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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa pohjoiskarjalaisten kasvu-

yritysten menestystekijöitä. Tutkimuksen tarkoitus oli tehdä alustava pohjatyö poh-

joiskarjalaisten kasvuyritysten ja niissä vaikuttavien menestystekijöiden tarkempaa 

tutkimusta varten. Laajemmassa mittakaavassa tämän tutkimuksen toivotaan tuo-

van hyötyä pohjoiskarjalaiselle elinkeinoelämälle ja erityisesti aloittaville yrittäjille. 

 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerättiin haastat-

telemalla neljän pohjoiskarjalaisen kasvuyrityksen edustajia soveltamalla teema-

haastattelua. Kohdeyritykset määriteltiin kasvuyrityksiksi käyttämällä Eurostat-

OECD:n kasvuyrityksen kriteeriä. Kohdeyrityksistä haastateltiin kahdesta kolmeen 

ylimpään johtoon kuuluvaa avainhenkilöä, joista useimmat olivat myös yritysten 

omistajia. Haastattelujen perusteella muodostetut yritysnarratiivit toimivat jatkoana-

lysoinnin perustana. 

 

Tutkimuksessa todettiin, että pohjoiskarjalaisen kasvuyrityksen merkityksellisimmät 

menestystekijät polveutuvat omistajan yrittäjämäisestä asenteesta ja vasta tämän 

jälkeen tulevat yrittäjän kasvuasenteisiin, yrityksen strategiseen sopivuuteen ja yri-

tyksen resursseihin lukeutuvat menestystekijät. Myös kulttuuristen tekijöiden epä-

suorasta vaikutuksesta yrityksen kasvuun saatiin tutkimuksessa viitteitä. 
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The purpose of this master’s thesis was to map the success factors of North Kare-

lian growth firms. The purpose of the study was to create a preliminary foundation 

for precise studying of North Karelian growth firms and the factors affecting them. 

In larger scale it is hoped that this study benefits North Karelian economic life and 

especially new entrepreneurs beginning their task. 

 

This study was carried out by a qualitative manner. Study material was collected by 

conducting theme interviews for the representatives of four North Karelian growth 

firms. Target firms were identified as growth firms by using the Eurostat-OECD cri-

terion of a growth firm. From each target firm two to three top executives were in-

terviewed of which most were also owners of the firms. Firm narratives were formed 

based on the interviews. These firm narratives were used as a base for further anal-

ysis. 

 

It was concluded in the study that the most significant success factors of North Ka-

relian growth firm are derived from the owner’s entrepreneurial orientation. Right 

after entrepreneurial orientation come factors related to growth attitudes, firm’s stra-

tegic fit and resources. Hints of culture’s impact on firm growth were also received. 
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ALKUSANAT 

 

Useamman vuoden urakka lähestyy loppuaan. Vaikka töiden ohessa opiskelu ko-

konaan toiselta paikkakunnalta käsin muistuttaakin lähinnä toista työtä, eikä vapaa-

ajan vietto-ongelmia ole juuri ollut, opiskelu Lappeenrannan teknillisessä yliopis-

tossa on ollut mielestäni varsin antoisa kokemus. Erityisesti olen pitänyt yliopiston 

joustavuudesta ja yleensäkin opiskelua hyvin tukevasta järjestelmästä. 

 

Haluan kiittää tutkimukseen osallistuneiden yritysten edustajia heidän tutkimusta 

varten antamastaan ajasta. Tätä pro gradu –tutkielmaa tehdessä oli rohkaisevaa 

huomata, että vaikka Pohjois-Karjala onkin työttömyysasteeltaan Suomen heikoim-

pia alueita, sieltä löytyy silti innostuneita ja asiaansa uskovia yrittäjiä. Yrittäjiä, jotka 

jaksavat sitkeästi työskennellä vuodesta toiseen saavuttaakseen haluamiaan asi-

oita ja luoda samalla arvokkaita työpaikkoja maakuntaan. Olisi hienoa, jos joku yrit-

täjä saa myös tästä gradusta tukea yrityksensä kasvattamiseen. 

 

Toisaalta on myös mukavaa saada asioita päätökseen. Yksittäiset kurssit veivät 

pikkuhiljaa mutta vääjäämättä kohti valmistumista ja niiden tenttien läpäisy oli joka 

kerta pieni pala palkintoa. Erityisen miellyttävää on kuitenkin saada tämä gradutut-

kielma valmiiksi. Kiitokset Iiro Jussilalle ja Markku Ikävalkolle opinnäytetyöni val-

vonnasta ja arvokkaasta ohjauksesta. Lopputulos on käytettävissä oleva aika huo-

mioon ottaen niin hyvä kuin mahdollista. Tilannetta kuvaa oikeastaan aika hyvin se, 

että en ole aivan varma, että onko hienompaa valmistua vai ylipäätään päästä irti 

gradun pyörittelystä. Ehkä valmistuminen vie kuitenkin voiton. 

 

Lopuksi haluan esittää kiitokset vanhemmilleni ja veljelleni jatkuvasta kannustami-

sesta opintojeni eteenpäinviemiseen, sekä Hannalle erityiskiitokset kanssajaksami-

sesta koko tämän opiskeluprojektin ajalta. 

 

Vantaalla, syksyllä 2014 

 

Jani Ruotsalainen  
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1 JOHDANTO 
 

Suomalaisista kasvuyrityksistä pääosan muodostavat alle 250 henkeä työllistävät 

pienet ja keskisuuret, niin sanotut PK-yritykset. Kuten yritysrekisterin vuositilaston 

(Suomen virallinen tilasto) mukainen taulukko 1. osoittaa, muodostavat ne myös 

hieman yli puolet suomalaisten yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Ne myös 

muodostavat 64 %:a Suomessa toimivissa yrityksissä olevista työpaikoista, ollen 

siten merkittävässä roolissa kotimaisen hyvinvoinnin muodostajina. 

 

Taulukko 1. PK- ja suurten yritysten määrä, henkilöstö ja liikevaihto 2012 

Kokoluokka Yritykset 
lkm 

Yritykset 
% 

Henki-
löstö 

Henki-
löstö % 

Liikevaihto 
milj. euroa 

Liikevaihto 
% 

PK-yritykset 
yht. 321 562 100 946 445 64 209 653 53 

- pienet yri-
tykset 319 014 99 696 633 47 132 403 34 

- keskisuuret 
yritykset 2 548 1 249 812 17 77 250 19 

Suuret yrityk-
set 622 0 528 076 36 185 295 47 

Yhteensä 322 184 100 1 474 520 100 394 948 100 
 

Tässä tutkimuksessa yrityksiä tarkastellaan taloudellisen kasvun, varallisuuden ja 

alueellisen hyvinvoinnin luojina. Tutkimuksen lähtökohtaoletuksena on, että yrityk-

set aikaansaavat ja jakavat taloudellista hyvää paitsi niiden itsensä välittömän vai-

kutuspiirin sisällä oleville, myös välillisesti tähän piiriin yhteydessä oleville muille 

yhteisöille ja yksilöille. 

 

Esimerkiksi Delmar & al. (2003, 211) ovat havainneet yrityksen kasvun olevan mo-

niulotteinen ilmiö ja että kasvun havainnointi- ja mittausmenetelmät vaikuttavat mer-

kittävästi yritysten havaittuun kasvuun. Esimerkiksi Wiklund & al. (2009) ovat tutki-

neet pienyritysten kasvuun liittyviä tekijöitä, joista he nostavat esiin erityisesti yrittä-
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jämäisen asenteen, ympäristön, strategisen sopivuuden, resurssit ja kasvuasen-

teen. Wiklundin & Shepherdin (2003) mukaan yrityksen kasvuhalukkuuteen vaikut-

tavat esimerkiksi saatavilla olevat resurssit ja käytettävissä olevat mahdollisuudet. 

 

Suomessa kasvuyrityksistä ja varsinkin niiden määrän kasvattamisesta on kiinnos-

tunut moni talouselämän toimija, sekä valtion ylin johto kansanedustajia myöten. 

Kasvuedustajiksi itseään nimittävä ryhmä kansanedustajia nostaa raportissaan 

kasvuyritykset yhdeksi keinoksi Suomen kampeamiseksi ylös taantumasta ja uu-

teen menestykseen (Kasvuedustajat 2013). Talouselämän toimijoista Elinkeinoelä-

män tutkimuslaitos nostaa keskustelupaperissaan esille sen, että vuonna 2006 

koko Suomessa oli yhteensä vain 750 kasvuyritystä (Deschryvere 2008, 23). Suo-

malaista kasvuyrittäjyyden olemusta ja kasvuyritysten kansantaloudellista merki-

tystä ovat tutkineet Elinkeinoelämän keskusliitto ja Ernst & Young Oy (2005). Myös 

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Nordea Oy (2013) ovat tehneet selvityksen, jossa 

kartoitetaan kasvuyrittäjyyden nykytilaa Suomessa, joskin sen painotus kallistuu 

osittain yritysten rahoituksen puolelle. Kasvuhakuisten yrittäjien ja yritysten eroja 

suhteessa vähemmän kasvuhakuisiin ovat tutkineet Hyytinen & al. (2005). Suoma-

laisten PK-yritysten kasvun tukemista julkisten ja yksityisten neuvontapalveluiden 

avulla ovat tutkineet Martikainen & Nikkinen (2004) ja todenneet, että niillä on vai-

kutusta yritysten kasvuun. 

 

Pasanen (2003) on tutkinut väitöskirjassaan laajan joukon itäsuomalaisia pk-yrityk-

siä ja selvittänyt niiden menestystekijöitä. Pohjoiskarjalaisten yrittäjien menestys-

käsitysten ja yritysten suoriutumisen välisiä yhteyksiä on tutkinut ja samalla sivun-

nut kasvuyrityksiä esimerkiksi Reijonen (2008). Pohjoiskarjalaisten PK-yritysten 

kasvua ja niissä vaikuttavia menestystekijöitä ovat tutkineet Komppula & al. (2004). 

Tutkimuksen aineisto oli tosin rajattu sisältämään vain matkailu-, muovi- ja metalli-, 

sekä ICT-alan yrityksiä. Kohteena olivat myös kyseisten toimialojen PK-yritykset 

yleensä, jolloin pelkästään erityisen hyvin kasvaneissa yrityksissä vaikuttaneita me-

nestystekijöitä ei pystytä tutkimuksesta erottamaan. Siten tutkimus ei suoraan 

osoita, että mihin menestystekijöihin kasvua tavoittelevan yrityksen kannattaisi kiin-

nittää huomiota. Toisaalta Pasasen (2003) tai Komppulan & al. (2004) tutkimukset 
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eivät ole tunnistaneet esimerkiksi yrittäjään tai tämän kasvuasenteisiin liittyviä me-

nestystekijöitä, jotka ovat esimerkiksi Wiklundin & al. (2009) tutkimuksessa varsin 

keskeisesti vaikuttamassa yrityksen kasvuun. Heidän tutkimuksistaan voidaan kui-

tenkin saada hyödyllisiä viitteitä myös tätä tutkimusta varten. Havaittavissa on kui-

tenkin selkeä tutkimusaukko, jonka täyttämiseen tarvitaan tietoa ainakin niistä teki-

jöistä jotka erityisen positiivisesti vaikuttavat vahvassa kasvussa oleviin yrityksiin. 

 

Vaikka pohjoiskarjalaisia kasvuyrityksiä onkin tutkittu vasta suhteellisen vähän, on 

niiden merkitys kuitenkin yhteiskunnallisella tasolla selvästi tunnistettu. Kasvuyrityk-

siä esimerkiksi pyritään Sanomalehti Karjalaisen artikkelin (28.3.2014) mukaan aut-

tamaan kasvuun muun muassa Kasvu Open-yrittäjyyskilpailun avulla. Yritysten kas-

vulla on merkitystä myös pohjoiskarjalaisen yhteisön tulevaisuuteen. Joensuun kau-

punkiseudun keskeiset yhteiskunnalliset toimijat ovatkin muodostaneet Joensuun 

seudun talouskasvua tukevat painopistealueet, jotka vaikuttavat myös alueen yri-

tyksiin. Näistä ensimmäinen on metsäbiotalous, toinen teknologia, materiaalit sekä 

ICT (tieto- ja viestintäteknologia) ja kolmas luovan alan teollisuus ja elämyksellinen 

sisällöntuotanto. Mietinnön mukaan nämä painopistealueet pohjautuvat Joensuun 

seudun vahvuuksiin, eli luontoon, osaamiseen ja elämyksellisyyteen. (Kestävästi 

kasvava, älykkäästi uudistuva 2012, 7-8) 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli avata kasvuyrityksiä koskevaa keskustelua 

edelleen ja selvittää menestyvissä pohjoiskarjalaisissa yrityksissä vaikuttavia me-

nestystekijöitä. Tutkimuksen yhteiskunnallisena tavoitteena on pyrkiä antamaan 

aloittaville yrityksille eväitä oman toimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen, 

sekä osoittamaan paikallisille julkisille toimijoille yritysten näkökulmasta tärkeitä asi-

oita. Tutkimuksessa käsiteltiin yhteensä neljää menestynyttä pohjoiskarjalaista yri-

tystä ja pyrittiin osoittamaan nimenomaan niiden menestykseen vaikuttaneita teki-

jöitä. Tutkittujen yritysten menestystekijöissä havaittujen yhtäläisyyksien perus-

teella niitä yhdistettiin pohjoiskarjalaisen kasvuyrityksen menestystekijöiksi. 
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Tutkimuksen avulla pyritään myös vahvistamaan pohjoiskarjalaisten uskoa oman 

maakunnan menestykseen. Ideaalitilanne voisi olla, että yrityksen perustamista har-

kitseva perehtyy tähän tutkimukseen ja saa siitä alustavan käsityksen oman yrityk-

sensä tulevaisuuden muodostamista varten. Yrityksen alkuvuodet ovat sen selviy-

tymisen kannalta haastavimmat (Box 2008, 390), joten yrittäjälle voi olla hyödyksi 

tuntea aiemmin menestyneiden yritysten tapahtumia vastaavilta ajoilta. Yksilölle 

koituvan hyödyn lisäksi tämän tutkimuksen toivotaan tuovan välillistä hyötyä Poh-

jois-Karjalan elinkeinoelämälle ja siten edesauttamaan maakunnan taloudellista ke-

hitystä. 

 

 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 

Itäsuomalainen talouskasvu ja työllisyystilanne ovat takavuosina olleet suomalaista 

keskitasoa heikompia erityisesti Pohjois-Karjalassa. Kaavio 1. osoittaa tilanteen 

suhteessa muihin maakuntiin vuosien 2009-2012 ajalta, josta on selkeästi havaitta-

vissa myös keskimäärin noin neljä prosenttiyksikköä koko maan keskiarvoa korke-

ampi työttömyysaste. 

 

 
Kaavio 1. Työttömyysaste maakunnittain vuosina 2009-2012 
(TEM-analyysejä 48/2013 s. 13, alkuperäinen lähde: Tilastokeskus, 
työvoimatutkimus) 
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Kaavio 2. puolestaan kuvaa tilanteen vuosilta 2006-2012 Pohjois-Karjalan seutu-

kunnittain. Vaikka aivan viime vuosina Pohjois-Karjalan työttömyysaste on ollut jopa 

hienoisessa laskussa, kaaviot osoittavat sen pysyneen suhteellisen vakiona jo pi-

demmän aikaa. Alueella on myös sen kehittymistä rajoittavia rakenteellisia ongel-

mia, joista tämän tutkimuksen kannalta olennaisin on juuri korkea työttömyys (Kes-

tävästi kasvava, älykkäästi uudistuva 2012, 6). 

 

 
Kaavio 2. Työttömyysaste seutukunnittain vuosina 2006-2012 
(TEM-analyysejä 48/2013 s. 51, alkuperäinen lähde: Työ- ja 
elinkeinoministeriön työnvälitystilastot) 
 

Pohjois-Karjalan alueellisen kehittämisen kannalta sen rakenteellisten ongelmien 

merkitystä tulisi pienentää. Siten alueelle tulisi saada luotua uusia työpaikkoja, mi-

hin kasvuyritykset puolestaan tarjoavat oivan väylän. Pohjoiskarjalaisten kasvuyri-

tysten erityispiirteitä koskevien tietotarpeiden kattamiseksi tarvitaan niistä kuitenkin 

lisää tutkimustietoa. Tietoa tarvitaan esimerkiksi paikallisissa hyvin menestyvissä ja 

kasvavissa yrityksissä vaikuttavista tekijöistä, jotta niistä voidaan ottaa opiksi. Tie-

don avulla on mahdollista kiinnittää huomiota niihin asioihin, jotka voivat edesauttaa 

myös uusien menestyvien kasvuyritysten synnyttämistä. Tästä muodostuukin tä-

män tutkimuksen keskeinen tutkimusongelma: Pohjoiskarjalaisten kasvuyritysten 

elinkaaren alkuvaiheissa (syntymä – kasvu) vaikuttaneista olennaisista tekijöistä 

tarvitaan lisää tietoa, jotta jo saavutettuja kokemuksia voidaan hyödyntää uusien 

kasvuyritysten kehittämisessä ja siten edesauttaa Pohjois-Karjalan alueellista kehi-

tystä. 
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Päätutkimuskysymys:  
 

Mitkä ovat pohjoiskarjalaisten yritysten tärkeimmät menestystekijät? 

 

Päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi se on jaettu suppeampiin alatutkimusky-

symyksiin. Päätutkimuskysymyksen lähtökohtaoletukset ovat aikaisemmassa teori-

assa. Tärkeimpänä taustana ovat seuraavat Wiklund & al. (2009) pienyritysten me-

nestystekijöihin sisällyttämät tekijät: Yrittäjämäinen asenne, ympäristö ja siihen liit-

tyvä strateginen sopivuus, resurssit, sekä kasvuasenne. Nämä ovat tietysti jo suh-

teellisen korkean tason teoreettisia yleiskäsitteitä, eräänlaisia sateenvarjoja joiden 

alle mahtuu lukuisa joukko alatekijöitä. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, missä 

määrin nämä teoreettiset yleiskäsitteet pitävät pohjoiskarjalaisten kasvuyritysten 

kohdalla paikkansa ja osoittaa niiden alle lukeutuvia yksittäisiä menestystekijöitä. 

Samalla Wiklundin & al. (2009) mallin yleiskäsitteet ja siihen yhdistetyt alla esitetyt 

mallin laajennukset muodostavat tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen. Tutkimus-

aineiston analyysiä tehdään näiden yleiskäsitteiden alaisuudessa. 

 

Tässä tutkimuksessa yrittäjämäisen asenteen oletetaan sisältävän myös organisaa-

tiossa laajemmin vaikuttavan sisäisen yrittäjyyden. Samoin resurssien käsitteeseen 

on yrityksen resurssien ohella painotettu sen verkostoresurssien merkitystä, sillä ne 

ovat erityisesti aloittavalle kasvuyritykselle tärkeitä kasvun lähteitä. Kolmas tässä 

tutkimuksessa hahmoteltu Wiklund & al. (2009) pienyrityksen menestystekijöiden 

mallin laajennus on yrityksen kotipaikkakunnan kulttuuri, jonka mahdollisia impli-

kaatioita kohdeyritysten menestykseen pyritään nostamaan esille. 

 

Alatutkimuskysymykset: 
- Millainen on yrittäjämäisen asenteen vaikutus pohjoiskarjalaisten yritysten 

menestykseen? 

- Missä määrin ympäristö ja strateginen sopivuus vaikuttavat pohjoiskarjalais-

ten yritysten menestykseen? 

- Mikä on yrittäjän kasvuasenteen merkitys menestyvissä yrityksissä? 



14 
 

- Missä määrin resurssit ja resurssiverkosto vaikuttavat pohjoiskarjalaisten yri-

tysten menestykseen? 

- Miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat pohjoiskarjalaisten yritysten menestyk-

seen? 

 

 Menetelmät tutkimuksenteon osana 
 

Käsillä oleva tutkimus on toteutettu laadullisin menetelmin. Tutkimusaineisto koos-

tuu haastatteluista ja niiden perusteella muodostetuista yrityskohtaisista yritysnar-

ratiiveista. Tutkimusaineiston oletetaan toimivan linssinä todellisuuteen ja toisaalta 

aineisto koostuu useista näytteistä, joita yhdistämällä on pyritty pääsemään lähem-

mäs todellisuutta. Nämä fiktiiviset linssit ovat siten tavallaan vierekkäin ja menevät 

osittain toistensa päälle, jolloin niiden yhtymäkohdat antavat yksittäistä linssiä pa-

remman näkymän todellisuuteen. Kuvio 1. kuvaa tutkimusaineiston muodostamat 

linssit suhteessa todellisuuden tarkasteluun. Tutkimusnäkökulmien suhteesta 

enemmän kertoo esimerkiksi Koskinen & al. (2005). Tutkimuksen yleisinä menetel-

mäoppaina käytettiin teoksia Hirsjärvi & al. (2012) ja Koskinen & al. (2005). 

 

 
Kuvio 1. Tutkimusaineiston muodostamat linssit todellisuuteen 
 

Tutkimusaineisto kerättiin kasvuyrityksistä haastattelemalla niiden edustajia kevään 

ja kesän 2014 aikana. Haastattelumenetelmänä oli tutkimuksen aihepiirejä käsitte-

levä teemahaastattelu, jonka teemat esiteltiin haastateltaville etukäteen ja haastat-

telun yhteydessä avoimilla viitekysymyksillä. Kysymyksenasettelusta enemmän 

Lähimpänä todellisuutta 



15 
 

muun muassa Riessman (1993). Kunkin kohdeyrityksen haastatteluista muodostet-

tiin jokaiselle yritykselle oma yritysnarratiivinsa, jotka toimivat tutkimuksen olennai-

simpana aineistona. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin narratiivisen aineiston analyysiä. Tarkoituksena oli 

löytää yritysnarratiiveista yhtäläisyyksiä ja mekanismeja vastaamaan tutkimuson-

gelmiin. Narratiivien sisältämien syy-seuraussuhteiden tulkinnasta antoi vaikutteita 

esimerkiksi Boje (2001). Samalla yritysnarratiiveista pyrittiin löytämään yhtymäkoh-

tia teoriaan ja siten kytkemään niissä havaittuja ilmiöitä laajempaan teoreettiseen 

ympäristöön. Narratiivisesta analyysistä kertovat enemmän esimerkiksi Eskola & 

Suoranta (1998). 

 

 Teoreettinen viitekehys 

 

Tämän tutkimuksen teoreettisena pohjana on Wiklund & al. (2009) tutkimuksessa 

esitetty pienyrityksen kasvuun vaikuttavien tekijöiden integroiva malli. Wiklundin & 

al. mallia laajennetaan alla esitetyn kuvion 2. mukaisesti. Mallin laajennukset on 

esitetty vihreällä. Mallin teoreettiset käsitteet määritellään tarkemmin teorialuvussa. 

Tässä yhteydessä esitetään perusteet mallin laajennuksille ja niiden myöhemmälle 

käytölle. Myös käsitelaajennukset määritellään teorialuvussa tarkemmin. 

 

 
Kuvio 2. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

Yrittäjän kasvu-
asenteet 

Yrittäjämäinen 
asenne 

Pienyrityksen 
kasvu 

Ympäristö ja yrityk-
sen strateginen sopi-
vuus ympäristöönsä 

Käytettävissä 
olevat resurssit 

Kulttuuriset te-
kijät 

Verkostore-
surssit 

Sisäinen yrittä-
jyys 
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Kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä Wiklundin & al. (2009) malliin Freytagin & Thu-

rikin (2007, 128) ja Haytonin & al. (2002, 46) havaintoja mukaillen, sillä kulttuurin on 

havaittu olevan yhteydessä mallin osatekijöinä oleviin kasvuasenteisiin ja yrittäjä-

mäiseen asenteeseen vaikuttamalla niiden muotoutumiseen. 

 

Yrittäjämäinen asenne on käsitteenä jo lähtökohtaisesti varsin monitahoinen. Tässä 

tutkimuksessa yrittäjämäisen asenteen määritelmänä käytetään Lumpkinin & Des-

sin (1996) tutkimuksessa esitettyä luonnehdintaa, jonka mukaan yksilön yrittäjämäi-

nen asenne koostuu innovatiivisuudesta, riskinottokyvystä, proaktiivisuudesta, kil-

pailullisesta aggressiivisuudesta ja autonomiasta. Tässä tutkimuksessa yrittäjä-

mäistä asennetta laajennetaan koskemaan myös laajemmin vaikuttavaa sisäistä 

yrittäjyyttä, jota ovat määritelleet esimerkiksi Luchsinger & Bagby (1987, 11) ja An-

toncic & Hisrich (2003). 

 

Tämän tutkimuksen kontekstin ollessa kasvuyrityksiin keskittyvä ja koska tutkimuk-

sen kohdeyritykset olivat huomattavaan kasvuun tähtääviä PK-yrityksiä, on luonte-

vaa kiinnittää erityistä huomiota verkostoon yhtenä sen resurssien lähteenä. Ver-

koston resurssit sisältyvät toki Wiklund & al. (2009) malliinkin, mutta esimerkiksi 

Moreno & Casillas (2007, 85) nostavat verkostot tärkeään osaan erityisesti pienyri-

tysten kohdalla. 

