtiön panostaminen yritykseen on usein referenssi, 

jonka avulla yritys saa ensimmäiset asiakassuhteensa solmittua ja 

riskisijoitusyhtiön etujen mukaista on luonnollisesti esitellä yrityksiään 

omille yhteistyökumppaneilleen. Lisäksi riskisijoitusyritykset ovat 

toimineet lukuisien uusien ICT-yrittäjien kanssa aiemminkin ja ne voivat 

kokemuksensa avulla auttaa yrittäjää välttämään pahimpia sudenkuoppia ja 

ongelmien tullessa eteen rohkaista ja auttaa yrittäjää eteenpäin. (Kenney 

toim. 2000, s. 99-102) 

 

Ilman rahaa ei ole mahdollista tehdä rahaa. Pääomasijoittajat eivät ole 

yrityksille ainoastaan oikotie onneen, vaan usein myös ainoa mahdollinen 

rahoittajataho. Vaikka perinteinen rahoitustoiminta on alkanut muuttaa 

käytäntöjään, on esimerkiksi pankkilainan saaminen ilman reaalivakuuksia 

ja omaa sijoituspanosta erittäin vaikeaa. Rahoitustoiminta on murroksessa 

yritysten omaisuuden muuttuessa yhä enemmän aineellisesta 

aineettomaksi, minkä arvonmääritys vakuustarkoituksissa on erittäin 

vaikeaa, mistä syystä sen vakuusarvo on useimmiten olematon. 
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Pääomasijoittajat eivät vaadi sijoitukselleen vakuuksia, koska he tulevat 

yritykseen omistajiksi ja ottavat siis riskin. Pääomasijoittajat ovat kuitenkin 

riskin karttajia, eli he pyrkivät minimoimaan ottamansa riskin 

mahdollisimman pieneksi tutkimalla sijoituskohteensa tarkkaan ja 

sijoituksen tehtyään auttamalla yritystä kaikilla mahdollisilla tavoilla 

saavuttamaan menestystä. Pääomasijoittajien tavoitteena on yrityksen 

arvonnousu ja sijoitusosuuden myynti mahdollisimman suurella voitolla 

jossakin vaiheessa. Varsinkin ICT-alan nousukauden aikana 

pääomasijoituksia eli ”riskirahaa” oli melko helposti saatavilla, mutta 

talouden kylmä rationaalisuus on sittemmin leikannut tällaiselta 

toiminnalta siivet ja nyt rakennetaan uutta taloutta rationaalisemmin ottaen 

huomioon reaalimaailman lait. Kun nousukaudella pääomasijoittajien 

tärkeimpiä sijoituskriteerejä olivat suuret tuotto-odotukset, on niiden sijalle 

nyt noussut kassavirta. Nousukauden ansiosta Suomen pääomasijoitus-

toimiala kuitenkin kasvoi voimakkaasti, mikä on hyvä asia tulevaisuuden 

yritystoiminnan kasvulle. 

 

3.3.3 Riskin ottaminen 

 

ICT-alalla yrittäjät ottavat valtavia riskejä pyrkiessään kehittämään uusia 

teknologioita, uusia tuotteita, uusia markkinoita ja joskus uusia 

liiketoiminta-alueita. Riskin ottaminen ICT-yrittäjille tarkoittaa 

tavoitteiden asettamista erittäin korkealle ja työn tekemistä riskin 

vähentämiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Perinteisen yritystoiminnan 

ulottumattomissa olevia riskejä on mahdollista ottaa tarjoamalla osuuksia 

yrityksistä pääomasijoittajille, jotka sijoittamalla yritykseen tarjoavat paitsi 

tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan pääoman, sitoutuvat myös 

tavoitteiden saavuttamiseen ja tekevät kaikkensa auttaakseen yrittäjää. (Lee 

et al. 2000, s. 103-104) 
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ICT-alalle on ominaista mahdollisuudet. Markkinat ovat globaalit ja 

löydettäessä riittävän hyvä, monistettavissa oleva tuote, on nopea 

rikastuminen mahdollista. Toisaalta, mahdollisuuksien paras ystävä on 

riski. Mitä suuremmat ovat mahdollisuudet, sitä valtavampia riskejä 

joudutaan niiden saavuttamiseksi ottamaan. Jos mahdollisuus jää 

toteutumatta, riski toteutuu. Yksikään kahvilaliike ei voi kasvattaa 

liikevaihtoaan tuhatta prosenttia vuodessa, mutta toisaalta se ei myöskään 

pysty samassa ajassa hankkimaan itselleen miljardivelkoja. 

 

3.3.4 Työntekijät 

 

ICT-alalla kansainvälistä menestystä tavoittelevat yritykset pyrkivät 

palkkaamaan alansa ehdottomia huippuja, joiden osaaminen omalla 

alallaan on maailman parasta. Maantieteellisillä seikoilla ei tässä tilanteessa 

ole minkäänlaista merkitystä. Tällaiset työntekijät vaativat tietenkin paitsi 

osaamistaan vastaavan palkkion, usein omistusosuuden yrityksestä tai 

mahdollisuuden siihen. Lisäksi huippuosaajien saaminen pienyritykseen ei 

ole ainoastaan rahakysymys. Nuoret ICT-alan huippuosaajat ovat yleensä 

erittäin tarkkoja maineestaan ja he valitsevat erittäin tarkoin millaisessa 

yrityksessä ja kenen kanssa he työskentelevät. Jos huippuammattilainen 

katsoo, että tarjottu työmahdollisuus ei vastaa hänen mainettaan, hänen ei 

ole mahdollista kehittää itseään tai työtoverit eivät vastaa hänen 

osaamistaan, ei mikään palkkio välttämättä pysty houkuttelemaan osaajaa 

yritykseen. Rekrytointi on usein myös erittäin lyhytjänteistä toimintaa, 

jolloin sekä työnantaja että työntekijä ovat tyytyväisiä lyhyeen 

projektiajanjaksoon, jonka aikana työntekijä tarjoaa työnantajalle 

huippuosaamisensa riittäväksi ajaksi käyttöön saaden vastineeksi 

asianmukaisen korvauksen. Työntekijät ovat ICT-alan yrityksen elinvoima 

ja tie menestykseen. (Lee et al. 2000, s. 105-106) 
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Työvoima on osaamisintensiivisillä toimialoilla kuten ICT-ala erityisen 

tärkeässä asemassa. Osaava työvoima on yritysten tärkein resurssi, jota 

ilman ne eivät voi menestyä. Varsinkin noususuhdanteen aikana monet 

yritykset kannustivat työntekijöitään erilaisten optiomahdollisuuksien 

avulla. Sittemmin yritysten arvonlaskun jälkeen optiot ovat useimmiten 

rauenneet arvottomina ja yrityksillä on työntekijöidensä motivoinnissa 

uudet haasteet. 

 

3.3.5 Tutkimus ja tuotekehitys 

 

Suuryritysten näkökulmasta pienillä ICT-yrityksillä on aivan oma 

merkityksensä. Suuryritykset ovat hyviä ongelmanratkaisijoita, koska niillä 

on siitä vankka kokemus ja valmiit prosessit. Suuryritykset ovat myös 

eteviä luomaan ja muokkaamaan yrityskulttuuriaan tarpeita vastaavaksi. Se 

missä suuret yritykset eivät ole hyviä on innovointi. Tämä johtuu siitä, että 

uusien asioiden keksiminen, innovointi, vaatii oman toimintaympäristön 

ulkopuolelle kurottautumista ja se on suuressa yrityksessä vaikeaa. 

Innovointiin suuret yritykset tarvitsevat pieniä ICT-yrityksiä. Suuryrityksen 

on erittäin helppoa tukehduttaa pieni, innovatiivinen yritys ja ottaa hyöty 

sen keksinnöistä itselleen, mutta tilanne on sama kuin kultamunia munivan 

kanan tappaminen. Suuryritysten menestys on riippuvainen pienistä, 

innovatiivisista yrityksistä ja siksi ne pyrkivät monin tavoin tukemaan ICT-

alan yrittäjyyttä. (Eloholma 2001, Higdon 2001 s. 15-16) 

 

ICT-alan yrittäjällä tulisi ensisijaisesti olla mielessään markkinat, 

seuraavaksi kassavirta, joka yritykselle syntyy ja vasta kolmantena on 

erityisesti suomalaisten lempilapsi, teknologia, joka mahdollistaa 

kassavirran syntymisen markkinoilla. Tuotekehitysprosessi on usein 

sellainen, että keksitään uusi teknologia, joka viimeistellään lopulliseen 

muotoonsa, minkä jälkeen se yritetään myydä ja hankkia sen avulla 

kassavirtaa kattamaan tuotekehitykseen kuluneita kustannuksia. 
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Todellisuudessa hyvin menestyneet yritykset hakevat markkinoilta 

impulsseja siitä, millaisille tuotteille olisi tarvetta. Tämän jälkeen tutkitaan 

tuotteiden kassavirran tuottamispotentiaali, minkä jälkeen kehitetään 

teknologinen ratkaisu siihen ongelmaan, mikä markkinoilla on. Jos tässä 

onnistutaan, kehitetään ratkaisu ennen muita ja arvioidut kassavirrat 

kattavat kustannukset. 

 

3.3.6 Ulkoistaminen ja verkottuminen 

 

ICT-alalla luovuus on yhtä tärkeässä roolissa kuin teknologia. Yrittäjät 

etsivät aggressiivisesti hyödyllisiä partnerisuhteita ja liittoumia, joiden 

avulla on niiden mahdollista ylläpitää massiivista ja nopeaa 

innovointikierrettä. ICT-alan yritykset luovat lähiympäristöön tarpeen 

tukiyrityksille, joita hyödyntämällä on mahdollista ulkoistaa tarvittavat osat 

yrityksen toiminnoista. Silicon Valleyssä tukiyritysverkosto omaa valtavan 

kokemuksen start-up yrityksistä ja ne pystyvät auttamaan pientä yritystä 

paitsi vapauttamalla rajalliset työntekijäresurssit varsinaiseen työhönsä, 

myös tarjoamalla omia aivoja ja kokemustaan asiakkaidensa käyttöön. (Lee 

et al. 2000, s. 106-107) 

 

Jokaisen kannattaa keskittyä siihen, mitä tekee parhaiten. Jo pitkään on 

suitsutettu ulkoistamista ja kehotettu yrityksiä ulkoistamaan kaikki ne 

toiminnot, jotka eivät ole yrityksen ydinosaamista. Osaamiskeskittymät 

ovat erityisen tärkeässä roolissa myös tässä asiassa, sillä syrjässä 

sijaitsevan yrityksen ei ole mahdollista ulkoistaa edes roskien 

tyhjentämistä, vaan kaikki on tehtävä itse. Ulkoistamismahdollisuudet ja 

liiketoimintaa tukevat palvelut ovat yksi syy siihen että osaaminen 

keskittyy tietyille alueille, jotka ovat erikoistuneet palvelemaan juuri niitä 

osaamisalueita mahdollisimman tehokkaasti. 
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3.3.7 Markkinat 

 

ICT-alan yrityksillä markkinat ovat harvoin yksinomaan lähialueella. 

Uudet yritykset tähtäävät usein suoraan kansainvälisille markkinoille. 

Huipputeknologiaan perustuvat tuotteet pyrkivät luomaan täysin uusia 

markkinoita, joilla ensimmäisen toimijan on mahdollista saada merkittävä 

markkinaosuus ennen kilpailijoiden saapumista markkinoille. (Lee et al. 

2000, s. 108-110)  

 

Yrityksillä, joiden markkinat ovat globaalit, on erittäin suuri kasvutarve. 

ICT-toimiala on toisaalta niin nopeasyklinen, että yritysten kasvettava 

senkin vuoksi, että niiden on kyettävä hankkimaan riittävästi voittoa sinä 

lyhyenä aikana, jolloin yrityksellä on monopolistinen asema omalla 

markkinasegmentillään. Tällaiset arbitraasitilanteet löydetään nopeasti ja 

hyvin pian kilpailu poistaa ylisuuret ansaintamahdollisuudet. (Lee et al. 

2000, s. 110-111) 

 

ICT-toimialalla on törmätty erilaisiin paradokseihin, joista yksi on 

lokalisaatio. Vaikka tekniikka tarjoaa mahdollisuudet tehdä töitä missä 

tahansa, väestö keskittyy kasvukeskuksiin10. Toinen paradoksi on ICT-alan 

markkinoissa. Kun perinteisillä toimialoilla tuotteiden harvinaisuus ja 

ainutlaatuisuus kasvattaa niiden arvoa, ICT-alalla on asia usein juuri päin 

vastoin. Jos huonekalutehdas saa itselleen sellaista teknologiaa sisältävän 

tuotantokoneen, joka tekee yrityksen prosessista sen kilpailijoita 

paremman, on tuotteella yritykselle sitä suurempi arvo, mitä vähemmän 

vastaavaa teknologiaa on markkinoilla. Sen sijaan matkapuhelin, jolla on 

mahdollista lähettää tekstiviestejä ei ole yhtään muita matkapuhelimia 

arvokkaampi, ellei ole muita käyttäjiä, joilla on samanlainen ominaisuus. 

Mitä enemmän käyttäjiä tuotteella on, sitä suurempi arvo sillä on 

yksittäiselle käyttäjälle.  

                                                 
10 Ks. kappale 3.2. ICT-toimialan merkitys alueellisesti 
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3.4 Yhteenveto 

 

ICT-toimiala on mukana kaikkialla. Toimipa yritys millä toimialalla 

tahansa, ei ICT-alaa ole mahdollista olla huomioimatta. Kuitenkin myös 

ICT-toimialalla vallitsevat samat talouden peruslait, kuin muillakin 

toimialoilla. ICT-alan yrityksen pitää pystyä tuottamaan omistajilleen 

lisäarvoa ja sen kokonaistilikauden on oltava voitollinen. Ellei näin ole, 

yritys kuolee ennemmin tai myöhemmin.  

 

ICT-toimiala on vahvasti riippuvainen siitä alueesta, missä toimitaan, 

mutta toisaalta myös alueet ovat riippuvaisia ICT-toimialasta. Ne alueet, 

joille ICT-toimiala on keskittynyt, ovat menestyneet selkeästi muita 

paremmin. ICT-alan osaamiskeskittymä tarjoaa hyvän toimintaympäristön 

myös muilla toimialoilla toimiville yrityksille. Muiden toimialojen 

yritykset hyötyvät ICT-toimialasta ulkoistamalla toimintojaan aivan 

samalla tavalla kuin ICT-toimialan yritykset hyötyvät kasvukeskuksista 

niiden tarjoamien liiketoiminnan tukipalveluiden kautta.  

 

ICT-toimiala on toisaalta toimiala muiden joukossa, mutta toisaalta sillä on 

myös runsaasti erityispiirteitä. Johtaminen, yritysten omistuspohja, 

suhtautuminen riskiin, työntekijöiden osaaminen ja sitoutuminen 

yritykseen, tutkimuksen ja tuotekehityksen merkitys ja organisointi, 

ulkoistamisen ja verkostoitumisen merkitys sekä markkinat ovat osa-

alueita, joilla ICT-toimialalla on löydettävissä selkeitä erityispiirteitä.  

 

4 ALUEELLISUUS 
 

On luonnollista, että ihminen on kiinnostunut siitä, mitä hänen 

lähiympäristössään tapahtuu. Ihmiselle on ominaista pyrkimys edistää 

oman toiminta-alueensa olosuhteita, koska lähiympäristöllä on vaikutusta 
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yksilön omaan elämään. Kotiinpäinvetoa tapahtuu aina yksilötasolta 

maiden välisten suhteiden hoitamiseen. 

 

Taloudellinen menestys ja taloudelliseen menestykseen tarvittavat 

voimavarat vaihtelevat huomattavasti alueellisesti. On valtion etujen 

mukaista, että eri alueille pystytään tarjoamaan mahdollisimman 

samankaltaiset mahdollisuudet menestyä. Ellei näin olisi, valtion koko 

väestö pyrkisi sille alueelle, jolla on parhaat edellytykset taloudelliseen 

toimintaan. Muuttoliike on Suomessa tällä hetkellä erittäin voimakasta 

huolimatta erilaisista alueellisista kehitystoimenpiteistä. Tämä indikoi sitä, 

että tukitoimenpiteet eivät joko ole riittävät tai niitä ei ole kohdennettu 

oikein, eikä tavoitteena ollutta alueellista tasapainoa olla saavutettu. 

 

4.1 Alueen merkitys yritystoiminnalle 

 

Vaikka kansainvälinen yrittäjyyden vertailu on vaikeaa, näyttäisi siltä, että 

maiden välillä on eroja yrittäjyyden suhteen. Maakohtaiset erot vaihtelevat 

kuitenkin sen mukaan, mitä yrittäjyyden mittareita on käytetty. Esimerkiksi 

joissakin maissa suuri määrä yrityksiä tulee ja poistuu markkinoilta 

nopeasti ja tehokkaasti, mikä parantaa talouden kykyä allokoida resursseja 

kilpailevien käyttökohteiden välillä. Samalla tavoin joissakin maissa 

kehittynyt riskisijoitustoiminta tarjoaa erinomaisen jalustan yrittäjyydelle. 

(OECD 1998, s. 49) 

 

Yhdysvaltoja pidetään yrittäjyyden luvattuna maana. Paljolti tässä on 

kysymys asenteesta yrittäjyyteen mutta myös alueen merkityksestä 

yritystoiminnalle. Yhdysvallat on yrittäjyyden kannalta alue, jossa on 

erittäin toimivat pääomamarkkinat, suhteellisen toimiva yritysverotus ja 

riittävän suuret lähimarkkinat. ICT-alalla Yhdysvaltojen keulakuvana ovat 

Silicon Valley ja sen kaltaiset osaamiskeskittymät, jotka ovat 

kansainvälisesti ainutlaatuisia ja jotka houkuttelevat maailman parhaat 



 67

osaajat. Yrittäjyysaktiivisuudessa maiden välillä on todettu merkittäviä 

eroja, mutta yrittäjyysaktiivisuuden ja kansallisen talouskasvun välinen 

yhteys on moni mutkaisempi ongelma, johon ei vielä ole yksiselitteistä 

vastausta löydetty (Reynolds et. al 2001, s. 4-5). 

 

Paitsi maiden välillä, yrittäjyysaktiivisuus on usein myös maiden sisällä 

hyvin erilaista eri alueilla. Maissa on usein yrittäjyyden keskittymiä, vaikka 

yrittäjyys muutoin ei olisi kovin suosittua. Yrittäjyysaktiivisuus liitetään 

hyvin usein kulttuurisiin tekijöihin. On luonnollista, että muiden tekijöiden 

pysyessä samankaltaisina, alueella, jossa yrittäjyyttä pidetään ihailtavana 

eli jossa vallitsee yrittäjämyönteinen kulttuuri-ilmasto, yrittäjyysaktiivisuus 

on korkeampi, kuin alueella, jossa yrittäjyyttä ei arvosteta. (OECD 1998, s. 

49-50) 

 

Suomi on juuri tällainen matalan yrittäjyysaktiivisuuden maa, jossa 

kuitenkin pohjanmaalaisia pidetään yleisesti muita yritteliäämpinä. Tämä 

on myös mm. Pitkäsen ja Vesalan tutkimuksessa todistettu paikkansa 

pitäväksi (Pitkänen – Vesala 1996, s. 2-3). Julkisella vallalla on 

yrittäjyyden edistämisessä erittäin merkittävä rooli erityisesti puitteiden 

luomisen kannalta. ”Hallitukset eivät voi tehdä yrityksestä 

menestyksellistä, mutta ne voivat tehdä menestymisen vaikeaksi” toteaa 

professori Bert Twaalfhoven, The European Foundation for 

Entrepreneurial Researchin johtaja (Teollisuus ja Työnantajat 1999, s. 16). 