 

 Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimuksen alku koostuu johdannosta. Johdannossa esitellään tutkimuksen taus-

tat, sekä tieteellisiä ja yhteiskunnallisia keskusteluita joihin tämän tutkimuksen on 

tarkoitus osallistua. Johdanto perustelee tutkimuksen tarpeen ja osoittaa tutkimus-

ongelman, johon tutkimuksen tulisi sen perusteella asetettuihin tutkimuskysymyk-

siin vastaamisen kautta pystyä tuomaan lisäarvoa. Johdannossa esitellään myös 

lyhyesti tutkimuksenteossa käytetyt menetelmät, sekä tutkimuksen teoreettinen vii-

tekehys. 
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Tutkimuksen kannalta keskeisimpien teoreettisten käsitteiden määrittely ja aihepii-

rin alustus tapahtuu teoriaosiossa. Käsitemäärittelyiden kautta pohjustetaan sitä pe-

rustaa, jolle tutkimus rakennetaan. Eli toisin sanoen muodostetaan lukijalle kuva ja 

kieli, joiden puitteissa tutkimus on tehty ja mitä tarkoitetaan kun tutkimuksessa vii-

tataan johonkin tiettyyn teoreettiseen käsitteeseen. Teoriaosio myös omalta osal-

taan kytkee tutkimusta laajemman tieteellisen keskustelun yhteyteen. 

 

Menetelmät-osio kuvaa ne periaatteet ja prosessin, joiden mukaan tutkimusaineisto 

kerättiin, analysoitiin ja tulkittiin. Menetelmien yhteydessä otetaan kantaa myös tut-

kimusaineiston ja itse tutkimuksen luotettavuuteen. Tämän tyyppisen tutkimuksen 

kohdalla erityisesti aineistonkeruun ja sen tulkinnan kuvaus ovat tärkeässä osassa 

tutkimuksen luotettavuuden arvioimisessa. 

 

Empiriassa esitetään tutkimuksen kohdeyritysten edustajien haastatteluista muo-

dostetut yritysnarratiivit haastatteluotteineen, sekä niissä ilmenevät yritysten me-

nestystekijät. Tässä yhteydessä aineistoa myös analysoidaan ja tulkitaan suh-

teessa tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Empiriaosion lopullinen pyrkimys 

on löytää vastaukset tutkimuskysymyksiin ja esittää tutkimuksen tulokset. 

 

Johtopäätöksissä pohditaan tutkimuksessa saavutettuja tuloksia ja tehdään niiden 

perusteella päätelmiä. Tutkimustuloksia myös suhteutetaan aiempaan teoriaan. 

Tärkeä osa johtopäätöksiä on myös tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyy-

den osoittaminen. Lopuksi esitetään tutkimuksen yhteydessä esiin nousseet jatko-

tutkimuskohteet. 

 

Aivan tutkimuksen lopuksi esitetään vielä Lappeenrannan teknillisen yliopiston eri-

koisuutena yhteenveto, joka on lyhyt tiivistelmä tutkimuksesta ja sen keskeisistä 

seikoista. Tutkimuksen päätteeksi esitetään tutkimuksen lähdeluettelo. 
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 Rajaukset

Tutkimuksessa käsitellään vain kasvuyrityksen kriteerin täyttäviä yrityksiä. Kasvu-

yrityksen määritys ei ole vaihtelevasta kriteeristöstä johtuen aivan yksiselitteinen

tehtävä (Delmar & al. 2003, 193; Daunfeldt & al. 2012, 2). Kasvuyritys voidaan mää-

ritellä työntekijämääriin tai esimerkiksi liikevaihtoon perustuen. Myös näitä yhdiste-

levät mittarit ovat mahdollisia. Tässä tutkimuksessa kasvuyrityksen määritelmänä

käytetään Eurostat-OECD:n mukaista määritelmää (Tilastokeskus 2011), jonka mu-

kaan kasvuyrityksen työllisyys ajanjakson alussa on vähintään 10 henkeä ja seu-

raavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen kasvu ylittää 20 prosent-

tia vuositasolla. Tutkimuksen edellä mainittuun määritelmään liittyvä oletus on, että

tarkastelujakson aikana voi olla myös vuosia joina henkilöstömäärän kasvu alittaa

kriteerin, mikäli muut tarkastelujaksoon sisältyvät vuodet selkeästi korjaavat tilan-

netta siten, että henkilöstömäärän keskimääräinen vuotuinen kasvu ylittää kriteerin

koko tarkastelujaksolla. Koska henkilömäärän kasvu tällä tavoin tarkasteltuna on

luonteeltaan prosentuaalista, voidaan sitä pitää analogisena suhteessa korkoa ko-

rolle –laskentaan. Samaan päätelmään ovat päätyneet myös Daunfeldt & al. (2012,

3) ja he esittävätkin Eurostat-OECD:n määritelmän numeerisesti seuraavassa muo-

dossa:

≥ 10 (1)

− 1 ≥ 0,2 (2)

joissa:

Et = työntekijöiden lukumäärä tarkastelujakson lopussa

Et-3 = työntekijöiden lukumäärä tarkastelujakson alussa

Kasvuyrityksen kriteerin täyttyminen osoitetaan kaavoilla (1) ja (2) kunkin kohdeyri-

tyksen osalta erikseen. Tarkastelujakson alussa olevan henkilömäärän arvona Et-3

käytetään tarkastelujakson ensimmäistä vuotta edeltävän tilikauden lukuja.
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Tutkimuksessa käsitellään vain pohjoiskarjalaisia yrityksiä. Yrityksen pohjoiskarja-

laisuus määrittyy tässä yhteydessä siten, että vähintään yrityksen päätoimipaikka 

sijaitsee Pohjois-Karjalan maakunnassa. Siten kohdeyritys voi toimia myös osittain 

Pohjois-Karjalan ulkopuolella. 

 

Eurostat-OECD:n kasvuyrityksen määritelmä voi epäsuorasti karsia suuria koh-

deyrityksiä pois tämän tutkimuksen piiristä. Toisaalta tutkimuksen lähtökohtiin kuu-

luu huomion kiinnittäminen nimenomaan uusia työpaikkoja luoviin yrityksiin. Aiempi 

tutkimus osoittaa, että pienet ja keskisuuret yritykset luovat suuren osan uusista 

työpaikoista ja ovat siten talouskasvun kannalta tärkeitä (Wiklund 1998, 1-2; Hen-

rekson & Johansson 2010, 240; Analoui & Karami 2003, 2-3). Tämän vuoksi kas-

vukriteerin asettaman mekaanisen karsinnan lisäksi tutkimus rajattiin käsittelemään 

pieniä tai keskisuuria, suhteellisen nuoria tai nykyisen omistuksen alla suhteellisen 

vähän aikaa toimineita yrityksiä. Tutkimusta ei rajattu mihinkään tiettyyn toimialaan, 

koska empiirinen aineisto olisi muodostunut kooltaan epätarkoituksenmukaisen pie-

neksi tai jopa olemattomaksi. 

 

Tutkimuksessa tehdään käsitteellinen ero kasvavan yrityksen ja kasvavan yritysjou-

kon välille. Esimerkiksi Delmar & al. (2003, 197) pitävät yhtenä tutkimusyksikkönä 

tutkimuskriteerit täyttävää yritystä riippumatta siitä, onko se yksittäinen yritys tai 

onko se osana suurempaa konsernia. Johtuen varsin rajallisesta määrästä kasvu-

yrityksen kriteerin täyttäviä pohjoiskarjalaisia yrityksiä, tämän tutkimuksen tutkimus-

yksikkönä käytetään joko yksittäistä yritystä tai konsernia, mikäli konsernin yritykset 

muodostavat selkeästi samalla toimialalla toimivan kokonaisuuden. Siten esimer-

kiksi saman yrittäjän tai yrittäjäjoukon perustamat täysin eri toimialoilla toimivat yri-

tykset rajataan ulos tutkimuksesta, vaikka ne juridisessa mielessä muodostaisivat-

kin konsernin. 

 

Yrityksen kasvu voidaan nähdä myös yhtenä sen elinkaaren vaiheista (Malinen & 

Toivonen 2005, 135). Usein yritysten kasvu on tilanneriippuvaista ja siten lineaari-

sen sijasta jaksottaista (Malinen & Toivonen 2005, 137). Tässä tutkimuksessa 
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kasvu nähdään yrityksen vallitsevana ”elämäntapana” tai päämääränä johon sen 

toimet aktiivisesti tähtäävät. 

 

2 TEORIA 

 

Teorialuku aloitetaan tämän tutkimuksen perustana olevan Wiklundin & al. (2009) 

pienyrityksen kasvutekijöiden integroivan mallin, sekä Itä-Suomalaisissa yrityksissä 

havaittujen menestystekijöiden esittelyllä. Tämän jälkeen määritellään edellä mai-

nitun mallin osatekijät suhteuttamalla ne laajempaan teoreettiseen keskusteluun. 

Tässä tutkimuksessa Wiklundin & al. (2009) malliin tehdyistä laajennuksista ja pai-

notuksista sisäinen yrittäjyys käsitellään yrittäjämäisen asenteen yhteydessä ja ver-

kostoresurssit muiden resurssien yhteydessä. Kulttuuriset tekijät puolestaan käsi-

tellään niiden erityislaatuisuuden vuoksi omassa aliluvussaan. Teorialuvun lopuksi 

tutkimuksen keskeiset käsitteet kootaan vielä yhteenvedoksi, jossa ne kerrataan ly-

hyesti. 

 

 Kasvuun vaikuttavat tekijät 

 

Wiklund & al. esittävät tutkimuksessaan viisi pienten yritysten kasvuun vaikuttavaa 

tekijää. Nämä ovat yrittäjämäinen asenne, ympäristö ja siihen liittyvä yrityksen stra-

teginen sopivuus, käytettävissä olevat resurssit ja yrittäjän kasvuasenteet. (Wiklund 

& al. 2009, 359) Kuvio 3. esittää edellä mainitut tekijät yhteen koottuna ja ne käy-

dään seuraavaksi yksitellen läpi. 

 

 
Kuvio 3. Pienyritysten kasvuun vaikuttavat tekijät 

Yrittäjän kasvuasenteet 

Yrittäjämäinen 
asenne 

Pienyrityksen 
kasvu 

Ympäristö ja yrityksen strategi-
nen sopivuus ympäristöönsä 

Käytettävissä olevat 
resurssit 
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Kuvio 3. mukaisesti pienyrityksen kasvuun vaikuttavista tekijöistä selkeästi tärkein 

on yrittäjän yrittäjämäinen asenne. Yrittäjämäisen asenteen merkitystä tukee myös 

Madsenin tutkimus (2007, 198), jonka mukaan yrittäjämäinen asenne vaikuttaa po-

sitiivisesti yrityksen työntekijämäärän kasvuun. Yrittäjämäinen asenne on myös te-

kijä, jonka kautta usea muu tekijä vaikuttaa epäsuorasti pienyrityksen kasvuun. Yrit-

täjämäiseen asenteeseen assosioidaan sellaisia asioita kuin riskinotto ja halukkuus 

innovoida markkinan muuttamiseksi ja kilpailijoiden päihittämiseksi. Toisaalta yrit-

täjämäinen asenne on yrittäjän tekemien päätösten kautta kytköksissä myös stra-

tegiaan. (Wiklund & al. 2009, 353-363) 

 

Yritysten menestystekijöitä on tutkittu myös Itä-Suomessa ja jopa Pohjois-Karja-

lassa. Taulukko 2. esittää Komppulan & al. (2004) tutkimuksen toimialoittain jaetun 

vertailun pohjoiskarjalaisten PK-yritysten kymmenestä tärkeimmästä menestysteki-

jästä. Komppulan & al. esittämät huomattavan yksityiskohtaiset menestystekijät voi-

daan jaotella karkeammin myös Wiklundin & al. (2009) kehittämän pienyritysten 

kasvun tekijöitä kuvaavan mallin mukaisesti. Taulukon menestystekijät näyttäisivät 

siten pääasiassa jakautuvan yrityksen resursseihin ja jossain määrin ympäristöön 

liittyvään strategiseen sopivuuteen. Sen sijaan taulukossa esitettyjä menestysteki-

jöitä on vaikeampi sijoittaa Wiklundin & al. (2009) mallin yrittäjämäiseen asentee-

seen tai yrittäjän kasvuasenteisiin. 

 

Taulukko 2. PK-yritysten menestystekijöiden vertailu toimialoittain 
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Myös Pasanen (2003, 108) on tutkinut väitöskirjassaan itäsuomalaisten PK-yritys-

ten menestystekijöitä. Taulukko 3. esittää suomennettuna hänen tutkimuksessaan 

havaitsemansa tärkeimmät menestystekijät. Useimmat taulukon menestystekijät 

ovat samoja kuin Komppulan & al. (2004) tutkimuksessa. 

 

Taulukko 3. Itäsuomalaisten PK-yritysten menestystekijät 
Sija Menestystekijä 
1 Asiakkaiden ja heidän tarpeidensa hyvä tuntemus 
2 Pitkäaikaiset asiakassuhteet 
3 Yrityksen hyvä maine 
4 Tuotteiden/palvelujen hyvä tuntemus 
5 Henkilöstön vahva osaaminen 
6 Nopea ja luotettava toimitus 
7 Raaka-aineiden laatu ja luotettavat toimittajat 
8 Avainhenkilöiden pysyvyys 
9 Yhteistyökykyinen henkilöstö 

10 Kyky reagoida nopeasti asiakkaan tarpeisiin 
11 Hyvät henkilöiden väliset suhteet 
12 Yksinkertainen ja joustava organisaatio 
13 Korkealaatuiset tuotteet 
14 Suunnittelu 

 

Myös Pasasen (2003, 108) havaitsemien menestystekijöiden pääosa painottuu 

Wiklund & al. (2009) mallin mukaisiin yrityksen resursseihin ja jossain määrin stra-

tegiseen sopivuuteen. Sen sijaan kasvuasenteisiin tai yrittäjämäiseen asenteeseen 

sopivia menestystekijöitä on tässäkin tapauksessa varsin vähän. 

 

2.1.1 Yrittäjämäinen asenne ja sisäinen yrittäjyys 
 

Yrittäjämäinen asenne samaistuu jossain määrin yrittäjyyteen, jolla on huomattava 

määrä hieman toisistaan poikkeavia määritelmiä. Alla käydään läpi tämän tutkimuk-

sen kannalta olennaisin yrittäjämäisen asenteen tunnusmerkistö. Lisäksi pohjuste-

taan koko yrityskontekstissa vaikuttavan sisäisen yrittäjyyden käsitettä. 
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Yrittäjämäinen asenne on Covinin & al. (2006, 57) mukaan strateginen käsite, jonka 

piiriin kuuluu yritystason lopputuloksia, sekä johtamiseen liittyviä valintoja, usko-

muksia ja käytöstä. Miller (1983, 780) listaa aiempaan tutkimukseen perustuen 

kolme yrittäjämäisen asenteen perusulottuvuutta: Innovatiivisuuden, riskinottoky-

vyn ja proaktiivisuuden. Lisäksi Lumpkin & Dess (1996) lukevat yrittäjämäisen asen-

teen perustyypeiksi edellä mainittujen lisäksi myös kilpailullisen aggressiivisuuden 

ja autonomian tavoittelun. Nämä yrittäjämäisen asenteen perusulottuvuudet on esi-

telty alla. 

 

Lumpkin & Dess (1996, 142) ovat määritelleet innovatiivisuuden taipumukseksi tu-

kea uusia ajatuksia, uusia asioita, kokeiluja ja ryhtyä luoviin prosesseihin, jotka voi-

vat saada aikaan uusia tuotteita, palveluja tai teknologisia prosesseja. Siten se 

edustaa yrityksen perushalukkuutta poiketa nykyisistä teknologioista tai käytän-

nöistä. Rauch & al. (2009, 763) lisäävät määritelmään pyrkimyksen teknologiajoh-

tajuuteen tuotekehityksen avulla. Hughes & Morgan (2007, 657) pitävät yrityksen 

kasvun alkuvaiheessa innovatiivisuutta proaktiivisuuden ohella yrittäjämäisen asen-

teen tärkeimpänä osatekijänä. 

 

Korkean riskin ottaminen on Lumpkinin & Dessin (1996, 144) mukaan tyypillistä yrit-

täjämäisen asenteen omaaville yrityksille. Ilmentymiä voivat olla esimerkiksi voima-

kas velanotto tai suuret resurssipanostukset pyrkimyksessä hyödyntää markkinoi-

den tarjoamia mahdollisuuksia korkeiden tuottojen toivossa. Vastaavasti Baird & 

Thomas (1985, 231) ja Rauch & al. (2009, 763) katsovat strategiseksi riskinotoksi 

edellä mainittujen lisäksi ryhtymisen lopputulokseltaan tuntemattomiin hankkeisiin. 

 

Proaktiivisuus on Rauchin & al. (2009, 763) mukaan mahdollisuuksia etsivä ja 

eteenpäin katsova näkökulma, johon liittyy myös pyrkimys tuoda markkinoille uusia 

tuotteita ja palveluita ennen kilpailijoita, sekä tulevaisuuden kysynnän ennakointi. 

Lumpkin & Dess (1996, 147) tiivistävät proaktiivisuuden pyrkimykseksi muokata 

omaa ympäristöä ottamalla aloite omiin käsiin. Hughes & Morgan (2007, 657) ovat 

tutkimuksessaan havainneet, että yrityksen kasvun alkuvaiheessa proaktiivisuus on 

innovatiivisuuden ohella yrittäjämäisen asenteen tärkein ulottuvuus. 
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Kilpailullinen aggressiivisuus viittaa yrityksen taipumukseen haastaa kilpailijoitaan 

suoraan ja voimakkaasti päästäkseen markkinalle tai parantaakseen markkina-ase-

maansa (Lumpkin & Dess 1996, 148; Rauch & al. 2009, 763-764). Kilpailullinen 

aggressiivisuus myös osoittaa halun olla epätavanomainen ja poiketa perinteisten 

kilpailukeinojen käytöstä (Lumpkin & Dess 1996, 149). 

 

Autonomia on puolestaan yksilön tai ryhmän itsenäistä toimintaa, joka tähtää liike-

toimintamallin tai vision esittelyyn ja viemiseen loppuun saakka. Yleisesti ottaen se 

tarkoittaa kykyä ja halua olla itseohjautuva mahdollisuuksien tavoittelun suhteen. 

Siten esimerkiksi resurssien saatavuus, kilpailijoiden toimet tai muut organisatio-

naaliset rajoitteet eivät estä autonomisen yrittäjän tarttumista esille nouseviin mah-

dollisuuksiin. (Lumpkin & Dess 1996, 140) 

 

Sisäinen yrittäjyys on käsitteenä melko lähellä yrittäjämäistä asennetta. Se viittaa 

yksilöissä vaikuttavan asenteen kautta koko organisaation sisäisessä kontekstissa 

vaikuttavaan yrittäjämäiseen asenteeseen (Luchsinger & Bagby 1987, 11). Anton-

cic & Hisrich (2003) määrittelevät sisäisen yrittäjyyden organisaation toiminnan ta-

vallisuudesta poikkeaviksi aikomuksiksi ja käytökseksi, kuten uusien liiketoimintojen 

käynnistämiseksi ja muiksi innovatiivisuutta vaativiksi toiminnoiksi. Luchsinger & 

Bagby (1987, 12) näkevät sisäisen yrittäjyyden omaksuneiden organisaatioiden esi-

merkiksi palkitsevan innovaatioista ja riskinotosta, sietävän virheitä ja oppivan 

niistä, sekä säilyvän joustavina ja muutosorientoituneina. Hansenin & Hamiltonin 

(2011, 291) tutkimuksen kasvuyritysten organisaatiot olivat laajalti vastuutettu mah-

dollisuuksien etsintään, mikä viittaa niissä vallitsevaan sisäiseen yrittäjyyteen. 

 

2.1.2 Ympäristö ja strateginen sopivuus 
 

Kuten Kuvio 3. osoitti, ympäristö vaikuttaa pienyrityksen kasvuun suorasti ja epä-

suorasti yrittäjämäisen asenteen kautta. Wiklund & al. ovat jakaneet ympäristön 

edelleen pienempiin osatekijöihin, kuten dynaamisuuteen, vihamielisyyteen ja he-
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terogeenisyyteen. Tämän tutkimuksen kannalta huomattavia ovat myös näiden te-

kijöiden muutokset, jotka yhdessä muodostavat muuttuvan ympäristön. (Wiklund & 

al. 2009, 363-364) 

 

Esimerkiksi Prescott (1986, 342) on havainnut, että ympäristö moderoi yrityksen 

strategian ja suoriutumisen suhdetta. Siten yrityksen strateginen sopivuus ympäris-

töönsä selittää osaltaan pienyrityksen kasvua. Epäsuora vaikutus selittyy esimer-

kiksi sillä, että dynaaminen ympäristö ja varsinkin sen muutokset tarjoavat tilaisuuk-

sia joihin yrittäjämäisesti asennoituva voi tarttua ja siten kasvattaa yritystään (Wik-

lund & al. 2009, 363-364). Walter & al. (2013, 307) ovat määritelleet strategisen 

sopivuuden aiempaan tutkimukseen pohjautuen yrityksen ulkoisen ympäristön yh-

teensopivuudeksi yrityksen strategiseen orientaatioon, organisaatiorakenteeseen 

ja prosesseihin. 

 

Kotha & Nair (1995, 514) ovat tutkimuksessaan havainneet, että yrityksen strategia 

yhdistettynä ympäristön muutokseen on yhteydessä yrityksen suoriutumiseen. Wal-

ter & al. (2013, 319) ovat puolestaan havainneet, että ympäristön dynaamisuus ei 

itsessään juuri vaikuta yrityksen suoriutumiseen, vaan juuri yrityksen strategian so-

pivuus kulloiseenkin ympäristön asettamaan tilanteeseen. He kuitenkin toteavat 

myös, että dynaamisessa ympäristössä tämän strategisen sopivuuden ylläpitämi-

nen on vaikeampaa jatkuvien ympäristössä tapahtuvien muutosten vuoksi. Littunen 

(2000, 68) on puolestaan todennut, että yrityksen aktiivinen strategianmuokkaus 

suhteessa ympäristön muutoksiin on positiivisessa yhteydessä yrityksen selviytymi-

seen ja kasvuun erityisesti yrityksen kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Myös 

Millerin (1988, 296) tutkimus tukee innovatiivisten strategioiden yhteyttä yrityksen 

parempaan suoriutumiseen vaikeasti ennustettavissa ja dynaamisissa ympäris-

töissä. Samoin Hansen & Hamilton (2011, 291), jotka lisäävät kasvuyrityksen stra-

tegian tunnusmerkkeihin myös joustavuuden. Schutjens & Wever (2000, 147) puo-

lestaan painottavat liiketoiminnan huolellisen valmistelun merkitystä uudelle yrityk-

selle. Liiketoiminnan huolellisen valmistelun osatekijät; Valmistelutyön pituus ja 

muodostettava liiketoimintasuunnitelma voidaan sisällyttää edellä mainittuun stra-
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tegisen sopivuuden parantamiseen. Tämän tutkimuksen kohdealueen kannalta Da-

vidsson & al. (2002, 348) ovat rohkaisevasti todenneet, että uuden yrityksen perus-

tamispaikkakunnalla ei ainakaan Ruotsissa ole havaittu vaikutusta yrityksen kas-

vuun. Sijainnin sopivuuden he tosin havaitsivat olevan jossain määrin sidoksissa 

toimialakohtaisiin yritysklustereihin. 

 

Kannattavilla ja kasvavilla pienyrityksillä on myös taipumus luoda ja laajentaa ym-

päristössään markkinarakoja, jotka ovat kapeita ja joita ei oikein pystytä lokeroi-

maan tietylle teollisuudenalalle (Storey 1997, 2; Storey 1999, 2). Jotkut markkina-

raossa olevat yritykset saavat kasvuunsa merkittävää vetoapua suuremmilta yrityk-

siltä (Storey 1998,2). 

 

2.1.3 Resurssit 

 

Kuvio 3. osoittaa, että resurssit vaikuttavat pienyrityksen kasvuun vain epäsuorasti 

yrittäjämäisen asenteen vahvistumisen kautta. Wiklund & al. jakavat resurssit edel-

leen kolmeen osaan: Yrityksen taloudelliset- ja henkilöstöresurssit, yrittäjän inhimil-

linen pääoma, sekä yrittäjän sosiaalinen verkosto. Pienessä yrityksessä resursseja 

tulee kuitenkin hyödyntää luovilla tavoilla, sillä pelkkä lisääntynyt taloudellinen tuki 

ei automaattisesti kasvata yritystä. (Wiklund & al. 2009, 365) 

 

Yrityksen suuremmat taloudelliset- ja henkilöstöresurssit mahdollistavat yrittäjämäi-

semmän asenteen kehittymisen, mikä puolestaan saa aikaan yrityksen kasvua 

(Wiklund & al. 2009, 365). Cooper & al. (1994, 391) mukaan taloudellisen pääoman 

määrä vaikuttaa erityisesti alkuvaiheen selviytymiseen ja kasvuun. Ylimääräiset re-

surssit mahdollistavat uusien strategioiden testaamisen ja siten uusien kasvumah-

dollisuuksien tavoittelun (Penrose 1959). 

 

Acs & Armington (2004a) havaitsivat, että alueen työvoiman koulutustaso ja muiden 

samanlaisten yritysten läheisyys alueella vaikuttivat uusien yritysten syntymiseen. 

Korkeakoulutettujen työntekijöiden lukumäärällä havaittiin olevan positiivinen vaiku-

tus myös toisessa Acsin & Armingtonin (2004b, 43) tutkimuksessa. 
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Yrittäjän inhimillinen pääoma puolestaan auttaa löytämään liiketoimintamahdolli-

suuksia (Shane 2000, 465), tarkemmin arvioimaan näiden mahdollisuuksien arvoa 

(Venkataraman 1997, 124) ja mahdollistaa niiden paremman hyödyntämisen 

(Cressy 2006, 113; Kim 2006, 16-17). Myös Cooper & al. (1994, 390) ovat havain-

neet inhimilliseen pääomaan luettavien toimialakohtaisen tietotaidon ja toimialan 

kontaktien positiivisen vaikutuksen yrityksen kasvuun. Työkokemus samaistuu toi-

mialakohtaiseen tietotaitoon ja liiketoimintakumppanin olemassaolo puolestaan ko-

hentaa yrittäjän inhimillisen pääoman tasoa (Schutjens & Wever 2000, 145-147). 

Työkokemuksen hyödyllisyyttä yrityksen kasvattamisessa ja sen suoriutumisessa 

tukevat myös Wiklundin & Shepherdin (2003, 1932) ja Belso-Martinezin & al. (2013, 

2086) havainnot. 

 

Wiklund & al. (2009) mallin verkostoresursseja erityisesti painottaen seuraavassa 

esitellään verkostonäkökulmaa tarkemmin. Morenon & Casillasin (2007, 85) tutki-

mus tukee resurssien ja verkoston tärkeää roolia pienyrityksen kasvun ratkaisevina 

tekijöinä osoittamalla, että kuuluessaan resursseja sisältävään verkostoon pienyri-

tys on paremmassa asemassa tavoitellakseen nopeaa kasvua.  Yrityksen ulkopuo-

lelle suuntautuvat verkostot voidaan jaotella organisaatioiden välisiin verkostoihin 

ja ihmissuhteisiin, jotka muodostavat yrittäjän henkilökohtaisen sosiaalisen pää-

oman (Wiklund & al. 2009, 356). Yritys voi muodostaa strategisia liittoumia niin pie-

niin (Higgins & Gulati 2006), kuin suuriinkin (Rothaermel & Deeds 2004) organisaa-

tioihin. Organisaatioiden välisen yhteistyön on jossain määrin havaittu vaikuttavan 

myös yritysten kokoon (Powell & al. 1996, 142). Se on myös johtanut parempaan 

suoriutumiseen ja mahdollistanut pääsyn sellaisiin resursseihin, joiden kehittäminen 

vaatisi normaalisti vuosia (Baum & al. 2000, 287). Hansen & Hamilton (2011, 291) 

ovat havainneet, että kasvavat yritykset erottuvat ei-kasvavista yrityksistä laajem-

pien ja tarkoituksenmukaisempien verkostojensa avulla. Alueella toimivien suurten 

valmistusteollisuuden yritysten on havaittu edistävän uusien yritysten syntymistä ja 

tukevan paikallisia alihankkijoita. Lisäksi taloudellisen pääoman saatavuuden on 

havaittu vaikuttavan uusien yritysten syntymiseen. (Sutaria & Hicks 2004, 259) 
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Vastaavasti Bosma & al. (2004, 232) ovat havainneet yrittäjän sosiaalisen pääoman 

vaikuttavan positiivisesti yrityksen suoriutumiseen. Yrittäjän sosiaalinen pääoma 

myös tukee uuden yrityksen selviytymistä ja kasvua (Brüderl & Preisendörfer 1998, 

224), joskin Lechner & Dowling (2003, 18) ovat havainneet sen merkityksen vähe-

nevän yrityksen kasvaessa. Birleyn (1985, 113) mukaan epämuodolliset liiketoimin-

tasuhteet ovat hyödyllisimpiä liiketoiminnan muodostamisessa. 

 

2.1.4 Kasvuasenteet 
 

Kasvuasenteet näyttävät olevan jossain määrin kulttuuriin sidonnaisia. Kuvio 3. 

osoittaa, että yrittäjän kasvuasenteet vaikuttavat yrityksen kasvuun suoraan, sekä 

epäsuorasti yrittäjämäisen asenteen kautta (Wiklund & al. 2009, 365). Yrittäjän kas-

vupyrkimykset ovat olleet suorassa yhteydessä yrityksen toteutuneeseen kasvuun 

myös Wiklundin & Shepherdin (2003, 1931) tutkimuksessa. Toisaalta Delmar & 

Wiklund (2008, 450) näkevät toteutuneen kasvun vaikuttavan kehämäisesti takaisin 

yrittäjän kasvuasenteeseen muuttuneena motivaationa. Yrittäjän kasvuasenteet 

voivat Baum & al. (2001, 299) mukaan heijastua myös muuhun organisaatioon ja 

siten nostaa yrityksen suorituskykyä. 

 

Yrittäjän ja ylimmän johdon omaaman onnistuneeseen tehtävän täyttämiseen (esi-

merkiksi yrityksen kasvattaminen) tähtäävän tehtävämotivaation on havaittu olevan 

yksi yrityksen kasvuun vaikuttava asenne (Miner 1990, 231-232; Kolvereid 1992, 

219). Shane & al. (2003) ovat tutkimuksessaan koonneet yhteen yrittäjän motivaa-

tiotekijät, jotka ovat halu saavuttaa, hallintakäsitys, minäpystyvyys, tavoitteen ase-

tanta, pyrkimys itsenäisyyteen (myös Cassar 2007, 104), intohimo ja draivi. Alla 

esitellään nämä motivaatiotekijät tärkeimmiltä osiltaan. 

 

Voimakkaan halun saavuttaa omaavat ihmiset suuntautuvat Johnsonin (1990) mu-

kaan todennäköisemmin yrittäjämäisiin tehtäviin. Davidsson (1989, 220) on havain-

nut, että halu saavuttaa tarvitsee rinnalleen odotuksen taloudellisesta lisähyödystä, 

jotta se voisi saada aikaan yrityksen kasvua. Taloudellisen lisähyödyn merkitystä 

yrittäjän halukkuuteen kasvattaa yritystään on korostanut myös Cassar (2007, 104). 
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Hallintakäsitys tarkoittaa Shanen & al. (2003, 266) mukaan yksilön kokemusta siitä, 

että hän pystyy omilla toimillaan tai ominaisuuksillaan vaikuttamaan tapahtumien 

lopputuloksiin. Sisäisen hallintakäsityksen omaavat ihmiset uskovat, että heidän te-

kemisensä vaikuttavat suoraan tapahtuman lopputulokseen. Ulkoisen hallintakäsi-

tyksen omaavat ihmiset puolestaan uskovat, että tapahtuman lopputulos on täysin 

heidän vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella. 

 

Minäpystyvyys on Banduran [1997] mukaan yksilön uskomus kyvyistään käyttää 

henkilökohtaisia kykyjään saadakseen tietyn tehtävän suoritettua. Shanen & al. 

(2003, 267) mukaan minäpystyvyys on toisin sanoen tehtäväkohtaista itseluotta-

musta. 

 

Tavoitteen asetanta vaikuttaa yrittäjän muihin motivaatiotekijöihin antamalla toimin-

nalle päämäärän. Tavoitteen asetanta on Baumin & al. (2001, 301) mukaan tärke-

ässä suhteessa yrityksen suoriutumiseen. 

 

Halu itsenäisyyteen tarkoittaa Shanen & al. (2003, 268) mukaan omaan arvioon 

perustuvaa vastuun ottamista sen sijaan, että seurattaisiin sokeasti muita. Se tar-

koittaa myös vastuun ottamista tuloksista riippumatta siitä, saavutetaanko tavoitteet 

vai ei. Esimerkiksi Hornadayn & Aboudin (1973, 152) tutkimuksen mukaan yrittäjien 

halu itsenäisyyteen oli suurempaa kuin muilla. Davidsson (1989, 223) toisaalta ha-

vaitsi, että yrittäjän kasvuhalukkuus tyypillisesti heikkenee yrityksen kasvamiseen 

liittyvän itsenäisyyden heikkenemisen vuoksi. 

 

Intohimo yrittäjän motiivien kontekstissa on rakkautta työhön, johon sisältyy organi-

saation rakentaminen ja sen muokkaaminen kannattavaksi. Intohimoinen yrittäjä te-

kee kaiken tarpeellisen yrityksensä eteen. (Shane & al. 2003, 268-269) 

 

Draivi tarkoittaa halukkuutta panostaa omia voimavaroja ideoiden tuomiseksi todel-

lisiksi. Draivi sisältää kunnianhimoa, tavoitteita, energiaa ja kestävyyttä. Kunnian-

himo määrittää tavoitetason ja tavoitteisiin päästäkseen yrittäjällä on oltava valtaisa 
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määrä energiaa ja kestävyyttä, jota on myös kyettävä ylläpitämään. (Shane & al. 

2003, 268) 

 

 Kulttuuriset tekijät 

 

Kulttuuri on tämän tutkimuksen käsitteistä ehkä kaikkein moniulotteisin. Esimerkiksi 

Solomon & al. (2010, 506) määrittelevät kulttuurin yhteiskunnan jäsenten yhteisesti 

jakamiksi merkityksiksi, normeiksi ja perinteiksi. Tässä tutkimuksessa Wiklundin & 

al. (2009) pienyritysten kasvumallia on laajennettu kulttuuristen tekijöiden vaikutuk-

sella. Granato & al. (1996, 626) havaitsivat tutkimuksessaan, että kulttuuriset tekijät 

vaikuttavat yhteiskunnan taloudelliseen kasvuun. Rauch & al. (2013, 747) mukaan 

kulttuuriset tekijät vaikuttavat innovatiivisuuden ja taloudellisen kasvun suhteeseen. 

Freytag & Thurik (2007, 128) puolestaan linkittävät kulttuuristen tekijöiden vaikutuk-

sen innovatiivisuuden kautta yrittäjyyteen. Samoin Hayton & al. (2002, 46) pitävät 

kulttuurisia tekijöitä, kuten arvoja, uskomuksia ja motiiveja moderoivina tekijöinä 

ympäristön suhteessa yrittäjyyteen. Motiivit linkittyvät Wiklund & al. (2009) pienyri-

tysten kasvutekijöiden mallin kasvuasenteisiin. 

 

Esimerkiksi Jaatinen (2012, 27) on Pro gradu –tutkielmassaan koonnut yhteen joi-

takin karjalaiseen kulttuuriin luettuja ominaispiirteitä. Karjalaisia on muun muassa 

pidetty optimistisina, luottavaisina ja valoisan tulevaisuuden uskon omaavina. Jaa-

tisen kokoamiin luonnehdintoihin kuuluu myös puheliaisuus, seurallisuus ja rehelli-

syys. Pohjoiskarjalaisia käsityö- ja matkailualan pienyrittäjiä tutkimuksessaan käsi-

tellyt Reijonen (2008) havaitsi, että paikallisten yrittäjien motivaatiotekijät olivat var-

sin maanläheisiä. Hänen mukaansa yrittäjät kokivat menestyksentunteita lähinnä 

tyytyväisistä ja lojaaleista asiakkaista, oman työn tyydyttävyydestä ja oman elannon 

hankkimisesta. Tutkimus antoi jopa viitteitä siitä, että tällaiset subjektiiviset ja ei-

taloudelliset onnistumista määrittelevät tekijät eivät ohjaa yrittäjiä tavoittelemaan 

kasvua. Tutkimustuloksen voidaan kuitenkin olettaa olevan sidoksissa tutkittujen 

yritysten toimialoihin, eivätkä ne välttämättä kuvaa alueen yleistä kulttuurista orien-

taatiota. 
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Davidssonin & Wiklundin (1997, 190) tutkimuksessa havaittuja kulttuurisia arvoja 

olivat muutossuuntautuneisuus, halu saavuttaa, itsenäisyyden tarve, Jante-menta-

liteetti (tarkemmin jäljempänä), kapitalismin hyväksyntä, kilpailullisuus ja rahan ar-

vostus. Arvoilla halu saavuttaa ja Jante-mentaliteetti ei nähty olevan lainkaan vai-

kutusta. Sen sijaan muiden arvojen osalta tutkimus osoitti niillä olevan jonkin verran 

vaikutusta uusien yritysten syntymiseen, mutta se ei pystynyt osoittamaan suoraa 

tilastollista korrelaatiota tai että jokin arvoista olisi muita merkittävämpi. 

 

Arvoja vastaavasti myöskään uskomusten osalta Davidsson & Wiklund eivät löytä-

neet selkeitä yksittäisiä tekijöitä, vaan jälleen eri tekijöiden heikot, mutta tietyn suun-

taiset korrelaatiot viittaavat niillä olevan vaikutusta ainakin jossain määrin. Tutkitut 

uskomukset olivat yhteiskunnallinen kontribuutio, taloudellinen hyöty, havaittu riski, 

sosiaalinen status, työmäärä, tietotaito ja ”minulle”-asenne. Näistä erityisesti ”mi-

nulle”-asenne oli lähellä tilastollista merkitsevyyttä. (Davidsson & Wiklund 1997, 

191) 

 

Edellä mainittu Jante-mentaliteetti on mielenkiintoinen käsite nimenomaan vallitse-

van kulttuurin ja yksilöllisen menestyksen ristiriidasta. Se viittaa tanskalaisen kirjai-

lijan Aksel Sandemosen [1936] kirjassaan, A Fugitive Crosses His Tracks, esittä-

miin Pohjoismaisissa kulttuureissa vallitseviin normeihin; Janten lakeihin (Jantelo-

ven). Esimerkiksi Avant & Knutsen esittävät artikkelissaan nämä säännöt (Avant & 

Knutsen 1993, 453). Sääntöjä ei käydä tässä yhteydessä sen tarkemmin lävitse 

muuten kuin toteamalla, että niitä on yhteensä kymmenen ja ne käytännössä oh-

jaavat yksilöä vaatimattomuuteen ja varomaan olemasta tai esittämästä yhteisön 

muita jäseniä parempaa. Avant & Knutsen artikkeli käsitteli norjalaista yhteiskuntaa, 

joten viitteitä vastaavasta kulttuurisesta asennoitumisesta voitaneen löytää myös 

suomalaisesta yhteiskunnasta. Englanninkielinen vastine Janten laeille on ”tall 

poppy syndrome”, joka viittaa suomennettuna herravihaan. 

 

Janten lakeja noudattava kulttuuri luo toisaalta vakautta ja tasa-arvoa yhteiskun-

taan, mutta toisaalta se aiheuttaa yhteisössä närää normeista poikkeavia yksilöitä 

kohtaan (Avant & Knutsen 1993). Yrittäjyyden ja uusien yritysten muodostamisen, 
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sekä niiden kautta saavutettavan taloudellisen hyödyn ja massasta esiin nousemi-

sen kannalta ilmiötä voidaan kuitenkin pitää varsin haitallisena. 

 

Zak & Knack (2001, 316) ovat tutkimuksessaan havainneet, että yhteiskunnassa 

vallitseva luottamus vaikuttaa positiivisesti taloudelliseen kasvuun. Samoin on ha-

vainnut Tabellini (2010, 711), jonka mukaan luottamuksen lisäksi myös kulttuuriin 

liittyvä toisten kunnioittaminen on yhteydessä taloudelliseen kasvuun. Epävarmuu-

den välttämisen on puolestaan havaittu olevan negatiivisessa suhteessa uusien yri-

tysten perustamiseen (Autio & al. 2013, 357). 

 

 Yhteenveto tutkimuksessa käytettävistä käsitteistä 
 

Tutkimuksen olennaiset käsitteet pohjautuvat pitkälti Wiklund & al. (2009) pienyri-

tyksen kasvutekijöiden integroivaan malliin. Taulukko 4. kokoaa nämä käsitteet. 

Taulukon jälkeen olennaiset käsitteet käydään vielä lyhyesti lävitse. 

 

Taulukko 4. Tutkimuksessa käytettävät olennaisimmat käsitteet 
Yrittäjämäi-

nen asenne 

Sisältää innovatiivisuuden, riskinottokyvyn, proaktiivisuuden, 

kilpailullisen aggressiivisuuden ja itsenäisyyden 

Sisäinen yrit-

täjyys 

Koko organisaation kontekstissa vaikuttava yrittäjämäinen 

asenne 

Ympäristö Yrityksen ulkoisen ympäristön dynaamisuus, heterogeenisyys, 

vihamielisyys, sekä näiden muutokset 

Strateginen 

sopivuus 

Yrityksen ulkoisen ympäristön yhteensopivuus yrityksen strate-

giseen orientaatioon, organisaatiorakenteeseen ja prosessei-

hin 

Resurssit Yrityksen taloudelliset- ja henkilöstöresurssit, yrittäjän inhimilli-

nen pääoma ja sosiaalinen pääoma 

Verkosto Yhteistyön muoto, joka voi olla yritysten tai yksilöiden välinen 
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Kasvuasen-

teet 

Yrittäjän motivaatiot ja halut, jotka tähtäävät yrityksen kasvatta-

miseen. Sisältää halun saavuttaa, hallintakäsityksen, minä-

pystyvyyden, tavoitteen asetannan, pyrkimyksen itsenäisyy-

teen, intohimon ja draivin. 

Kulttuuri Alueen ihmisille ominaiset arvot, uskomukset ja motiivit, sekä 

hyväksyttävän toiminnan normit. 

 

Yrittäjämäinen asenne koostuu Lumpkinin & Dessin (1996) esittämän määritelmän 

mukaan yksilön innovatiivisuudesta, riskinottokyvystä, proaktiivisuudesta, kilpailul-

lisesta aggressiivisuudesta ja autonomian tavoittelusta. Innovatiivisuus tähtää uu-

den luomiseen ja vallitsevista käytännöistä poikkeamiseen. Riskinottokyky tähtää 

korkeiden tuottojen saavuttamiseen ryhtymällä lopputulokseltaan vähintään osittain 

tuntemattomiin hankkeisiin. Proaktiivisuutta voidaan lyhyesti luonnehtia ennakoi-

miseksi ja tulevaan painottuvaksi näkökulmaksi. Kilpailullinen aggressiivisuus viit-

taa yrittäjän kykyyn käyttää epätavanomaisiakin keinoja parantaa yrityksen asemaa 

kilpailukentällä. Autonomia puolestaan tähtää yrittäjän vapautumiseen ulkoisten ra-

joitteiden vaikutuksesta. Tässä tutkimuksessa edellä mainitut yksilön yrittäjämäiset 

asenteet yleistetään vaikuttamaan koko organisaatiossa sisäisen yrittäjyyden käsit-

teen kautta esimerkiksi Luchsingerin & Bagbyn (1987, 11) mukaisesti. 

 

Ympäristö käsittää Wiklundin & al. (2009, 363-364) mukaan yrityksen ulkoiseen lii-

ketoimintaympäristön ominaisuudet, kuten dynaamisuuden, heterogeenisyyden ja 

vihamielisyyden, sekä näiden tekijöiden muutokset. Tämän tutkimuksen kannalta 

varsin olennainen yrityksen ympäristösuhdetta määrittävä käsite on sen strateginen 

sopivuus. Walterin & al. (2013, 307) kokoaman näkemyksen mukaan yrityksen stra-

teginen sopivuus muodostuu sen ulkoisen ympäristön yhteensopivuudesta yrityk-

sen sisäisiin tekijöihin, kuten strategiseen orientaatioon, organisaatiorakenteeseen 

ja prosesseihin. 

 

Yrityksen resurssit koostuvat Wiklund & al. (2009, 365) mukaan sen taloudellisista- 

ja henkilöstöresursseista, yrittäjän inhimillisestä pääomasta, sekä yrittäjän sosiaali-
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sen verkoston tarjoamasta sosiaalisesta pääomasta. Tässä tutkimuksessa osoite-

taan erityistä huomiota yrityksen verkoston resursseihin, sillä ne ovat erityisesti pie-

nille yrityksille tärkeitä kasvun lähteitä (esimerkiksi Moreno & Casillas 2007, 85). 

Yrityksen ulkopuolelle kohdistuvat verkostot jaotellaan organisaatioiden välisiin ver-

kostoihin ja yrittäjän omaamiin ihmissuhteisiin, jotka muodostavat hänen sosiaali-

sen pääomansa (Wiklund & al. 2009, 356). 

 

Kasvuasenteet pitävät sisällään yrittäjän motivaatiot ja halut, joiden päämääränä on 

yrityksen kasvattaminen. Kasvuasenteet ovat Wiklundin & al. (2009, 365) mukaan 

suorassa vaikutusyhteydessä yrityksen kasvuun. Shanen & al. (2003) mukaan mo-

tivaatiotekijät ovat halu saavuttaa, hallintakäsitys, minäpystyvyys, tavoitteen ase-

tanta, pyrkimys itsenäisyyteen, intohimo ja draivi. Nämä vaikuttavat Delmarin & Wik-

lundin (2008, 450) mukaan yrityksen kasvuun, joka toisaalta vaikuttaa kehämäisesti 

takaisin kasvuasenteisiin vahvistaen tai heikentäen niitä. 

 

Kulttuuri on tämän tutkimuksen käsitteistä monitahoisin. Kulttuuriset tekijät käsittä-

vät alueella vallitsevat arvot, uskomukset ja motiivit. Kulttuurisiin tekijöihin luetaan 

kuuluvaksi myös alueella vaikuttavat hyväksyttävän toiminnan normit. Kulttuurin 

nähdään olevan suhteellisen pysyvä. Tässä tutkimuksessa kulttuuriset tekijät on 

yhdistetty Wiklundin & al. (2009) pienyrityksen kasvutekijöiden integroivaan malliin, 

jossa ne vaikuttavat yrittäjän kasvuasenteisiin ja yrittäjämäiseen asenteeseen. 

 

3 MENETELMÄT 
 

Menetelmäluvussa käydään läpi yleiset laadullisen tutkimuksen lähtökohdat, sekä 

niiden suhdetta tämän tutkimuksen toteutukseen. Tämän jälkeen esitellään tutki-

muksen aineiston keruuprosessin periaatteet, sekä teemahaastatteluiden perus-

teella muodostettujen yritysnarratiivien tulkintaprosessin pääpiirteet. Menetelmälu-

vussa otetaan myös kantaa tutkimuksen luotettavuuteen ja uskottavuuteen. Lopuksi 

testataan kohdeyritykset tutkimuksen rajaavana kriteerinä käytetyllä Eurostat-

OECD:n (Tilastokeskus 2011) mukaisella kasvuyrityksen kriteerillä ja osoitetaan si-

ten niiden soveltuvuus tämän tutkimuksen aineiston lähteiksi. 
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 Laadullisen tutkimuksen lähtökohdista 
 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohta on todellisen, moninaisen elämän kuvaaminen 

kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi & al. 2012, 161). Koskinen & al. tyypittelevät laadulli-

sen tutkimuksen lähestymistapoja fakta- ja näytenäkökulmiksi riippuen tutkimuk-

sessa omaksutusta asenteesta tutkimuksen aineistoa ja sen tulkintaa kohtaan. Fak-

tanäkökulman mukaan aineisto on eräänlainen linssi, jonka kautta todellisuutta tar-

kastellaan (Koskinen & al. 2005, 64). Tällöin oletetaan, että esimerkiksi haastatel-

tavat kertovat kokemuksistaan rehellisesti. Näytenäkökulmassa puolestaan olete-

taan, että aineisto on näyte, eli pala tutkittavasta todellisuudesta (Koskinen & al. 

2005, 66). Toisin sanoen näytteet ovat esimerkkejä jostakin laajemmasta. Siten 

näytteet kuvaavat todellisuutta sitä paremmin, mitä kattavampi niiden otos on. Tut-

kittavia yrityksiä oli tässä tutkimuksessa alun perin kolme. Aineiston kattavuuden 

parantamiseksi haastattelin kuitenkin vielä neljännenkin yrityksen edustajat. 

 

Fakta- ja näytenäkökulma kuitenkin nivoutuvat käytännön tutkimustyössä toisiinsa 

siten, että niitä on vaikea erottaa toisistaan (Koskinen & al. 2005, 71). Niin on täs-

säkin tutkimuksessa. Toisaalta todellisuutta pystytään tarkastelemaan vain tutki-

musaineiston kautta ja toisaalta aineisto koostuu useista eri lähteistä saaduista 

näytteistä. Näytteiden oletetaan kuitenkin täydentävän toisiaan siten, että niiden 

muodostama kuva heijastelee todellisuutta riittävällä tarkkuudella. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli pääosin kartoittaa menestyneiden pohjoiskarjalaisten 

kasvuyritysten historiaa, sekä niiden menestystekijöitä ja pyrkiä selittämään niiden 

avulla yritysten menestystä. Tutkimusten tarkoituksista enemmän esimerkiksi Hirs-

järvi & al.( 2012, 138). Sovelsin tässä tutkimuksessa induktiivista päättelyä, jonka 

mukaan empiirisessä tutkimuksessa havaituille tutkimuksen kannalta olennaisille il-

miöille pyritään löytämään teoreettisesta aineistosta vastaavia käsitteitä. Näin luo-

daan linkki arkielämän ilmiöiden ja teoreettisten käsitteiden välille. Siten tutkimuk-

sen lähtökohtana ei ole teorioiden tai hypoteesien testaaminen, vaan aineiston tar-

kastelu pyrkimyksenä löytää jotakin odottamatonta (Hirsjärvi & al. 2012, 164). Tä-
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män vuoksi tutkimuksessa ei ollut alussa asetettua esimerkiksi kvantitatiivisille tut-

kimuksille tunnusomaista oletushypoteesia, vaan lähinnä löyhät raamit joiden täyt-

teeksi pyrin löytämään useamman tutkimuskohteen jakamaa empiiristä evidenssiä. 

 

 Aineistonkeruu ja sen tulkintaprosessi 
 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu, jonka kohderyh-

mänä olivat kohdeyritysten avainhenkilöt. Teemahaastattelussa tutkija määrittelee 

kysymykset, mutta haastateltava voi vastata niihin omin sanoin (Koskinen & al. 

2005, 104). Katsoin teemahaastattelun sopivimmaksi menetelmäksi, koska se sallii 

aineiston keruun mukauttamisen tilanteen mukaan. Ratkaisu osoittautui kohtuulli-

sen hyväksi, sillä varsinkin ensimmäisissä haastatteluissa tuli ilmi sellaisia asioita 

joita en ollut tullut ajatelleeksi suoranaisesti kysyä. Haastattelumenetelmän vuoksi 

keskusteluun mukautuminen oli suhteellisen helppoa, mikä ei olisi esimerkiksi vah-

vasti strukturoidulla lomakekyselyllä tullut kysymykseenkään. 