Niiden tekijöiden määrittäminen, jotka aiheuttavat sen, että jokin alue on 

yrittäjyysmyönteisempää kuin jokin toinen, on kuitenkin vaikeaa. Arvot ja 

asenteet esimerkiksi ovat tiettyjen alueiden ihmisissä niin syvällä, etteivät 

he itsekään niitä tunnista, mutta heidän käytöksensä osoittaa niiden olevan 

olemassa. 

 

Kun tarkastellaan alueellisuutta sen yritystoiminnalle tarjoamien 

mahdollisuuksien kannalta, ei ole oleellista kysyä, mikä saa yksittäisen 

yrityksen menestymään, vaan oleellisempaa on arvioida, mitkä asiat 
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edesauttavat yritysyhteisöä menestymään (Kolehmainen 2001, s.110-111). 

Vaikka tässä tutkimuksessa ei tarkastella yritysten menestymistä 

alueellisesti, on kysymys silti sama, kun ajatellaan alueiden vaikutusta 

yrittäjyydelle. 

 

Yritysten miettiessä toimintansa laajentamista, on mahdollisuuksia joko 

laajentaa toimintaa niillä alueilla, joilla jo toimitaan, tai sitten laajentaa 

toiminta uusille alueille. Se, että harkitaan muita alueita, on seurausta 

siihen, että nykyisillä toiminta-alueilla ei ole tarjottavanaan riittävästi 

resursseja. Tämän tutkimuksen aiheena ei ole selvittää sivukonttoreiden tai 

tytäryhtiöiden toimintaedellytysten parantamista, mutta yritysten 

etabloitumiskriteerit muille paikkakunnille kertovat siitä, millaiset seikat 

vaikuttavat yritysten alueen valitsemisessa.  

 

Sanna Taalikka Ja Sanna Sundqvist (2000) ovat tutkineet IT-alan yritysten 

sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä tutkimuksessaan ”IT-alan yritysten 

etabloitumiskriteerit: Case teknologiakeskukset”. Tutkimuksen mukaan IT-

alan yritysten harkitessa etabloitumista uudelle alueelle, tärkeimpänä 

kriteerinä on työvoiman saanti, sen jälkeen asiakkaat, työntekijöiden 

elämänlaatu ja vapaa-aika, alueellinen sijainti, kulkuyhteydet, markkina- ja 

kilpailutekijät ja verkostoituminen.  

 

On luonnollisesti eri asia, kun olemassa oleva yritys laajentaa toimintaansa 

verrattuna uuden yrityksen perustamista. Riittävä työvoiman saanti ja 

työntekijöiden viihtyvyys ovat myös uusien yritysten perustamisen 

kannalta merkittäviä asioita, mutta eivät kuitenkaan välttämättä niin 

merkittäviä, kuin em. tutkimuksessa havaittiin. Työvoiman saanti on osa 

yrityksen perustamista harkitsevan henkilön objektiivista todellisuutta, 

mutta huomattavan suuri merkitys yrityksen perustamisessa on myös 

henkilön subjektiivisella todellisuudella11. Olemassa olevan yrityksen 

                                                 
11 Ks. kappale 2.3.1. Huuskosen malli 
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etabloituminen on paljon objektiivisempi prosessi, jossa lasketaan eri 

alueiden hyviä ja huonoja tekijöitä yhteen ja valitaan yrityksen kannalta 

paras kokonaisuus. 

 

Jokaisella menestyvällä alueella on oma syntyhistoriansa ja polkunsa, jota 

ei useinkaan ole mahdollista muiden toimesta imitoida, mutta joitakin 

sellaisia seikkoja, joiden olemassaolo on vaikuttanut menestyksekkäiden 

osaamiskeskittymien syntyyn, voidaan erotella. Tällaisia asioita ovat 

hallituksen aluepolitiikka, julkinen tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoitus 

ja sen alueellinen kohdentaminen, alueellinen teknologiapolitiikka, 

teknologiaintensiivisten uusien tuotteiden julkisen kysynnän 

synnyttäminen, elinolosuhteet, koulutetun työvoiman saatavuus, 

teknologiakeskusten olemassaolo, suuryritysten olemassaolo ja niiden 

suhtautuminen pieniin teknologiayrityksiin, avainhenkilöiden olemassaolo 

ja roolit sekä suurten organisaatioiden hajauttamistoiminta ja sen 

kohdentuminen (Salmi et. al 2001, s. 63). 

 

Menestyvissä osaamiskeskittymissä12 voidaan löytää myös sellaisia sisäisiä 

piirteitä, joiden voidaan katsoa olevan menestymisen kannalta 

merkityksellisiä. Näitä piirteitä ovat joustavuus (laajat tuotevalikoimat, 

aktiivinen kyky muunteluun, joustavat työvoimamahdollisuudet), 

kollektiivinen tehokkuus (erikoistuminen ja koordinointi, jossa 

vertikaalisen tuotantoketjun kaikki osatekijät ovat samalla alueella), 

kilpailu ja yhteistyö (samoilla markkinoilla toimivat yritykset pystyvät 

myös yhteistyöhön), endogeeninen aluekehitys (alueen avaintoimijat 

osallistuvat integroituneesti alueen kehittämiseen), liiketoiminnan 

yhteisölliset piirteet (liiketoimintoihinkin liittyvää käyttäytymistä ohjaavat 

yhteisölliset normit ja odotukset), kompetentti yrittäjyys (yrittäjiksi ryhtyy 

taitavia ja päteviä henkilöitä), työvoima (laadukasta, osaavaa ja joustavaa, 

joka on alueellisesti erikoistunutta ja jota erilaisten tietojen ja taitojen 
                                                 
12 Kolehmainen käyttää ”Industrial district” –käsitteestä suomennosta ”tuotannollinen 

alue”, kun tässä tutkimuksessa käytetään käsitteestä ”osaamiskeskittymä” –sanaa. 
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yhteisöllinen välittäminen vahvistaa) sekä julkisen vallan rooli (palveluiden 

tarjonta, aktiivinen toiminta eri intressiryhmien yhdistämisessä). 

(Kolehmainen 2001, s. 111-113) 

 

Osaamiskeskittymän synnyttäminen on erittäin monimutkainen, vaikea ja 

pitkä prosessi, jota ei ole mahdollista toteuttaa minkään intressiryhmän 

toimesta yksin, vaan siihen tarvitaan niin kansallisia, alueellisia kuin 

paikallisiakin ponnisteluita. Koska maailma kuitenkin näyttää suosivan 

osaamiskeskittymiä, ei minkään alueen kannata jäädä odottamaan, vaan 

etsiä se osa-alue, jossa ollaan suhteellisesti parhaita ja yhteen hiileen 

puhaltamalla hyödyntää tuota osa-aluetta koko alueen hyvinvoinnin 

edistämiseksi. 

 

4.2 Alueiden kilpailukyky 

 

Eri alueiden taloudellinen menestys ja menestykseen tarvittavat voimavarat 

vaihtelevat huomattavasti alueellisesti. Alueiden kilpailukyvyllä 

tarkoitetaan sitä taloudellista toimintaympäristöä, jonka jokin alue 

muodostaa taloudelliselle toiminnalle. Alueiden kilpailukykyä ei voi 

käyttää mittarina, jonka mukaan alueilla on kyky kilpailla keskenään 

rajallisista voimavaroista. Vaikka alueet käytännössä kilpailevat 

esimerkiksi osaavista työntekijöistä ja investoinneista, ei pitkän aikavälin 

menestys voi perustua keskinäiseen kilpailuun. (Huovari et. al 2001, s.1-4) 

 

Alueellisen kilpailukyvyn mittaaminen on vaikeaa siitä syystä, että 

alueiden menestykseen vaikuttaa lukematon määrä eri tekijöitä. 

Menestykseen vaikuttavat kaikki alueen toimijat, sen asukkaat, yritykset, 

yhteisöt ja julkinen valta. Myös alueen sijainnilla ja luonnonvaroilla on 

suuri merkitys. Alueet eivät toimi eristyksissä, vaan alueiden 

menestymiseen vaikuttaa merkittävästi maan muiden alueiden ja 

ulkomaiden vaikutus. Kaiken lisäksi menestymisen edellytykset muuttuvat 
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ajan kuluessa ja jonakin aikana menestyksekäs alue voi olla huonossa 

kilpailuasemassa esimerkiksi teknologisen kehityksen muuttaessa 

menestymisen vaatimuksia. (Huovari et. al 2001, s. 4) 

 

Huovari, Kangasharju ja Alanen ovat toteuttaneet viimeisimmän Suomessa 

julkaistun alueiden kilpailukykyvertailun Kilpailukykyindeksin mukaan 

kilpailukykyisimmät seutukunnat Suomessa ovat nimen omaan suurimmat 

kaupunkikeskukset ja erityisesti yliopistokaupungit. Näillä alueilla 

korostuu erityisesti inhimillinen pääoma ja lisäksi yliopistojen ja niiden 

lähelle syntyneen yritystoiminnan kohottama innovatiivisyys. 

Keskittyminen on näillä alueilla luonnollisesti suurta ja 

kaupunkikeskuksiin on hyvät liikenneyhteydet. Huomattavaa on, että 

kaikki neljä hyvän kilpailukyvyn edellytystä kasaantuu useimmiten 

samoille seutukunnille, mikä tukee osaamiskeskittymiin perustuvaa 

kilpailukykyajattelua. (Huovari et. al 2001, s. 21-36) 

 

4.3 Yrittäjyyden alueellinen edistäminen  

 

Yritysten ja alueiden kilpailukyky ja menestys kietoutuvat yhteen varsin 

voimakkaasti. Yhteys johtuu toisaalta siitä, että kilpailukykyiset ja 

menestyvät yksityiset yritykset generoivat hyvinvointia ja menestystä koko 

sijaintialueelle ja toisaalta siitä, että yrityksen sijaintialue, paikallinen 

toimintaympäristö, voi edesauttaa yrityksen kilpailukyvyn kehittymistä ja 

siten sen menestymistä markkinoilla. Tämä yritysten ja alueiden välinen 

”kohtalonyhteys” on kuitenkin tavallaan epäsymmetrinen, koska alue ei voi 

menestyä ilman jollakin tavalla menestyviä yrityksiä, mutta yrityksiä on 

noussut menestykseen mitä erilaisemmista paikoista ja 

toimintaympäristöistä. (Kolehmainen 2001, s. 89) 

 

Alueellisen kilpailukyvyn parantaminen ja yrittäjyyden alueellinen 

edistäminen ovat siis vahvassa yhteydessä toisiinsa. Paras asia, mitä jokin 
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alue tai seutukunta voi siis tehdä, on tukea alueellista yrittäjyyttä ja luoda 

sille sellainen toimintaympäristö, joka edesauttaa yritystoiminnan 

menestystä ja näin parantaa koko seutukunnan hyvinvointia.  

 

Edellä on todettu yrittäjyyden edistämisen tapahtuvan joko yrittäjyyden 

edellytyksiä parantamalla tai henkilötekijöihin vaikuttamalla13. 

Henkilötekijöihin vaikuttaminen tapahtuu yrittäjyyskasvatuksen kautta14. 

Huuskosen prosessimallissa henkilön objektiivinen todellisuus käsittää 

henkilön työtilanteen, sosiaalisen marginaalisuuden, yksittäiset tapahtumat 

sekä ympäristön yrittäjämyönteisyyden. Objektiivisella todellisuudella 

Huuskonen tarkoittaa nimenomaan sitä ympäristöä, missä yrittäjyyttä 

harkitseva toimii (Huuskonen 1992, s. 84-87). Tämä todellisuus on se, 

johon on mahdollista ulkoisin toimin vaikuttaa. 

 

Yrityskanta ja yritysten toiminnot muovaavat alueellisia olosuhteita, millä 

on vaikutusta koko alueen kilpailukykyyn ja toisaalta kilpailukykyinen alue 

muodostaa yrityksille hyvän paikallisen toimintaympäristön, joka tukee 

niiden perusliiketoimintaprosesseja, innovaatiotoimintaa, kasvua ja 

laadullista kehittymistä (Kolehmainen 2001, s. 124). Yrittäjyyden 

alueellinen edistäminen luomalla edulliset olosuhteet yrittäjyyden kannalta 

on toinen tapa edistää yrittäjyyttä. Edullisten olosuhteiden määritteleminen 

vaihtelee toimialoittain ja alueittain, mutta niiden tunnistaminen on 

ensimmäinen askel yrittäjyyden alueellisessa kehittämisessä. Tämän 

jälkeen on valittava ne konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla valittuja 

olosuhteita voidaan parhaalla mahdollisella tavalla parantaa. Yrittäjyyden 

alueellinen edistäminen näin on pitkäjänteinen prosessi, jossa 

suunnitelmallisuus on ensisijaisen tärkeää. Pysyviä tuloksia ei ole 

mahdollista saavuttaa lyhyillä projekteilla tai ohjelmilla, mutta ei 

myöskään minkään yksittäisen tahon toimesta ainoastaan, vaan 

pyrkimyksissä on yhdistyttävä niin paikallinen, alueellinen kuin 
                                                 
13 Ks. kappale 2.4. Yrittäjyyden edistäminen 
14 Ks. Kappale 2.4.2. Yrittäjyyskasvatus 
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kansallinenkin tahto. Yrittäjyyskasvatus on keino edistää yrittäjyyttä 

henkilötekijöihin vaikuttamalla. Myös ilmapiirin muuttaminen 

yritystoimintaa tukevaksi on yrittäjyyden edistämistä. 

 

Kauppa- ja teollisuusministeriö käynnisti vuoden 2000 alussa 

hallitusohjelmaan sisältyvän yrittäjyyshankkeen. Hallituskauden loppuun 

jatkuvan hankkeen tarkoituksena on edistää uusien yritysten syntyä sekä 

parantaa olemassa olevien yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edellytyksiä15. 

Hallituksen yrittäjyyshanke ei ole perustunut ohjelmiin vaan juoksevasti 

toteutettuihin konkreettisiin toimenpiteisiin, joiden avulla yrittäjyyttä ja 

yritystoimintaa on pyritty vauhdittamaan. Hankkeen 

projektisuunnitelmassa on yli 100 konkreettista toimenpidettä, joiden 

avulla pyritään saavuttamaan hankkeen tavoitteet. (Hallituksen 

yrittäjyyshanke, hankekuvaus [verkkojulkaisu], [viitattu 28.1.2002]) 

 

Yrittäjyyshankkeessa tarkastellaan yrityksen koko elinkaarta yrittäjän 

näkökulmasta. Toimenpiteitä suunnataan yrityksen menestymisen kannalta 

kriittisiin elinkaaren vaiheisiin. Hanke on jaettu viiteen osakokonaisuuteen: 

toimivat markkinat, yrittäjyys houkuttelevana uravaihtoehtona, yrittäjäksi 

ryhtyminen, yrityksen kriittiset ensimmäiset vuodet ja yrityksen kasvu. 

Tämän tutkimuksen kannalta olennaisia kohtia ovat toimivat markkinat, 

yrittäjyys houkuttelevana uravaihtoehtona sekä yrittäjäksi ryhtyminen. 

(Hallituksen yrittäjyyshanke [verkkojulkaisu], [viitattu 27.11.2001]) 

 

Toimivien markkinoiden kehittämisessä on keskitytty julkisen 

palvelutuotannon avaamiseen kilpailulle sekä verotuksen ja 

kilpailuneutraalisuuden parantamiseen. Julkisen palvelutuotannon 

avaaminen on  antanut kunnille mahdollisuuksia käyttää palveluiden 

tarjoamiseen entistä enemmän myös yksityisiä palveluntarjoajia. Tämä on 

Suomessa erityisen tärkeää, koska nimenomaan naisyrittäjyys on suomessa 
                                                 
15 Ks. Kappale 2.4. Yrittäjyyden edistäminen ja 2.4.1. Yrittäjyyden edistäminen 

kansantaloudessa 
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heikolla tolalla ja vahvasti julkisen palvelutuotannon alaisuudessa olevat 

sosiaali- ja terveyspalvelualat ovat naisvaltaisia (Arenius-Autio 2000, s.6). 

Verotus on toinen asia, josta Suomea on moitittu ja vaikka kansainvälisesti 

verokantamme ovat samalla tasolla kuin muissakin maissa, 

yritysverotuksen jakautuminen pääoma- ja ansiotulon kesken alkavan 

yrittäjän kannalta epäedullisesti vaikuttaa negatiivisesti yrittäjyyteen 

(Arenius-Autio 2000, s.5-6). Suunnitteilla on merkittäviä parannuksia 

yrittäjyyden houkuttelevuuden edistämiseksi. Edellä mainitut muutokset 

vaikuttavat nimenomaan parantaen markkinoiden toimivuutta yrittäjyyden 

näkökulmasta. (Hallituksen yrittäjyyshankkeessa tehdyt toimenpiteet 

[verkkojulkaisu], [viitattu 27.11.2001]) 

 

Yrittäjyys houkuttelevana uravaihtoehtona –osakokonaisuudessa 

tarkastellaan koulutusjärjestelmän roolia yrittäjyyden edistämisessä,  

pyritään lisäämään yrittäjyysmyönteisyyttä ja –aktiivisuutta sekä kehitetään 

uusosuustoimintaa. Koulutuksessa on pyritty kaikilla tasoilla lisäämään 

yrittäjyyteen liittyvää opetusta. Yrittäjyysmyönteisyyttä on pyritty 

lisäämään alueellisilla yrittäjyyspäivillä. Yrittäjyyspäivät nähdään 

alueellisina voimanponnistuksina yrittäjyyden edistämiseksi, joissa kootaan 

alueen yrittäjiä ja päätöksentekijöitä yhteen pohtimaan mahdollisuuksia 

alueen yritystoiminnan edistämiseksi. Yrittäjyysasenteet vaihtelevat 

Suomessa alueittain hyvinkin merkittävästi ja on tärkeää löytää kullekin 

alueelle oikea tapa edistää yrittäjämyönteistä ajattelua (Pitkänen-Vesala 

1996, s. 115-117). Uusosuustoiminnan tarkoituksena on helpottaa 

osuuskuntien perustamista ja hallinnointia, jolloin osuuskuntamuodon 

käyttökelpoisuus yritystoiminnassa lisääntyisi. (Hallituksen 

yrittäjyyshankkeessa tehdyt toimenpiteet [verkkojulkaisu], [viitattu 

27.11.2001]) 

 

Yrittäjäksi ryhtymisen osakokonaisuudessa toimenpiteet on jaettu 

liiketoiminnan siirtämiseen ja uudelleen aloittamiseen, yrittäjän 

sosiaaliturvaan ja neuvontapalvelujen kehittämiseen. Liiketoiminnan 
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siirtäminen ja uudelleen aloittaminen on tehty aiempaa helpommaksi 

tavoitteena näin lisätä tällä tavoin yrityksen perustamista harkinneiden 

yrittäjyysaktiivisuutta. Yrittäjän sosiaaliturvan parantaminen on erittäin 

tärkeä tavoite, sillä vaikka Suomessa työntekijöiden sosiaaliturva on hyvin 

kattava, on se yrittäjillä merkittävästi heikompi (Arenius-Autio 2000, s. 5). 

Neuvontapalveluissa on tavoitteena yhden luukun periaatteella toimivien 

TE-keskusten yrityspalvelupisteiden toiminnan tehostaminen. Niihin ollaan 

yhdistämässä keksintöasiamiespalvelut ja  naisyritysneuvojan palvelut sekä 

lisäämässä teknologia-asiamiehiä. (Hallituksen yrittäjyyshankkeessa tehdyt 

toimenpiteet [verkkojulkaisu], [viitattu 27.11.2001]) 

 

Ohjelmassa on valittu myös kahdeksan erityistä painopistealuetta, jotka 

koetaan yrittäjyyden kannalta erityisen ongelmallisiksi. Painopistealueet 

ovat: julkisen palvelutuotannon avaaminen kilpailulle mukaan lukien 

sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutusjärjestelmän rooli yrittäjyyden 

edistämisessä, liiketoiminnan siirtäminen, teknologia- ja tietointensiiviset 

uudet yritykset, yrittäjän sosiaaliturvakysymykset, yritystoimintaan liittyvät 

hallinnolliset ym. rasitteet, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus sekä 

tieto- ja muun teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa. (Hallituksen 

yrittäjyyshanke, hankekuvaus [verkkojulkaisu], [viitattu 28.1.2002]) 

 

Kansallinen tahtotila yrittäjyyden edistämisessä on olemassa. On kuitenkin 

mahdotonta edistää yrittäjyyttä alueellisesti ilman alueellista ja paikallista 

tahtotilaa. Ohjelmia on helppo toteuttaa ainoastaan toteuttamisen vuoksi, 

mutta jos niiden avulla halutaan saada konkreettisia tuloksia, on 

sitoutuminen tapahduttava koko ketjussa. Valtio tarjoaa mahdollisuudet 

yrittäjyyden kehittämiseen ja on alueiden sekä paikallisten toimijoiden 

käsissä se, miten alueellisesti sitoudutaan tavoittelemaan yrittäjyyden 

edistämiselle asetettuja tavoitteita. 

 

Yrittäjyyshankkeen alueellinen ulottuvuus on toteutettu yhteistyössä 

alueellisten TE-keskusten kanssa. Jokaisella Suomen 15 TE-keskuksella on 
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ollut oma alueellinen yrittäjyyshankkeensa yhteistyössä alueen muiden 

toimijoiden kanssa. Lisäksi on järjestetty edellä mainittuja alueellisia 

yrittäjyyspäiviä, joiden teemat on pyritty suuntaamaan alueen omien 

intressien ja hankkeen ajankohtaisten kysymysten mukaan. (Hallituksen 

yrittäjyyshanke, hankekuvaus [verkkojulkaisu], [viitattu 28.1.2002]) 

 

Erityisen positiivista hallituksen yrittäjyyshankkeessa on se, että 

yrittäjyyden merkitys on Suomessa ymmärretty ja sen edistämiseksi on 

ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin. Niin kuin aiemmin on useaan 

kertaan mainittu16, vaikeutena yrittäjyyden edistämisessä on se, että 

yrittäjyysmotivaatioon vaikuttavat tekijät ovat niin syvällä ihmisten 

käytöksessä, että on vaikeaa saada välittömiä tuloksia mistään hankkeista. 

Hallituksen yrittäjyyshankkeessa on kuitenkin toteutettu konkreettisia 

toimenpiteitä juuri niiden osa-alueiden parantamiseksi, jotka on koettu 

yrittäjyyden kannalta kaikkein tärkeimmiksi17. Tehdyt toimenpiteet tulevat 

varmasti kantamaan nykyistäkin tuottoisampaa hedelmää tulevaisuudessa 

ainakin jos yrittäjyyden edistämistä jatketaan vielä hankkeen päättymisen 

jälkeenkin.  

 

4.4 ICT-alan yrittäjyyden alueellinen edistäminen  

 

ICT-alan yrittäjyyden edistäminen on yrittäjyyden edistämistä tietyllä 

valitulla osaamisalueella. Toisaalta ICT-ala on siitä poikkeuksellinen 

toimiala, että sillä on vaikutuksia myös muille toimialoille ja näin ollen 

ICT-alan yrittäjyyden kehittymisestä hyötyvät myös muut toimialat ja näin 

se vaikuttaa koko alueen yritystoiminnan kehittymiseen ja sitä kautta 

alueen kilpailukyvyn kehittymiseen18. ICT-toimiala on kuitenkin hyvin 

laaja ja jos toimialaa pyritään kehittämään kokonaisuudessaan, voidaan 

                                                 
16 Ks. Esimerkiksi kappale 2.5. Yhteenveto 
17 Ks. kappale 5.1 Yrittäjyys Suomessa 
18 Ks. kappale 3. ICT-toimiala 
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hukata suuri määrä resursseja saavuttamatta merkittäviä tuloksia. Jos 

pyritään auttamaan kaikkia, voidaan päätyä siihen, ettei auteta ketään. Jos 

keskitytään kehittämään jotakin kapeaa sektoria ICT-alalla, jää välitön 

vaikutus muille toimialoille vähäisemmäksi, mutta toisaalta on mahdollista 

saavuttaa hyviä tuloksia näiden toimialojen yritysten menestyksen kautta ja 

se luo hyvinvointia koko alueelle. Fokuksen valitseminen ja resurssien 

oikea kohdentaminen ovat siis avainasemassa ICT-alan yrittäjyyden 

alueellisessa edistämisessä. 

 

Nykymuodossaan ensimmäinen ICT-alan osaamiskeskus on Stanfordin 

yliopiston yhteyteen Yhdysvaltojen länsirannikolle vuonna 1948 perustettu 

Stanford University Industrial Park. Tästä alkunsa saaneen Piilaakson 

(Silicon Valleyn) kehittyminen on tehnyt teknologiakeskuksista kaikkia 

kehittäjätahoja kiinnostavan konseptin. Teknologiakeskuksia on sittemmin 

perustettu valtavasi niin Yhdysvalloissa kuin 1970-luvulta lähtien myös 

Euroopassa. Piilaakson esimerkki on poikinut valtavasti jäljittelijöitä, mutta 

se, mikä on toiminut Kaliforniassa ei välttämättä toimi muualla 

maailmassa. (Anttiroiko 2001) 

 

Erilaisia strategioita ICT-alan osaamiskeskittymän muodostamiseksi on 

Anttiroikon mukaan kolme. Nämä ovat julkisen rahoituksen suuntaaminen 

alkavaan yritystoimintaan, merkittävät infrastruktuuri-investoinnit sekä 

tutkimus- ja tuotekehitysstrategia. Kaikkia näitä strategioita on koeteltu 

ympäri maailmaa, mutta selkeää yhtä ainoaa oikeaa menestyksen reseptiä 

ei olla löydetty. Yhteisenä ongelmana osaamiskeskittymissä on löydetty 

kaupallistaminen, eli vaikka jokin idea syntyy jossakin 

osaamiskeskittymässä, sitä ei välttämättä pystytä kaupallistamaan samassa 

paikassa. (Anttiroiko 2001) 

 

Joillakin alueilla on poikkeuksellisen edulliset olosuhteet jonkin tietyn 

toimialan toiminnalle. Olosuhteiden edullisuus on seurausta jonkin 

tarvittavan resurssin hyvästä tarjonnasta. Resurssi voi olla esimerkiksi 
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osaava henkilökunta tai raaka-aine. Jokin toinen alue puolestaan on muita 

edullisemmassa asemassa markkinoiden saavuttamisen suhteen. Yhä 

voimakkaampi erikoistuminen saattaa johtaa siihen, että tietyt alueet 

erikoistuvat tuotekehitykseen ja alkutuotantoon, minkä toiminnan hedelmät 

kannetaan siellä, missä yritysten pääkonttorit sijaitsevat. Tuottojen 

keskittyminen sinne, missä markkinointi hoidetaan ja pääkonttori sijaitsee 

parantaa niiden alueiden asemaa samalla, kun ne alueet, joissa varsinainen 

kehitystyö tehdään, joutuvat kilpailemaan entistä niukemmilla resursseilla. 

Tällainen kehitys ei luonnollisesti ole eduksi koko taloudelle, mistä syystä 

alueellisia ponnisteluja tuetaan ja alueen oman yritystoiminnan edistäminen 

on oltava toiminnan fokuksista tärkeimmällä sijalla.  

 

Yksi kehityshankkeiden yhteinen ongelma on ollut liian suuri 

byrokraattisuus. Yhdysvalloissa ja Euroopassa hankkeiden taustalla on 

usein alue- ja paikallishallinnon viranomaiset. Osaamiskeskittymien 

kehitys nivoutuu erittäin tiiviisti yleisiin aluekehitystä puitteistaviin 

tekijöihin. Kaupunkien hallintasuhteet, verkostot ja kyky hoitaa sosiaalisia 

ongelmia ovat muodostumassa yhä kriittisemmiksi kehitystekijöiksi. 

Piilaakson malli ei sovellu hyvin ei-amerikkalaisen keskittymän 

taloudellisiin ja kulttuurillisiin lähtökohtiin ja se on lisäksi tuonut 

mukanaan myös ongelmia varsinkin korkean kustannustason, 

ruuhkautumisen, segregoitumisen ja sosiaalisten suhteiden köyhtymisen 

muodoissa. Tulevaisuudessa huomioon otettavia seikkoja ovat pehmeät 

kehittämisalueet, kuten käyttäjälähtöiset sovellukset, sosiaaliset 

innovaatiot, tasapainoinen monitasohallinnan kulttuuri, osallisuus, 

turvallisuus, miljöötekijät ja kestävä kehitys. Nämä tekijät voivat hyvinkin 

muodostua käänteentekeviksi vahvuuksiksi siinä vaiheessa, kun 

merkittäviä eroja eri kasvukeskusten välille ei globaalisti enää synny 

infrastruktuurin tasossa, koulutetun työvoiman hinnassa ja ICT-alan 

keskittymien fasiliteettien laadussa. (Anttiroiko 2001) 
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Suomalainen malli yritysten kansainvälistymisessä on rakentaa vahva 

tekninen osaaminen ylivoimaiseksi jollakin kapealla sektorilla, jonka 

kansainvälinen markkinajohtajuus pyritään saavuttamaan. Nopeasti 

leviävät globaalit yritykset toimivat kuitenkin päinvastoin; ensin valitaan 

sopiva markkina ja rakennetaan vahva kansainvälistä kokemusta omaava 

tiimi, minkä jälkeen vasta aletaan hakea koko maailman alueelta sopivia 

teknologioita näiden markkinoiden saavuttamiseksi. Tällaisen ”globaalin 

yrityksen” tavoitteena on rakentaa globaali skaalaetu, tunnettuus ja 

tehokkuus valitulla markkinalla. Kun tällainen yritys kohtaa suomalaisen 

huipputeknologiayrityksen, ei suomalaisella yrityksellä ole aluksi mitään 

syytä huoleen, sillä sen vuosia kehitelty teknologia on täysin ylivoimainen 

globaaliin kilpailijaansa verrattuna. Globaali yritys kasvaa kuitenkin 

nopeasti ja sen on mahdollista hakea parasta teknologiaa koko maailman 

alueella ja yhdistellä niitä sopivassa määrin, minkä lisäksi sen markkinat 

ovat jo valmiiksi globaalit. Hyvin nopeasti suomalainen pitkään alalla 

toiminut huipputeknologiayritys huomaa olevansa altavastaajana, kun 

globaali kilpailija tekee siitä ostotarjouksen, tarjoaa yhteistyötä tai rekrytoi 

yrityksen avainhenkilöitä vieden teknologisen osaamisen mukanaan. 

Suomalaisen yrityksen vaihtoehdoiksi jää joko sulautua ”raaka-aineeksi” 

osana globaalia kasvuyritystä, tai tehdä yritys nopeasti yhteensopivaksi 

globaaliin markkinaan. Tulevaisuuskuva on melko synkkä, mutta ei 

onneksi välttämättä ainoa mahdollinen. (Handelberg 2002, [video]) 

 

4.5 Yhteenveto 

 

Yritysten ja alueiden menestys on vahvasti sidoksissa toisiinsa. 

Yrittäjyyden edistäminen on alueellisen kehittämisen kannalta 

avainasemassa, koska yritysten hyvinvointi luo hyvinvointia koko alueelle. 

Vaikka menestyviä yrityksiä on syntynyt hyvinkin erilaisista 

toimintaympäristöistä, menestyvät yritykset eivät voi jäädä sellaisille 

alueille, jossa niiden toimintaedellytykset eivät ole parhaat mahdolliset. 
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Kun yritys kasvaa ja alkaa menestyä, ei päätöksenteossa ole useinkaan 

mukana tunnetta, vaan päätökset tehdään hyvin rationaalisesti. Tästä syystä 

alueiden on pystyttävä takaamaan yrityksille riittävän hyvät 

toimintaedellytykset myös kasvuvaiheessa, jotta ne eivät lähtisi alueelta 

muualle. 

 

Usein yritystä perustettaessa ei mietitä sitä, minne yritys perustetaan, vaan 

se perustetaan sille alueelle, jossa perustajat elävät. Alueet voivat kuitenkin 

rohkaista yrittäjyyteen ja saada aikaan sen, että yrittäjyyttä harkitsevat 

henkilöt saavat sysäyksen yrityksen perustamiseen. Alueen merkitys 

korostuu yritystoiminnan kehittyessä ja vain ne alueet, jotka pysyvät 

riittävän kilpailukykyisinä, voivat tarjota myös menestyville yrityksille 

riittävän hyvän toimintaympäristön. Alueiden kehitys on siis kierre, jolla 

on joko positiivinen tai negatiivinen suunta sen mukaan, onko alue 

kiinnostava yrittäjyyden kannalta vai lähtevätkö paikalliset menestyvät 

yritykset muualle.  

 

5 ICT-ALAN YRITTÄJYYS SUOMESSA JA 
ETELÄ-KARJALASSA 

 
Yrittäjyyshän on hirveää. Normaalipalkan eteen pitää tehdä hurjasti töitä. 

Yrittäminen on pitkäjänteistä työtä ja siinä pitää olla ideoita. Jotkut ihmiset ovat niin 

epäsosiaalisia, että eivät tule työpaikoilla toimeen tai eivät koskaan valmistu 

koulusta ja joutuvat perustamaan oman yrityksen. On myös niitä dynaamisia ihmisiä, 

jotka ovat yrittäjiä omasta vapaasta tahdostaan. 

 

Tämä kommentti kuvaa erinomaisesti sitä, miten suomalaiset suhtautuvat 

yrittäjyyteen. Periaatteessa uskotaan, että yrittäjyyteen on olemassa hyvät 

mahdollisuudet, mutta silti yrittäjyys koetaan kummalliseksi tavaksi 

hankkia elantonsa. Yrittäjien itsensä suhtautuminen yrittäjyyteen voi joskus 

olla hyvinkin negatiivista johtuen nimenomaan yleisen ilmapiirin 

vaisuudesta yrittäjyyttä kohtaan. 
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ICT-alalla ei ole oikein mahdollisuuksia pärjätä ainoastaan Etelä-Karjalan tai 

Suomenkaan markkinoilla, mutta on vaikea sanoa, mikä tuote tai idea pärjää 

tarpeeksi hyvin. Tällä hetkellä [kesällä 2001] rahoituksen saanti suoraan 

kansainvälisille markkinoille suuntaavaan yritykseen on mahdotonta. On pakko edetä 

portaittain ja näyttää pärjäävänsä ennen siirtymistä suuremmille markkinoille. 

 

Varsinkin 1990-luvun lopun IT-huumassa unohdettiin se tosiasia, että koko 

ICT-toimiala on erittäin nuori ja koska ei ollut olemassa malleja siitä, 

miten toimiala kehittyy, tehtiin utopistisia arvauksia uudesta taloudesta ja 

vallankumouksellisista ansaintamalleista. ICT-alalla pätevät kuitenkin 

samat talouden peruslait kuin muillakin toimialoilla, mutta toimiala on 

edelleen nuori ja sen kehitystä on edelleen vaikea ennustaa. Ongelmana 

ICT-alalla on se, että sen ansaintamalli poikkeaa perinteisistä toimialoista 

siinä, että ICT-alan tuotteiden arvo kasvaa sitä suuremmaksi, mitä 

enemmän niillä on käyttäjiä19. Se, mikä sovellus lyö markkinoilla läpi on 

kuitenkin edelleen hyvin vaikeaa ennustaan etukäteen.  

 
ICT-alalla maailmanlaajuisesti ollaan enemmän alkuvaiheessa kuin 

kyllästysvaiheessa. Koska tulevaisuudessa kaikkialla käytetään 

informaatioteknologiaa niin osaajia tullaan tarvitsemaan vielä enemmän. 

 

ICT-alalle on erittäin helppoa ryhtyä yrittäjäksi. Tarvittava laitteisto löytyy 

suurimmalla osalla suomalaisista jo valmiiksi ja periaatteessa internetin 

välityksellä markkina-alue on heti mahdollista rakentaa koko maailman 

laajuiseksi. Vaikka ICT-alan lama onkin tyhjentänyt turhat odotukset 

yritysten pörssikursseista ja samalla keventänyt yksityissijoittajien 

lompakoita, ei ICT-ala ole todellakaan katoamassa mihinkään, vaan vasta 

hahmottamassa muotoaan. 

 
ICT-alalla opittiin nousukauden aikana siihen, että rahaa tuli vaikka ei ollut 

asiakkaita. Näistä opituista toimintamalleista pitää päästä eroon. 

 

                                                 
19 Ks. Kappale 3.3.7 Markkinat 
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ICT-alan nousukauden myötä Suomeen syntyi pääomasijoittajien verkosto, 

joka tarjosi rahaa ideoille ja odotetuille tuotoille varsin auliisti. Nykyisin 

tilanne on toisenlainen ja pääomasijoittajat ovat erittäin tarkkoja omista 

rahoistaan. Tämä on ICT-alalle vain hyvä asia, koska yritysten on todella 

mietittävä oma liiketoimintansa kuntoon ja mikä kaikkein tärkeintä, saatava 

aikaan todellista kassavirtaa, ennen kuin pääomasijoittajat ovat valmiita 

rahoittamaan yritysten kasvua. Samalla myös pääomasijoittajien oma 

osaaminen on kasvanut ja niillä on huomattavasti enemmän tarjottavanaan 

kuin 1990-luvulla. On myös otettava huomioon, että pääomasijoittaminen 

on Suomessa nuori toimiala, joka ICT-alan tavoin edelleen hakee 

muotoaan. Osin tästä syystä moni pääomasijoittaja teki virheellisiä arvioita 

ja ruokki ICT-nousukauden huumassa vääriä olettamuksia.  
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11. Kuvio. Toimipaikkojen määrän muutokset Suomessa ja Etelä-

Karjalassa vuosina 1993-1999 kaikilla toimialoilla sekä ICT-
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toimialoilla (Tilastokeskuksen verkkotilastot: Toimipaikat 

maakunnittain 1993-1999[verkkojulkaisu], [viitattu 16.3.2002]) 

 

Kuviossa 11 on verrattu IT-alan toimipaikkojen ja kaikkien alojen 

toimipaikkojen kehittymistä vuosien 1993 ja 1999 välillä. 

Tietoliikennealan sisältävää aineistoa ei ollut saatavissa ajanjaksolta, mistä 

syystä tilasto on ainoastaan IT-alalta. Kuviosta on havaittavissa, että 

erityisesti IT-alalla yritysten toimipaikkojen kasvu on ollut erittäin vahvaa. 