 

Kohdeyritykset etsin Pohjois-Karjalan alueelta Kauppalehden menestyjät-listan 

kasvajat-osion kautta. Lähtökohtana oli, että ainakin yrityksen päätoimipaikan tulee 

sijaita Pohjois-Karjalan alueella. Joensuun vaikutus alueen keskuksena painottui 

selkeästi kohdeyritysten valinnoissa. Ei siksi, että olisin pyrkinyt valitsemaan yrityk-

set Joensuun ympäristöstä, vaan siksi että muualta Pohjois-Karjalan alueelta ei löy-

tynyt tämän alustavan tarkastelun perusteella yrityksiä, jotka olisivat riittävän var-

masti täyttäneet tutkimuksen lähtökohdaksi asetetun kasvuyrityksen kriteerin. Kas-

vajat-lista asetti yritykset järjestykseen liikevaihdon kasvuun perustuvan tunnuslu-

vun mukaisesti. Johtuen tässä yhteydessä käytetystä henkilömäärän kasvuun pe-

rustuvasta kriteeristä, kyseinen lista ei suoraan osoittanut yritysten soveltuvuutta 

tämän tutkimuksen kohteiksi. Yrityksen liikevaihdosta ja sen tietoja Internetistä alus-

tavasti selaamalla pystyin kuitenkin alustavasti valitsemaan potentiaalisia yrityksiä 

lähempää tarkastelua varten. Kriteerin selkeästi täyttäviä yrityksiä oli kuitenkin ylei-

sesti ottaen varsin rajallinen määrä ja jotkut alustavan tarkastelun perusteella lu-

paavilta näyttäneet yritykset täytyi pudottaa pois tutkimuksesta, kun kasvuyrityksen 

kriteeri ei täyttynytkään. 
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Ennen haastattelujen sopimista hankin potentiaalisilta vaikuttavien yritysten viimei-

simmät tilinpäätökset, joiden perusteella pystyin vahvistamaan alustavaa käsitystä 

kasvuyrityksen kriteerin täyttymisestä kunkin kohdeyrityksen kohdalla erikseen. 

Tutkimuksen toteutusajankohdan, tilikausien päättymispäivien ja tilinpäätösten jon-

kin verran vaihtelevan tietosisällön vuoksi pelkästään tällä tavalla ei kuitenkaan ollut 

mahdollista saada täyttä varmuutta kasvuyrityksen kriteerin täyttymisestä. Tämän 

vuoksi otin vielä puhelimitse yhteyttä myös tilinpäätöksen perusteella potentiaalisilta 

vaikuttaneisiin yrityksiin ja varmistin niiden nykytilanteen. Tässä vaiheessa yhteys-

henkilönä oli tyypillisesti kunkin yrityksen toimitusjohtaja. Joitakin potentiaalisilta 

kasvuyrityksiltä vaikuttaneita jouduin tässäkin vaiheessa hylkäämään pois tutkimuk-

sesta, koska kasvuyrityksen kriteeri ei nykytilanteessa enää täyttynytkään. Kriteerin 

täyttäneiden yritysten kohdalla kysyin niiden halukkuutta osallistua tutkimukseen ja 

sovin halukkaiden kanssa haastateltavista henkilöistä ja haastatteluajankohdista. 

Tässä suhteessa yritysten edustajat olivat varsin yhteistyökykyisiä ja joustavia. Koh-

deyrityksiksi valikoituivat lopulta FastROI Oy, Jokiväri Oy, Arcusys Oy ja Nanocomp 

Oy. En ollut aiemmin ollut tekemisissä kyseisten yritysten kanssa. Kohdeyritysten 

valintaprosessin kokonaisuus on esitetty kuviossa 4. Kyseessä oli siis harkinnanva-

rainen otanta kasvuyrityksen tunnusmerkit täyttävien yritysten joukosta. 

 

 
Kuvio 4. Kohdeyritysten valintaprosessi 
 

Tutkimuksen haastattelumuoto oli siis teemahaastattelu. Haastattelin jokaisesta 

kohdeyrityksestä noin 2-3 keskeistä ja yrityksen kasvun vaiheissa mukana ollutta 

henkilöä. Tyypillisesti haastatellut olivat kunkin yrityksen omistajia, ylintä johtoa tai 

Yritysten alus-
tava seulonta 
Menestyjät-lis-
talta 

Tilinpäätöksistä 
tarkistettiin kri-
teerien täyttymi-
nen 

Yhteydenotto yrityk-
seen, nykytilanteen 
varmistus ja haastat-
telun sopiminen 
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ylimpiä toimihenkilöitä. Teemahaastattelun periaatteita noudattaen lähetin jokai-

selle haastateltavalle noin viikkoa ennen haastattelutapaamista saatekirjeet (Liite 

1), joissa oli taustoitettu tutkimuksen tarkoitus ja haastattelussa käsiteltävät teemat. 

Saatekirjeiden avulla pyrin myös siihen, että haastateltavat olisivat jo virittäytyneet 

sopivaan henkiseen tilaan ennen haastattelua. 

 

Kuvio 5. kuvaa Riessmanin esittämää mallia, jonka mukaan haastateltavalla on läs-

näoloon perustuva käsitys alkukokemuksesta. Pyrin saamaan tämän käsityksen 

haastattelun (kuviossa kerronta) avulla tutkimuksen käyttöön. Narratiivi tarkoittaa 

kertomusta, tarinaa tai tapahtumien kulkua (Hirsjärvi & al. 2012). Narratiiveja pide-

tään ihmisille tyypillisenä tapana todellisuuden kuvaamiseen ja kokemuksien jäsen-

tämiseen (Eskola & Suoranta 1998, 22). Narratiivisuus on lähestymistapa, jossa 

kertomuksia ajatellaan tapana ymmärtää omaa elämää ja tehdä sen tapahtumia 

merkityksellisiksi (Hirsjärvi & al. 2012, 232). Tätä narratiivisuuden hyödyntämistä 

silmällä pitäen pyysin haastateltavia kertomaan oman näkemyksensä yrityksen kas-

vutarinasta ja sen menestystekijöistä. Katsoin näiden narratiivien antavan riittävän 

tarkan kuvan haastateltavien kokemasta yrityksessä vallinneesta ja vallitsevasta to-

dellisuudesta. Muodostin yksittäisistä narratiiveista yrityskohtaisia kokonaiskerto-

muksia, joista tarkemmin jäljempänä. 

 

 
Kuvio 5. Narratiivin tutkimusprosessi 
(mukaillen Riessman 1993, 10) 
 

Haastatteluun liittyvien teemojen (Liite 2) ja niiden perusteella tilanteen mukaan 

esittämieni viitekysymysten avulla pyrin erottamaan kohdeyrityksen historiasta sel-

Läsnäolo 

Alkukokemus 

Kerronta 

Litterointi (transkriptio) 

Analyysi 

Lukeminen 
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keitä vaiheita ja niihin liittyviä erityispiirteitä, sekä rytmittämään haastattelua. Muo-

toilin viitekysymykset haastattelun etenemisen mukaan avoimiksi, Riessmanin 

(1993, 54) suositteleman tavan mukaan. Varsinaista haastatteluteemojen luetteloa 

en sen ohjaavan vaikutuksen vuoksi näyttänyt haastatelluille, vaan heidän tietämyk-

sensä haastatteluissa käsiteltävistä asioista rajoittui saatekirjeen sisältämiin yleis-

luontoisempiin teemoihin. Ensimmäinen osio teemoista koski yrityksen historiaa ja 

toinen osio sen menestystekijöitä. Joitakin menestystekijöitä oli myös havaittavissa 

suoraan yrityksen historiaa käsittelevässä osiossa. Lähtökohtaoletus haastattelui-

hin oli, että osa menestystekijöistä on yrityksen sisäisiä ja osa ulkoisia. Lisäksi ole-

tus oli, että keskusteluissa tulee esille myös toiminnassa vaikuttavia haasteita, jotka 

voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Tämän vuoksi pyysin haastateltavia miettimään näitä 

kaikkia erikseen. Tässä voidaankin nähdä yhtymäkohta perinteiseen SWOT-ana-

lyysin nelikenttään (katso kuvio 6.) erotuksena se, että tutkimuksen mielenkiinto 

kohdistui kuviossa vihreällä korostettuun yritysten sisäisiin osiin. Toisaalta yritysten 

strateginen sopivuus liittyy myös niiden ympäristöön, jota kuviossa esitetään aluei-

den välisellä nuolella. Rajoittavia tekijöitä ei tässä tutkimuksessa nosteta erikseen 

esille. 

 
Kuvio 6. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteet 
perinteistä SWOT-nelikenttää mukaillen 
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Haastattelut pidettiin kohdeyritysten tiloissa kahdenkeskisinä keskusteluina. Haas-

tattelut kestivät tyypillisesti noin 1 - 1,5 tuntia. Nanocomp Oy:n edustajille tehdyt 

haastattelut olivat yrityksen edustajien tiiviiden aikataulujen vuoksi hieman muita 

lyhempiä, eli noin 40 minuuttia per haastattelu. Nauhoitin kaikki haastattelut aineis-

ton analysoinnin helpottamiseksi. Muutamissa haastatteluissa oli vähäisiä häiriöte-

kijöitä, kun yrityksen muut edustajat kävivät lyhyesti kysymässä haastateltavien 

mielipidettä tai päätöksiä sekalaisiin asioihin. Näiden häiriöiden en kuitenkaan usko 

vaikuttaneen millään tavalla haastatteluaineiston sisältöön. Muilta osin haastattelut 

etenivät rauhallisesti keskustellen, kohdeyritysten edustajien ollessa valtaosan 

ajasta äänessä ja itseni esittämien tarkentavien kysymysten ja seuraavaan tee-

maan johdattavien taustoitusten mukaisesti. 

 

Koska tutkimuksen kannalta kiinnostus oli kunkin haastatellun kertoman tarinan si-

sällössä ja sen osissa, varsinaista yllä kuviossa 5. esitettyä aineiston foneettista 

litterointia en nähnyt tarpeelliseksi tehdä. 

 

Kutakin kohdeyritystä koskevan aineiston analyysivaihe oli oikeastaan kaksiosai-

nen. Ensimmäisessä vaiheessa kävin nauhoitetut haastattelut yleiskäsityksen vah-

vistamiseksi läpi Koskinen & al. (2005, 231) mukaisesti. Tässä yhteydessä listasin 

myös haastateltujen mainitsemat menestystekijät ylös. Toisessa vaiheessa haasta-

teltavien kertomuksia yhdistämällä ja niillä toisiaan täydentäen muodostin kullekin 

yritykselle yhteisen tarinan, eli yritysnarratiivin. Kuvio 7. kuvaa tätä yksittäisten nar-

ratiivien toisiaan täydentävää suhdetta kokonaisen yritysnarratiivin muodostami-

sessa. 

 
Kuvio 7. Yksittäiset narratiivit 
kokonaisen yritysnarratiivin muodostajina 
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Yritysnarratiiveista hain useammalle yritykselle yhteisiä menestystekijöitä ja pyrin 

avaamaan mekanismeja niiden taustalla. Mekanismien syy-seuraussuhteiden tul-

kinnassa sovelsin Bojen (2001, 108) esittelemää juonianalyysin menetelmää. 

Tässä vaiheessa aloin peilata narratiiveja myös teoreettiseen viitekehykseen ja sen 

muodostaviin käsitteisiin. Toisaalta teoreettisen viitekehyksen ja aineiston välillä oli 

välttämätöntä pitää jatkuvasti yllä vuorovaikutusta, jossa myös aineisto vaikutti tut-

kimuksen teoriasisällön muotoutumiseen. Tutkimusprosessi toisaalta jatkuu edel-

leen lukemisvaiheella, jossa lukija edelleen muodostaa tämän tutkimuksen perus-

teella oman käsityksensä asioista. 

 

 Tutkimuksen reliabiliteetti, validiteetti ja yleistettävyys 
 

Tutkimuksen reliabiliteetti viittaa yleensä tulosten toistettavuuteen, eli tutkimuksen 

kykyyn antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Toisaalta tutkimusta voidaan arvioida 

sen pätevyyden (validiteetin) perusteella. Pätevyydellä tarkoitetaan mittarin tai tut-

kimusmenetelmän kykyä mitata sitä mitä sillä pyritään mittaamaan. Reliaabeliuden 

ja validiteetin käsitteet ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä ja ne ovat 

sellaisinaan hieman ongelmallisia ja ehkä sopimattomiakin kvalitatiiviseen tutkimuk-

seen (Koskinen & al. 2005, 255; Hirsjärvi & al. 2012, 232). Tutkimuksen luotetta-

vuutta ja uskottavuutta täytyy kuitenkin jollain tavalla pystyä arvioimaan myös kva-

litatiivisen tutkimuksen ollessa kyseessä ja tähän keskitytään seuraavissa kappa-

leissa. (Hirsjärvi & al. 2012, 231-232) 

 

Reliabiliteetti 
 

Koska tätä tutkimusta ei ihan sellaisenaan voida toistaa, ei myöskään tutkimuksen 

reliaabeliutta voida tällä perusteella osoittaa. Toisaalta haastateltujen näkemykset-

kin voivat ajan kuluessa muuttua, joten reliaabeliuden arviointi on myös siinä mie-

lessä kyseenalaista. Siten laadullisen tutkimuksen reliabiliteettia voidaan arvioida 

tutkimusprosessin kuvauksen, sekä aineiston ja tulkinnan yhteensopivuuden kautta 
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(Hirsjärvi & al. 2012, 232). Reliabiliteettiin liittyy myös mahdollinen ulkopuolinen ra-

hoitus (Koskinen & al. 2005, 259), josta voin todeta, ettei tähän tutkimukseen liity 

lainkaan ulkopuolista rahoitusta. 

 

Pyrin edellä kuvaamaan tutkimusprosessin tarkasti, jotta lukija voisi sen perusteella 

tehdä oman arvionsa tutkimuksen reliaabeliudesta. Tutkimusaineisto on yksittäisen 

yrityksen kohdalla kohtuullisen kattava, koska aineisto yritysnarratiivin muodosta-

mista varten alkoi kyllääntyä vahvasti jo toisen haastateltavan kohdalla. Kolmas 

haastateltava toi useimmiten enää vain vähäisiä yksityiskohtia aiempien haastatel-

tujen kertomuksiin nähden. Toisaalta yritysten narratiiveista kävi ilmi keskenään 

varsin samanlaisia ilmiöitä. Haastatellut puhuivat kokemuksistaan subjektiivisesti, 

mutta en näe syytä epäillä heidän tahallaan vääristäneen vastauksia. Lisäksi haas-

tattelin jokaisesta yrityksestä useampaa henkilöä, mikä osaltaan lisää muodostet-

tujen yritysnarratiivien reliabiliteettia. 

 

Pyrin tutkimusaineiston analyysissä johdonmukaisuuteen ja tekemäni tulkinnat py-

rin perustelemaan tukeutumalla aiempaan tutkimustietoon. Suoria haastatteluot-

teita pyrin esittämään mahdollisimman kattavasti, jotta lukija voisi niiden perusteella 

tehdä omat tulkintansa asioista ja arvioida samalla tutkimuksessa tekemiäni päätel-

miä. 

 

Validiteetti 
 

Tutkimusstrategia oli koota aineisto sopivalla tutkimusmenetelmällä ja analysoida 

sitä yhteydessä aiempaan relevanttiin teoreettiseen tietoon. Tutkimusmenetelmäksi 

valittu teemahaastattelu oli sinänsä validi menetelmä, sillä sen avulla kohdeilmiöistä 

saatiin kerättyä aineistoa suoraan näiden ilmiöiden kokijoilta, eli kohdeyritysten 

edustajilta. Tutkimuksen validiteettia voidaan parantaa triangulaatiolla (Hirsjärvi & 

al. 2012, 233). Tässä tutkimuksessa kyseeseen tulee lähinnä aineistotriangulaatio, 

joka toteutui keräämällä aineistoa useasta eri yrityksestä ja niiden sisällä usealta eri 

henkilöltä. Aineiston kattavuuden kannalta olisi toisaalta ollut hyvä sisällyttää tutki-
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mukseen yrityksiä mahdollisimman monelta eri toimialalta. Toisaalta erityisesti me-

nestystekijät olivat tutkituissa kohdeyrityksissä varsin samankaltaisia, joten koh-

deyritykset muilta toimialoilta eivät olisi välttämättä tuoneet juurikaan uutta tietoa 

tämän tutkimuksen kannalta. Kasvuyrityksen kriteeri toisaalta karsi potentiaalisia 

kohdeyrityksiä tehokkaasti pois ja painotti voimakkaan kasvun toimialoja (kuten 

ICT-teknologia), joten ilman otannan harkinnanvaraisuutta tutkimus voisi vääristyä 

koskemaan vain näitä korkean kasvun toimialoja. Toisekseen tässä tutkimuksessa 

käytetty kasvuyrityksen kriteeri painotti suhteellisen työvoimaintensiivisiä aloja jät-

täen esimerkiksi vain liikevaihdolla mitattuna suuresti kasvaneet yritykset pois tutki-

muksen piiristä. Toisaalta myös tutkimukseen valituissa kohdeyrityksissä liikevaihto 

oli kasvanut henkilömäärän kasvun mukana. Vahvistin tutkimuksen validiteettia 

myös lähettämällä aineiston ja siitä tehdyt alustavat päätelmät kohdeyritysten edus-

tajille kommentoitavaksi ennen kuin jatkoin analyysiä pidemmälle. Tutkimus pyrki 

vastaamaan alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja siinä se myös onnistui. Siten 

tutkimuksen pitäisi olla kokonaisuutena validi. 

 

Yleistettävyys 

 

Kohdeyritykset sijoittuivat eri toimialoille ja iällisesti eri vaiheisiin. Yritysten elinkaar-

ten kannalta ne olivat jo selkeästi päässeet kasvuvaiheeseen. Jokiväri Oy poikkesi 

tässä suhteessa muista, sillä sen historia oli jo huomattavasti muita pidempi. Se 

kuitenkin sopi tutkimukseen, sillä yritys käy uuden johdon alaisuudessa aivan uu-

denlaista kasvuvaihetta. Tutkimustulosten pitäisi siten olla kohtuullisen hyvin yleis-

tettävissä aloittaviin tai alkuvaiheessa oleviin pohjoiskarjalaisiin yrityksiin. Luonnol-

lisesti paras yleistettävyys voidaan saavuttaa kohdeyritysten kanssa samoilla aloilla 

toimiviin yrityksiin. Toisaalta koska tutkimuksessa tavoiteltiin kasvuyrityksille yhtei-

siä menestystekijöitä, pitäisi tulosten olla yleistettävissä myös kasvuyrityksiin laa-

jemminkin. 
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 Kohdeyritysten esittely ja testaus kasvuyrityksen kriteereillä

Tutkimuksen empiirinen aineisto koottiin pääosiltaan kohdeyritysten edustajien hen-

kilöhaastatteluilla. Tutkimuksen kohdeyritykset ovat FastROI Oy (jatkossa

FastROI), Jokiväri Oy (Jokiväri), Arcusys Oy (Arcusys) ja Nanocomp Oy (Nano-

comp). Seuraavassa esitellään edellä mainitut yritykset ja osoitetaan tutkimuksen

kannalta olennaisen Eurostat-OECD:n kasvuyrityksen kriteerin (Tilastokeskus

2011) täyttyminen kunkin yrityksen osalta erikseen.

FastROI:

FastROI on sähköisen ja langattoman liiketoiminnan ohjelmistopalveluyritys. Yrityk-

sen palveluvalikoimaan kuuluvat sosiaali- ja terveysalan, infrastruktuurin kunnossa-

pidon, kaupan ja palvelualojen erityisratkaisuja. Ratkaisuissa yritys hyödyntää web-

, mobiili- ja paikannusteknologioita. Yksityisellä sektorilla FastROI on markkinajoh-

taja hoiva-alalla, FastROI HILKKA® -tuoteperheellä sekä tiestön kunnossapidossa,

FastROI KUNTO® -järjestelmällä. Toimialakohtaisten ratkaisujen lisäksi FastROI

tarjoaa asiakkailleen toimialasta riippumatonta FastROI mERP® -liikkuvan työn toi-

minnanohjausratkaisua. (FastROI Oy 2014)

Taulukko 5. esittää FastROI:n kasvua kuvaavat tilinpäätöksen henkilöstöluvut

(FastROI Oy tilinpäätökset 1.1. – 31.12.2011, 1.1. – 31.12.2012 ja 1.1. –

31.12.2013).

Taulukko 5. FastROI Oy:n henkilöstöluvut

1.1.2013-
31.12.2013

1.1.2012-
31.12.2012

1.1.2011-
31.12.2011

1.1.2010-
31.12.2010

Henkilömäärä
tilikauden lo-
pussa

41 32 23 16

Henkilömää-
rän kasvu
edellisvuo-
desta

28 % 39 % 44 %
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FastROI:n henkilömäärä tarkastelujakson alussa on 16 ja tarkastelujakson lopussa

41, jolloin kasvuyrityksen kriteerin määrityksessä käytettävillä kaavoilla (1) ja (2)

saadaan:

16 ≥ 10

41
16

− 1 = 0,368 ≥ 0,2

FastROI täyttää siis selkeästi Eurostat-OECD:n kasvuyrityksen kriteerin.

FastROI:sta haastateltiin kahta avainhenkilöä, jotka molemmat ovat olleet mukana

yrityksen toiminnassa sen perustamisesta lähtien.

Jokiväri:

Jokiväri on Pohjois-Karjalassa ja Kuopion seudulla toimiva korjausrakentamiseen

erikoistunut yritys. Asiakaskuntaan kuuluvat yksityiset kuluttajat, taloyhtiöt, vakuu-

tusyhtiöt ja yritykset. Yrityksen tarjoamiin palveluihin kuuluvat kattoremontit, ulko-

verhousten ja julkisivujen korjaukset, sisätilaremontit, märkätilaremontit, sokkelien

ja salaojien kunnostus, sekä talvisin höyrytyspalvelut ja lumenpudotus koriautoilla.

Yrityksen toimipisteet sijaitsevat tällä hetkellä Joensuussa, Outokummussa ja Kuo-

piossa. (Jokiväri Oy 2014)

Taulukko 6. esittää Jokivärin kasvua kuvaavat tilinpäätöksen tunnusluvut (Jokiväri

Oy tilinpäätökset 1.1. – 31.12.2011, 1.1.2012 – 31.12.2012 ja 1.1. – 31.12.2013).

Tilikauden 1.1.2013 – 31.12.2013 tilinpäätös oli vielä tutkimuksen tekemisen aikaan

julkaisematta, joten sen osalta luvut on varmistettu sähköpostitse suoraan Jokivä-

riltä (Jokiväri/Juvonen 2014, 4.7.2014).
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Taulukko 6. Jokiväri Oy:n henkilöstöluvut

Jokivärin henkilömäärä tarkastelujakson alussa on 33 ja tarkastelujakson lopussa

65, jolloin kasvuyrityksen kriteerin määrityksessä käytettävillä kaavoilla (1) ja (2)

saadaan:

33 ≥ 10

65
33

− 1 = 0,254 ≥ 0,2

Jokiväri täyttää siis Eurostat-OECD:n kasvuyrityksen kriteerin. Jokiväristä haasta-

teltiin kolmea avainhenkilöä, joista kaksi on ollut yrityksessä sen omistajanvaihdok-

sesta lähtien. Kolmas haastateltu on työskennellyt yrityksen palveluksessa ylem-

pänä toimihenkilönä muutaman vuoden ajan.

Arcusys:

Arcusys-konserni koostuu emoyhtiönä toimivasta Arcusys Oy:stä ja tytäryhtiöstä Ar-

cusys Ltd, joka toimii Petroskoissa. Arcusys-konsernia käsitellään tässä tutkimuk-

sessa yhtenä tutkimusyksikkönä. Arcusys tekee verkkopohjaisia tietojärjestelmiä.

Asiakkaina on yrityksiä ja julkishallinnon toimijoita pääasiassa kotimaasta ja jonkin

verran ulkomailta. Arcusysin palvelut perustuvat avoimen lähdekoodin ratkaisuihin,

erityisesti Liferay-portaaliin ja jatkuvaan kehitystyöhön (Arcusys 2014).

1.1.-
31.12.2013

1.1.-
31.12.2012

1.1.-
31.12.2011

1.1.-
31.12.2010

Henkilö-
määrä tili-
kauden lo-
pussa

65 42 36 33

Henkilömää-
rän kasvu
edellisvuo-
desta

55 % 17 % 9 %
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Taulukko 7. esittää Arcusysin kasvua kuvaavat tunnusluvut (Arcusys-konsernin ti-

linpäätökset 1.4.2011 – 31.3.2012, 1.4.2012 – 31.3.2013 ja 1.4.2013 – 31.3.2014).

Taulukko 7. Arcusysin henkilöstöluvut

1.4.2013-
31.3.2014

1.4.2012-
31.3.2013

1.4.2011-
31.3.2012

1.4.2010-
31.3.2011

Henkilömäärä
tilikauden lo-
pussa

 71 65 38 18

Henkilömää-
rän kasvu
edellisvuo-
desta

9 % 71 %  111 %

Arcusysin henkilömäärä tarkastelujakson alussa on 18 ja tarkastelujakson lopussa

71, jolloin kasvuyrityksen kriteerin määrityksessä käytettävillä kaavoilla (1) ja (2)

saadaan:

18 ≥ 10

71
18

− 1 = 0,580 ≥ 0,2

Arcusys siis täyttää Eurostat-OECD:n kasvuyrityksen kriteerin kirkkaasti. Yrityk-

sestä haastateltiin toista yrityksessä yhä mukana olevaa perustajajäsentä, sekä

kahta yrityskauppojen yhteydessä yritykseen tullutta osakasta. Kaikki haastatellut

työskentelevät yrityksessä avainhenkilöinä.