Etelä-Karjalan toimipaikkakehitys on kuitenkin lähtenyt laskuun jo muuta 

Suomea aikaisemmassa vaiheessa. Tämä ei ole kovin hyvä merkki, sillä 

vaikka ICT-alan toimipaikkojen määrä on laskenut vuosikymmenen 

vaihteessa muuallakin Suomessa, Etelä-Karjalassa ollaan tilastokeskuksen 

mukaan oltu laskussa jo aikaisemmin. 
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12. Kuvio. Yritysten toimipaikkojen suhteellisen tuottavuuden 

muutokset Suomessa ja Etelä-Karjalassa vuosina 1993-1999 
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kaikilla toimialoilla sekä ICT-toimialoilla (Tilastokeskuksen 

verkkotilastot: Toimipaikat maakunnittain 1993-

1999[verkkojulkaisu], [viitattu 16.3.2002]) 

 

Kuviossa 12 on vertailtu toimipaikkojen liikevaihdon / henkilö kehitystä 

kaikilla toimialoilla sekä IT-toimialalla koko Suomessa ja Etelä-Karjalassa. 

Kaikkien toimialojen tuottavuus on kehittynyt vahvasti ja tasaisesti, kun 

IT-alan tuottavuus on kehittynyt hitaammin, mutta kiihtyen. Etelä-

Karjalalle on tilaston mukaan ollut ominaista vaihteleva kehitys niin, että 

IT-toimialan ja kaikkein toimialojen kehitys on ollut toistensa peilikuvia. 

Tämä on varsin kiinnostavaa ja kuvaa sitä, ettei IT-toimialan kehitys vastaa 

muiden toimialojen kehitystä.  

 

5.1 ICT-toimiala Suomessa 

 

Suomi on teknologian ja tuotekehityksen luvattu maa. Suomalaisten 

yritysten kilpailukyky ja menestys perustuu hyvään tuotekehitykseen ja 

huipputeknologioiden hyödyntämiseen. Ongelmana Suomessa on hyvin 

usein markkinointi- ja myyntiosaaminen. Sanotaan, että hyvä myyjä myy 

huononkin tuotteen, mutta huono myyjä ei myy hyvääkään. Tämä on vaara, 

joka Suomea uhkaa. Aikanaan amerikkalaiset hakivat Afrikasta orjia 

puuvillapelloille, nyt he saattavat suunnata laivansa kohti Suomea ja lastata 

sen täyteen tuotekehitysinsinöörejä. Linus Torvaldsin kaltaiset nerot tuskin 

valittavat ajaessaan urheiluautolla Kalifornian auringossa, mutta 

kouluttajavaltio Suomi jää tässä pahasti tappiolle. Ilmiö on jo havaittavissa 

kansainvälisten yritysten saapumisena Suomeen joko oman konttorin, 

yritysoston tai allianssin kautta. Suomesta on vain vähän sellaista 

markkinaosaamista, jonka avulla yritykset voisivat menestyä 

kansainvälisillä markkinoilla hyödyntäen erinomaista teknologista 

osaamistaan. Nokia on sen onnistuneesti tehnyt, mutta muilla alan 

yrityksillä on ollut tässä huomattavia vaikeuksia. ICT-ala on toisaalta nuori 
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toimiala muuallakin kuin Suomessa, joten tässä saattaisi edelleen olla 

suomalaisten mahdollisuus. Haasteena onkin kehittää sellainen 

toimintamalli, jonka avulla Nokia-ilmiö voitaisiin toteuttaa Suomessa 

uudelleen. 

 
Harva yritys pystyy kasvamaan itsenäisesti kansainvälisille markkinoille, eikä ole 

mitään pahaa siinä, että myydään ja yhdistytään suurempaan yritykseen kasvun 

mahdollistamiseksi. 

 

ICT-alan yrittäjät ovat usein nuoria ja kun suuri kansainvälinen yritys tekee 

yrityksestä ostotarjouksen, on sitä usein vaikea vastustaa. Jos yritys 

myydään, sen lupaava kasvu Suomen kannalta kuitenkin loppuu ja siitä 

hetkestä lähtien yrityksen tuotot menevät ostajayrityksen kotimaahan. 

Asiassa on luonnollisestikin monta puolta, eikä millään maalla ole nykyisin 

varaa protektionismiin. Olisi kuitenkin kansantaloutemme kannalta hyvä, 

jos Nokian kaltaisia yrityksiä olisi enemmän ja suomalaiset yritykset 

valtaisivat markkinoita maailmalla sen sijaan, että suomalainen 

teknologiaosaaminen hyödynnetään muualta tulleiden yritysten toimesta. 

 
Osaava henkilökunta on vain yksi resurssi, joka ei yksinään riitä mihinkään. 

Tarvitaan hyviä liikeideoita ja innovaatioita. Kunnollisia innovaatioita ei synny kuin 

tiukassa markkinatilanteessa jossa kaikki nykyiset innovaatiot jo tunnetaan. Muuten 

syntyy samoja tunnettuja innovaatioita uudestaan ja uudestaan. Kilpailu on tärkeintä, 

sitä kautta syntyy tarve olla parempi kuin muut. Miten tehdä hyvä liiketoiminta 

innovaatiosta on hyvä kysymys, se oppi Suomesta puuttuu. Yleensä suuryritykset 

ottavat keksinnöt omaan käyttöönsä. Meiltä puuttuvat ne hyvät osaajat, jotka ovat 

löytäneet onnistumisen reseptin ja tietävät miten toimia. 

 

ICT-alan yrittäjyyttä on käsitelty jo aiemmin20. ICT-alan yrittäjän profiili 

poikkeaa perinteisten toimialojen yrittäjästä monessa suhteessa. Yksi 

ulkoinen piirre, joka usein erottaa ICT-alan yrittäjän muista on ikä. 

 

                                                 
20 Ks. kappale 3.3. ICT-alan yrittäjyys 
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Kyllä nuoruus asettaa kovempia vaatimuksia. Nuorilla on pieni uskottavuusongelma, 

sitä ei voi kieltää, mutta jos se nuori olisi tajunnut ottaa vähän vanhempaa ja 

kokeneempaa kastia hallitukseen, antaisi se hyvän vaikutuksen. 

 

On luonnollista, että erityisesti ICT-alalla osaaminen on nuorten 

henkilöiden käsissä. Liikkeenjohdollista osaamista on kuitenkin vaikeaa 

saavuttaa yksinomaan koulutuksen kautta. Liikkeenjohtamisessa joudutaan 

tekemään nopeita päätöksiä tilanteissa, joita ei olla aiemmin kohdattu. 

Koska tilanteet ovat uusia, ei niihin voi etukäteen varautua ja 

päätöksenteossa on luotettava omaan harkintakykyyn. Luonnollisesti 

erilaisista päätöksenteon apuvälineistä on hyötyä, mutta harva yritysjohtaja 

tekee investointipäätöstä tukeutuen ainoastaan investointilaskelmiin. 

Suurin osa päätöksistä on huomattavasti vaikeampi pukea numeroiksi kuin 

investoinnit, joten päätöksenteko on vielä vaikeampaa. Koulutuksesta on 

apua tilanteiden hahmottamisessa, mutta kokemuksella on hyvin 

merkittävä rooli liikkeenjohdollisen osaamisen muodostumisessa. 

Yrityksen ja erehdyksen kautta oppiminen on hyvä tapa oppia, mutta 

varsinkin ICT-alan nopeassa liiketoimintasyklissä ei erehdyksiin ole varaa. 

Tästä syystä kokemuksen saaminen mukaan alkavaan ICT-yritykseen on 

äärimmäisen tärkeää.21 
 

Ehkä tämän [ICT-]alan yrittäjä on enemmän asiantuntija kuin joku muu. 

Mahdollisuuden tuo näkemys asioista, joita ei vanhemmilla ihmisillä ole mutta 

heikkous on kokemattomuus. 

 

Toisaalta nuoruus on siis edellytys sille, että ollaan kiinni oikeissa 

teknologioissa, toisaalta se on haaste, kun liikkeenjohdollista ja 

liiketoiminnallista kokemusta ei ole. Ennakkoluulottomuus on hyvästä, 

mutta kokemattomuus pahasta. ICT-alalla korostuu erityisen voimakkaasti 

tiimin merkitys. Hyvän tiimin avulla voidaan kokemattomuuden haittoja 

vähentää.  

 

                                                 
21 Ks. kappale 3.3.1. Johtaminen 
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5.2 Yrittäjyys Suomessa 

 
Yrittäjyydessä ei ole mitään positiivista. Itsenäisyys ja muut vanhat fraasit pätevät, 

mutta tällä hetkellä yrittäjyydessä ei paljon hurraamista ole. 

 

Tästä negatiivisesta kommentista huolimatta yrittäjyys on Suomessa 

kasvussa. Kesäkuussa 2001 Suomen yrittäjyysaktiivisuuden taso oli 

kansainvälisen GEM-tutkimuksen mukaan (Arenius-Autio 2001, s. 2-4) 

9,3%, eli tutkimushetkellä Suomen työikäisestä väestöstä 9,3% oli joko 

perustamassa omaa yritystä tai toimi yrittäjänä uudessa yrityksessä. 

Yrittäjyysaktiivisuus on kasvanut 1,5% vuoden 2000 tilanteesta, mutta 29 

maan maailmanlaajuisessa yrittäjyysaktiivisuus vertailussa Suomi sijoittuu 

15. sijalle. Huomattavaa suomalaisessa, mutta myös pohjoismaisessa, 

yrittäjyysaktiivisuudessa on se, että suomalainen yrittäjyysaktiivisuus 

koostuu lähes kokonaan mahdollisuusyrittäjyydestä, kun useissa korkean 

yrittäjyysaktiivisuuden maissa suuri osa yrittäjyysaktiivisuutta on 

pakkoyrittäjyyttä, eli yrittäjyyttä, joka syntyy esimerkiksi työttömyyden 

kautta.  

 

Suomi on yritystoiminnan harjoittamisen kannalta erittäin otollinen maa. 

Onkin paradoksaalista, että suomalaiset uskovat (GEM-tutkimuksessa 3. 

eniten 29 maasta) uusien yritysten perustamiseksi olevan tarjolla paljon 

otollisia mahdollisuuksia sekä runsaasti ihmisiä, joilla on riittävät tiedot ja 

taidot pienen yrityksen johtamiseen, mutta yrittäjyysmotivaatiolla 

mitattuna Suomessa ollaan vasta sijalla 20/29 (Arenius-Autio 2001, s. 2). 

Suomessa siis ollaan sitä mieltä, että yrittäjyys on Suomessa kannattavaa 

toimintaa ja että hyviä yrittäjiä on paljon, mutta kukaan ei silti itse halua 

yrittäjäksi. Tässä tulee esiin melko selvästi suomalainen vaatimattomuus ja 

turvallisuushakuinen luonteenlaatu, mutta myös se, miten suuresta 

päätöksestä yrittäjyydessä on kysymys. Tosipaikan tullen harva 

suomalainen on valmis vaihtamaan turvallista palkkatyötä epävarmaan 
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yrittäjyyteen. Useimmille viikoittainen lottorivi tuo elämään riittävästi 

jännitystä. 

 

Suomen elinkeinopolitiikka on Lipposen toisen hallituksen aikana 

saavuttanut kansainvälistä tunnustusta innovaatiotoiminnan ja teknologisen 

kehityksen- sekä yrittäjyyden edistämisestä. Hallituksen yrittäjyyshanke on 

erittäin laaja-alainen ja siihen liittyy paljon konkreettisia toimenpiteitä 

uusien yritysten toimintaympäristön parantamiseksi22. (Arenius-Autio 2001, 

s. 3)  

 

Tälle on todellista tarvetta, sillä vaikka olosuhteet yrittäjyydelle ovat 

Suomessa paremmin kuin monessa muussa maassa, parannettavaa silti 

löytyy. Se, että Suomen yritysbyrokratia on muuta maailmaa paremmalla 

tolalla ei tarkoita sitä, että yrittäjyyttä harkitsevat kokisivat tilanteen 

helpoksi.  

 
Alkavalle yrittäjälle on vaikeaa yritysbyrokratian hoitaminen, tätä pyrkivät hautomot 

auttamaan. Tuki näiden asioiden hoitoon voisi auttaa yrittämistä vaikkei välttämättä 

lisäisi yrittäjyyttä. Yleinen näkyvä yrittäjämyönteisyys auttaisi. Kaikenlaiset 

kilpailuthan ovat hyviä antamaan ideoita ja kipinää. Näitä tahoja on aika paljon ja 

yrittäjät ovat eksyksissä. Minun mielestäni verkostot ovat vahva tekijä. Nämä kaikki 

kuitenkin tulevat mukaan vasta siinä vaiheessa kun yrityksen perustamispäätös on jo 

tehty. Päätökseen auttaa ennemminkin pienet yritykset jotka esimerkillään 

kannustavat ihmisiä perustamaan omia. Suomessa konkurssit koetaan katastrofeiksi 

kun taas Yhdysvalloissa asia on päinvastoin, virheitä saa tehdä kunhan oppii niistä. 

 

Epäonnistumisen pelko on asia, joka varmasti vaikuttaa erittäin 

voimakkaasti yrityksen perustamiseen. Suomessa yrittäjyydestä on tehty 

epähoukutteleva uravaihtoehto lainsäädännöllisesti niin, että yrittäjän 

sosiaaliturva on huomattavasti palkkatyöläistä heikompi. Tämä kuvaa 

yleistä yrittäjyyttä kohtaan tunnettua asennetta. Useimmille suomalaisille 

mahdollisuus maineen ja omaisuuden menetykseen on riittävä syy 

                                                 
22 Ks. kappale 4.3. Yrittäjyyden alueellinen edistäminen 
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pysytellä turvallisessa palkkatyössä ja jättää yrittäjyys niille, jotka moiseen 

uhkarohkeaan toimintaan uskaltavat lähteä. Erityistä huomiota on syytä 

kiinnittää nimenomaan yrittäjäksi ryhtymisestä tehtävään päätökseen. 

Huuskosen tutkimuksen mukaan tuo päätös on ratkaiseva ja siihen 

vaikuttavat erittäin monet asiat. Lisäksi päätöksen tekeminen saattaa 

ajallisesti viivästyä monestakin syystä23. Myös Pitkäsen-Vesalan 

tutkimuksessa yrittäjäksi ryhtymisen päätös oli avainasemassa24. Erityisesti 

Suomessa tulisi yrittäjyyden edistämisessä kiinnittää huomiota yrittäjyyden 

kynnyksen alentamiseen niin konkreettisia esteitä poistamalla kuin 

erityisesti henkisellä tasolla. Tiedon lisääminen ja ajatusmaailman 

muuttaminen yrittäjämyönteiseksi ovat avainasemassa. 

Suomea on usein moitittu ankarasta verotuksesta. Suomen 

kokonaisveroaste onkin maailman korkeimpia. Korkea veroaste ehkäisee 

erityisesti pienten palveluyritysten syntymistä, sillä korkea veroaste 

kohottaa välillisesti palvelujen tuotantokustannuksia (Arenius-Autio 2000, 

s. 3). Palkkaverotus on saanut oman arvostelijajoukkonsa, kun 

kansainvälisten suuryritysten on vaikeaa saada kansainvälisiä 

huippuosaajia Suomeen töihin korkean veroasteen vuoksi.  

 
Jos ajatellaan esimerkiksi yhteisöveroa, niin kun se otettiin käyttöön, niin se oli 25%. 

Nyt se on 29%. Se on mielestäni huono indikaatti, että sitä kiristetään. 

 

Kilpailukykymittauksissa Suomi on kuitenkin menestynyt erinomaisesti. 

IMD:n World Competitiveness Yearbookin mukaan Suomi sijoittui vuonna 

2001 kilpailukyvyssä tutkituista 49 maasta kolmannelle sijalle 

Yhdysvaltojen ja Singaporen jälkeen. IMD:n kilpailukykymittauksessa 

maiden suhdeluku on pyritty saamaan vastaamaan maiden kykyä tarjota 

yrityksille kilpailukykyinen ympäristö. Kilpailukykyistä ympäristöä on 

mitattu taloudellisen suorituskyvyn, valtionhallinnon tehokkuuden, 

yritystoiminnan tehokkuuden ja infrastruktuurin avulla. (IMD World 

                                                 
23 Ks. kappale 2.3.1. Huuskosen malli 
24 Ks. kappale 2.3.2. Pitkäsen ja Vesalan tutkimus 
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Competitiveness Yearbook Rankings 2001 [verkkojulkaisu], [viitattu 

29.1.2002]) 

 

Suomi on siis kilpailukykyinen maa harjoittaa yritystoimintaa ja 

suomalaiset ovat siitä myös tietoisia. Yrittäjyysmotivaatio on hyvistä 

edellytyksistä huolimatta kuitenkin heikko. Tätä on pyritty parantamaan 

erilaisin toimenpitein, joista hallituksen yrittäjyyshanke on viimeisin suuri 

ponnistelu. 

 

5.3 ICT-toimiala Etelä-Karjalassa 

 

Etelä-Karjalassa ICT-alan osaaminen on tukeutunut Lappeenrannan 

teknillisen korkeakoulun ja Teknologiakeskus Kareltekin ympärille, jotka 

sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan Lappeenrannan Skinnarilassa. Näiden 

kahden yhteistyö on toiminut erittäin hyvin ja lisäksi vuonna 1999 

perustettiin korkeakoulun yhteyteen itsenäinen tutkimuslaitos, Telecom 

Business Research Center (TBRC), joka on kasvanut nopeasti 

merkittäväksi erityisesti tietoliikennealan tutkimus- ja vaikuttajatahoksi. 

TBRC toimii Korkeakoulun tutkimusmaailman ja Kareltekin 

yritysmaailman välissä hyödyntäen ja hyödyttäen molempia toimijoita. 

Tämä kokonaisuus on muodostanut ainutlaatuisen teknologiayhteisön, joka 

poikkeaa merkittävästi ”muusta” Etelä-Karjalasta. 

 
Teknologiayhteisössä sitä [eteläkarjalaista] kateutta ei ole, koska kaikki tietävät että 

menestymisen eteen ollaan tehty työtä ja koko alueen arvo nousee sen myötä.  Ehkä 

muilla aloilla sitä on mutta en ole siihen konkreettisesti törmännyt. 

Teknologiayhteisön huonoksi puoleksi lasken tietynlaisen sulkeutuneisuuden. 

Teknologiayhteisö kasvaa kaupungista huolimatta täällä. 

 

Skinnarilan teknologiayhteisö sijaitsee siinä määrin syrjässä, etteivät 

paikalliset sinne tule, ellei heillä ole sinne erityistä asiaa. Positiivista tässä 

on se, että Skinnarilaan on syntynyt tiivis yhteisö, johon kuuluvat niin 
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opiskelijat, opetushenkilökunta ja tutkijat kuin Kareltekin yrityksissä 

työskentelevät ihmisetkin. Nämä eri tahot ruokkivat ja hyötyvät toisistaan. 

Toisaalta yhteisö on kuitenkin vielä niin pieni, ettei sinne ole vielä 

kerääntynyt riittävästi kriittistä massaa, jonka avulla olisi mahdollista 

rakentaa kansainvälistä menestystä jonkin osaamisalueen ympärille.  

 

Haasteena alueelle on se, että Skinnarilan osaaminen ei juurikaan sekoitu 

Etelä-Karjalan muun väestön kanssa, jolloin alueen hyötyminen 

osaamiskeskittymästä on vähäisempi kuin se voisi olla. Vikaa on varmasti 

kummassakin osapuolessa. Toisaalta erityisesti LTKK:n opiskelijat ovat 

varsin onnellisia omassa ”vapaavaltiossaan” ja toisaalta julkiset tahot eivät 

ole juurikaan panostaneet resursseja alueen kulttuuritarjonnan 

monipuolistamiseksi tai kaupungin viihtyvyyden lisäämiseksi. Kaupungin 

tarjoamat palvelut eivät tyydytä teknologiayhteisön asukkeja, mistä syystä 

he pysyttelevät omissa oloissaan. 

 

Teknologiayhteisön olemassaolo todetaan siis niin hyvässä kuin 

pahassakin. Se, missä Etelä-Karjalassa arvellaan tehdyn virheitä, on se, että 

ICT-alan nousua ei olla kyetty aikanaan ennustamaan riittävän hyvin. 

Toisaalta tilanne on sama monella muullakin paikkakunnalla. 

 
ICT-alan yritysten määrä ja paikkakunnalla olevien alan koulutuspaikkojen määrä 

korreloivat suoraan. Siltä näyttäisi, vaikka se vaikuttaakin aika yksinkertaiselta 

mallilta. Se on selvää, että jos ei ole mittavia koulutuspanoksia, ei ole 

yritystoimintaakaan. Yritykset ovat kiinnostuneet suurista osaajamassoista. 

 

ICT-alasta puhuttaessa on hyvä muistaa, että suurista panostuksista 

huolimatta ottaa aikansa, ennen kuin panostuksista päästään nauttimaan. 

LTKK:sta valmistuu tällä hetkellä vuosittain noin 50 diplomi-insinööriä 

tietotekniikasta, eikä se riitä tarjoamaan vielä kovin merkittäviä 

kasvumahdollisuuksia alueen ICT-toimijoille. Toisaalta LTKK:n ja Etelä-

Karjalan ammattikorkeakoulun ICT-alan panostusten sekä erilaisten 

muuntokoulutusten  kautta osaajia on lähivuosina valmistumassa 
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huomattavasti nykyistä enemmän. Vaikutukset eivät tietenkään näy 

välittömästi, vaan vasta vuosien päästä kun lisäys alkaa näkyä myös 

valmistuneissa. ICT-alan koulutuksen lisääminen on asia, josta ei varmasti 

ole haittaa huolimatta siitä, mihin suuntaan maailma menee. ICT-alalla on 

suuri merkitys hyvin monella toimialalla25.  

 
90-luvun alussa olisi pitänyt panostaa tietoliikennetekniikkaan eikä sataman 

kehittämiseen täällä. Nyt pitää vain odottaa uutta nousua ja korkeakoulun pitää 

reagoida uuteen tekniikkaan nopeasti. Koululle pitää myös saada hyvät professorit 

takaisin, siellä on 1-2 pätevää opettajaa tällä hetkellä. 

 

Opetushenkilökunnan saaminen oli varsinkin ICT-alan nousukaudella 

erittäin vaikeaa, kun yritykset maksoivat osaajille moninkertaista palkkaa 

yliopistoihin verrattuna. Tällä hetkellä yritysmaailman imu on vähentynyt, 

mutta resurssien kasvaminen uusien opiskelijoiden sisäänottoa hitaammin 

on lisännyt erityisesti ICT-alan opetushenkilökunnan työmäärää niin 

paljon, että sen vuoksi on vaikea saada tasokasta henkilöstöä. Pelkkä 

sisäänottomäärien lisääminen ei luonnollisestikaan takaa alan kehittymistä, 

vaan opetuksen laadulla on vähintään yhtä suuri merkitys alan kannalta.  

 
ICT-ala on kasvanut enemmän kuin mikään muu ala, mutta resurssit ja rahoitus ei ole 

kasvanut samaan tahtiin. Imatran kaupunki on toiminut paljon Lappeenrantaa 

aktiivisemmin yhteistyöhankkeissa. 

 

Vielä selvempää kritiikkiä saa paikallinen aluepolitiikka siitä, ettei toiminta 

ole niin yhtenäistä kuin mitä alueen kehitys vaatisi. Alueellinen 

yhteistoiminta, jota on puuhattu pitkään, mutta joka vasta aivan viime 

aikoina on alkanut saada konkreettisia tuloksia, nähdään välttämättömänä 

alueen kehittymiselle. Tällä hetkellä puhutaan Saimaa-kaupungista ja 

alueellisen yhteistoiminnan lisääminen onkin positiivinen signaali myös 

yritysmaailmalle. 

 
                                                 
25 Ka. Kappale 3. ICT-toimiala 



 93

Etelä-Karjalan menestymisen kannalta ehdottoman tärkeää on, että Lappeenrannan 

ja Imatran välinen yhteistyö toimii. Siltä kannalta katsottuna ainoastaan Kareltekin 

kehittäminen vie yhteistyöltä pohjan pois. Yksi paikka voisi olla teoriassa parempi, 

mutta useamman paikan kehittäminen on yhteistyön kannalta välttämätöntä. 

 

Etelä-Karjala ei ole yhteistoiminnan kannalta maantieteellisesti mikään 

ihannealue. Kun Imatralla aletaan panostaa ICT-alan yritystoiminnan 

kehittymiseen, syntyy alan toimijoiden välillä maakunnassa väistämättä 

liikennettä, mikä on Etelä-Karjalan kannalta hyvä asia. Jos kaikki toiminta 

on keskittynyt ainoastaan Lappeenrantaan ja Skinnarilaan, valuu 

osaaminen sieltä suoraan pääkaupunkiseudulle, mutta yhteistoiminnan 

lisäämisen kautta voisi alan alueellisella kehittymisellä olla hyvät 

mahdollisuudet.  

 

5.4 Yrittäjyys Etelä-Karjalassa 

 
Karjalassa ajatellaan, että täällä on ankeata, koska täällä ei aleta yrittämään yhtä 

mieluusti, kuin Pohjanmaalla, mutta jos se onkin päinvastoin; siellä ei ole 

samanlaisia työmahdollisuuksia, jolloin on pakko perustaa oma yritys. Täälläpäin on 

aina ollut työpaikkoja joko metsätöissä, logistiikassa tai sahoilla. Täällä on 

historiallisesti ollut asiat  liian hyvin. 

 

Etelä-Karjalan alhaista yrittäjyysinnokkuutta on pyritty selittämään monin 

tavoin. Etelä-Karjala ei toki ole Suomen huonoimpia yrittäjyysmaakuntia, 

mutta suhteessa olemassa olevaan potentiaaliin yrittäjyys ei ole samaa 

luokkaa kuin Suomen muissa kasvukeskuksissa. Yrittäjyys on yksi 

kilpailukyvyn kehittäjistä ja ylläpitäjistä ja vaikka Etelä-Karjala tällä 

hetkellä on varsin kilpailukykyinen seutukunta, on kilpailukyvyn 

ylläpitämiseksi alhaiseen yrittäjyyteen26 syytä kiinnittää erityistä huomiota. 

Vaikka maakunnassa onkin teknillinen korkeakoulu, ammattikorkeakoulu 

ja teknologiakeskus, ei pidä unohtaa sitä, että suurteollisuus on ollut 

                                                 
26 Ks. Kappale 4.3 Yrittäjyyden alueellinen edistäminen 
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alueella jo yli sata vuotta. Tuossa ajassa kulttuuri on ehtinyt muokkautua 

sellaiseksi, että sen muuttuminen ICT-yrittäjyyttä suosivaksi ei tapahdu 

hetkessä. Edelliseen lainaukseen viitaten voisi ajatella, että pieni ripaus 

kurjuutta voisi tehdä yrittäjyydelle hyvää. Toisaalta GEM 2001 –

tutkimuksessa todettiin, että Suomen yrittäjyydestä vain murto-osa on ns. 

pakkoyrittäjyyttä ja pääosa mahdollisuusyrittäjyyttä27.  

 
Täällä on ollut isoja tehtaita ja pk-yrityskulttuuria ei ole päässyt syntymään. 

Esimerkiksi Yhdysvalloissa halutaan ehdottomasti yrittäjäksi jos vain mahdollista. 

Suomessa yritys perustetaan jos ei pääse muualle töihin. Täällä on nyt päästy siihen, 

että yrittäjäksi halutaan mutta käytännössä sitä ei tapahdu. Imagotyötä pk-

yrittäjyyden puolesta on tehty hyvin mutta käytäntö ei vielä toimi. Ehkä rahallisen 

riskin ottaminen pelottaa. Lamallakin voi olla vaikutusta pelkoihin. 

 

Tähän, että yrittäjäksi halutaan, mutta käytännössä sitä ei tapahdu on aivan 

selvät todisteet28. Hyvin pitkälle syynä tähän yrittäjyyden kaihtamiseen on 

mielikuva yrittäjyydestä, joka ei ole positiivinen. Suomessa on vahva 

perinne epäonnistumisille nauramisella, mutta onnistuneiden palvontaa on 

huomattavasti vähemmän. Harva esimerkiksi oli onnellinen taannoin 

Jaakko Rytsölän puolesta, kun hän ilmoitti lehdessä hankkineensa IT-alan 

yrityskaupasta saamillaan miljoonilla itselleen kalliin urheiluauton. 

Huomattavasti useampi kertoi kuitenkin myöhemmin tarinaa Rytsölän 

autollaan hankkimista massiivisista ylinopeussakoista. Tällaiseen asemaan 

joutuminen ymmärrettävästi pelottaa yrittäjyyttä harkitsevia. Yrittämisen 

koetaan olevan todella rankkaa työtä, josta onnistumisen kautta on 

odotettavissa vain kateutta ja kaunaa.  

 
Yleinen mielipide yrittäjästä täällä [Etelä-Karjalassa] ei ole sankarimainen, niin kuin 

jossakin muualla, vaan ennemminkin roisto. Täällä perinne on saanut aikaan sen, että 

yrittäjällä ei ole korkeaa statusta. Ajattelemme niin, että yrittäjän pitää tehdä kovasti 

                                                 
27 Ks. Kappale 5.2. Yrittäjyys Suomessa 
28 Ks. Kappale 5.2. Yrittäjyys Suomessa 
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töitä, pitkiä päiviä ja hänen kuuluu saada siitä sama palkka kuin muut työssäkävijät 

saavat. 

 

Etelä-Karjalassa on valitettavan paljon kateutta. Kateus voi suuntautua ja 

ohjata toimintaa eri tavoin ja kerrotaankin, että kun pohjanmaalainen 

huomaa naapurinsa vaihtaneen auton uudempaan malliin, hän alkaa miettiä 

keinoa, jolla saisi itse hankittua vielä hienomman auton. Eteläkarjalainen 

vastaavassa tilanteessa valitettavasti keskittyy siihen, miten naapurilta saisi 

auton pois. Haastatteluissa tuli vahvasti ilmi positiivisen, kilpailuhenkeä 

kehittävän kateuden ja negatiivisen kateuden ero. Etelä-Karjalan arvioitiin 

lähes poikkeuksetta kuuluvan tähän negatiivisen kateuden alueeseen.  

 
Täällä on ehkä enemmän kateutta ja kasvuarkuutta sekä pientä epätäsmällisyyttä kuin 

muualla. 

 

Etelä-Karjala on perinteisen metsäteollisuuden maakunta, jossa yrittäjyys 

ei ole koskaan ollut samanlaisessa suosiossa kuin esimerkiksi 

Pohjanmaalla. Seppo Pitkänen ja Kari Vesala (1996, s. 111- 113) pyrkivät 

selvittämään, liittyikö entisen Kymen läänin ja Vaasan läänin väliseen 

eroon yrittäjyyden laajuudessa ero yrittäjyysmotivaatiossa29. He havaitsivat 

tutkimuksessaan sen, että yrittäjillä kokonaisuutena on korkeampi sisäinen 

attribuointi30 kuin suurella yleisöllä, eli he katsovat voivansa kontrolloida 

enemmän itseään koskevia tapahtumia. Vastaavasti yrittäjillä on alhaisempi 

sattuma-attribuointi, eli he katsovat elämänsä olevan vähemmän 

riippuvaista sattumasta tai kohtalosta. Kontrollin attribuoinnin kolmas 

muuttuja on toiset henkilöt –attribuointi, eli usko siitä, että toiset henkilöt 

kontrolloivat itseään koskevia tapahtumia.  

 
Keskimäärin täällä ollaan yritystoiminnassa aika riskiä vältteleviä. Vanhemmat 

varsinkin ovat lamojen aikana oppineet suorastaan ylivarovaisiksi, he toimivat usein 

vanhoilla, koetetuilla toimialoilla eivätkä ota syrjähyppyjä. 

                                                 
29 Ks. Kappale 2.3.2 Pitkäsen ja Vesalan tutkimus 
30 Ks. Kappale 2.3 Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat tekijät 
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Pitkäsen ja Vesalan tutkimuksen mukaan (1996, s. 111-113) on 

erotettavissa kaksi yrittäjätyyppiä. Toinen on sitä mieltä, että tapahtumien 

kontrollointi on hänestä itsestään kiinni ja toisen mielestä kontrollointi on 

muilla ihmisillä. Vaasan läänissä oli 80% yrittäjistä sitä mieltä, että 

kontrollointi on heillä itsellään, kun Kymen läänin yrittäjistä 20% oli tätä 

mieltä. Kymen läänissä 60% yrittäjistä liitti tapahtumien kontrolloinnin 

vahvasti muihin ihmisiin, kun Vaasan läänin yrittäjistä vain 10% oli erittäin 

vahva toiset henkilöt –attribuointi.  

 

Entisen Kymen läänin yrittäjistä suurin osa on siis ollut Pitkäsen ja Vesalan 

tutkimuksen tekemisen aikaan (1980-luvulla) sitä mieltä, että muut ihmiset 

kuin he itse hallitsevat heidän elämäänsä. Entisen Kymen läänin ollessa 

vahvasti metsäteollisuuden varaan taloutensa rakentanut, ei ole ihme, että 

suurin osa yrittäjistä ei ole nähnyt omalla toiminnallaan olevan suurta 

merkitystä elämänsä kulkuun. Tämä heijastuu yritystoimintaan myös niin, 

että maakunnassa ollaan vahvasti riskinkarttajia, kuten edellisessä 

lainauksessakin tuli ilmi. 

 

On selvä asia, että Etelä-Karjala ei voi koskaan muuttua Helsingiksi tai 

Ouluksi. Tähän ei tulisi pyrkiäkään, vaan olisi löydettävä ne erinomaiset 

osaamisalueet, joissa ollaan tai joilla voidaan kehittyä maailman parhaiksi. 

Osaamisalueet voivat olla kapeitakin, mutta todellisen osaamiskeskittymän 

syntyyn ei riitä, että ollaan jonkin alan toiseksi paras tai maailman 

viidenneksi edistyksellisin. Ei tietenkään ole mahdollista keskittyä vain 

jollekin kapeille sektoreille ja sulkea muut pois, vaan kaikesta osaamisesta 

on hyötyä. Sen ratkaisevan osaamisen, jonka ympärille on mahdollista 

rakentaa vankka osaamiskeskittymä, on kuitenkin oltava maailman parasta. 

 

Tuollaisen osaamiskeskittymän rakentaminen ei ole helppo tehtävä, kun 

yrittäjyys ei ole suosittua. Yrittäjään suhtautuminen vaikuttaisi olevan 

parhaimmillaankin hyväksyvää ja yleensä lähtökohtaisesti negatiivista ja 

syyksi siihen tarjotaan usein suurteollisuutta. 
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Negatiivinen asenne yrittäjyyteen johtuu ainakin osittain varmasti perinteisestä 

suurteollisuudesta. Täällä on pitkään ollut suuria teollisia työnantajia ja 

elinkeinotoiminnan kulttuuri on ollut sellainen, että suuryritykset ovat erittäin hyviä 

työnantajia. Ne eivät ole joustaneet syklien mukaan irtisanomalla työntekijöitä. 

 

Vaikka suurteollisuus nähdäänkin monella tavalla ”syyllisenä” alhaiseen 

yrittäjyyteen, ei se tarkoita sitä, etteikö sen merkitystä ymmärretä. 

Metsäteollisuus on luonut valtavasti uusia työpaikkoja ja uusia yrityksiä 

toimintansa kasvaessa. Tällainen yritystoiminta on kuitenkin ollut 

toimialariippuvaista ja sen vaikutus muiden alojen yrittäjyyteen on jäänyt 

vähäiseksi. Ajatus siitä, että yrittäjän tulee saada raskaasta työstään sama 

palkka kuin palkkatyöläisen saattaa sekin juontaa juurensa siitä, että 

aiemmin tehtaan palveluksessa työskennelleet ovat perustaneet oman 

yrityksen suorittamaan samoja tehtäviä kuin ennen, mutta yhtiön 

ulkoistuksen kautta omalla nimellä. Tällöin koettaisiin palkankorotus 

epäreiluksi ja edellä mainittu ajatusmalli tuntuu järkeen käyvältä. 

 

Alueiden kilpailukyky keskittyy yhä vahvemmin osaamiskeskittymien 

ympärille. Viimeisin laaja Suomessa tehty alueiden kilpailukykyvertailu on 

Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen Alueiden Kilpailukyky –

tutkimus vuodelta 200131. Kilpailukykyvertailussa verrattiin eri 

seutukuntia, joita on Suomessa kaikkiaan 85. Etelä-Karjalan seutukunnat 

ovat Imatran (Imatra, Rautjärvi ja Ruokolahti), Kärkikuntien (Parikkala, 

Saari ja Uukuniemi), Lappeenrannan (Joutseno ja Lappeenranta) sekä 

Länsi-Saimaan (Lemi, Luumäki, Savitaipale, Suomenniemi, Taipalsaari ja 

Ylämaa) seutukunnat. Koko maan vertailussa Lappeenrannan seutukunta 

oli yhdeksäs, Imatran seutukunta 25:s, Länsi-Saimaan seutukunta 64:s ja 

Kärkikuntien seutukunta 85:s. Kilpailukykyvertailussa on selkeästi 

havaittavissa, että taajaan asutut kasvukeskukset ovat muita edellä. 

(Huovari et. al 2001, s. 37) 

 

                                                 
31 Ks. Kappale 4.2.  Alueiden kilpailukyky 
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Metsäteollisuus, korkeakoulu, ammattikorkeakoulu ja teknologiakeskus 

nostavat Etelä-Karjalan kilpailukykyiseksi maakunnaksi. Alueella on 

erinomaiset mahdollisuudet menestyä omilla vahvoilla osaamisalueilla. 

Kilpailu on kuitenkin erittäin kovaa ja yhä useammalla alalla 

kansainvälistä. Etelä-Karjala tunnetaan erittäin vahvasta 

metsäteollisuudesta, mutta sen avuksi ei olla vielä löydetty sellaista 

toimialaa, jonka varassa olisi mahdollista nousta huipulle. ICT-alalta voisi 

tällainen tukijalka löytyä, mutta se vaatisi merkittäviä yhteisiä ponnistuksia 

koko maakunnalta. ICT-alan mukanaan tuoma murros mahdollistaa ja osin 

pakottaa kaikki alueet tarkistamaan omia vahvuuksiaan ja vastaamaan 

uudenlaisiin haasteisiin. Suomi on tietoliikennealalla muiden 

pohjoismaiden mukana maailman kärkijoukossa ja oikealla tavalla 

hyödynnettynä ICT-ala tarjoaa monia menestymisen mahdollisuuksia. 

Toisaalta tällä hetkellä huolimatta siitä, että Suomessa ollaan maailman 

johtavassa asemassa internet yhteyksien ja matkapuhelinten 

suhdematriisissa, ei tätä tosiasiaa olla kyetty kaupallisesti kansainvälisellä 

tasolla hyödyntämään muiden kuin Nokian toimesta.  