Nanocomp:

Nanocomp on toiminnassaan keskittynyt alihankkijana mikro- ja nano-optiikan kom-

ponenttien suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin. Yrityksen valmistamien tuot-

teiden käyttökohteita ovat esimerkiksi kulutuselektroniikka, konenäkö- ja mittalait-

teet, sekä erikoisvalaisimet (Nanocomp 2014). Yksi suurimmista Nanocompin val-

mistamia komponentteja tuotteissaan käyttävistä asiakkaista on Bosch.
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Taulukko 8. esittää Nanocompin kasvua kuvaavat tunnusluvut (Nanocomp Oy tilin-

päätökset 1.4.2010 – 31.3.2011, 1.4.2011 – 31.3.2012, 1.4.2012 – 31.3.2013 ja

1.4.2013 – 31.3.2014).

Taulukko 8. Nanocomp Oy:n henkilöstöluvut

1.4.2013-
31.3.2014

1.4.2012-
31.3.2013

1.4.2011-
31.3.2012

1.4.2010-
31.3.2011

Henkilö-
määrä tili-
kauden lo-
pussa

30 30 18 14

Henkilö-
määrän
kasvu edel-
lisvuodesta

0 % 67 %  29 % -

Nanocompin henkilömäärä tarkastelujakson alussa on 14 ja tarkastelujakson lo-

pussa 30, jolloin kasvuyrityksen kriteerin määrityksessä käytettävillä kaavoilla (1) ja

(2) saadaan:

14 ≥ 10

30
14

− 1 = 0,289 ≥ 0,2

Nanocomp siis täyttää Eurostat-OECD:n kasvuyrityksen kriteerin. Muihin kohdeyri-

tyksiin verrattuna Nanocomp on lähtökohdiltaan selkeästi enemmän vientimarkki-

noille suuntautunut yritys. Se on myös ainoa valmistustuotantoon keskittynyt koh-

deyritys. Muiden kohdeyritysten toimiessa pääasiassa Suomen tai Itä-Suomen

markkinoilla, Nanocomp myy tuotteitaan muualle Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan

ja erityisesti Kaukoitään. Myös haastatellut henkilöt olivat tämän tutkimuksen koh-

deryhmän puitteissa poikkeuksellisen korkeasti koulutettuja, mikä osoittaa hyvin yri-

tyksen erikoistumisen suhteellisen uudelle ja erikoistuneelle high-tech-alalle. Yrityk-

sestä haastateltiin kolmea yrityksen palveluksessa avainhenkilöinä työskentelevää
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osakasta, joista yksi on ollut mukana alusta asti ja kaksi muuta noin vuodesta 2000 

lähtien. 

 

4 EMPIRIA 

 

Seuraavissa aliluvuissa käsitellään tutkimuksen empiirinen aineisto, eli kohdeyritys-

ten teemahaastatteluiden perusteella muodostetut narratiivit. Kohdeyritykset käsi-

tellään yksi kerrallaan niiden historian tapahtumien kronologista järjestystä mukail-

len. Narratiivit koostuvat haastatteluaineistosta muodostetuista tapahtuma- ja 

asiakuvauksista, sekä tärkeimmistä haastatteluotteista. Näitä molempia pyritään 

käyttämään analyysissä hyväksi ja tekemään yhdistelyä relevantteihin teoreettisiin 

käsitteisiin. Empiirisen osion lopuksi esitetään yhteenveto aineistosta havaituista 

menestystekijöistä ja suhteutetaan niitä vielä kokonaisuutena tutkimuksen teoreet-

tiseen viitekehykseen. 

 

 FastROI Oy:n yritysnarratiivi 
 

Yrityksen juuret ovat metsäalan tietopalveluita tuottavassa pohjoiskarjalaisessa Ar-

bonaut Oy:ssä. FastROI:n perustivat syksyllä 2003 kolme Arbonautin palveluk-

sessa ollutta henkilöä ja liiketoiminta aloitettiin ostamalla Arbonautilta liiketoiminta-

alue, jonka silloinen asiakaskunta oli melko pieni (Sanomalehti Karjalaisen lehden-

jakelu ja Pohjois-Karjalan KTK Oy). FastROI:n perustajat kuitenkin näkivät, että liik-

kuvasta työstä koostuvien alojen työn ohjaukseen liittyvät mobiiliohjelmistot tarjosi-

vat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. FastROI:n perustajat siirtyivät yrityksen pal-

velukseen sitä mukaa, kun yrityksen kasvava toiminta sen mahdollisti. Palkat yrityk-

sen pyörittämisestä olivat erityisesti alkuvaiheessa melko vaatimattomia. 

”…tää on tavallaan semmonen spin-off-tyyppinen liike (-) tehttiin vaa ehotus 

muille osakkaille että luovuttaan omistuksista ja kohtuuhinnalla ostettiin yks 

tuoteaihio, joka meillä siellä oli.” 
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”Varsinkaan siinä alussa eihän me… oikkeestaan ku nyt vasta on alettu 

osinkojakaan nostamaan kunnolla ja palkkaakin on nostettu aika vähän… 

että kyllä siinä aika yrittäjähenkinen pitää olla.” 

 

Ainakin jossain määrin valmiin liiketoiminta-aihion ostaminen toimivalta yritykseltä 

voidaan rinnastaa liiketoiminnan valmisteluun, sillä yrityksen ei tällöin tarvitse aloit-

taa läheskään puhtaalta pöydältä. Siten havainto saa tukea Schutjensin & Weverin 

(2000,147) havaitsemasta liiketoiminnan huolellisen valmistelun ja yrityksen parem-

man suoriutumisen välisestä yhteydestä. Toisaalta myös uuden yrityksen perusta-

minen ja sen toiminnan jatkaminen osoittavat Bairdin & Thomasin (1985, 231) ja 

Rauchin & al. (2009, 763) mukaan riskinottokykyä, joka puolestaan viittaa 

FastROI:n perustajien yrittäjämäiseen asenteeseen. 

 

Perustajajoukon osaamiset olivat hieman eri osa-alueilta. Osaamista oli niin myyn-

nistä, ohjelmistokehityksestä kuin projektitoiminnastakin. 

”Se kokoonpano oli aika hyvä että… jos niinku pari insinööriä lähtee te-

kemmään niin ni, kyllä ne tuotteen saa mutta ei ne ossaa sitä myyä… tai 

jos pari myyjää lähtee niin ei ne saa sitä tuotetta tehtyä.” 

 

Osaamiseen liittyvien resurssien suhteen FastROI:lla oli heti alusta lähtien hyvä ti-

lanne. Siten yrittäjän inhimillisen pääoman ja laajemmin resurssien positiivinen vä-

lillinen yhteys yrityksen kasvuun Wiklundin & al. (2009, 365) mallin mukaan on ha-

vaittavissa. Kyky muodostaa toimiva tuote on tietysti tärkeää, mutta vähintään yhtä 

tärkeää on saada se onnistuneesti myytyä. Tämä kuvastaa yrittäjän inhimillisen 

pääoman tärkeyttä liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa, arvottamisessa 

ja hyödyntämisessä. Havainto saa tukea Shanen (2000, 465), Venkataramanin 

(1997, 124), Cressyn (2006, 113), Kimin (2006, 16-17) ja Cooperin & al. (1994, 390) 

tutkimuksista. 

 

Aluksi FastROI toimi Joensuun Tiedepuiston Yrityshautomossa, mikä mahdollisti 

tuen muun muassa alkuvaiheen rahoitukselle, jota se sai Ely-keskukselta, Tekesiltä 

ja Finnveralta. 
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”…päästiin hautommoon ja tota… se oli hyvä asia siinä mielessä, et se var-

misti meille tietyllä tavalla niinku sen alotusrahotuksen ja sillosen TE-kes-

kuksen niinku tämmöset käynnistämis… yrityksen käynnistämistuet saa-

tiin… saatiin investointeihin ja avainhenkilöiden palkkoihin alkuvaiheessa 

rahhaa.” 

 

Yrityshautomon kautta turvattujen taloudellisten resurssien saatavuus osaltaan 

mahdollisti FastROI:n alkuvaiheen selviytymisen ja yrityksen kehittämisen. Ha-

vainto on linjassa Cooperin (1994, 391) tutkimuksessa havaitun taloudellisen pää-

oman ja yrityksen alkuvaiheen selviytymisen kanssa. FastROI hyödynsi myös jär-

kevästi yrityksille suunnattua julkista kehittämisrahoitusta, jonka turvin se pystyi pie-

nentämään omaa riskiään. 

 

Alkuvaiheessa FastROI siis pyrki luomaan ohjelmistoa lehdenjakeluun ja tavaran-

kuljetukseen. Tavarankuljetukseen liittyvästä pyrkimyksestä yritys joutui kuitenkin 

parissa-kolmessa vuodessa luopumaan muun muassa erittäin haastavan myynnin 

vuoksi. Lehdenjakeluun liittyen yritys sai muutaman asiakkaan, joista osa on edel-

leenkin asiakkaana, joskin melko vähäisessä määrin. 

”…päätöksentekovaiheet on vaikeita (-) aikamme hakattiin päätä seinnään 

ja sitte todettiin että tänne ei voi myyä kovin helposti (-) ja sitte se jossain 

vaiheessa meiltä loppu se touhu.” 

 

Hankaluudet FastROI:n alkuperäisen strategian toteuttamisessa osoittavat, että yri-

tyksen tulisi rohkeasti muuttaa strategista orientaatiotaan jos liiketoiminnan kasvat-

taminen ei alkuperäisen strategian mukaisesti ala onnistumaan. Tätä tukee myös 

Wiklundin & al. (2009, 363-364) tutkimuksen päätelmä ympäristön ja siihen sopivan 

yrityksen strategian välisen yhteyden vaikutuksesta yrityksen kasvuun. Littunen 

(2000, 68) näkee yrityksen alkuvaiheen strategianmuokkauksen tärkeänä jopa sen 

selviytymisen kannalta. 

 

Vuoden 2004 alussa FastROI houkutteli kotiseudulleen Pohjois-Karjalaan palaa-

massa olleen kokeneen yrittäjän mukaan yrityksen hallitukseen ja osakkaaksi. Näin 



52 
 

yritys sai lisää erityisesti liiketoiminnallista kokemusta ja osaamista yrityksen omis-

tamiseen liittyen. Samalla aiemmille osakkaille tarjoutui keino päästä testaamaan 

ajatuksiaan kokeneessa seurassa. Ensimmäisen toimintavuotensa aikana FastROI 

palkkasi myös ensimmäisen työntekijänsä. 

”…sain idean että tuo ois hyvä hallituksen jäsen meille ja tämmönen mentori 

meiän firmmaan (-) enemmän niinku aivoiks tänne taustalle kenenkä 

kanssa pystyin sitten sparrailemmaan omia ajatuksia.” 

 

FastROI:n alkuperäinen osaamisprofiili oli koostumukseltaan varsin kattava. Siitä 

vaikuttaisi kuitenkin puuttuneen keinot jatkojalostaa yrityksen johtamiseen liittyviä 

ajatuksia. Uutta osaamista voidaan tarkastella myös puhtaasti yrittäjän inhimillisen 

pääoman, eli resurssien valossa. Schutjens & Wever (2000, 145-147) näkevät liike-

toimintakumppanin nostavan yrittäjän inhimillisen pääoman tasoa ja Cooper (1994, 

390) puolestaan toimialakohtaisen tietotaidon ja kontaktien vaikuttavan suoraan yri-

tyksen kasvuun. Siten voidaan olettaa uuden osakkaan kasvattaneen FastROI:n 

inhimillistä pääomaa ja siten edesauttaneen sitä kasvamaan. Suhteellisen aikai-

sessa vaiheessa aloitettu rekrytointi viittaa FastROI:n omistajien haluun kasvattaa 

yritystään, minkä puolestaan voidaan Wiklundin & al. (2009, 365) mukaan olettaa 

vaikuttavan suoraan myös yrityksen kasvuun. On todennäköistä, että mukana on 

ollut myös pyrkimyksiä taloudellisen lisähyödyn saavuttamiseen Cassarin (2007, 

104) mukaisesti. 

 

Syksyllä 2004 FastROI hankki lappeenrantalaiselta yritykseltä ohjelmistorungon 

asiakaskuntineen, josta muodostui hoivapalveluiden ohjelmistoihin keskittynyt liike-

toiminta (HILKKA®). Ohjelmistorunko oli melko huono ja FastROI käyttikin sitä lä-

hinnä mallina ja vertailukohtana tukemaan paremman ohjelman kehittämistä omalle 

alustalleen. Lisäksi mukaan otettiin varsin kysytyksi ominaisuudeksi osoittautunut 

ohjelman ylläpitopalvelu, joka sen alkuperäisiltä omistajilta oli puuttunut: 

”…ne ei ollu tehny ylläpitosopimuksia ollenkaan ja ne oli myyneet kertali-

senssillä ne ja luuri kätteen ja meikäläinen soittammaan ja… kaheksasta-

kymmenestä kuuskytkaheksan teki sopimuksen… niinku ylläpitosopimuk-

sen ja ruvettiin saamaan ylläpidosta rahhaa.” 
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Samoin kuin yrityksen perustamisen yhteydessä FastROI hyödynsi jälleen näke-

myksensä mukaan liiketoiminnallisesti potentiaalista, mutta puutteellista kokonai-

suutta, jonka se hankki itselleen ja lähti kehittämään sitä edelleen. Ratkaisua voi-

daan luonnehtia toisaalta innovatiiviseksi ja proaktiiviseksi ja siten Hughesin & Mor-

ganin (2007, 763) mukaan erityisen yrittäjämäiseksi. Toisaalta ratkaisu oli myös ris-

kialtis ostamiseen ja kehittämiseen liittyvien resurssipanostusten vuoksi. Innovatii-

visuus, proaktiivisuus ja riskinottokyky osoittavat Lumpkinin & Dessin (1996) mu-

kaista yrittäjämäistä asennetta ja siten sopivuutta Wiklund & al. (2009, 363) pienyri-

tysten kasvutekijöiden malliin. 

 

Vuonna 2006 FastROI sai vietyä HILKKA®-ohjelmansa Internet-palvelimelle. Yritys 

tähtäsi aluksi liikkuvan kotihoidon toiminnanohjaukseen mutta osoittautui, että 

markkinat eivät olleet riittävän kypsät sitä varten. Sittemmin ohjelma kehitettiin hoi-

vakotien toiminnanohjausjärjestelmäksi ja FastROI saikin asiakkaikseen monta 

suurta toimijaa 10 suurimman hoivapalveluyrityksen joukosta. Sosiaali- ja terveys-

palveluohjelman hyvä kysyntä aiheutti myös sen, että FastROI:n alun perin hahmot-

telema liikkuvan työn ohjauksen ohjelmisto jäi tässä vaiheessa yrityksen kehityspa-

nostusten suhteen hieman taka-alalle. 

”…tavote siinä alun perin jo oli se liikkuvan työn ohjaus, mut se sitte tosiaan 

jäi, että ku huomattiin että markkinat vettää täällä ihan hoivatalopuolella niin 

keskityttiin siihen.” 

 

FastROI keskitti panoksensa siihen liiketoimintaan, jossa oli voimakkaimmin kas-

vava kysyntä. Kyse on yrityksen strategiseen sopivuuteen sisältyvän strategisen 

orientaation kehittämisestä vastaamaan ympäristön tarpeita, minkä voidaan Wik-

lundin & al. (2009, 363) tutkimuksen mukaan olettaa vaikuttavan suoraan myös yri-

tyksen kasvuun. Samalla FastROI sai hyvän tilaisuuden päästä haalimaan itselleen 

kasvavan liiketoiminnan markkinaosuuksia. Markkinarakojen hyödyntämisen tär-

keyttä yrityksen kasvattamisessa painottaa myös Storey selvityksissään (1997, 2; 

1999, 2).  
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FastROI alkoi vuonna 2006 kehittää infrastruktuurin kunnossapidon ohjelmistotuo-

tetta (KUNTO®). Tärkeä edistysaskel oli Joensuun kaupungin saaminen asiak-

kaaksi ja kehittäjäkumppaniksi. Oli kuitenkin hyvin lähellä, ettei Joensuu ehtinyt 

hankkia erään oululaisen yrityksen tuotetta käyttöönsä: 

”…sitte päätettiin että lähettään panosttaa ja selvittää, että löyettäskö myö 

joku kehittäjäkumppani siihen ja sitte joensuun kaupunki suattiin… ne oli 

ihan viittävaille että ne ei ostanu sitä… sitä tuota niin oululaisten softtaa ni 

myö kerettiin välliin.” 

 

FastROI:n mukaan kunnollisen tuotteen kehittämisen kannalta merkittävässä roo-

lissa olivat Joensuun kaupungin edustajiksi sattuneet hyvät henkilöt. Sittemmin vas-

taavalla tavalla FastROI:n asiakkaiksi ja kehittäjäkumppaneiksi on tullut pienempiä 

ja suuria yhteisöjä, joista esimerkkeinä YIT Oyj, sekä Tampereen, Turun ja Kuopion 

kaupungit. Destia Oy:llä puolestaan oli käytössään useampi eri ohjelma, jotka 

FastROI:n ohjelmisto jo lähtökohtaisesti kattoi melko hyvin. Siten Destiakin otti 

vuonna 2012 käyttöön FastROI:n täydennetyn ohjelmiston (Kauppalehti 2012). Ny-

kyisin FastROI:n ohjelmisto on käytössä jo noin 90 %:ssa teiden ja katujen kunnos-

sapidosta. 

 

FastROI käytti KUNTO®-ohjelmistonsa kehittämiseen hieman aikaisemmasta poik-

keavaa toimintatapaa. Aihion hankkimisen sijasta se osallisti asiakkaansa kehitys-

työhön. FastROI siis kytki asiakkaansa inhimilliset resurssit hyödyntämään osaksi 

sen omaa toimintaa, jossa voidaan nähdä yhtymäkohta Wiklundin & al. (2009, 365) 

malliin. Toisaalta kyse on myös verkoston resursseista. Tämän toimintatavan 

eduksi voitaneen lukea sekin, että FastROI pääsi kytkeytymään varsin aikaisessa 

vaiheessa asiakkaiden kehityshankkeisiin ja tarjoamaan niihin omia ratkaisujaan. 

Menettelytapa on toisaalta innovatiivinen ja toisaalta aggressiivinen kilpailijoita koh-

taan, mikä viittaisi Lumpkinin & Dessin (1996) yrittäjämäisen asenteen osatekijöihin 

ja siten tukisi Wiklund & al. (2009) mallia pienyritysten kasvutekijöistä. Toisaalta se 

on myös strateginen valinta, joka sekin tukee Wiklund & al. (2009, 363) esittämää 

mallia. Innovatiivisten strategioiden hyödyntäminen dynaamisissa ympäristöissä on 
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myös Millerin (1988, 296) mukaan yhteydessä yrityksen parempaan suoriutumi-

seen, jonka voidaan osoittaa tukevan havaintoa FastROI:n käyttämän strategian 

positiivisesta vaikutuksesta sen kasvuun. 

 

FastROI alkoi noin vuonna 2009 uudelleen kehittämään hoivapalveluiden toimin-

nanohjausjärjestelmää kotihoidon tarpeisiin. Olennainen sysäys oli Lahden kaupun-

gin tulo kehittäjäasiakkaaksi, jonka edustajista FastROI sai jälleen hyvät kehittäjä-

kumppanit. Myöhemmin mukaan tuli myös Kuopio ja muita kaupunkeja. Samalla 

Kuntien Tiera Oy järjesti tarjouskilpailun kotihoidon ohjausjärjestelmänsä (Tiera Mo-

biili kotihoito) toteutuksesta, jonka FastROI voitti. Tarjouskilpailun voitto mahdollisti 

yhdellä kertaa yhteyden noin pariin sataan kunta-asiakkaaseen. Samalla FastROI 

vältti työläät hankintaprosessit, jotka olisi pitänyt käydä jokaisen kunta-asiakkaan 

kanssa erikseen. 

”…voitettiin tuo Kuntien Tiera (-) sillä on niinku kakssataa kunttaa suunnil-

leen Suomessa jäsenenä ja se toimmii niinku oikkeesttaan meille jälleen-

myyjänä et myö ollaan niille alihankkijana ja ne myy meidän softtaa osana 

omaa ratkasuunsa.” 

 

Kehitystyötä varten FastROI osti mikkeliläisiltä pienyrittäjiltä luvan käyttää heidän 

laatimaansa kotihoidon työvuorosuunnitteluohjelmaa ohjelmoinnin apuvälineenä 

saadakseen asiakaspalautetta ja siten täydentää hoivapalveluiden ohjelmistoa kat-

tavammaksi. 

”…yheltä mikkeliläiseltä isä ja poika-parilta ni ostettiin niinkun oikkeus lun-

tata niitten tekemmää työvuorosuunnitteluohjelmmaa.” 

 

FastROI hyödynsi jälleen kehittäjäasiakkaiden inhimillisiä resursseja uuden tuot-

teen kehittämiseksi. Myös työvuorosuunnitteluohjelman tarkasteluoikeuden hankki-

minen oli ilmeisen onnistunut ja innovatiivinen liike. Tätä voidaan pitää osoituksena 

Wiklundin & al. (2009, 363) esittämästä yrittäjämäisestä asenteesta (myös Lumpkin 

& Dess 1996, 144), sekä yrittäjän inhimillisen pääoman vaikutuksesta mahdolli-

suuksien tunnistamiseen Shanen (2000, 465) ja niiden hyödyntämiseen Cressyn 
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(2006, 113) ja Kimin (2006, 16-17) mukaan. FastROI:n historian kiistatta merkittä-

vimpiä tapahtumia lienee Kuntien Tiera Oy:n tarjouskilpailun voitto, joka antoi sille 

selkeän etulyöntiaseman uudella markkinalla. Tämä vaikuttaisi osoittavan 

FastROI:n yrittäjämäistä asennetta proaktiivisen ennakointikyvyn kautta Lumpkinin 

& Dessin (1996, 147) ja Rauchin & al. (2009, 763) mukaisesti. 

 

Hoivapalvelujen ohjelmistoissa FastROI:n kilpailijoita ovat suuret tietotekniikkapal-

velukonsernit Tieto Oyj ja CGI. Ne pyrkivät rajoittamaan kilpailua muun muassa pi-

tämällä järjestelmiensä ohjelmistorajapinnat vaikeasti tavoitettavina, kun taas 

FastROI on pitänyt nämä rajapinnat huomattavasti avoimempina. 

”…markkinaesteenä oli se, että nuo isot järjestelmätoimittajat eli CGI ja 

Tieto pitkälti blokkas niinkun ne rajapinta-asiat sieltä kiinni (-) CGI itseasi-

assa oli ensimmäinen joka joutu avaamaan sen rajapinnan (-) kun me voi-

tettiin Lahden kotihoidon tarjouskisa sillon kakstuhattayheksän.” 

 

Ohjelmistoalalla vaikuttaisi olevan käynnissä murros kohti avoimen lähdekoodin oh-

jelmistoja. FastROI näyttää toimivan kilpailijoihin verrattuna epätavanomaisesti tar-

joamalla avoimempia ohjelmistorajapintoja, joka osoittaa Lumkinin & Dessin (1996, 

149) mukaan yrittäjämäistä asennetta. Toisaalta FastROI:n strategia vaikuttaisi so-

pivan kilpailijoita paremmin dynaamiseen ympäristöön. Siten havainnot ovat lin-

jassa Wiklundin & al. (2009) tutkimuksen kanssa yrittäjämäisen asenteen ja strate-

gisen sopivuuden olennaisesta merkityksestä yrityksen kasvun kannalta. 

   

Muutamia vuosia sitten FastROI eriytti toiminnan selkeyttämiseksi hoivapalveluoh-

jelmistot ja infrastruktuurin kunnossapidon ohjelmistot omiksi liiketoiminta-alueik-

seen. Myös yrityksen toimintaa on organisoitu henkilöstömäärän kasvaessa uudel-

leen. Noin 30 työntekijän kokoon saakka yritys toimi melko hyvin ilman osoitettua 

organisaatiorakennetta. Henkilömäärän kasvaessa FastROI selkiytti organisaatiota 

paremmin hallittavaksi kokonaisuudeksi ja samalla rekrytoitiin väkeä myös johta-

maan. Rekrytoinneissa FastROI on hyödyntänyt erityisesti alueen oppilaitoksia, 

joista on peräisin noin neljäsosa yrityksen työntekijöistä. Kokenutta henkilöstöä yri-
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tys on saanut lähinnä paluumuuttajista. Osaava, sitoutunut ja luova henkilöstö näh-

dään yrityksessä merkittävänä voimavarana. Kansainvälistymistä silmälläpitäen yri-

tykseen on palkattu viime aikoina myös ulkomaalaisia työntekijöitä ja sisäisten pa-

laverien kieli on vaihdettu englanniksi. FastROI haluaa myös tehdä työntekijöilleen 

selväksi, että yrityksen tulee jatkuvasti kehittyä ja ettei se tule koskaan valmiiksi. 

”yks tärkkee asia mikä on meiän arvoissaki, niin henkilöstöstä on koko ajan 

pidetty pirun hyvää huolta… se on yks miun mielestä ihan avainmenestys-

tekijöitä siinä mielessä, että henkilöstö on tosi pysyvvää ja sitoutunutta.” 

 

”Koko ajan parannettaan (-) eihän firman toiminta ja varsinki tämmönen 

kasvuyritys ni sehän ei oo ikinä valmis… koko ajan se niinku muuttaa muot-

toonsa se toiminta.” 

 

Organisaatiorakenteen muokkaaminen osoittaa Walterin & al. (2013, 307) mukai-

sesti pyrkimystä strategisen sopivuuden parantamiseen. Ympäristön oppilaitokset 

näyttäisivät tarjoavan FastROI:lle perustason henkilöstöresursseja, joskin koke-

neesta henkilöstöstä vaikuttaisi olevan jopa pulaa. Henkilöstöresurssien saatavuu-

den voidaan kuitenkin Acsin & Armingtonin (2004b) mukaan olettaa vaikuttaneen 

yrityksen perustamiseen ja Wiklund & al. (2009) mukaan myös FastROI:n kasvuun. 