 

Metsäteollisuudessa käytetään yhä enemmän teknologiaa hyväksi. 

TietoEnator on merkittävä metsäteollisuuden tietojärjestelmien toimittaja ja 

sillä on suuret toimipisteet Lappeenrannassa ja Imatralla. Alalle ei 

kuitenkaan ole syntynyt pienempiä toimijoita, mikä on ymmärrettävää 

metsäteollisuuden vaatimien toimitus- ja laatukriteerien vuoksi. 

Metsäteollisuudessa prosesseja kehitetään jatkuvasti ja samalla syntyy 

erittäin paljon uusia innovaatioita. Läheskään kaikkia innovaatioita ei 

hyödynnetä yrityksissä joko siksi, että ne eivät ole riittävän hyviä tai siksi, 

että niiden toteuttaminen ei kuulu yritysten avainosaamisalueeseen. Tässä 

voisi olla mahdollisuus ICT-alan yrityksillä, jos näiden innovaatioiden 

kaupallistamiseksi Spin-off –yrityksissä voitaisiin kehittää toimiva 

järjestelmä. Metsäteollisuusyrityksissä on paljon omaa ICT-alan osaamista 

ja lisäämällä yhteistyötä metsäyhtiöiden ja pienten ICT-yritysten välillä 

voisi löytyä uusia menestymismahdollisuuksia. 
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Yritystoiminnan kannalta yleisesti ei Etelä-Karjalaa nähdä sen parempana 

tai huonompana alueena kuin muita maakuntia Suomessa. Venäjän raja 

nähdään toisaalta mahdollisuutena, toisaalta ongelmana ja monille sillä ei 

ole mitään merkitystä. 

 
Jos [yrittäjyyttä Etelä-Karjalassa] ihan alueellisesti katsoo, niin täällähän on se 

ongelma, että maailmahan loppuu ihan tuossa muutaman kilometrin päässä eli 

Venäjän rajalla ja se on tämä miinusmerkki tässä sijainnissa. 

 

Jos rajan olemassaoloa ajattelee tällä hetkellä ICT-alan markkinoiden 

näkökulmasta, niin sen vaikutus on Etelä-Karjalan kannalta lähinnä 

negatiivinen. Venäjällä ei ole suomalaisille ICT-alan yrityksille tähän 

mennessä avautunut juurikaan markkinoita, mikä tarkoittaa sitä, että 

maakunnan pitkä Venäjän raja pienentää olemassa olevaa markkina-

aluetta. Tämä heikentää ICT-alan alueellisten palveluntarjoajien 

menestymismahdollisuuksia. Vaikutus sellaisiin yrityksiin, joiden 

markkinat eivät ole Etelä-Karjalassa on luonnollisesti olematon. 

 
Raja [on ehdottomasti houkutteleva tekijä täällä] nyt, kun se näyttäisi olevan 

aukeamassa, siinä on mahdollisuus. Jos Pietarin alueelle pääsisi markkinoille, olisi 

siellä valtavat mahdollisuudet. Venäjällä on matemaattista lahjakkuutta, mutta 

sovelluksiin pitäisi saada apua. 

 

Etelä-Karjalassa Venäjän raja nähdään useimmiten kuitenkin mieluummin 

mahdollisuutena kuin uhkana. Raja on ollut lähellä jo niin pitkään, että 

siihen ollaan totuttu siinä määrin, ettei rajan aukeamisen nähdä aiheuttavan 

nykyistä suurempia ongelmia ja toisaalta tiedostetaan se tosiseikka, että 

Etelä-Karjalasta on yhtä pitkä matka Pietariin kuin Helsinkiin. Venäjällä 

tehtävään liiketoimintaan liittyy huomattavan suuri maariski epävakaiden 

poliittisten olojen vuoksi, minkä on moni paikallinen yritys havainnut. 

ICT-alalla ei toistaiseksi ole läpimurtoa yrityssektorilla tapahtunut, mutta 

Pietarin markkinat ja toisaalta Venäjällä erittäin korkeatasoinen 

tietotekninen osaaminen ja vahva kulttuuriperinne, josta voi olla hyötyä 

sisältöteollisuudelle, ovat niin merkittäviä asioita, jotka varmasti 
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kiinnostavat alan kotimaisia yrittäjiä. Alueen merkitys ICT-alalla on 

hieman paradoksaalinen, mutta Etelä-Karjalassa on vahvaa Venäjä-

osaamista, joka yhdistettynä maakunnan ICT-alan osaamiseen voi tuoda 

tulevaisuudessa hedelmällisiä lopputuloksia. 

 

6 ICT-ALAN YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN 
ETELÄ-KARJALASSA 

 

ICT-alan yritystoiminnan edistäminen on nähty hyvin vahvasti 

Teknologiakeskus Kareltekin tehtävänä. Teknologiakeskus Kareltekin 

suurin omistaja on Lappeenrannan kaupunki, mutta myös ympäristökuntia 

ja muita alueen tahoja on yrityksen omistajina ja rahoittajina. Kareltek 

nähdään erityisesti teknologiayrittäjyyden airueena, jolla on tärkeä asema 

maakunnan kehittämisessä. 

 
Kareltekin toiminnassa on hyvää se, että on lähdetty rohkeasti infrastruktuurin 

parantamiseen, parantamisen varaa on muiden palveluiden vähäinen määrä 

resurssien puutteen takia. Olosuhteisiin nähden Kareltek on onnistunut erinomaisesti. 

Minun mielestäni Kareltekin pitäisi keskittyä olemaan kiinteistöhallinnan lisäksi 

niihin liittyviin palveluihin eikä yrityskehitystoimintaan, siihen on olemassa muut 

instituutiot. 

 

Kareltekilla on kaksi toimintamuotoa. Ensimmäinen on tilojen 

rakentaminen, vuokraus ja hallinnointi. Kareltek siis tarjoaa yrityksille 

toimitiloja. Palveluiden tuottamisen yrityksille hoitavat Kareltekiin 

sijoittuneet palveluyritykset. Kareltekin toinen toimintamuoto, 

yrityskehitystoiminta on projektirahoitteista ja sen tarkoituksena on 

synnyttää uutta yrittäjyyttä ja parantaa olemassa olevien yritysten 

kasvuedellytyksiä. Etelä-Karjalassa muita yrityskehityspalveluita tarjoavia 

instituutioita ovat alueelliset kehitysyhtiöt sekä Finnvera ja TE-keskus. 

Kareltek keskittyy yrityskehitystoiminnassa teknologiayrityksiin ja muiden 

yrityskehitystoimijoiden kanssa on sovittu tällaisesta työnjaosta. 
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Kyllä, tämä [Kareltek] on kustannustehokas paikka ja täältä löytyy osaamista ja 

muita toimijoita ja terve asenne asioihin. Yhteistyö ei ole aivan yhtä toimiva kuin 

voisi olla mutta täällä on helppoa tutustua toisiin. Kareltekin yksi rooli voisi edistää 

rohkaisua verkostoitumiseen vaikka järjestämällä tilaisuuksia. Sen lisäksi sen pitäisi 

markkinoida itseään ja yrityksiään muualle maahan ettei jokaisen yrityksen tarvitsisi 

tehdä sitä itse. 

 

Verkostoituminen on erittäin tärkeä asia pienten ICT-yritysten kannalta ja 

siinä on varmasti aina parantamisen varaa. Kareltekin tehtävänä ei ole 

tehdä asioita tai myydä yritysten puolesta, vaan luoda edellytyksiä, joiden 

avulla yrityksillä itsellään on paremmat mahdollisuudet menestyä. 

Kareltekilla on erittäin hyvät suhteet sekä teknilliseen korkeakouluun että 

ammattikorkeakouluun ja näiden suhteiden kautta myös Kareltekissa 

sijaitsevien yritysten on mahdollista hyötyä oppilaitosten olemassaolosta.  

 
[Kareltek] on hyvä paikka [sijoittua] mutta esimerkiksi Aldata on keskustassa 

toimimassa. Kareltek on hyvä paikka aloittavan yrityksen tuen puolesta ja 

verkostoitumisen puolesta mutta kaikkea ei pidä sijoittaa yhteen paikkaan. 

 

Kareltek pystyy tietyille yrityksille tarjoamaan sellaisia etuja, että niiden 

kannattaa ehdottomasti toimia Kareltekissa. Tällaisia etuja ovat edellä 

mainitut yrityskehitystoiminta, korkeakoulun läheisyys, muiden alan 

yritysten läheisyys, hyvät tietoliikenneyhteydet sekä tuki 

teknologiayritysten kasvulle. Kaikki teknologiayrityksetkään eivät 

kuitenkaan hyödy Kareltekissa sijaitsemisesta ja tällöin niiden voi olla 

parempi sijaita jossakin muualla. Etelä-Karjalan kannalta olisi hyvä, jos 

tällaisillekin teknologiayrityksille voidaan tarjota soveltuvia toimitiloja, 

jolloin yritykset jäävät Etelä-Karjalaan. Imatralle on rakentumassa kaksi 

tietotaloa, jotka ovat osittain samantyyppisiä ”teknologiakeskuksia”, kuin 

Kareltek, mutta niillä on selkeästi omat profiilinsa. Jo niiden sijaitseminen 

Imatralla on ICT-alan yrittäjyyden laajentumisen kannalta erittäin hyvä. 

Tärkeää tällaisessa tilanteessa on kuitenkin riittävän selkeä 

profiloituminen, sillä Etelä-Karjala on liian pieni paikka kilpailulle ICT-

alan toimitiloista. 
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6.1 ICT-alan yrittäjyys Etelä-Karjalassa 

 
Jos Etelä-Karjalassa lähtee IT-alan yrittäjäksi niin et voi millään alkaa 

kansainväliseksi, aluksi pitää saada kotimaassa asema. Joten pitää tutkia mikä on IT-

markkinatilanne Suomessa, siellä on kunnat, pienyritykset, suuryritykset, pitää etsiä 

IT-markkinasektori. Sen jälkeen pitää löytää ne, joissa tarvitaan paikallista yritystä. 

Esimerkiksi jos kaapeloit yritysten tiloja, pitää yrityksen olla paikkakunnalla. Jos olet 

alalla jossa ei tarvita paikallisuutta olet kanavaongelmassa, et pääse isojen yritysten 

kanaviin pienenä tekijänä. Markkinoitten jälkeen pitää katsoa onko osaajia. 

Viimeinen seikka markkinavedon, ympäristöseikkojen ja henkilöstön jälkeen on 

kilpailuetu. Onko sinulla mitään parempaa kuin muilla samanlaisilla yrityksillä 

maailmalla? 

 

Varsinkin ICT-alan nousuhuuman laskeuduttua pääomasijoittajat ovat 

lähes poikkeuksetta vaatineet osoitusta siitä, että yritysten tuotteilla ja 

lupauksilla on katetta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sijoitus jaetaan 

paloihin, jolloin yritys saa aluksi pienen osa kokonaissijoituksesta ja 

lupautuu saavuttamaan tietyt tavoitteet. Kun tavoitteet on sovitussa 

aikataulussa saavutettu, sijoittaa pääomasijoittaja yritykseen lisää rahaa ja 

määrittelee yhdessä yrityksen kanssa uudet tavoitteet. Tällä hetkellä ei 

yksikään yritys saa pääomasijoitusta niin, että se saisi rahat tilille ja 

määräyksen rynnätä suoraan kansainvälisille markkinoille, vaan matka on 

aina aloitettava kotimarkkinoilta niin, että kassavirran kautta saadaan selvä 

osoitus toiminnan järkevyydestä.  

 

ICT-alan yrityksen toiminta ei Etelä-Karjalassa ole helppoa. Rajan 

olemassaolon ja maakunnan maantieteellisen muodon vuoksi markkinat 

eivät ole lokaalia paikallaoloa tarvitseville palveluyrityksille helpot. 

Toisaalta Etelä-Karjala on hieman syrjässä pääkaupunkiseudusta ja pienen 

yrityksen ei ole helppoa saavuttaa suuria yrityksiä muilta alueilta. Alueella 

ei vielä ole riittävästi alan yrityksiä, jotta ne voisivat työllistää riittävästi 

toisiaan ja luoda kasvun kierteen sitä kautta. Osaajia alueella tällä hetkellä 

ja tulevaisuudessakin on tarpeeksi, mutta se ei välttämättä riitä. Lisäksi 
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pitää olla riittävästi kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka voivat työllistää 

osaajia ja saavat heidät jäämään alueelle. 

 
[Positiivisista asioista uuden ICT-alan yrityksen perustajalle Etelä-Karjalassa] 

ensimmäinen seikka on ammattikorkeakoulu ja korkeakoulu, joista valmistuu 

rekrytoitavia ihmisiä. Toiseksi täällä ei Soneran lisäksi ole yrityksiä, jotka imevät 

paljon työvoimaa. Muita positiivisia seikkoja ovat tukiohjelmat sekä kaupungin 

viihtyvyystekijät. Pääkaupunkiseutu on lähellä ja kulkuyhteydet ovat suhteellisen 

hyvät. Venäjän rajalla ei vielä ole merkitystä, mutta sillä tulee olemaan. 

 

Merkittävin asia pohdittaessa ICT-alan yrittäjyyttä ja Etelä-Karjalan 

kilpailukykyä on kilpailuetu. Etelä-Karjalassa on osaavaa työvoimaa, jota 

eivät suuryritykset pysty täysin työllistämään, mutta osaava työvoima ei 

ole kilpailuetu, vaan resurssi. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi tulisi olla jokin 

sellainen mieluiten globaali kilpailuetu, jonka ympärille kasaantuisi 

yritystoimintaa ja joka houkuttelisi saman alan suuria yrityksiä alueelle. 

Toistaiseksi ei näyttäisi olevan mitään tällaista kilpailuetua, mutta tärkeää 

on tarkkailla maailman kehittymistä ja valmistautua satsaamaan sopivan 

mahdollisuuden ilmaantuessa niin, että tällainen kilpailuetu saataisiin 

synnytettyä tai tunnistettua ja vahvistettua.  

 
Tunnetason lähtökohdista voi varmasti löytää monta positiivista seikkaa, mutta 

varsinaisen liiketoimintakonseptin kannalta on vaikea löytää mitään kilpailuetua. 

 

Tässä kiteytyy Etelä-Karjalan samoin kuin minkä tahansa muun alueen 

suurin ongelma. On oltava jokin maailmanlaajuisen kilpailun kestävä 

kilpailuetu, jonka varaan voidaan tulevaisuus rakentaa. Monenlaisia asioita 

tuodaan esiin Etelä-Karjalan kilpailukyvystä puhuttaessa, mutta sellaista 

todellista etua, mistä edellisessä lainauksessa puhuttiin, ei vielä ole 

löytynyt.  

 
[Etelä-Karjala on yrittäjälle] kustannustehokas ainakin ja elämänlaadullisesti 

varmasti ihan Suomen huippua. Kareltek antaa siihen puitteet ja infrastruktuurin. 
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Kareltekissa löytyy yrittämisen perustieto ja yritysverkosto. Sen lisäksi korkeakoulu 

on vieressä. 

 

Nämä ovat asioita, joiden kautta on mahdollista rakentaa voimakas ja 

kilpailukykyinen osaamiskeskittymä Etelä-Karjalaan, mutta edelleen 

vaaditaan näiden edellytysten lisäksi kilpailuetu. Puitteet ovat periaatteessa 

yhtä hyvät kuin missä tahansa muualla Suomessa. 

 
Minusta tämän kevään [2001] aikana tehdyt toimet ICT-alan edistämiseksi Etelä-

Karjalassa ovat olleet erinomaisia. Täällä on huono puoli se, että olemme vähän 

jälkijunassa kehityksessä ja reagoimme muutoksiin vähän myöhemmin kuin jossain 

muualla. Joskus huolestuttaa se, että meillä ei ole pitkän tähtäimen panostusta 

mihinkään kuten esimerkiksi Kuopio panostaa bioteknologiaan. 

 

Tähän ongelmatilanteeseen johtaneita syitä on varmasti useita. Osa syistä 

on alueen perusrakenteista johtuvia, joita ei ole mahdollista muuttaa. Osa 

seikoista on kuitenkin alueellisen toiminnan tulosta, joka on aikanaan ollut 

erittäin hyvin alueen vaateita palvelevaa, mutta siirryttäessä yhä 

nopeampaa reagointia ja merkittävämpiä satsauksia vaativaan ICT-

teollisuuteen, eivät alueen kehityksestä vastaavat ole ehkä nähneet riittävän 

hyvin niitä osa-alueita, joihin satsaaminen olisi ollut tärkeintä. Toisaalta 

tällaisia näkijöitä on ollut harvassa muuallakin ja alueelliset onnistumiset 

ICT-alalla ovat usein johtuneet sattumasta. Joka tapauksessa, ICT-alaan 

tehtyjä satsauksia ei nähdä riittävinä alueella olevaan potentiaaliin nähden. 

Lisäksi alueen suurteollisuusperinne on oudoksunut ICT-alan 

toimintamalleja, mikä on tehnyt alan yrittäjyydestä vähemmän 

houkuttelevaa, kuin se muutoin olisi. 

 
Tilanne on huono, jos ajattelee sijoittumista tänne. Täällä on vähän ICT-alan 

vetovoimatekijöitä verrattuna Jyväskylään, Tampereeseen tai Ouluun. Täällä on 

uskottu liiaksi tukiin ja niillä ei ole ihmisten sijoittumisen kannalta merkitystä. 

 

Alkava yritys ei useimmiten voi tehdä sijaintipäätöstä sen mukaan, missä 

ovat parhaat tuet. Elinkeinotukien merkitys on olematon ihmisten 
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sijoittumisen kannalta. Terveet, kehittyvät alueet ovat riittävän 

houkuttelevia ilman muita parempia tukiakin ja yritysten on joka 

tapauksessa jossakin vaiheessa oltava niin hyvä, että se menestyy ilman 

tukia. Lisäksi työvoimalle tuilla ei ole merkitystä. ICT-alalla tukia on tosin 

Etelä-Karjalassa hieman jopa vieroksuttu. Parhaiten tukien vaikutus Etelä-

Karjalassa näkyy erilaisten alueellisten kehittämisohjelmien kautta, jotka 

parantavat alueen infrastruktuuria yrittäjyyden kannalta. 

 
Isot asiakkaat ovat kaukana, täältä puuttuu tämän kaltainen nopean kasvun historia 

ja asenteet ovat riskinottoa vastaan. Me joudumme selittämään tekemiämme valintoja 

enemmän muille. Esimerkiksi pääomasijoittajien käyttö on aivan uutta täällä. 

Tämänlainen ajattelutapa on varmaan tyypillinen perinteiselle itsensä työllistävälle 

yrittäjälle. 

 

Ehkä myös odotukset ICT-alan yrittäjyyden valtavalle kasvulle ovat olleet 

epärealistiset suhteessa siihen, kuinka paljon alan koulutettuja osaajia 

alueella on. Eksponentiaalinen kasvu on tuntematon käsite täkäläisille 

rahoittajille ja muille toimijoille, mutta toisaalta täällä ei myöskään ole 

juurikaan esimerkkejä siitä. Kareltekista on saanut alkunsa pari sellaista 

yritystä, mutta ne ovat kasvuvaiheessa siirtyneet pääkaupunkiseudulle, 

lähemmäs markkinoita. Suuriakin pääomasijoituksia on kuitenkin tehty 

eteläkarjalasiin yrityksiin ja rahoituksen puolella mahdollisuudet paranevat 

jatkuvasti. Osaltaan vaikeutena tällaisen toiminnan ymmärtämisessä on 

varmasti teknologiayhteisön sulkeutuneisuus32 

 
Meillä [LTKK:ssa] on alhainen määrä ihmisiä vuosittain valmistunut tietotekniikasta, 

vain 50 diplomi-insinööriä, joka on sisäänottoon ihan sopiva määrä, mutta paljon 

pienempi kuin monessa muussa osaamiskeskittymässä. Kriittinen massa ei vain ole 

ollut tarpeeksi iso. En usko, että perustoimet yrittäjän näkökulmasta ovat olleet 

huonot, mutta heitä vaan ei ole ollut tarpeeksi. 

 

                                                 
32 Ks. Kappale 5.3. ICT-toimiala Etelä-Karjalassa 



 106

Koulutustarjonta ei vielä ole niin suurta, että kriittistä massaa olisi ehtinyt 

syntyä riittävästi. Koulutusta on tosin kaikilla koulutustasoilla lisätty, mutta 

lisäyksien vaikutus näkyy vasta myöhemmin. Lisäksi ongelmaksi on 

muodostunut pätevän opetushenkilön saamisen ongelmallisuus33. Osaavan 

henkilöstön suhteen on pidettävä mielessä, että osaavia henkilöitä 

valmistuu huomattavan paljon Etelä-Karjalaa enemmän muissa 

merkittävissä osaamiskeskittymissä.  

 

6.2 ICT-alan yrittäjyyden edistäminen Etelä-
Karjalassa 

 

ICT-alan yrittäjyyden alueellinen edistäminen Etelä-Karjalassa on 

tuhannen euron kysymys, johon oikean vastauksen löytämällä maakunnasta 

on mahdollisuus rakentaa tulevaisuudessa kansainvälisesti menestyvä 

osaamiskeskittymä. Alueen ja yritysten kilpailukyky ovat vahvassa 

kohtalonyhteydessä toisiinsa34. Haastatelluilta kysyttiin vastausta tähän 

kysymykseen ja seuraavassa taulukossa vastauksia on luokiteltu sen 

mukaan, miten vaikeasta asiasta ehdotuksessa on kyse ja toisaalta sen 

mukaan, kenen taholta ratkaisu vaatii toimenpiteitä. 

  

                                                 
33 Ks. Kappale 5.3. ICT-toimiala Etelä-Karjalassa 
34 Ks. Kappale 4.3. Yrittäjyyden alueellinen edistäminen 
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Suuret linjat 
  Perusasiat   

 

13. Kuvio. Haastateltujen ohjeet ICT-alan yrittäjyyden 

edistämiseksi Etelä-Karjalassa ryhmiteltynä toimijatahon ja 

toimenpiteiden laajuuden mukaan. 
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Haastatteluiden vastaukset on voidaan ryhmitellä kuuteen eri tyyppiseen 

toimenpide-ehdotusluokkaan. Nämä ovat kuviossa 13 esitetyt koulutus, 

alueellinen yhteistyö, yritysyhteistyö, infrastruktuurin kehittäminen, 

tutkimus ja tuotekehitys sekä alueen markkinointi. Yhteistyön 

parantaminen on seikka, joka toistuu kaikkein vahvimmin niin 

koulutuksen, alueellisen yhteistyön kuin yritysyhteistyönkin sarakkeissa. 

Monet kaipaavat alueelle yhtenäistä tahtoa, jossa kaikki voimavarat 

suunnataan yhteiseen kehittämiseen. Tällä hetkellä yhteistyö on lähellä 

saada konkreettisen muodon Saimaa-kaupungin kautta ja sen selvitystyötä 

seurataan kiinnostuneena. Kareltekin ja korkeakoulun vaikutus on 

maakunnallinen, mutta on tosiasia, että Lappeenranta hyötyy niiden 

olemassaolosta ylivoimaisesti eniten. Alueellisen yhteistyön kehittämiseen 

ei tämän tutkimuksen perusteella ole mahdollista antaa ohjeita, mutta se on 

ehdoton edellytys sille, että Etelä-Karjalaan olisi mahdollista syntyä ICT-

alan osaamiskeskittymä. Positiivisena mahdollisuutena on Imatralle 

syntymässä olevat tilat ja yritystoiminta. Haasteena on synnyttää toisiaan 

tukevaa yhteistoimintaa Imatran ja Skinnarilan teknologiayhteisöjen välille. 

 

Oppilaitosten, LTKK:n ja EKAMK:n roolit nähdään erittäin merkittävänä 

ICT-alan kehittymisen kannalta. Molemmilla on paitsi koulutuksellinen, 

myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen merkittävästi vaikuttava rooli. 

Tässä on mukana myös LTKK:n läheisessä yhteydessä vaikuttava TBRC. 

Oppilaitokset kehittyvät ja kasvavat voimakkaasti ja niiden odotetaan 

kehittävän ICT-alalle jonkin sellaisen kilpailuedun, jonka avulla 

maakunnasta olisi mahdollista ponnistaa kansainvälisille markkinoille. 

Tämä vaatii luonnollisesti rahoitusta ja sitä on tällä hetkellä kovin niukasti 

uusien tutkimusalueiden tutkimustoimintaan käytettävissä.  

 

Yrittäjyyskasvatus on haaste koko Suomelle, mutta erityisesti Etelä-

Karjalalle. Yrittäjällä ei ole maakunnassa sankariviittaa, mikä vaikuttaa 

negatiivisesti yrityksen perustamista harkitseviin. ICT-ala on erityisen 

ongelmallinen, koska se poikkeaa perinteisestä toiminnasta niin monelta 
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osin. ICT-alan yrittäjiä eivät muut yrittäjätkään pidä arvossa, mikä sulkee 

teknologiayhteisön yhä tiiviimmäksi ja ehkäisee tehokkaasti uusien ICT-

yritysten syntyä. Kateus kiillottaa kilpeään Etelä-Karjalassa aktiivisesti ja 

osansa siitä saavat kaikki jollakin alalla menestyneet, myös yrittäjät.  

 

Elinolosuhteet ovat Etelä-Karjalassa erinomaiset. Luonto on täällä erittäin 

kaunista ja perusinfrastruktuuri hyvällä tasolla. Vaativammalle yksilölle 

alue on kuitenkin auttamattoman pieni ja sen luonnon lisäksi tarjoamat 

virikkeet erittäin. Alueen oma väestö ei riitä tarjoamaan riittävästi kysyntää 

kulttuurintuottajille, mistä syystä kansa saadaan kunnolla liikkeelle 

ainoastaan oluen voimalla. Pienessä paikassa on oma viehätyksensä, mutta 

myös haasteensa. Alueen hyvien puolien markkinointi niin alueella jo 

asuville, täällä opiskeleville kuin täältä pois muuttaneillekin on suuri 

haaste. Samalla on pystyttävä ylläpitämään alueellisia houkutuskeinoja, 

kuten kaunista luontoa ja toisaalta hyviä työpaikkoja. 

 

Kriittisen massan aikaansaamiseksi Etelä-Karjalaan otettaisiin erittäin 

mielellään vastaan lisää ICT-alan suuryrityksiä. Sonera ja TietoEnator 

kasvavat tasaisesti ja ovat omalta osaltaan luoneet mahdollisuuksia myös 

alkaville yrityksille. Lappeenranta on ainoa korkeakoulupaikkakunta 

Suomessa, jossa Nokia ei ole läsnä. Tämä tarjoaa muille yrityksille hyvät 

mahdollisuudet saada osaavaa henkilöstöä. ICT-alan osaajien määrä tulee 

tulevaisuudessa kasvamaan ja vaikka osaava henkilöstö ei sinällään ole 

kilpailuetu, saatavilla olevat resurssit ja niiden hinta ovat seikkoja, joiden 

perusteella suuret yritykset tekevät päätökset etabloitumisesta uusille 

alueille ja tässä kilpailussa Etelä-Karjalalla on hyvät mahdollisuudet. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Yrittäjyydellä ja alueiden menestyksellä on selkeä yhteys. Tämä on 

ymmärretty valtakunnantasolla ja yrittäjyyden edistäminen on otettu 

Lipposen toisen hallituksen hallitusohjelmaan. Yrittäjyyden edistäminen on 

kuitenkin pitkäjänteistä työtä ja tuloksia toimenpiteistä joudutaan 

odottamaan pitkään. Tärkeää on kuitenkin se, että yrittäjyyteen on alettu 

kiinnittää huomiota ja sen edistämiseksi toteuttaa konkreettisia 

toimenpiteitä. Suomen henkinen ilmapiiri yrittäjyyttä kohtaan on 

parantunut, mutta konkreettinen askel yrittäjyyteen jää silti suurelta osalta 

potentiaalisia yrittäjiä ottamatta. Julkisen vallan yrittäjyyden esteitä 

poistavien toimenpiteiden, yrittäjyyskasvatuksen ja alueellisten 

yrittäjyyden ilmapiiriä kohottavien toimenpiteiden kautta on mahdollista 

saada yhä useampi potentiaalinen yrittäjä muuttumaan konkreettiseksi 

yrittäjäksi ja parantamaan alueen ja maan kilpailukykyä yritystoimintansa 

kautta. Erityistä huomiota yrittäjyyden edistämisessä tulee kiinnittää 

yrittäjyyteen johtavaan päätösprosessiin, joka on erittäin vaativa ja 

ratkaiseva uusien yritysten synnyn kannalta. Päätöksentekoon vaikuttaa 

toisaalta henkilötekijät, joihin on mahdollista vaikuttaa 

yrittäjyyskasvatuksen kautta ja toisaalta henkilön objektiivinen todellisuus, 

johon voidaan vaikuttaa ympäristön yrittäjämyönteisyyttä ja yrittäjyyden 

olosuhteita parantamalla. 

 

ICT-toimialaa on vaikutuksiltaan verrattu höyrykoneen ja sähkön 

keksimiseen. Tällä tarkoitetaan sitä, miten kokonaisvaltaisesti toimiala 

muuttaa olemassa olevia rakenteita. Tästä huolimatta ICT-alalla kuitenkin 

vallitsevat samat liiketaloudelliset lainalaisuudet kuin perinteisilläkin 

toimialoilla. ICT-alalla on monia muista poikkeavia erityispiirteitä, joista 

ratkaisevin on monistettavien tuotteiden kautta saavutettavissa oleva 

mahdollisuus eksponentiaaliseen kasvuun perinteisten toimialojen 

lineaarisesta kasvusta poiketen. On kuitenkin otettava huomioon toimialan 
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itsensä mukanaan tuoma kilpailun globalisoituminen, minkä kautta 

eksponentiaalisen kasvun mahdollistavaa kilpailuetua on mahdollista 

hyödyntää vain hyvin lyhyen aikaa ennen kuin kilpailijat ovat poistaneet 

kilpailuedun. Huomattavaa ICT-alalla on myös se, että teknologisella 

etulyöntiasemalla ei ole niin suurta merkitystä kuin perinteisillä 

toimialoilla. Markkinointi- ja jakeluosaaminen ovat suuressa roolissa 

kansainvälisten menestystarinoiden syntymisessä. ICT-ala on kuitenkin 

kansainvälisestikin nuori ja kehittyvä toimiala, joka edelleen hakee 

muotojaan. Tässä on myös suomalaisten ja eteläkarjalaisten yritysten 

mahdollisuus, koska toistaiseksi menestystarinat näyttävät syntyneen 

enemmän tai vähemmän sattumien kautta. 

 

Yritysten ja alueiden kohtalot ovat kietoutuneet voimakkaasti toisiinsa. 

Etelä-Karjalassa on hyvät edellytykset ICT-alan osaamiskeskittymälle, 

mutta edellytysten olemassaolo ei yksin riitä. Maakunnassa ei tällä hetkellä 

ole sellaista kilpailuetua, joka erottaisi sen muista suomalaisista tai 

kansainvälisistä osaamiskeskittymistä. Tällaisen kilpailuedun 

tunnistaminen ja nostaminen koko maakunnan yhteisten ponnisteluiden 

moottoriksi on avainasemassa osaamiskeskittymän syntymiselle. 

Kilpailuedun ei tarvitse olla mikään uusi teknologia, vaan olemassa oleva 

vahvuus, johon yritysten, kuntien, koulutuslaitosten ja teknologiakeskusten 

yhteisen panostamisen kautta on mahdollista rakentaa kansainvälisesti 

merkittävä kilpailuetu, joka houkuttelee alueelle yrityksiä ja osaajia 

muualta Suomesta ja maailmasta. Olennaista on maakunnan yhteinen tahto 

ICT-alan osaamiskeskittymän synnyttämisestä sekä yhteinen halu tehdä 

konkreettisia toimenpiteitä sen hyväksi. Lisäksi on syytä tähdätä riittävän 

korkealle, sillä ICT-alalla ei tunneta pistesijoja. 

 

Tutkimuksen perusteella konkreettisena toimenpide-ehdotuksena on 

maakunnan yhteisen fokuksen hakeminen suhteessa ICT-alaan. Tulisi 

koota asiantuntijaryhmä, jossa olisi maakunnan vaikuttajatahojen lisäksi 

mukana puolueettomia ja korkeatasoisia kansainvälistä 
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liiketoimintakokemusta omaavia ICT-alan konsultteja ja määritellä alueelle 

konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jonka avulla rakennetaan 

maakunnalle kansainvälinen kilpailuetu jollekin ICT-alan olemassa 

olevista osaamisalueista. Eri vaikuttajaryhmät sitoutuvat panostamaan 

tämän kilpailuedun vahvistamiseen ja kullekin toimijalle laaditaan omat 

osaohjelmansa.  

 

Tutkimuksen loppupäätelmä on sangen itsestään selvä. Yhteistoiminnan 

kautta on mahdollista saavuttaa sellaisia asioita, joihin kohdentamattomalla 

toiminnalla ei koskaan päästä. Tampereen eTampere on hyvä esimerkki 

todella laajasta yhteistyöohjelmasta, jonka kunnianhimoisena tavoitteena 

on rakentaa Tampereesta maailman johtava tietoyhteiskuntakaupunki. 

Tampereella itse uskotaan vahvasti tavoitteen olevan saavutettavissa, mutta 

ymmärretään myös, että vaikka tavoite jäisi saavuttamatta, on ohjelman 

kautta silti saavutettavissa erittäin paljon. Tähänastiset tulokset 

Tampereella näyttävät rohkaisevilta. Ei ole mitään esteitä toteuttaa yhtä 

kunnianhimoinen hanke myös Etelä-Karjalassa ja tehdä maakunnasta 

kansainvälisesti merkittävä osaamiskeskittymä. Fokus ja yhteinen tahto 

ovat avainasemassa. 
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1. LÄHTÖKOHDAT JA KÄSITTEET 
 

• Kuka olette ja missä yrityksessä toimitte? 
• Miten käsitätte Etelä-Karjalan alueen? 

 

Käsitteet 
 

• Uusi yritys: Vuonna 1999 tai sen jälkeen perustettu yritys 
• ICT-ala: Informaatioteknologia- ja tietoliikenne-ala 
 

2. ETELÄ-KARJALA YRITTÄJYYDEN KANNALTA 
 

• Millaisena käsitätte Etelä-Karjalan yrittäjyyden kannalta? 
• Miten paljon Etelä-Karjalaan syntyy uusia yrityksiä suhteessa muuhun maahan? 
• Kuinka uudet yritykset jakautuvat eri toimialojen kesken? 
• Syntyykö Etelä-Karjalassa potentiaaliin nähden paljon vai vähän ICT-alan 

(informaatio- ja tietoliikennetekniikka) yrityksiä? 
• Miksi näin on? 
• Millaista on perustaa Etelä-Karjalaan uusi ICT-alan yritys? 
• Millaisia muihin alueisiin nähden houkuttelevia piirteitä Etelä-Karjalassa on uuden 

yrityksen perustajan kannalta? 
• Mikä on Etelä-Karjalassa huonommin kuin muualla Suomessa uuden yrityksen 

perustajan kannalta? 
• Mitä konkreettisia toimenpiteitä eri instituutioiden tulisi tehdä yrittäjyyden 

edistämiseksi Etelä-Karjalassa: 
o Euroopan Unioni 
o Eduskunta 
o Hallitus 
o Kauppa- ja teollisuusministeriö 
o Opetusministeriö 
o Muut ministeriöt 
o Ammattijärjestöt 
o Etelä-Suomen lääni 
o TEKES 
o SITRA 
o Finnvera 
o Kaakkois-Suomen TE-keskus 
o Kaakkois-Suomen verovirasto 
o Etelä-Karjalan liitto  
o Etelä-Karjalan kauppakamari 
o Etelä-Karjalan yrittäjät 
o Lappeenrannan kaupunki / Lappeenrannan kaupungin kehittämisyksikkö 
o Imatran kaupunki / Imatran seudun kehitysyhtiö 
o Muut kunnat 
o Etelä-Karjalan verotoimisto 
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o Imatran yrittäjät 
o Teknologiakeskus Kareltek 
o LTKK 
o Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 
o Muut maakunnan oppilaitokset 
o Muut tahot, mitkä? 

 

3. SUHDE YRITTÄJYYTEEN 
 

• Millainen on suhteenne yrittäjyyteen? 
• Milloin olette ensimmäisen kerran alkaneet harjoittaa yritystoimintaa? 
• Miksi ryhdyitte yrittäjäksi? 
• Vastasiko alkuperäinen näkemys yritystoiminnan harjoittamisesta todellisuutta? 
• Mitä ovat yrittäjyyden hyvät puolet? 
• Mitä negatiivista näette yrittäjyydessä? 
• Mitä asioita tekisitte toisin jos voisitte tehdä kaiken uudelleen? 
• Millaisia vahvuuksia on Etelä-Karjalaisella uudella yrittäjällä 
• Millaisia heikkouksia on Etelä-Karjalaisella uudella yrittäjällä? 
• Miten koulutuksesta on ollut hyötyä yritystoiminnan kannalta? 
• Miten olemassaolleet verkostot ovat hyödyttäneet yritystoimintaa? 
• Vaikuttaako koulutus yrittäjän käyttäytymiseen tai menestymismahdollisuuksiin? 

Miten? 
• Vaikuttaako työkokemus yrityksen perustamiseen positiivisesti tai negatiivisesti? 
• Poikkeaako ICT-alan uusi yrittäjä muista yrittäjästä ominaisuuksiltaan? 