Toisaalta muutosorientoituneisuuden iskostaminen työntekijöihin on lähellä myös 

Luchsingerin & Bagbyn (1987) ja Antoncic & Hisrichin (2003) käsittelemää organi-

saation sisäistä yrittäjyyttä. Henkilöstöstä huolehtiminen voi jossain määrin osoittaa 

kulttuurista toisten kunnioittamista, joka tukisi Tabellinin (2010,711) havaintoa sen 

yhteydestä yleiseen taloudelliseen kasvuun. 

 

Vuoden 2013 aikaan FastROI otti hallitukseensa ulkopuolisia jäseniä tuomaan eri-

laista näkökulmaa asioihin. Tämä on esimerkiksi vauhdittanut hallitustyöskentelyä. 

FastROI ehkä turhaankin viivytteli ulkopuolisten hallitusjäsenten pyytämistä mu-

kaan: 
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”…jossain mielessä jos miettii että miksei jo aikasemmin ollu… oo ollu näitä 

ulkopuolisia hallituksen jäseniä… ehkä sitä oltiin vähän liian arkoja pyytäm-

mään tarpeeks niinku päteviä kavereita, mutta toisaalta ku mekin lähettiin 

aika ylhäältä pyytämmään niin sitte ne tulikin.” 

 

Ulkopuoliset hallitusjäsenet ovat varmasti tuoneet uutta näkökulmaa FastROI:n asi-

oihin. Ulkopuoliset hallitusjäsenet voidaan nähdä yhtenä FastROI:n yrittäjien inhi-

millistä pääomaa kehittävinä resursseina Schutjensin & Weverin (2000, 145-147) 

mukaan. Siten Wiklundin & al. (2009) pienyrityksen kasvutekijöiden malli saa ha-

vainnosta tukea. Voidaan kuitenkin miettiä sitäkin, että voivatko monipuoliset näke-

mykset hankaloittaa yrityksen alkuvaihetta esimerkiksi luomalla eripuraa silloin, kun 

kaikkien osakkaiden tulisi olla mahdollisimman yksimielisiä yrityksen suunnasta? 

Ehkä tarve näkemysten monipuolistumiselle kasvaakin samassa tahdissa yrityksen 

ja sen monimutkaistuvan toimintaympäristön kanssa. 

 

Kehittäjäasiakkaiden lisäksi FastROI:lla on ollut vain muutamia yhteistyökumppa-

neita liittyen laitteisto-osaamiseen ja markkinointiin. Viime aikoina FastROI on teh-

nyt yhteistyötä erityisesti VTT:n kanssa ohjelmistokehitykseen liittyen. Yrityksen kir-

janpito oli välillä ulkoistettuna, mutta se otettiin sopivan järjestelmän löydyttyä takai-

sin omiin käsiin. FastROI:lla on ollut myös jonkin verran koulutusyhteistyötä muiden 

Tiedepuiston yritysten kanssa. 

”…ei meillä oikkeestaan oo muuta semmosta, no markkinointtii on teetetty 

joillakkii täällä (-) myö aika paljo tehhään ite (-) et ei meillä niin hirvveen 

laaja oo se verkosto (-) verkostomaista yhteistyötä vois tehä enemmänkkii.” 

 

FastROI harjoittaa jossain määrin verkostoitunutta toimintatapaa. Se tekee kuiten-

kin useimmat liiketoimintaansa liittyvät toiminnot itse sen sijaan, että hankkisi ne 

verkostostaan. FastROI kuitenkin hyödyntää ainakin joitakin verkostonsa resurs-

seja, minkä voidaan Baum & al. (2000,287) mukaan olettaa vähentäneen resurssien 

kehittämiseen liittyviä panostuksia ja siten kiihdyttäneen FastROI:n kasvua. Toi-

saalta FastROI:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien toimintojen laajempi ulkoista-
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minen voisi ehkä edesauttaa keskittämään yrityksen huomiota yhä paremmin ja joh-

taa entistä vahvempaan kasvuun, kuten Powell & al. (1996, 142) ovat havainneet. 

Verkostoyhteistyön vähäisyys voi jossain määrin olla osoitus myös kulttuurisesta 

luottamuksen puutteesta (Zak & Knack 2001, 316; Tabellini 2010, 711). 

 

FastROI:lla on nykyisin vahva rahoitustilanne, eikä yrityksessä ole ulkopuolisia si-

joittajia vaikuttamassa toimintaan. Tämä nähtiin yrityksessä toimintavapautta luo-

vana ja ehdottomasti positiivisena seikkana. FastROI myös pyrkii pitämään tilan-

teen mahdollisimman kauan samanlaisena. 

”Sitte vahva talous, se on kanssa semmone (-) yritetty pittää omissa käsissä 

tää omistus… yritettään pittää niin kauan ku mahollista (-) niin pitkkään myö 

voiaan kaikki niinku strategiset liikkeet ite päättää.” 

 

FastROI:n pyrkimys itsenäisyyteen on linjassa Lumpikin & Dessin (1996, 140) mai-

nitseman yrittäjämäiseen asenteeseen sisältyvän autonomian kanssa. Toisaalta it-

senäisyyden säilyttäminen viittaa Shanen (2003, 268) mukaan kasvuhalukkuuteen 

ja Davidssonin (1989, 223) mukaan nimenomaan kasvuhalukkuuden säilyttämi-

seen. Siten yrittäjämäisen asenteen ja kasvuasenteiden yhteys yrityksen kasvuun 

näyttäisi tukevan Wiklundin & al. (2009) pienyritysten kasvutekijöiden mallia. 

 

 Jokiväri Oy:n yritysnarratiivi 

 

Linja-auton kuljettajana päivätyötään tehnyt yrittäjä perusti Jokivärin jo vuonna 1979 

sivutyöksi varsinaisen palkkatyönsä oheen. Hän teki joka toinen viikko päivätyötään 

ja joka toinen viikko yrityksen töitä, jotka alkuun koostuivat lähinnä pientalojen maa-

laustöistä. Sittemmin Jokivärin toiminta laajeni ja yrittäjä siirtyi päätoimisesti yrityk-

seen. Tähän tutkimukseen liittyvä käännekohta oli vuonna 2008, jolloin yrittäjä möi 

Jokivärin yrityksen aliurakoitsijana toimineelle pienemmälle yritykselle, jonka omis-

taja oli myös aiemmin työskennellyt useamman vuoden ajan Jokivärin lukuun. 

”…me sitte sillon sovittiin, että ku lopettaa niin se myy sitte yrityksen mulle 

(-) kakstuhatta kaheksan oli se osto.” 
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Asteittainen siirtymä palkkatyöstä yritystä pyörittämään vähensi yrittäjän henkilö-

kohtaista riskiä. Tilanne oli samankaltainen kuin FastROI:n tapauksessa, jossa yrit-

täjät siirtyivät yksitellen palkkatöistään yrittäjiksi. Jokivärin uusi yrittäjä sai toimivan 

yrityksen ostaessaan vauhdikkaan lähdön, käynnissä olevine liiketoimintoineen ja 

kattavine asiakaskuntineen. Myös yrityksen organisaatiorakenne ja prosessit olivat 

siinä määrin kunnossa, että yritys pystyi toimimaan. Tämä voidaan rinnastaa Schut-

jensin & Weverin (2000, 147) liiketoiminnan huolellisen valmistelun kautta strategi-

seen sopivuuteen ja siten olevan positiivisesti yhteydessä Jokivärin kasvuun. 

 

Jokivärin päätoimipaikka on Joensuussa ja sen sivutoimipisteet on avattu viime vuo-

sien aikana Outokumpuun ja vuonna 2013 Kuopioon. Jokiväri on perustamassa toi-

mipistettä Kiteelle, sekä valmistelemassa toimipisteen perustamista Lieksaan. Toi-

mipisteistään käsin yritys toimii niiden lähialueilla. Jokiväri kokeili Kuopiossa toimi-

mista jo edellisen omistajan aikana, mutta se lopetettiin kolmen vuoden jälkeen huo-

non menestyksen vuoksi. Kuopion kokeilua varten jopa yrityksen nimi muutettiin Itä-

Suomen Jokiväri Oy:ksi, mutta epäonnistumisen jälkeen palattiin takaisin Jokiväri-

nimen käyttöön. Vuonna 2013 aloitetun Kuopion toimipisteen toiminta vaikuttaa 

toistaiseksi onnistuneelta. Yhtenä strategiana Jokiväri harkitsi jonkin kuopiolaisen 

yrityksen ostamista, mutta se päätti kuitenkin yrittää toimintaa omalla nimellä. Joki-

värin mukaan Joensuusta on suhteellisen helppoa suuntautua myös muille markki-

noille. 

”Nyt alko meillä Kitee, sitte meillä on haku päällä Lieksaan (-) isännöitsijä-

toimistosta pyytivät että sinne vaan pojat pulju pysttyyn (-) sit meillä on Jo-

ensuu, pääpaikka, Outokummussa on toimisto ja vuoden alussa alotettiin 

Kuopio… Kuopiossaki on seittemän miestä jo töissä… tosi hyvästi on läh-

teny nyt niinku Kuopioki.” 

 

Jokivärin asiakkaat ovat ympäri Pohjois-Karjalaa ja sen yksittäiset hankkeet ovat 

tyypillisesti suhteellisen pieniä. Jokivärin strategiaan näyttää kuuluvan kattavan alu-

eellisen toimipisteverkoston muodostaminen. Näistä toimipisteistään käsin se pää-

see yhtenä suurehkona toimijana vaikuttamaan sujuvasti suurelle alueelle, vaikka 
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yksittäiset toimipisteet voivatkin olla kooltaan varsin pieniä. Siten Jokiväri pyrkii stra-

tegisella orientaatiollaan ja organisaatiorakenteellaan vastaamaan ympäristön vaa-

timuksiin, mikä vastaa Wiklund & al. (2009) mallin strategisen yhteensopivuuden 

positiivista yhteyttä yrityksen kasvuun. 

 

Jokivärissä oli ennen vuonna 2008 tapahtunutta omistajanvaihdosta keskimäärin 

noin 10-15 työntekijää ja kesäisin noin 30. Yrittäjä teki tällöin itse lähestulkoon kai-

ken hallinnollisen työn, tarjouslaskennan ja muun työnhankinnan. Jokivärin liike-

vaihto oli ennen vuotta 2008 noin 1,5 miljoonaa euroa. Yrityskaupan jälkeen tilanne 

muuttui selvästi, sillä uusi omistaja halusi kasvattaa yritystä. Hänkin yritti edellisen 

omistajan tapaan tehdä itse lähes kaikki Jokivärin hallinnolliset tehtävät. Laatu alkoi 

kuitenkin kärsiä yksinkertaisesti yrittäjän ajanpuutteen vuoksi, jolloin Jokiväri päätyi 

palkkaamaan uusia työnjohtajia ja taloushallinnon henkilöitä hoitamaan kasvavan 

yrityksen asioita. Uusien toimihenkilöiden mukana Jokiväri sai uusia kontakteja ja 

myyntikanavia. Seurauksena olikin vuonna 2009 noin miljoonan euron hyppäys lii-

kevaihtoon. Sittemmin Jokivärin liikevaihto on jokaisena vuonna kasvanut noin mil-

joonalla eurolla. 

”(Jokivärin aikaisempi omistaja) ite hoiti kaiken laskennan, tarjoukset… eli 

sitä ei tehny kukkaan muu (-) nyt sitte (Jokivärin uusi omistaja) jako vas-

tuuta… no usseemmalle ihmiselle ja ruvettiin myymään elikkä kanavia ru-

pes tulemmaan monneen suunttaan paljo enemmän (-) sitten kontaktia on 

usseemmalta ihmiseltä.” 

 

”Monihan (muu yritys) ei halluukkaan sitä kasvattaa, vaan toppaa että myö 

ei keritä tekemmään (-) myö ollaan vaan tarjottu ja kaikki mitä vaan tulloo 

niin otettaan sissään ja hommattaan vaan tekijöitä sen mukkaan.” 

 

Jokivärin yrittäjän ja avainhenkilöiden halu kasvattaa yritystä jakautuu useampaan 

alatekijään. Toisaalta tavoitteet on Baumin & al. (2001, 301) mukaisesti asetettu 

korkealle, johdolla on Banduran [1997] mukaisesti selkeä käsitys kyvystään saada 

kaikki asiakkaat palveltua ja hallita tilannetta Shanen & al. (2003, 266) mukaisesti. 

Siten uuden omistajan ja johdon halukkuuden kasvattaa Jokiväriä voidaan nähdä 
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olevan selkeässä yhteydessä yrityksen kasvuun, jota tukevat myös Wiklundin & al. 

(2009, 365), Wiklundin & Shepherdin (2003, 1931), Minerin (1990, 231-232) ja Kol-

vereidin (1992, 219) tutkimukset. Toisaalta myös kulttuuri voi olla kasvumotivaation 

kautta yhteydessä yrittäjyyteen (Hayton & al. 2002, 46). Yrityksen tietoinen kasvat-

taminen osoittaa myös halun saavuttaa, joka Davidssonin & Wiklundin (1997, 190) 

mukaan on kulttuurinen arvo, mutta joka Johnsonin (1990) ja Shanen & al. (2003, 

264) mukaisesti viittaa myös kasvuasenteeseen. Tällöin kulttuuri näyttäisi vaikutta-

van yrityksen kasvuun kasvuasenteiden vahvistumisen kautta.  

 

Jokivärin kasvun kannalta toimihenkilöiden määrä osoittautui selkeäksi rajoitteeksi. 

Jokivärissä tosin ymmärrettiin riittävän ajoissa rekrytoida lisää hallinnollisia työnte-

kijöitä, jonka johdosta se myös sai lähes välittömästi uutta kasvua. Havainto on lin-

jassa Wiklund & al. (2009, 365) tutkimuksen mukaisen henkilöstöresurssien välilli-

sen yrityksen kasvuun vaikuttavan yhteyden kanssa. Lisääntyneet resurssit antoivat 

Jokivärille myös mahdollisuuden tavoitella uusia kasvumahdollisuuksia, mihin aiem-

min ei välttämättä ollut tarpeeksi aikaa. Tässä suhteessa voidaan nähdä yhtymä-

kohta Penrosen (1959) havaintoihin. Toisaalta työnjohtajien sosiaaliset verkostot 

voidaan jossain määrin nähdä yrittäjän sosiaalisen pääoman laajentumana, jolloin 

niillä on Bosman & al. (2004, 232) ja Brüderlin & Preisendörferin (1998, 224) mu-

kaisesti positiivinen yhteys Jokivärin suoriutumiseen. 

 

Jokivärin avainhenkilöillä on vahva omakohtainen kokemus yrityksen harjoittamista 

saneeraustöistä. Tämä tuo haastateltujen mukaan varmuutta Jokivärin toimintaan. 

Avainhenkilöiltä myös odotetaan yrittäjämäistä otetta työhön. 

”meillä on niinku, omat nää vastuualueet niin pittää semmosta yrittäjähen-

kisyyttä olla että ei olla vaan sitä kahekssaa tunttii (-) tavallaan semmonen 

yrittäjähenkisyys pittää miun mielestä olla (-) että ei ajatella vaan tunnin 

päähän vaan pittää osata ajatella mitä ens viikolla… ennakointi.” 

 

Jokivärin johdon työkokemuksen ja samalla inhimillisen pääoman voidaan Schut-

jensin & Weverin (2000, 145-147), Wiklundin & Shepherdin (2003, 1932) ja Belso-

Martinezin (2013, 2086) mukaan olettaa olevan yhteydessä Jokivärin kasvuun ja 
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suoriutumiseen. Jokivärin johtohenkilöiden yrittäjämäisen asenteen voidaan Wik-

lundin & al. (2009, 363) mukaisesti nähdä olevan suoraan yhteydessä sen kasvuun. 

Yrittäjämäisen asenteen laajentamisesta Luchsingerin & Bagbyn (1987, 11) ja An-

toncicin & Hisrichin (2003) mainitsemaksi sisäiseksi yrittäjyydeksi voidaan myös 

nähdä viitteitä. Tällä on Hansenin & Hamiltonin (2011, 291) mukaisesti yhteys yri-

tyksen kasvuun. Sisäisen yrittäjyyden voidaan Luchsingerin & Bagbyn (1987, 12) 

mukaisesti olettaa tuovan myös joustavuutta Jokivärin toimintaan. 

 

Jokiväri on vuodesta 2008 saakka rekrytoinut jatkuvasti. Rekrytoinneissa se on pai-

nottanut erityisesti sosiaalisuutta. Ammattitaitokin on toki tärkeää, mutta koska työn-

tekijät ovat jatkuvasti asiakkaiden parissa ja työskentelevät usein heidän kodeis-

saan, Jokivärissä nähdään sosiaalisuuden olevan jopa sitäkin tärkeämmässä roo-

lissa ja työntekijöihin luotetaan. 

”Tää on ihmissuhetyötä ja se laatta vaan… se niinku laitetaan siihen piälle. 

(-) Tää on palveluala joka nyt vaan sattuu olemaan rakentamista.” 

 

”…perusttuu siihen… että semmonen sisäinen luottamus (-) sitte jotta 

homma hoittuu ja kaikki niinku tavallaan siihen sammaan kirstuun (-) sem-

monen ajattelu ku ois kaikilla, justiisa niinku että me-henki.” 

 

Sosiaalisuuden arvottamisessa jopa yli ammattitaidon voidaan nähdä kulttuurinen 

vivahde, kun muistetaan Jaatisen (2012, 27) mainitsemat karjalaiseen kulttuuriin 

luetut puheliaisuus ja seurallisuus. Jokiväri on vastuuttanut yhden asentajan työ-

kunnan etumieheksi lähes jokaiseen työkohteeseen huolehtimaan kohteen perus-

asioista, jolloin työnjohdon ei välttämättä tarvitse käydä työkohteessa kertaakaan, 

vaan työntekijät pystyvät hoitamaan asiat itsenäisesti. Tämä viittaisi sisäiseen yrit-

täjyyteen (Luchsinger & Bagby 1987), joka puolestaan voidaan johtaa yrittäjämäi-

sen asenteen (Lumpkin & Dess 1996) kautta Wiklundin & al. (2009) mallin mukai-

sesti vaikuttamaan positiivisesti yrityksen kasvuun. Havaintoja voidaan pitää myös 

osoituksena Jokivärissä vallitsevasta luottamuksen kulttuurista, joka Zak & Knackin 

(2001, 316) mukaan saa ainakin yhteiskunnan tasolla aikaan taloudellista kasvua. 
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Luottavaisuus mainitaan myös Jaatisen (2012, 27) kokoamissa karjalaisten kulttuu-

risissa ominaispiirteissä. Jokivärin mukaan yrityksessä on myös vahva yhteishenki, 

joka edesauttaa työntekijöiden sitoutumista. Hyvällä yhteishengellä voi kulttuuri-

sena tekijänä olla vaikutusta Jokivärin kasvuun, sillä se on Tabellinin (2010, 711) 

mukaan positiivisessa yhteydessä yhteiskunnallisen tason talouskasvuun. 

 

Jokiväri rekrytoi jonkin verran paikallisista oppilaitoksista, mutta kokeneesta työvoi-

masta sillä on jopa pulaa. Ulkomaalaisten asiakkaiden vuoksi myös ulkomaalaisten 

työntekijöiden rekrytointi kiinnostaa Jokiväriä. Monipuolisen työntekijäkunnan yllä-

pitämiseksi Jokiväriin on haluttu rekrytoida myös erityisesti naisia. Toimintojen eriyt-

täminen selkeämmin myyntiin ja tuotantoon on johtanut myös myyjien rekrytointiin. 

Pienemmissä toimipisteissä työnjohto hoitaa kuitenkin edelleen myös myyntiä. 

”…ollaan saatu hyviä työntekijöitä (-) ja paljo sitoutuneempaa porukkaa tal-

loon ja tuommonen sitoutumaton porukka on lähteny pois (-) ja se että rek-

rytointi toimmii, nyt osattaan keskittyy oikkeissiin asioihin rekrytoinnissa (-) 

saahaan oikkeita ihmisiä oikkeissiin töihin.” 

 

Kasvuyritysten yhteiskunnallinen merkitys tulee hyvin esille niiden voimakkaan työl-

listävän vaikutuksen kautta. Jokiväri pyrkii selkeästi monipuolistamaan resurssitar-

jontaansa ja näin varautumaan organisaationsa kautta mahdollisiin ympäristön 

muutoksiin. Siten Wiklundin & al. (2009, 363) pienyrityksen kasvumallin strategisen 

sopivuuden ja ympäristön suhteen vaikutus yrityksen kasvuun saa havainnosta tu-

kea. Jokivärin henkilöstöresurssien painopiste vaikuttaisi olevan korkean erikoistu-

misasteen sijaan monitaitoisuudessa, joka myöskin viittaa resurssien ja toisaalta 

organisaation joustavuuden lisäämiseen. Jokivärin toimintaympäristössä sijaitsevat 

oppilaitokset tarjoavat selkeän kanavan henkilöstöresurssien täydentämiseen, jos-

kin kokeneiden resurssien puute voi rajoittaa sen kasvua. 

 

Jokiväri käytti aiemmin Arcusys Oy:n toimittamaa Internet-pohjaista toiminnanoh-

jausjärjestelmää. Toiminnanohjausjärjestelmä poisti käsin tehtävää työtä ja erityi-

sesti tarpeen kirjata samoja tietoja useaan kertaan eri paikkoihin, sekä yhtenäisti 
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tapoja kerätä tietoa. Jokiväri sai Ely-keskukselta osan järjestelmän kehitysrahoituk-

sesta. Vuoden 2014 alussa Jokiväri vaihtoi toiminnanohjausjärjestelmänsä Lemon-

soft Oy:n järjestelmään, johon oli yhdistetty taloushallinnon toimintoja entistä laa-

jemmin. 

”…haettiin Elyltä hanke ja suattiin se (-) haluttiin palvelu omakotiasujille ja 

työmääräin sähkösenä (-) se oli varmmaan suuruusluokkana sataviiskyttu-

hatta, josta me suattiin sitte puolet.” 

 

FastROI:n tapaan Jokiväri on hyödyntänyt julkisten rahoittajien tarjoamia resursseja 

kehitystyössään. Tässä suhteessa taloudelliset resurssit ruokkivat yrittäjämäiseen 

asenteeseen Lumpkinin & Dessin (1996, 142) mukaan kuuluvaa innovatiivista uu-

sien asioiden kokeilemista ja luovia prosesseja, jotka johtivat Jokivärillä toiminnan-

ohjausjärjestelmän kehittämiseen. Havainto tukee myös Wiklundin & al. (2009) ha-

vaintoa resurssien yhteydestä yrittäjämäisen asenteen vahvistumisen kautta yrityk-

sen kasvuun. 

 

Jokiväri aloitti johtoryhmätoiminnan noin vuonna 2011, jonka seurauksena yrityksen 

johtaminen muuttui aiempaa koordinoidummaksi. Vuonna 2012 Jokivärin omistaja 

tutustui eräällä liiketoimintakurssilla toiseen yrittäjään, joka tuli Jokivärin pienosak-

kaaksi. Hän toi mukanaan kokemusta usean eri alan yrityksen johdossa toimimi-

sesta. Jokivärin operatiiviseen toimintaan hän ei ole osallistunut, vaan keskittyy ke-

hittämään yritystä johtoryhmätyöskentelyn kautta. Edellä mainitun liiketoimintakurs-

sin hyöty painottui kurssin aihepiirin sijasta suhteiden luomiseen: 

”En mie tiiä oonko mie yhtään sen parempi… mutta siellä tutustu muutam-

miin yhteistyökumppaneihin.” 

 

Uuden pienosakkaan tulo Jokiväriin voidaan nähdä Schutjensin & Weverin (2000, 

145-147) mukaan yrittäjän inhimillisen pääoman korotuksena, joka puolestaan Wik-

lundin & al. (2009, 365) mukaan on yhteydessä yrittäjämäisen asenteen voimistu-

misen kautta yrityksen kasvuun. Liiketoimintakurssista saatu jopa yllättävä hyöty 

tukee Birleyn (1985, 113) havaintoa epämuodollisten liiketoimintasuhteiden tärkey-

destä liiketoiminnan kannalta. 
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Jokivärin tärkeimmäksi markkinointikanavaksi nähtiin niin sanottu puskaradio, eli 

suusta suuhun –viestintä. Vuodesta 2010 saakka Jokiväri on kuitenkin markkinoinut 

itseään aktiivisesti muun muassa sanomalehdissä ja messuilla. Markkinointiin liit-

tyen on tullut myös epäilevääkin palautetta: 

”Eikö oo oikein töitä kun pittää mainostoo?” 

 

Jokiväri erottuu markkinoinnin avulla massasta, minkä vuoksi siihen liittyvät epäile-

vät kommentit voivat olla jossain määrin osoitus Sandemosen [1936] ja Avantin & 

Knutsenin (1993, 453) mainitsemasta Jante-mentaliteetista. Yksittäisen Jante-men-

taliteettiin liittyvän havainnon perusteella ei kuitenkaan vielä voida osoittaa sen ole-

van osa pohjoiskarjalaista kulttuuria. 

 

Markkinoinnin aloittaminen nähtiin Jokivärissä kuitenkin myös epävarmana. Mark-

kinoinnin lopettamistakin yritys ehti jo harkita, kun muutaman lehti-ilmoituksen jäl-

keen ei yhteydenottoja alkanut kuulua. Suurta saneeraushanketta koskeva puhelin-

soitto tuli kuitenkin juuri viime hetkellä, jolloin luottamus markkinoinnin tärkeyteen 

sai vahvistuksensa. Tilanne oli kuitenkin täpärä: 

”Olin jo mielessäni piättänyt, että ennee ei jatketa. Jos ei ois jatkettu niin, 

no… vois olla aika erinäkönen tie.” 