 

4. YRITYSTOIMINTA 
 

Rahoitus ja talous 
 
• Mistä uuden yrityksen perustajan on mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta? 
• Millainen merkitys rahoituksen saannille on omalla rahoituksella? 
• Mitä kehittämistä alueen rahoituslaitoksilla olisi? Onko kyse alueellisista 

kehitysalueista vai päteekö tämä koko maassa? 
• Toteutuiko käsityksenne yrityksen taloudellisesta toiminnasta? 
• Kuinka halukas olette ottamaan rahoituksellista riskiä? 
• Onko ICT-toimialan uuden yrittäjän helpompi tai vaikeampi saada ulkopuolista 

rahoitusta Etelä-Karjalassa? 
• Poikkeaako ICT-alan yrittäjälle myönnettävä rahoitus luonteeltaan muille uusille 

yrittäjille myönnettävästä rahoituksesta? 
• Onko alueella riittävästi tarjolla riskirahoitusta? 
• Onko Etelä-Karjalan rahoitustarjonassa sellaisia puutteita, jotka voivat vaikuttaa 

yrityksen sijoittumiseen jonnekin muualle? Mitä? 
• Miten Etelä-Karjalassa tulisi kehittää rahoitustoimintaa? 
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Markkinat 
 

• Oliko käsityksenne markkinoista riittävä yritystä perustaessanne? 
• Mitä asioita markkinoista tulisi selvittää ennen yrityksen perustamista? 
• Millaiset markkinat Etelä-Karjalassa on ICT-alan yrityksille? 
• Miten voimakas kilpailu Etelä-Karjalassa ICT-toimialalla vallitsee? 
• Onko uuden yrityksen Etelä-Karjalassa vaikeaa tulla olemassa oleville markkinoille 

ICT-toimialalla? 
• Miten helppoa ICT-alan yrityksen on markkinoida tuotteitaan Etelä-Karjalan 

ulkopuolelle? 
• Onko Etelä-Karjalassa helppoa tehdä markkinoinnillista yhteistyötä muiden ICT-alan 

yritysten kanssa? 
• Onko julkinen sektori aktiivinen toimija ICT-alan markkinoilla Etelä-Karjalassa?  
• Millaisia hyviä ja huonoja seikkoja Etelä-Karjalainen yritys kohtaa alueen taholta 

pyrkiessään kansainvälisille markkinoille? 
• Miten Etelä-Karjalaiseen ICT-alan yritykseen suhtaudutaan kansallisilla markkinoilla? 

Poikkeaako tämä jollain tavalla muusta Suomesta? 
 

Toimintaympäristö 
 

• Millainen infrastruktuuri Etelä-Karjalassa on yritystoiminnan kannalta? 
• Onko toimitiloja yrityksille riittävästi saatavilla? 
• Millainen kustannustaso toimitiloissa Etelä-Karjalassa vallitsee? 
• Onko yrityksille toimitiloissa riittävä palvelutaso? 
• Miten toimitilojen hinta-palvelutaso-suhde sijoittuu vertailussa muuhun maahan 

nähden? 
• Millaisia eroja on harjoittaa yritystoimintaa Kareltekissa, Lappeenrannan tai Imatran 

keskustassa ja muilla alueilla? 
• Millainen merkitys toimitilojen saatavuudella ja hinnalla on yrityksen perustamiseen? 
• Onko Etelä-Karjalan luonnolla merkitystä yrityksen sijoittumispaikan valinnassa? 
• Mitä asioita Yritysten toimintaympäristössä tulisi kehittää yrittäjyyden edistämiseksi? 

 

Innovatiivisyys 
 
• Mistä uuden yrittäjän kannattaisi aloittaa ulkopuolisen avun hankkiminen yritysidean 

keksimisen jälkeen? 
• Onko Etelä-Karjalainen uusi yrittäjä innovatiivinen? 
• Näkeekö uusi yrittäjä tulevaisuuden mielummin varovaisen anteeksipyytävästi vai 

rehvakkaan itsetietoisesti? 
• Miten paljon Etelä-Karjalassa syntyy uusia innovaatioita suhteessa muuhun Suomeen 

ja muihin osaamiskeskittymiin (esimerkiksi Ouluun tai Tampereeseen) 
• Järjestetäänkö Etelä-Karjalassa riittävästi yrittäjyyttä edistäviä ideakilpailuja? Kuinka 

näitä hyödynnetään? 
• Miten Etelä-Karjalassa suhtaudutaan julkisten toimijoiden taholta 

tuotekehitystoimintaan? 
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• Millaisia yhteistyöverkkoja tai –projekteja Etelä-Karjalassa on ICT-alan yrittäjyyden 
kehittämiseksi? 

• Hyödynnetäänkö Etelä-Karjalassa uusia keksintöjä paremmin vai huonommin kuin 
muualla Suomessa? Miksi? 

• Syntyykä uusia innovaatioita paremmin alueen suuryrityksissä kuin itsenäisten 
yrittäjien tai uusien yrittäjien toimesta? 

• Millainen merkitys ICT-alan yrityksille on LTKK:n olemassaololla? 
• Miten innovatiivisyyttä ja sen hyödyntämistä olisi mahdollista kehittää Etelä-

Karjalassa? 
 

Koulutus ja henkilöstö 
 

• Onko Etelä-Karjalassa riittävästi ICT-alan työvoimaa saatavilla? 
• Millaiset roolit eri koulutusyksiköiden tulisi omaksua työvoimaa tulevaisuudessa 

tarvitsevan ICT-alan yrittäjän näkökulmasta? 
• Toimiiko Etelä-Karjalassa eri oppilaitosten välinen yhteistyö? 
• Mihin osa-alueisiin Etelä-Karjalan koulutustarjonnassa tulisi erityisesti painottaa? 
• Mitä kehittämistä on LTKK:n tarjoamassa koulutuksessa yrittäjän kannalta? 
• Millaista yrittäjäkoulutusta alueen oppilaitokset tarjoavat? 
• Miten alueen oppilaitosten toimintaa tulisi kehittää yrittäjyyden edistämiseksi?  

 
 

Kasvu 
 
• Millaiset kasvutavoitteet olette asettaneet yrityksellenne? 
• Poikkeaako ICT-alan yrittäjä kasvutavoitteiden näkökulmasta muista uusista 

yrittäjistä? 
• Onko Etelä-Karjalassa riittävästi kasvuun tarvittavia henkilöstö- ja osaajaresursseja? 
• Ollaanko kasvutavoitteissa optimisteja, realisteja vai pessimistejä tyypillisesti Etelä-

Karjalassa? 
• Tuetaanko yritysten kasvupyrkimyksiä riittävästi Etelä-Karjalassa? 
• Miten yritykset suhtautuvat perustamisvaiheessa kansainvälisten markkinoiden 

olemassaoloon ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin? 
• Poikkeaako ICT-alan uuden yrittäjän näkökulma KV-asioihin muiden uusien yrittäjien 

näkökulmasta? 
• Minkä rakenteellisten toimenpiteiden toteutus voisi lisätä yritysten mahdollisuuksia 

kasvattaa yritystoimintaansa? 
 
 

5. YRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT 
 

Eri tekijöiden merkitys menestyksen kannalta 
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• Alla listatut tekijät vaikuttavat alueellisten osaamiskeskittymien syntyyn eri alueilla 
eri painotuksin. Mikä on näiden tekijöiden tilanne Etelä-Karjalassa tällä hetkellä? 
Minkä alueiden kehittämiseen kannattaisi erityisesti panostaa? 

o Hallituksen politiikka? 
o Aluepolitiikka? 
o Alueellinen Tutkimus- ja tuotekehityspanostus? 
o Alueen teknologiapolitiikka? 
o Teknologia-intensiivisten uusien tuotteiden julkinen kysyntä? 
o Ympäristön houkuttelevuus? 
o Tutkimus- ja koulutus-infrastruktuuri? 
o Teknologiakeskusten ja tiedepuistojen olemassaolo? 
o Suuryritysten olemassaolo ja niiden suhtautuminen pieniin 

teknologiayrityksiin? 
o Avainhenkilöiden rooli yrityksissä? 

 

Yrityksen menestyminen ja epäonnistuminen 
 
• Millainen yritys menestyy? 
• Poikkeaako ICT-alan menestysresepti muista yrityksistä? 
• Mitä uuden yrityksen perustajan on huomioitava menestyäkseen? 
• Missä määrin menestys on sattumaa? 
• Mitä ominaispiirteitä on Etelä-Karjalassa menestyvällä yrityksellä? 
• Onko Etelä-Karjala ideaali sijaintipaikka menestyvälle ICT-yritykselle? 
• Miksi uusi yritys saattaa epäonnistua? 
• Miten alue voi aiheuttaa epäonnistumisen Etelä-Karjalassa? 
• Mitä asioita alueellisesti olisi tehtävissä epäonnistumisten vähentämiseksi? 
• Epäonnistuuko uusi ICT-alan yritys muita useammin tai harvemmin? 
• Tarjotaanko Etelä-Karjalassa riittävästi tukea ja tietoutta epäonnistumassa oleville 

yrittäjille? 
 

6. HAASTATTELUN TUKIKYSYMYKSET 
 

• Tapaatko työssäsi paljon uusia yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia? 
• Onko yrittäjyyttä tutkittu alueellisesti? Missä ja miten? 
• Millaisia valtakunnallisia tutkimuksia aiheesta on tehty?  
• Kuinka on mahdollista tavoittaa uudet yrittäjät tai yrittäjäksi viimeisen kahden vuoden 

aikana aikoneet? 
 

7. LOPUKSI 
 

• Mitä asioita Etelä-Karjalassa tulisi kehittää, jotta alueelle syntyisi nykyistä enemmän 
uusia ICT-alan yrityksiä? 
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1. LÄHTÖKOHDAT JA KÄSITTEET 
 

• Kuka olette ja missä yhteisössä toimitte? 

• Miten käsitätte Etelä-Karjalan alueen? 

 

1.1. Käsitteet 

 

• Uusi yritys: Vuonna 1999 tai sen jälkeen perustettu yritys 

• ICT-ala: Informaatioteknologia- ja tietoliikenne-ala 

• Institutionaalinen vaikuttaja: Taho, jolla on vaikutusmahdollisuuksia uuden yrittäjän 

toiminnan edistämiseksi 

 

 

2. ETELÄ-KARJALAN ASEMA VALTAKUNNALLISESTI 
YRITTÄJYYDEN KANNALTA 

 

• Kuinka Etelä-Karjala sijoittuu valtakunnallisesti yritysten perustamiskentässä? 

• Millaisiin yrittäjyyttä edistäviin tukiohjelmiin Etelä-Karjala tai jotkin maakunnan 

yhteisöt kuuluvat? 

• Millaisia tukitoimenpiteitä Etelä-Karjalalla on mahdollista saada valtakunnan 

taiEuroopan Unionin kautta? 

• Millainen maakunnallinen yhteistyö parantaisi Etelä-Karjalan asemaa 

valtakunnallisten ja Euroopanlaajuisten tukirahojen jaossa? 

 

 

3. ETELÄ-KARJALA YRITTÄJYYDEN KANNALTA 
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• Miten paljon Etelä-Karjalaan syntyy uusia yrityksiä suhteessa muuhun maahan? 

• Kuinka uudet yritykset jakautuvat eri toimialojen kesken? 

• Syntyykö Etelä-Karjalassa potentiaaliin nähden paljon vai vähän ICT-alan 

(informaatio- ja tietoliikennetekniikka) yrityksiä? 

• Miksi näin on? 

• Millainen käsitys sinulla on Etelä-Karjalasta yrittäjyytteen houkuttelevuuden 

näkökulmasta? 

• Millaista on perustaa Etelä-Karjalaan uusi ICT-alan yritys? 

• Millaisia muihin alueisiin nähden houkuttelevia piirteitä Etelä-Karjalassa on uuden 

yrityksen perustajan kannalta? 

• Mikä on Etelä-Karjalassa huonommin kuin muualla Suomessa uuden yrityksen 

perustajan kannalta? 

• Mitä konkreettisia toimenpiteitä eri instituutioiden tulisi tehdä yrittäjyyden 

edistämiseksi Etelä-Karjalassa: 

o Euroopan Unioni 

o Eduskunta 

o Hallitus 

o Kauppa- ja teollisuusministeriö 

o Opetusministeriö 

o Muut ministeriöt 

o Ammattijärjestöt 

o Etelä-Suomen maakuntien liittouma 

o Suomen Kuntaliitto 

o TEKES 

o SITRA 

o Finnvera 

o Kaakkois-Suomen TE-keskus 

o Kaakkois-Suomen verovirasto 

o Etelä-Karjalan liitto  

o Etelä-Karjalan kauppakamari 

o Etelä-Karjalan yrittäjät 

o Lappeenrannan kaupunki / Lappeenrannan kaupungin kehittämisyksikkö 

o Imatran kaupunki / Imatran seudun kehitysyhtiö 
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o Muut kunnat 

o Etelä-Karjalan verotoimisto 

o Imatran yrittäjät 

o Teknologiakeskus Kareltek 

o LTKK 

o Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 

o Muut maakunnan oppilaitokset 

o Muut tahot, mitkä? 

 

 

4. YRITTÄJÄ HENKILÖNÄ 
 

• Millainen on hyvä potentiaalinen uusi yrittäjä? 

• Voiko menestyvän yrittäjän tunnistaa jo perustamisvaiheessa? 

• Millaisia virheitä uudet yrittäjät tyypillisesti tekevät 

• Millaisia vahvuuksia on Etelä-Karjalaisella uudella yrittäjällä 

• Millaisia heikkouksia on Etelä-Karjalaisella uudella yrittäjällä? 

• Millainen koulutustausta uudella yrittäjällä tyypillisesti on? 

• Millainen merkitys olemassaolevilla verkostoilla on uudelle yrittäjälle? 

• Vaikuttaako koulutus yrittäjän käyttäytymiseen tai menestymismahdollisuuksiin? 

Miten? 

• Vaikuttaako uuden yrittäjän työkokemus yrityksen perustamiseen positiivisesti tai 

negatiivisesti? 

• Poikkeaako ICT-alan uusi yrittäjä muista yrittäjästä ominaisuuksiltaan? 

 

 

5. UUDET YRITYKSET 

5.1. Rahoitus ja talous 

 

• Mistä uuden yrityksen perustajan on mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta? 
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• Millainen rahoitusasema uusilla Etelä-Karjalaisilla yrittäjillä on? 

• Missä paikallisilla uusilla yrittäjillä olisi kehittämisen varaa rahoituksellisesta 

näkökulmasta? Onko se tyypillistä alueelle vai koko maalle? 

• Onko uuden yrityksen perustajilla realistiset suunnitelmat yrityksen taloudellisesta 

toiminnasta? 

• Haetaanko ulkopuolista rahoitusta Etelä-Karjalassa enemmän vai vähemmän suhteessa 

muuhun maahan?  

• Kuinka halukkaita riskinottajia Etelä-Karjalaiset uudet yrittäjät tyypillisesti ovat? 

• Onko ICT-alan uudet yritykset lähtökohtaisesti paremmin vai huonommin 

omarahoitteisia kuin muut yritykset? 

• Onko ICT-toimialan uuden yrittäjän helpompi tai vaikeampi saada ulkopuolista 

rahoitusta Etelä-Karjalassa? 

• Poikkeaako ICT-alan yrittäjälle myönnettävä rahoitus luonteeltaan muille uusille 

yrittäjille myönnettävästä rahoituksesta? 

 

5.2. Innovatiivisyys 

 

• Mistä uuden yrittäjän kannattaisi aloittaa ulkopuolisen avun hankkiminen yritysidean 

keksimisen jälkeen? 

• Onko Etelä-Karjalainen uusi yrittäjä innovatiivinen? 

• Näkeekö uusi yrittäjä tulevaisuuden mielummin varovaisen anteeksipyytävästi vai 

rehvakkaan itsetietoisesti? 

• Miten paljon Etelä-Karjalassa syntyy uusia innovaatioita suhteessa muuhun Suomeen 

ja muihin osaamiskeskittymiin (esimerkiksi Ouluun tai Tampereeseen) 

• Missä määrin Etelä-Karjalassa järjestetään yrittäjyyttä edistäviä ideakilpailuja? 

Kuinka näitä hyödynnetään? 

• Millaisia yhteistyöverkkoja tai –projekteja Etelä-Karjalassa on ICT-alan yrittäjyyden 

kehittämiseksi? 

• Hyödynnetäänkö Etelä-Karjalassa uusia keksintöjä paremmin vai huonommin kuin 

muualla Suomessa? Miksi? 

• Syntyykä uusia innovaatioita paremmin alueen suuryrityksissä kuin itsenäisten 

yrittäjien tai uusien yrittäjien toimesta? 
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• Miten Etelä-Karjalaisissa yrityksissä suhtaudutaan yrityksen sisältä lähteviin ns. Spin-

off –yrittäjiin? 

• Hyödynnetäänkö innovaatiot mielummin itse oman tai uuden yrityksen kautta vai 

myydäänkö ideat suuryrityksille? Onko tämä hyvä? 

 

5.3. Kasvu 

 

• Millaiset kasvutavoitteet uudella Etelä-Karjalaisella yrittäjällä tyypillisesti on? 

• Poikkeaako ICT-alan yrittäjä kasvutavoitteiden näkökulmasta muista uusista 

yrittäjistä? 

• Onko Etelä-Karjalassa riittävästi kasvuun tarvittavia henkilöstö- ja osaajaresursseja? 

• Ollaanko kasvutavoitteissa optimisteja, realisteja vai pessimistejä tyypillisesti Etelä-

Karjalassa? 

• Tuetaanko yritysten kasvupyrkimyksiä riittävästi Etelä-Karjalassa? 

• Miten yritykset suhtautuvat perustamisvaiheessa kansainvälisten markkinoiden 

olemassaoloon ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin? 

• Poikkeaako ICT-alan uuden yrittäjän näkökulma KV-asioihin muiden uusien yrittäjien 

näkökulmasta? 

 

 

6. YRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄT 
 

6.1. Eri tekijöiden merkitys menestyksen kannalta 

 

• Millainen merkitys seuraavilla tekijöillä on uuden ICT-alan yrityksen perustamisen 

kannalta? Entä näistä yrityksistä syntyvän alueellisen osaamiskeskittymän kannalta? 

o Hallituksen politiikka? 

o Aluepolitiikka? 

o Alueellinen Tutkimus- ja tuotekehityspanostus? 

o Alueen teknologiapolitiikka? 
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o Teknologia-intensiivisten uusien tuotteiden julkinen kysyntä? 

o Ympäristön houkuttelevuus? 

o Tutkimus- ja koulutus-infrastruktuuri? 

o Teknologiakeskusten ja tiedepuistojen olemassaolo? 

o Suuryritysten olemassaolo ja niiden suhtautuminen pieniin 

teknologiayrityksiin? 

o Avainhenkilöiden rooli yrityksissä? 

 

6.2. Yrityksen menestyminen ja epäonnistuminen 

 

• Millainen yritys menestyy? 

• Poikkeaako ICT-alan menestysresepti muista yrityksistä? 

• Mitä uuden yrityksen perustajan on huomioitava menestyäkseen? 

• Missä määrin menestys on sattumaa? 

• Mitä ominaispiirteitä on Etelä-Karjalassa menestyvällä yrityksellä? 

• Onko Etelä-Karjala ideaali sijaintipaikka menestyvälle ICT-yritykselle? 

• Miksi uusi yritys saattaa epäonnistua? 

• Miten alue voi aiheuttaa epäonnistumisen Etelä-Karjalassa? 

• Mitä asioita alueellisesti olisi tehtävissä epäonnistumisten vähentämiseksi? 

• Epäonnistuuko uusi ICT-alan yritys muita useammin tai harvemmin? 

• Tarjotaanko Etelä-Karjalassa riittävästi tukea ja tietoutta epäonnistumassa oleville 

yrittäjille? 

 

 

7. HAASTATTELUN TUKIKYSYMYKSET 
 

• Miten omassa työssäsi kohtaat uusia yrittäjiä tai yrittäjäksi aikovia 

• Onko yrittäjyyttä tutkittu alueellisesti? Missä ja miten? 

• Millaisia valtakunnallisia tutkimuksia aiheesta on tehty?  
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• Kuinka on mahdollista tavoittaa uudet yrittäjät tai yrittäjäksi viimeisen kahden vuoden 

aikana aikoneet? 

 

8. LOPUKSI 
 

• Mitä asioita Etelä-Karjalassa tulisi kehittää, jotta alueelle syntyisi nykyistä enemmän 
uusia ICT-alan yrityksiä? 
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