 

Sittemmin Jokiväri on pitkäjänteisesti jatkanut markkinointia ja pyrkii jatkuvasti löy-

tämään uusia kanavia esitelläkseen toimintaansa. Jokiväri on osallistanut myös 

henkilökuntansa työnhankintaan maksamalla työn aloittamiseen johtavista vinkeistä 

palkkiota. Jokiväri antaa aktiivisesti tarjouksia pienistäkin töistä, koska ne nähdään 

osana markkinointityötä ja ne johtavat ajoittain myös suurempiin hankkeisiin. 

 

Edellä esitetyt aktiivista markkinointia koskevat haastatteluotteet kuvaavat halua 

poiketa perinteisten kilpailukeinojen käytöstä. Siten ne viittaavat Lumpkinin & Des-

sin (1996, 147-149) ja Rauchin & al. (2009, 763-764) mukaan yrittäjämäisen asen-

teen osina toimiviin kilpailulliseen aggressiivisuuteen ja proaktiivisuuteen. Siten ak-

tiivista markkinointia voidaan pitää osoituksena yrittäjämäisestä asenteesta ja siten 
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olevan suorassa positiivisessa yhteydessä Jokivärin kasvuun. Henkilökunnan osal-

listaminen työnhankintaan vahvistaa Hansenin & Hamiltonin (2011, 291) ja Luchsin-

gerin & Bagbyn (1987, 11) mukaisesti edelleen käsitystä Jokivärissä vallitsevasta 

sisäisestä yrittäjyydestä ja sen suhteesta yrityksen kasvuun Wiklund & al. (2009) 

mallin mukaisesti. 

 

Jokivärin edellinen omistaja vältti riskejä, joten yritys teki töitä pääasiassa tuntive-

loituksella. Hän myös katsoi, että Jokivärin kannattaa suuntautua toimimaan yritys-

ten parissa, koska kuluttajille työskentely oli hankalaa ja epävarmaa. Vuoden 2008 

omistajanvaihdoksen jälkeen Jokiväri on sen sijaan ottanut enemmän riskiä kiintei-

den urakkasopimusten muodossa ja toimimalla rohkeasti kuluttaja-asiakkaiden 

kanssa. Toisaalta myös taloyhtiöistä ja isännöitsijöistä muodostuva asiakaskuntakin 

on vakaalla pohjalla aiemman omistajan tekemän työn ansiosta. 

”(Jokivärin aikaisempi omistaja) oli sitä mieltä (-) että kuluttajien kanssa toi-

miminen on sen verran vaikkeeta että mielellään ei tehä ollenkkaan ja (-) 

että mielellään ei tehä urakoita vaan tuntivelotusperusteitia töitä (-) toki se 

on hallinnon kannalta riskittömämpi ja muuta. Mie olin taas sitä mieltä että 

kuluttajissa on se potentiaali (-) ja just urakointi on se mitä myös haluttaan 

lähttee viemmään etteenpäin.” 

 

Riskinoton lisääntymisen voidaan Lumpkinin & Dessin (1996, 144) mukaan nähdä 

olevan yhteydessä yrittäjämäisen asenteen vahvistumiseen. Jokivärin riskinottoa 

voidaan hankkeiden lopputuloksen epävarmuuden vuoksi Bairdia & Thomasia 

(1985, 231) ja Rauchia & al. (2009, 763) mukaillen luonnehtia jossain määrin stra-

tegiseksi. Riskinoton voidaan kuitenkin osoittaa Wiklundin & al. (2009) mallin mu-

kaisesti olevan suoraan yhteydessä pienyrityksen kasvuun. 

 

Jokiväri on aktiivisesti laajentanut palvelutarjontaansa asiakastarpeiden mukaan ja 

se kattaa nykyisin saneeraustyöt varsin laajasti. Aiemman omistajan aikana Jokivä-

rin palveluihin kuului myös vahvasti työllistävä hiekkapuhallus. Se on kuitenkin sit-

temmin huonon kannattavuuden vuoksi lopetettu. Uuden omistajan aikana Jokiväri 

osti laitehuoltoon keskittyneen yrityksen ajatuksenaan saada hyödynnettyä sitä 



68 
 

oman kaluston huoltoon. Tämä sivuaskel todettiin kuitenkin parissa vuodessa epä-

tarkoituksenmukaiseksi ja Jokiväri möi laitehuoltoyrityksensä pois. 

”…meillä oli itellä Kärcherin pesureita (-) aattelin että ois ollu mahollisuuksia 

kehittää sitte sitä (-) oliko se kaks vai kolme vuotta meillä” 

 

Palvelutarjonnan laajentaminen, kannattamattomien toimintojen lopettaminen ja 

rönsyjen karsiminen osoittavat Jokivärin pyrkivän muokkaamaan strategiaansa ja 

vastaamaan ympäristön muuttuviin vaatimuksiin. Toisaalta tässä voidaan nähdä il-

mentymä myös Rauchin & al. (2009, 763) mukaisesta yrittäjämäiseen asenteeseen 

kuuluvasta proaktiivisesta toiminnasta. Yrittäjän halukkuutta riskinottoon kuvastaa 

myös laitehuoltoyrityksen hankkiminen. Siten havainnot tukevat Wiklundin & al. 

(2009, 363-364) mallin mukaista strategisen sopivuuden ja yrittäjämäisen asenteen 

suhdetta pienyrityksen kasvuun. 

 

Jokiväri käyttää aliurakoitsijoita talotekniikkatöissä, johtuen niiden osittaisesta lu-

vanvaraisuudesta ja selkeämmästä vastuunjaosta. Myös ydinliiketoimintaan kuulu-

vissa julkisivutöissä Jokiväri käyttää kiireisimpinä aikoina aliurakoitsijoita. Hallinnol-

lisista toimista esimerkiksi palkanlaskenta on ulkoistettu. Muuten Jokiväri käyttää 

varsin kattavasti omaa työvoimaa. Jokivärin mukaan aliurakoitsijayhteistyö myös 

kehittää ja tuo uusia asioita sen omaan toimintaan. 

”Palkanlaskenta on meillä tilitoimistolla (-) aliurakoitsijoita käytettään putki-

puolella ja sitte kesäaikaan julkkaripuolella meillä on myös aliurakoitsijoita 

(-) ja sähkömiehiä kanssa jonki verran käytettään aliurakointiin.” 

 

Aliurakoitsijoiden käyttäminen on osoitus Jokivärin ja muiden yritysten muodosta-

masta organisaatioiden välisestä verkostosta. Jokiväri ilmeisesti hankkii verkostos-

taan resursseja, joita sen itsensä ei kannata ylläpitää, sekä tasatakseen kysyntä-

piikkejä. Siten Jokivärin verkostoon kuuluu yhteistyö pienempien yritysten kanssa 

Higginsin & Gulatin (2006) mukaisesti. Powellin & al. (1996, 142) havainto organi-

saatioiden välisen yhteistyön vaikutuksesta yritysten kokoon saa havainnoista jos-

sain määrin tukea. Toisaalta Jokiväri tekee FastROI:n tapaan paljon itse ja nojautuu 

siten vahvasti omiin resursseihin. 
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Jokivärillä on myös kilpailijoita omilla markkinoillaan, joskin vankat suhteet vanhoi-

hin asiakkaisiin suojaavat sen markkina-asemaa. Kilpailijat myös koostuvat pääasi-

assa sitä huomattavasti pienemmistä yrityksistä. Ulkomaisen kilpailun Jokiväri nä-

kee keskittyvän lähinnä Etelä- ja Keski-Suomeen. Esimerkiksi Venäjältä ei Jokivä-

rille ole juurikaan tullut kilpailijoita. Jokivärin mukaan myöskään muista suomalai-

sista kaupungeista ei juuri tule kilpailijoita Pohjois-Karjalan markkinoille. 

”Korjausrakentaminen on aika vakkaata… mitä kautta tähän tullee sitte vai-

kutuksia on jos uuisrakentaminen hiippuu niin tänne tulloo sitte enemmän 

kilppailluu, mikä nyt esimerkiks näkkyy.” 

 

”…meillekki merkittävät tämmöset isännöitsijät ku ne tillaa töitä niin aika 

harva sinne uus firma päässee niinku saa jalkkaa oven välliin.” 

 

”…varmmaan tää etäisyys muihin isoihin kaupunkeihin vois olla se, että 

niinku urakoitsijat ei tuu tänne” 

 

Jokivärin toiminta-alueilla kilpailua selkeästi esiintyy, mutta ei siinä määrin että se 

estäisi Jokiväriä kasvamasta. Toisaalta tämä voi olla myös osoitus siitä, että Joki-

värin strategia on kilpailijoiden strategioita paremmin ympäristöön sopiva, jolloin 

sillä olisi Wiklund & al. (2009) mukaisesti suora yhteys Jokivärin kasvuun. Pohjois-

Karjalan suhteellisen syrjäinen sijainti voi myös jossain määrin suojata Jokivärin lii-

ketoimintaa muualta tulevilta kilpailijoilta. 

 

 Arcusys-konsernin yritysnarratiivi 
 

Arcusysin perustivat neljä nuorta miestä, jotka olivat 2000-luvun alun IT-kuplan puh-

keamisen yhteydessä jääneet työttömiksi tamperelaisen ISMG Oy:n Joensuun toi-

mistolta. Perustajista osa oli jo opinnoistaan valmistuneita ja osalla ne olivat vielä 

kesken. Heillä kaikilla oli taustaa ohjelmistokoodauksesta, mutta yritystoiminta oli 

selvästi vieraampaa. Töitä piti kuitenkin saada ja luonnollisesti he lähtivät etsimään 

niitä omalta osaamisalueeltaan: 
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”niin myö sitte arveltiin että heleppoo kait tuo on, että mikäs tuossa että… 

että ruvettaan vaan ottaa tilauksii vasttaan ja ruvettaan kooddaammaa.” 

 

Vuoden 2003 kesäkuussa aloitetun valmistelutyön päätteeksi Arcusys aloitti toimin-

tansa saman vuoden joulukuussa Joensuun Tiedepuiston Yrityshautomossa. Ar-

cusysissä yrityshautomon vaikutus sen kehitykseen nähtiin positiivisena. Yrityksen 

aloittaminen oli melko ennakkoluulotonta, vaikka jälkikäteen ajateltuna lähtökoh-

dissa nähtiin kuitenkin myös kehittämistarpeita: 

”siis jos joku ois tienny liiketoiminnasta jottain niin se ois auttanu… myö ei 

tiietty mittään. Siis myö ei… ei ymmärretty tuloslaskelmia, tasseita, ei tiietty 

mistään näistä jutuista mittään, myö ei tiietty myynnistä mittään.” 

 

Arcusysin perustajajoukon inhimillinen pääoma oli varsin erikoistunutta ja kohdistui 

suoraan uuden yrityksen toimialaan. Cooper & al. (1994, 390) havainto toimialakoh-

taisen tietotaidon yhteydestä yrityksen kasvuun saa siten tukea. Toisaalta kuten 

edellä olevasta haastatteluotteesta käy ilmi, liiketaloutta koskevasta inhimillisestä 

pääomasta olisi todennäköisesti ollut huomattavaa hyötyä yrityksen kasvattami-

sessa. Toisaalta liiketaloudellinen tietämättömyys todennäköisesti ruokki Arcusysin 

perustajien riskinottokykyä ja siten Lumpkinin & Dessin (1996, 144) mukaan yrittä-

jämäistä asennetta. Tämän perusteella riskinottokyky näyttäisi osoittavan myös 

Wiklundin & al. (2009) pienyrityksen kasvumallin mukaista yhteyttä yrityksen kas-

vuun. 

 

FastROI:n tapaan myös Arcusys näyttäisi hyötyneen Yrityshautomon avusta esi-

merkiksi alkuvaiheen rahoituksen turvaamisen kautta. Havainto on siten linjassa 

Cooperin & al. (1994, 391) tutkimuksen kanssa ja osoittaa yhteyttä pääoman mää-

rän ja yrityksen alkuvaiheen selviytymisen, sekä kasvun kanssa. Yrityshautomo 

näyttäisi siten toimivan nimensä mukaisesti ja auttavan yrityksiä niiden elinkaaren 

kriittisimmässä vaiheessa, eli toiminnan käynnistämisessä. 
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Arcusysin ensimmäinen liikeidea oli toimia ohjelmistokoodauksen alihankkijana IT-

alan yrityksille. Arcusys otti ensimmäisen vuotensa aikana yhteyttä satoihin IT-yri-

tyksiin, teki noin 20 tarjousta ja sai vain yhden asiakkaan. Asiakas ei ollut IT-alan 

yritys vaan paikallinen teollisuusmuottivalmistaja Fodesco Oy. Tuntihintakaan ei ol-

lut kehuttava, mutta Arcusys sai kuitenkin ensimmäisen asiakkaansa. Arcusys myi 

IT-alihankintaa laihoin tuloksin edelleen noin vuoden ajan. Lopulta se sai asiakkaak-

seen teollisuuden komponenttivalmistaja Perlos Oyj:n, jolle se toimitti esimerkiksi 

linjaohjausjärjestelmiä. Yleensäkin Arcusysin vuosien 2003-2006 pääasiallinen 

tuote, eli IT-alihankinta meni todella huonosti kaupaksi. Sen sijaan se sai asiakkaik-

seen teollisuusyrityksiä. Tämän johdosta Arcusys päätti vuonna 2006 muuttaa 

suuntaa ja ryhtyä tuottamaan teollisuuden tietojärjestelmiä teollisuusasiakkaille: 

”alettiin vaa niinku käydä systemaattisesti teollisuusfirmoja läpi ja miettiä 

mitähän niille vois tehä… ja monennäköstähän myö tehttiinki sinne sitte… 

niinku tuotannonohjausjärjestelmmii, toiminnanohjausjärjestelmmii, alihan-

kintaketjunohjausjärjestelmmii… kaikkee mitä teollisuusfirmat tarvii (-) itekki 

oppi mitä teollisuus tarkottaa.” 

 

Arcusysillä oli lopulta muutamia asiakkaita Pohjois-Karjalasta ja muualta Itä-Suo-

mesta, sekä useita asiakkaita ympäri Suomea. Teollisuusasiakkaiden palvelemisen 

ohella Arcusys päätyi tekemään digitaalisen sanelujärjestelmän Pohjois-Karjalan 

keskussairaalalle, josta muodostui kokonaan uusi tuote nimeltään Dicteon. Arcusys 

oli Dicteonillaan sittemmin markkinajohtaja noin 7000 lääkärin ja terveydenhuollon 

ammattilaisen päivittäisellä käytöllä (Suomen yrittäjät 2012), mutta se myytiin ydin-

liiketoimintaan keskittymisen johdosta vuonna 2014. Vuonna 2006 Arcusys alkoi 

ostaa ohjelmointia alihankintana Venäjältä ja vuonna 2007 se teki ensimmäisen ker-

ran voitollisen tuloksen. Siihen saakka se oli selvinnyt ottamalla lainaa ja pitämällä 

tiukkaa talouskuria, eikä esimerkiksi ollut maksanut omistajille lainkaan palkkaa. 

Sinnikäs usko tulevaisuuteen piti pyörät pyörimässä: 

”Siis uskottiin vaan, ei vaan lopetettu… siis aika monena päivänä mietittiin 

että pitäskö tää lopettaa mutta sitte ei vaa lopetettu… jatkettii vaan.” 
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”…sisu tai semmonen niinku joku (-) asennekysymys ehkä… asenne on 

ehkä se oikkee sana.” 

 

Ohjelmistoalihankinnan aloittaminen osoittaa Arcusysin aloittaneen resurssien han-

kinnan verkostonsa kautta. Yhteistyötä venäläisen ohjelmointiyrityksen kanssa voi-

daan pitää merkitykseltään strategisena Higginsin & Gulatin (2006) mukaisesti. Ar-

cusys teki myös useita vuosia tappiota, mutta riskinotto ja sitkeä yrittäjyys palkittiin 

lopulta voitollisella tuloksella. Siten Wiklund & al. (2009) mallin mukaisen yrittäjä-

mäisen asenteen yhteys Arcusysin kasvuun näyttäisi vahvistuvan entisestään. Voi-

daan tosin miettiä, onko kyse ollut syvään juurtuneesta yrittäjämäisestä asenteesta 

vai yksinkertaisesti siitä, ettei yrityksen jatkamiselle käytännössä ollut muita vaihto-

ehtoja. Sitkeään uskomiseen liittyvä riskinotto näyttäisi kuitenkin Millerin (1983, 

780) ja Lumpkinin & Dessin (1996, 144) mukaan viittaavan selkeästi yrittäjämäisen 

asenteen suuntaan. Toisaalta sitkeä usko ja sisu osoittavat jossain määrin myös 

Wiklundin & al. (2009) mallin mukaisia yrityksen kasvuun vaikuttavia kasvuasen-

teita, kuten intohimoa ja draivia Shanen & al. (2003, 268-269) mukaisesti. Arcusysin 

yrittäjien sitkeä usko tulevaisuuteen samaistuu Jaatisen (2012, 27) mainitsemaan 

karjalaiseen kulttuuriin assosioituun valoisaan tulevaisuuden uskoon. Siten kulttuu-

risten tekijöiden yhteys yrittäjämäiseen asenteeseen vaikuttaisi saavan tukea ha-

vainnosta. 

 

Kauppa teollisuuden kanssa jatkoi kasvuaan ja vuosina 2007-2008 tilanne näytti 

Arcusysin kannalta hyvältä. Vuoden 2008 alkanut taantuma lopetti kotimaisen teol-

lisuuden tilaukset kuin seinään. Arcusysin liikevaihto putosi pahimmillaan noin 60 

%:a kvartaalissa edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. 

”Suomen teollisuus lopetti tillaamisen ihan seinään… yhtään tilausta tullu 

ennää teollisuuesta.” 

 

Edellä on kuvattu Arcusysin strategisen suunnan muutoksia vuosien 2003-2008 

ajalta. Arcusysin kohtaamat ongelmat osoittavat sen riippuvuuden ympäristön muu-

toksista ja toisaalta sen kyvyn mukauttaa strategiaansa tarpeen mukaan. Littusen 
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(2000,68) havainnot tukevat Arcusysin aktiivisen strategianmuokkauksen merki-

tystä sen alkuvuosien selviytymiseen. Myös Hansenin & Hamiltonin (2011, 291) tut-

kimus tukee havaintoa kasvuyrityksen strategiaan kuuluvasta joustavuudesta. Toi-

saalta kyky muokata strategiaa ympäristön muutosten mukaan näyttäisi olevan 

osoitus Wiklundin & al. (2009, 363-364) mukaisesta strategisen sopivuuden yhtey-

destä yrityksen kasvuun. Toisaalta tämä myös osoittaa Arcusysin kyvyn tarttua dy-

naamisen ympäristön tarjoamiin mahdollisuuksiin ja saavuttaa siten kasvua Wik-

lund & al. (2009, 363) mukaisesti. 

 

Vuonna 2008 Arcusys tutustui USA:n kaliforniassa kehitettyyn Liferay-ohjelmisto-

alustaan, josta on myöhemmin muodostunut perustavanlaatuinen osa sen tuotteita. 

Arcusys sai vuonna 2008 yrityskauppojen myötä myös uusia asiakkaita, uusia omis-

tajia ja ensimmäisen ulkopuolisen hallitusjäsenen. Ulkopuolinen hallitusjäsen toi 

mukanaan erityisesti liiketoimintaosaamista ja taloudellista ajattelua. Arcusysissä 

nähtiin, että tämän tyyppisestä liiketoimintaosaamisesta olisi ollut varsinkin alkuvai-

heessa paljon hyötyä. Sittemmin noin vuodesta 2012 lähtien Arcusysillä on ollut 

ammattihallitus uusine jäsenineen, jonka merkitys nähtiin varsin tärkeäksi: 

”…erittäin iso merkitys… koska tuota jos me johtoryhmäporukalla tai omis-

tajaporukalla näitä mietitään niin tästä häviää se ulkopuolinen näkemys… 

kuitenki ollaan aktiivisesti tän firman arjessa koko ajan mukana… meiltä jää 

tiettyjä asioita näkemättä (-) mitä ulkopuoliset sitte näkee.” 

 

Uudet yrittäjät ja ulkopuoliset hallitusjäsenet ovat tuoneet omaa tietotaitoaan ja in-

himillistä pääomaansa Arcusysiin. Siten Wiklund & al. (2009) mallin mukaisesti Ar-

cusysin kasvaneet resurssit ovat mahdollistaneet yrittäjämäisemmän asenteen ke-

hittymisen ja siten epäsuorasti mahdollistaneet yrityksen kasvua. Toisaalta yritys-

ostot ovat konkreettinen osoitus Arcusysin yrittäjien halusta kasvattaa yritystään, 

mikä lienee osaltaan vaikuttanut Arcusysin kasvuun. Siten Wiklundin & Shepherdin 

(2003, 1931) ja toisaalta myös Wiklund & al. (2009) havainnot kasvuasenteen posi-

tiivisesta yhteydestä yrityksen kasvuun saavat tukea myös tästä tutkimuksesta. Li-

feray-alustaan tehdyt panostukset osoittavat Arcusysin pyrkimyksen ennakoida asi-
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akkaiden tulevaisuuden kysyntää. Siten se toimi Rauchin & al. (2009, 763) mukai-

sesti proaktiivisesti, joka puolestaan viittaa yrittäjämäiseen asenteeseen ja on siten 

Wiklund & al. (2009) mukaisesti suorassa yhteydessä saavutettuun kasvuun. 

 

Vuonna 2009 Arcusys ei menestynyt juuri millään rintamalla. Se päätyi kokeilemaan 

julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumista ja yllättäen se alkoi myös voittaa niitä. Siten 

Arcusysistä tuli tietojärjestelmätoimittaja, joka nojaa avoimeen lähdekoodiin (Life-

ray-alusta). Vuonna 2009 Arcusys teki myös siihen saakka suurimman yksittäisen 

kauppansa Kuopion kaupungin kanssa, mikä loi osaltaan uskottavuutta potentiaa-

listen asiakkaiden silmissä. Sittemmin Arcusys teki jokseenkin vuorotellen hank-

keita julkiselle- ja yksityiselle sektorille. Näistä saadut referenssit tukivat puolestaan 

uusien kauppojen syntymistä ja positiivisen kierteen jatkumista. Osin myös haasta-

van taloustilanteen johdosta Arcusys otti rohkeasti toteuttaakseen vaikeitakin hank-

keita ja teki ne loppuun saakka niiden heikosta kannattavuudesta ja joskus myös 

tappiollisuudesta huolimatta. Arcusysissä nämä vaikeat hankkeet nähdään kuiten-

kin hyödyllisinä esimerkiksi kasvaneen osaamisen ja yrityskulttuurin osaksi kehitty-

neen sitkeyden vuoksi. Julkisiin tarjouskilpailuihin osallistumisesta yksi haastateltu 

kertoi seuraavasti: 

”Kakstuhattayheksän puolella otettiin turppaan koko ajan (-) sit myö käyttiin 

niinku kattoon että onkos niitä julkissii tarjouskilpailuja… ei oltu ikinä sem-

mosta voitettu ja sitte käyttiin kokkeilemmaan ja tehttiin tarjouksia ja huo-

mattiin että myö voitettaan tosi ussein niitä.” 

 

Liferay-alustan käyttöönotto on todennäköisesti yksi Arcusysin historian onnistu-

neimmista päätöksistä. Arcusysille ennakkoon vieraampiin julkisiin tarjouskilpailui-

hin osallistumalla se osoitti jälleen yrittäjämäistä asennetta ja ennakkoluulotto-

muutta. Toisaalta julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen osoittaa myös yrittäjä-

mäiseen asenteeseen Lumpkinin & Dessin (1996, 148) ja Rauchin & al. (2009, 763-

764) kuuluvaa kilpailullista aggressiivisuutta, jonka tavoitteena on uudelle markki-

nalle pääseminen. Vaikeiden projektien vieminen loppuun saakka lienee antanut 

asiakkaille kuvan luotettavasta toimijasta, jonka palveluita niiden on turvallista ostaa 

jatkossakin. 
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Arcusysin kasvutahti oli vuoteen 2009 saakka melko vaatimatonta, kunnes vuo-

desta 2010 alkaen kasvutahti on voimistunut todella nopeaksi. Se on myös erikois-

tunut vahvasti riittävän kapeaan erikoisalaan. Vuoden 2010 aikana Arcusysissä 

alettiin todella ymmärtämään, millainen kasvutahti tulee olemaan ja mitä se tulee 

yritykseltä vaatimaan. Vuonna 2013 IT-alan taantuman vuoksi kasvu oli hieman hi-

taampaa, mutta silti reipasta. Vuonna 2014 Arcusysin kasvutahti on uudelleen voi-

mistunut. 

 

Arcusysin elinkaaren alkuvaiheita tarkasteltaessa on havaittavissa, että se joutui 

muuttamaan strategiaansa useaan otteeseen. Kun se löysi kilpailukykyisen tuot-

teen ja strategian, tuloksena oli yrityksen kasvun huomattava kiihtyminen. Tämä 

sopii toisaalta Millerin (1998, 296) havaintoon innovatiivisten strategioiden positiivi-

sesta yhteydestä yrityksen parempaan suoriutumiseen. Toisaalta tämä tukee myös 

Wiklund & al. (2009) mallin strategisen sopivuuden yhteyttä yrityksen kasvuun. 

 

Yrityksen aktiivinen kasvattaminen nähtiin Arcusysissä tietoiseksi valinnaksi, jonka 

yhtenä motiivina on ollut halu vaurastua ja toisaalta maksaa laihoilta vuosilta periy-

tyneet velat pois. 

”…ymmärretään että ollaan kasvuyritys, se on meiän tavote että ollaan kas-

vuyritys ja tehään niinku kaikki toimenpiteet että se toteutuu.” 

 

”…paljon köyhiä vuosia firmalla takana ja paljo henkilökohtasia lainoja (-) 

rahalliset syyt siinä mielessä… totta kai ku yritys kasvaa niin totta kai omis-

tajat vaurastuu siinä samalla (-) elikkä tämmönen vois sanoo ihan perintei-

nen yritystoiminnalla vaurastuminen on yks semmonen syy.” 

 

Lisäksi kasvun nähtiin luovan vakautta yrityksen toimintaan. Myös alueelliset moti-

vaatiot työllistämisen muodossa nousivat haastatteluissa esille. 

”…toinen on sit että se (kasvu) tuo vakautta myöskin, elikkä mitä isompi 

yritys on niin sitä vaikeempi sitä yritystä on kaataa.” 
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”…kyllä me halutaan Itä-Suomessa työllistää ja palkata enemmän väkee ja 

tuoda tavallaan alueelle sitte myöski hyvinvointia… se on ainaki mulle hen-

kilökohtasesti tärkee.” 

 

Haastattelut indikoivat vahvaa halukkuutta kasvattaa Arcusysiä edelleen, joka vas-

taan Johnsonin (1990) mainitsemaa motivaatiotekijää, eli halua saavuttaa. Johdon 

kohdalla kyse on varsin selkeästi tehtävämotivaatiosta, jonka päämääränä on Ar-

cusysin kasvattaminen. Tehtävämotivaation positiivista yhteyttä Arcusysin kasvuun 

tukevat myös Minerin (1990, 231-232) ja Kolvereidin (1992, 219) tutkimukset. Toi-

saalta halu maksaa vanhat velat pois osoittaa yhtäläisyyden Davidssonin (1989, 

223) ja Cassarin (2007) tutkimuksiin, joiden mukaan odotus taloudellisesta lisä-

hyödystä yhdistettynä yrittäjän haluun saavuttaa, edesauttaa yrityksen kasvatta-

mista. Arcusysin saavuttama kasvu vaikuttaisi myös ruokkivan kehämäisesti itse 

itseään, kuten Delmar & Wiklund (2008, 450) ovat tutkimuksessaan havainneet. 

Yrittäjien kiinnostus alueelliseen työllistämiseen on myös huomionarvoinen osoitus 

kasvuyritysten yleisestä yhteiskunnallisesta hyödyllisyydestä. 

 

Arcusys perusti vuonna 2010 muun muassa tuotekehitystä tekevän tytäryhtiön Pet-

roskoihin aiemman Venäjällä tehdyn ohjelmointiyhteistyön jatkumoksi. Tämä liike 

kansainvälisti Arcusysiä huomattavasti ja nosti esimerkiksi englanninkielen merki-

tystä päivittäisessä toiminnassa. Vuonna 2010 Arcusysin organisaatio alkoi yhä sel-

keämmin muotoutua projektitiimeiksi ja myöhemmin matriisirakenteeksi. Arcusys on 

myös pyrkinyt pitämään organisaationsa matalana ja työtehtävät vain vähän pakol-

lisuuksia sisältävinä. Henkilöstön nähdään tästä johtuen olevan aktiivista ja hyvin 

osallistuvaa. Organisaatiorakenteen ja prosessien soveltuvuutta kulloiseenkin tilan-

teeseen mietitään Arcusysissä jatkuvasti: 

”oikkeestaan koko ajan ollaan… ollaan aktiivisesti mietitty että mikä on siis 

se järkevin tapa kasvattaa meiän organisaatiota… ja millä tavalla myö pys-

tyttään sitä kasvuu palveleen.” 

 

”siinä on myös tullu harha-askeleita, että ollaan palattu taaksepäin ja ollaan 

myös muutettu jotain jos joku asia ei oo toiminu.” 
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Arcusysin organisaation ja prosessien muokkaaminen kasvua palvelemaan voi-

daan Walterin & al. (2013, 307) havaintojen tukemana nähdä osoituksena sen pyr-

kimyksestä kulloisenkin tilanteen mukaiseen parhaaseen strategiseen sopivuuteen. 

Siten strategisen sopivuuden parantamisen voidaan nähdä olevan positiivisessa 

yhteydessä yrityksen kasvuun, jota puolestaan tukee myös Wiklundin & al. (2009) 

pienyrityksen kasvun tekijöitä käsittelevä malli. Matalan organisaation voidaan olet-

taa tuovan myös joustavuutta ja ketteryyttä Arcusysin toimintaan, sekä motivoivan 

sen henkilöstöä. 

 

Vuonna 2012 Arcusys osti oululaisen ohjelmistopalveluja tarjonneen Fudeco Oy:n. 

Kauppa täydensi Arcusysin palvelutarjontaa osaavan henkilöstön kautta. Lisäksi se 

saavutti paremman maantieteellisen kattavuuden Pohjois-Suomen alueella. 

Fudeco fuusioitiin vuoden 2013 aikana emoyhtiöön. 

”…ku Oulusta ostettiin firma ja perustettiin Oulun konttori yritysoston kautta 

ni seki muutti firmaa aika paljo” 

 

”…ollaan siinä kaikkia keinoja käytetty niinku yritysostotki… ostettiin Ou-

lusta Fudeco tuossa toissavuonna… tavallaan kaikki keinot ollaan ymmär-

retty että näitä voi käyttää ja ollaan hyödynnetty ja mietitty et nää on järke-

viä” 

 

Arcusysin yrittäjien selkeä motiivi näyttää olevan kasvun saavuttaminen kaikin sitä 

tukevin keinoin. Keinorepertuaariin kuuluvat ilmeisen selvästi myös epäorgaaninen 

kasvu yritysostojen kautta. Siten Arcusysin yrittäjien kasvuasenteen vaikutus Wik-

lund & al. (2009) mallin mukaiseen yrityksen kasvuun vahvistuu entisestään. 

 

Arcusysin strategia muodostetaan noin pariksi vuodeksi kerrallaan. Strategiasuun-

nittelu nousi kunnolla keskiöön vasta vuonna 2010 suuremman kasvun kynnyksellä. 

Tätä ennen pääpaino oli ollut lähinnä selviytymisessä, eikä johdolla ollut edes juuri 

aikaakaan tietoisesti miettiä strategisia asioita. Arcusysissä asetetaan mieluummin 

useita pieniä lyhyen aikavälin tavoitteita, kuin sillä hetkellä kaukana tai jopa saavut-
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tamattomissa olevia tavoitteita. Nykyisin Arcusys pyrkii myös systemaattisesti arvi-

oimaan kilpailukenttäänsä ja valitsee strategisesti kilpailijansa, joita vastaan se pyr-

kii kamppailemaan. Arcusys ottaa tähtäimeensä aina itseään suuremman ja kovem-

man kilpailijan, jota vastaan toimiminen samalla kehittää omaa toimintaa parem-

maksi. Altavastaajan rooli ja henkilöstön aktiivisuus nähtiin Arcusysissä tekijöiksi, 

jotka ajavat sitä parempiin tuloksiin. Kilpailun merkityksestä eräs haastateltu lausui 

seuraavasti: 

”pittää valita semmoset vastustajat jotka… joita käytännössä oikeesti ihail-

lee ite… niistä pittää oppia. Jos sie kilpailet vaikka esim sellasia jotka on 

oikeestaan aika ankeita ja huonoja, sie alat ite muuttua ankeeks ja huo-

noks.” 

 

Lyhyillä aikaväleillä tarkistettava strategia osoittaa ennen kaikkea Arcusysin pyrki-

myksen muodostaa kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopiva strategia. Havainto 

tukee siten Wiklund & al. (2009) mallin strategisen sopivuuden positiivista yhteyttä 

yrityksen kasvuun. Mielenkiintoista on myös Arcusysin tapa kehittää itseään kilpai-

lun kautta. Arcusysin benchmarkaus sitä itseään parempiin kilpailijoihin ja pyrkimys 

olemaan alan paras osoittavat sen kunnianhimoiset tavoitteet ja asennoitumisen ul-

koiseen kilpailuun. Se vaikuttaisi asettavan itselleen tavoitteita ulkoisen kilpailun 

kautta ja käyttävän niitä moottorina itsensä kehittämiseen. Siten Shanen & al. 

(2003) mainitsemista motivaatiotekijöistä on Arcusysissä havaittavissa ainakin voi-

makas halu saavuttaa, vahva sisäinen hallintakäsitys, tavoitteen asetanta, intohimo 

ja draivi. Näiden voidaan Wiklundin & al. (2009) mallin mukaisesti olevan yhtey-

dessä Arcusysin kasvuun. Arcusysin kilpailuorientoituneisuus näyttäisi myös varsin 

selkeästi osoittavan yrittäjämäistä asennetta kilpailullisen aggressiivisuuden kautta 

Lumpkinin & Dessin (1996, 148) mukaisesti. Yrittäjämäisen asenteen voidaan puo-

lestaan Wiklund & al. (2009) mallin mukaisesti olettaa olevan positiivisessa yhtey-

dessä Arcusysin kasvuun. 
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Kulttuurisiin asioihin liittyy esimerkiksi kommunikaatio. Arcusysin sisäinen kommu-

nikointi on pääasiassa spontaania ja formaalien palaverien määrä on pyritty pitä-

mään mahdollisimman vähäisenä. Verrattaessa työntekoa Etelä-Suomeen haastat-

teluissa tuli myös ilmi pohjoiskarjalainen asenne työhön: 

”Täällä on hyvin lojaalia ja motivoitunutta sakkii jotka ei niinku ihan hirmu 

herkkään vaiha firmmaa… et niinku pitkät työsuhteet, ne tuo tehoja ja sitte 

muutenki ehkä semmonen että ei oo semmonen niinku pintaliitokulttuurii 

täällä… että se on enemmänki semmosta vaa nöyrää arkista pusertamista 

kaikilta.” 

 

Karjalainen kulttuuri näkyy myös ulkopaikkakunnille muuttaneiden tukena pohjois-

karjalaisia yrityksiä kohtaan: 

”…ulkokarjalaisiahan on jokapaikassa. Karjalasta poismuuttaneita on joka 

nurkka täynnä ja niinku… nehän ostaa meiltä aina.” 

 

”…sitte se että meihin luotettaan äkkiä iha jo murtteen perusteella (-) niinku 

että hyviä tyyppejähän työ ihan selkkeesti ootte (-) teidän kanssa on nii mu-

kava ja rento tehä töitä yhessä (-) karjalassa ei olla sellasia jäkittäjiä.” 

 

Pohjoiskarjalaiseen kulttuuriin eräs haastateltu näki kuuluvan tietynlaisen sitkey-

den: 

”…myö ei oo totuttu helpolla ehkä mittään saammaan (-) meiän on vaan 

pitäny selevitä pienemmällä niin niin tuota… myö sitte mennään vaikeem-

mistakin ajoista aika paljo paremmin läpi.” 

 

Toisaalta paikallisia ihmisiä tuntuu leimaaman tietty vaatimattomuus ja varovaisuus 

oman erikoisosaamisen tai hyvyyden esille tuomisessa: 

”Ehkä niinku negatiivisessa mielessä jos miettii niinku sitä niinku paikallis-

kulttuurin tuomia haittoja että ei oo kuitenkkaan niin paljo ollu rohkeutta sit-

ten kerttoo siitä että… tai uskkoo siihen että ollaanko myö oikkeesti hyviä 
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vai… vai kuvitellaanko me vaa että... jos myö vaan kuvitellaa että joku san-

noo että työ ette oo hyviä niin sitte vähä pyyellää antteeks aina vähä että 

antteeks ei myö nyt osattukkaa tätä hommaa.” 

 

”…aika pitkäänki varmaan ajateltiin, että nyt on hyvä tuuri käyny että… että 

nyt on pärjätty näissä tuurilla, mutta sitte ku on tarppeeks ollu sitä hyvvää 

tuuria ni ei sitä nyt voi sannoo että kaikki on ollu pelkästään onnesta kiinni.” 

 

Ainakaan Joensuun alueella eivät haastatellut havainneet olevan kielteistä suhtau-

tumista yrittäjiä kohtaan: 

”Ei oo ainakaan Joensuussa… tietysti varmaan pienemmissä pitäjissä saat-

taa sitte olla jollaki tavalla, et siellä tietysti näkyvämmin ehkä jotkut yrittäjät 

noussee (-) ei oo tullu vasttaan omalla kohalla” 

 

Arcusysillä on erityisesti kansainvälistymistä silmälläpitäen pyritty tietoisesti opette-

lemaan pois oman osaamisen piilottelusta ja turhasta vaatimattomuudesta. Yrityk-

sessä ei kuitenkaan haluta lähteä liihottelemaan omassa erinomaisuudessa, vaan 

olla avoimesti iloisia onnistumisista ja tuoda omaa osaamista reilusti ilmi myös asi-

akkaille. Kulttuuri voi siten Haytonin & al. (2002, 46) mukaisesti vaikuttaa myös yrit-

täjyyteen ja erityisesti sisäiseen yrittäjyyteen joko vahvistuvan itsetunnon kautta voi-

mistamalla organisaatiossa vallitsevaa yrittäjämäistä asennetta tai heikentää sitä 

oman osaamisen vähättelyn kautta. 

 

Edellä esitetyt kulttuurisia käsityksiä koskevat haastatteluotteet osoittavat, että Ar-

cusysissä osataan olla ylpeitä omista juurista. Haastattelut eivät kuitenkaan osoita, 

että ero muuhun Suomeen olisi suuri tai edes merkittävä. Ne kuitenkin viittaavat 

siihen, että pohjoiskarjalaiseen kulttuuriin kuuluvat ainakin ahkeruus, luotettavuus 

ja sitkeys, mutta toisaalta myös jopa tarpeeton vaatimattomuus ja varovaisuus. 

Näistä ainakin luottamuksen voidaan Zakin & Knackin (2001, 316) mukaan assosi-

oida liittyvän taloudelliseen kasvuun vähintään yhteiskunnallisella tasolla. Luotetta-

vuuteen yhdistyvä rehellisyys on mainittu myös Jaatisen (2012, 27) esittämissä kar-

jalaisen kulttuurin luonteenpiirteissä. Positiiviset piirteet voivat luoda kilpailuetua 
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pohjoiskarjalaisille yrityksille vahvistamalla niissä vallitsevaa yrittäjämäistä asen-

netta ja innovatiivisuutta. Tässä suhteessa Freytag & Thurik (2007, 128) ovat sa-

moilla linjoilla. Toisaalta alueellisessa itsetunnossa vaikuttaisi olevan vielä kehitet-

tävää. Osa Arcusysin menestyksestä voi selittyä sillä, että se pyrkii aktiivisesti ke-

hittämään henkilöstönsä asenteita omaa työtä kohtaan ja nostamaan sen arvos-

tusta myös asiakkaiden silmissä. 

 

Toisaalta Arcusysin edustajat eivät ole törmänneet Jante-mentaliteetin (Davidsson 

& Wiklund 1997, 190; Avant & Knutsen 1993) mukaiseen massasta esiin nouseviin 

yksilöihin (esimerkiksi yrittäjiä) kohdistuvaan syrjintään, kateuteen tai muuhun vas-

taavaan kielteiseen suhtautumiseen. Joensuun alue vaikuttaisi siten olevan kulttuu-

risesti suhteellisen yrittäjäystävällistä seutua. Havainto ei kuitenkaan sulje pois 

mahdollisuutta Jante-mentaliteetin esiintymiseen pienemmillä paikkakunnilla. 

 

Arcusys on keskittynyt ydinliiketoimintaansa myymällä joitakin sen strategiaan so-

pimattomaksi käyneitä liiketoimintoja, kuten esimerkiksi edellä mainittu Dicteon. Se 

on myös ulkoistanut joitakin ydintoimintaansa kuulumattomia toimintoja, kuten esi-

merkiksi markkinoinnin ja pääosan taloushallinnosta. Ulkoistetut toiminnot ovat si-

joittuneet pääosin Joensuuhun ja sen ympäristöön. Erityisen merkittävää verkosto-

yhteistyötä Arcusys harjoittaa kansainvälisten Liferay-partnereiden kanssa, joita on 

ainakin Alankomaissa, Belgiassa ja Venäjällä. Nämä käyttävät toiminnassaan jon-

kin verran Arcusysin kehittämiä tuotteita, sekä myyvät niitä. Arcusys toimii myös 

kotimaisten ohjelmistokumppanien ja joskus kilpailijoidenkin kanssa muodostamalla 

erilaisia tilapäisiä yhteenliittymiä tilanteesta riippuen. 

”…tosi ussein ollaan lyöttäydytty jonkun kanssa kimppaan (-) sellasilla yllät-

tävillä liittoutumisilla myö ollaan saatu just ihan massiivista jälkkee aikkaan 

aina välillä.” 

 

Arcusys osoittaa keskittyneensä ydinliiketoimintoihinsa ja karsineensa sen kehityk-

sen aikana kertyneitä osia pois. Keskittymisen voidaan olettaa antavan yritykselle 

mahdollisuuden käyttää resurssejaan sen strategian kannalta tärkeimpiin toimintoi-

hin, kuten Arcusysin tapauksessa Liferay-alustaan pohjautuviin hankkeisiin. Tämä 
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on jälleen yksi osoitus Arcusysin pyrkimyksestä parhaaseen mahdolliseen strategi-

seen sopivuuteen suhteessa ympäristöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Havainto 

on linjassa Wiklund & al. (2009, 363) tutkimuksessa osoitetun strategisen sopivuu-

den ja yrityksen kasvun välisen positiivisen yhteyden kanssa. Toisaalta Arcusysin 

muodostamat yhteistyöhankkeet osoittavat myös Lumpkinin & Dessin (1996, 147) 

mukaista proaktiivista pyrkimystä saada aloite omiin käsiin, joka puolestaan viittaa 

yrittäjämäiseen asenteeseen ja on siten positiivisessa yhteydessä yrityksen kas-

vuun. 

 

Arcusysin verkostoyhteistyö vaikuttaisi painottuvan sen ydinliiketoimintoihin, jossa 

se hyödyntää verkostossaan olevia resursseja menestyäkseen kilpailussa. Tässä 

suhteessa voidaan puhua Higginsin & Gulatin (2006) ja Rothaermelin & Deedsin 

(2004) mainitsemista strategisista liittoumista. Osan ydinliiketoimintaan kuulumat-

tomista toiminnoistaan Arcusys hankkii FastROI:n ja Jokivärin tapaan verkostos-

saan olevilta kyseisiin toimintoihin erikoistuneilta yrityksiltä. Hansenin & Hamiltonin 

(2011, 291) mukaisesti Arcusys osoittaa vahvalla kasvullaan, että sen verkosto on 

todennäköisesti suhteellisen laaja ja tarkoitukseensa sopiva. Verkoston kautta ta-

pahtuva erikoistuneiden resurssien hankkiminen vapauttaa Baumin & al. (2000, 

287) mukaisesti Arcusysin käyttämästä aikaa näiden kehittämiseen, jolloin se voi 

keskittyä omien ydintoimintojensa kehittämiseen. Näiden erikoistuneiden verkosto-

resurssien sijoittuminen pääasiassa Joensuun alueelle osoittaa myös muiden alu-

een yhteisöjen hyötyvän kasvuyrityksistä. 

 

Rekrytoinneissa Arcusys on soveltanut melko selkeitä kriteerejä ja henkilön sovel-

tuvuus täytettävään tehtävään on aina ollut olennaisessa roolissa. Rekrytoinneissa 

on painotettu erityisesti teknisiä taitoja, yhteensopivuutta yrityskulttuuriin, asen-

netta, innostuneisuutta ja kyvykkyyttä oppia uutta. Nykyisin Arcusys pyrkii kasvat-

tamaan kyvykkäitä työntekijöitään vaativampiin tehtäviin, eikä niinkään palkkaa-

maan johtohenkilöitä yrityksen ulkopuolelta. 

”Osaajia on kohtuullisesti kans tarjolla, niitä vois tietysti olla enemmänki 

mutta kyllä alueelta saahaan hyvää… hyvää jengiä töihin.” 
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”Meitä on auttanu tosi paljo toi että täällä on hyvä koulutustarjonta.” 

 

Arcusys kokee omaavansa hyvän maineen asiakkaiden keskuudessa, pystyvänsä 

tuottamaan laadukasta työnjälkeä ja olemaan silti kustannustehokas, joita se myös 

pitää kilpailuetuinaan. 

”Meillä on hyvä maine… asiakkaat tykkää meistä (-) hintakilpailulla pystyt-

tään tuomaan aika paljo painetta… myö tehhään hyvvää laattuu, hyvvää 

jäläkkee (-) ollaan tarppeeks kappeelle supistettu se mitä myö tehhään.” 

 

Arcusysissä pidettiin tärkeänä myös positiivisen asenteen ja yrityksen sisäisen hy-

vän hengen säilyttämistä myös jatkossa. Niiden nähtiin olevan Arcusysin menes-

tyksen kannalta avainasemassa. 

”Henkilöstötyytyväisyys ja siihen panostaminen on erittäin merkittävä tekijä 

(-) keksitään kaikkee millä sitä pystytään parantaa ja kuunnellaan henkilö-

kuntaa” 

 

Henkilöstöresurssit ovat FastROI:n ja Jokivärin tapaan myös Arcusysissä olennai-

sen tärkeässä roolissa. Se pyrkii nähtävästi myös vaikuttamaan henkilöstön laatuun 

ja kehittämään sitä edelleen. Henkilöstön kehittäminen, sen hyvinvointi ja painotus 

yrityksen sisällä tapahtuvaan uralla etenemiseen todennäköisesti sitouttaa ja moti-

voi henkilöstöä toimimaan yrityksen parhaaksi. Se voi myös jossain määrin ruokkia 

sisäistä yrittäjyyttä, jonka voidaan yrittäjämäisen asenteen erityismuotona nähdä 

Wiklund & al. (2009) mallin mukaisesti vaikuttavan positiivisesti Arcusysin kasvuun. 

Hyvä laaduntuottokyky kohtuullisin kustannuksin voi olla pohjoiskarjalaisten yritys-

ten etuna laajemminkin. Kustannustehokkuus viittaisi ainakin edullisiin henkilöstö-

resursseihin, joiden voidaan Wiklund & al. (2009, 365) perusteella tulkita vaikutta-

van yrittäjämäisen asenteen parantumisen kautta positiivisesti yrityksen kasvuun. 

 

Arcusys on koettanut järjestää työssäoppimis- ja ideointitoimintaa paikallisten oppi-

laitosten kanssa. Esimerkiksi Tampereella ja Oulussa toimivan Demolan (Demola 

2014) kaltainen toiminta nousi haastatteluissa esille. Saadut tulokset ovat kuitenkin 

tuntemattomista syistä johtuen olleet käytännössä olemattomia, vaikka Arcusys olisi 
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tarjonnut jopa omia taloudellisia resurssejaan toiminnan kehittämiseen. Toisaalta 

myös yrittäjyyttä käsitteleviä kursseja, siihen valmentavaa koulutusta tai muuten eri-

tyisesti yrittäjyyttä ruokkivaa ilmapiiriä nähtiin olevan vain vähän tarjolla. Kokonai-

suutena Pohjois-Karjala nähtiin Arcusysissä kuitenkin yrittämisen kannalta positiivi-

sena alueena. Alla on ote epäonnistuneesta oppilaitosyhteistyöstä: 

”…se ei lähteny millään tavalla liikenteesseen… kyselttiin että millon tulis 

eka ryhmä että myö ollaan täällä jo valmiina ja meillä on mielenkiintosia 

tuotekehitysprojekteja ja muita (-) myö ois laitettu omaa rahaaki siihen (-) 

oli niinku vähän silleen että voi hemmetti, tämmöstäkö tää on.” 

 

Esitetty havainto hedelmätöntä oppilaitosyhteistyötä koskien on jokseenkin huoles-

tuttava. Etenkin, kun syytä epäonnistuneelle yhteistyölle ei ole tunnistettu. Siten esi-

merkiksi Acsin & Armingtonin (2004a) havainnot alueen työvoiman koulutustason 

ja uusien yritysten perustamisen välisestä yhteydestä eivät saa varauksetonta tu-

kea. Toisaalta yrittäjämäistä ilmapiiriä ruokkivan koulutuksen vähäisyys voi Rauchin 

& al. (2013, 747) ja Freytagin & Thurikin (2007, 128) tutkimuksia mukaillen osaltaan 

selittää Pohjois-Karjalan heikkoa taloudellista virettä. 

 

 Nanocomp Oy:n yritysnarratiivi 
 

Joensuun yliopistoon vuonna 1997 perustetun fotoniikkaan erikoistuneen laborato-

rion käyttöön hankittiin kalliita laitteita ja Nanocomp perustettiin samana vuonna 

markkinoimaan ja myymään näiden laitteiden tutkimuskäytöstä ylijäänyttä käyttöai-

kaa yrityksille. Perustajia oli yhteensä noin puolenkymmentä yritystä tai julkista ta-

hoa ja yli kymmenen yksityishenkilöä. Esimerkkejä julkisista tahoista ovat Joensuun 

yliopiston tutkimussäätiö ja Joensuun Tiedepuisto. Nämä mahdollistivat riittävän al-

kupääoman Nanocompin toiminnan aloittamiseen. Varsinaisia pääomasijoittajia yri-

tyksessä ei ole ollut. Lähes alusta saakka Nanocomp on saanut tärkeää tukea ke-

hitysprojekteihinsa myös Tekesiltä, Ely-keskukselta ja Finnveralta. 

”…me ollaan spin-off firma siinä mielessä niinku puhtaimmillaan ehkä yli-

opistotutkimuksesta mitä voi olla… liikeidea on syntyny siellä.” 
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”Kun nää investoinnit oli tehty tähän laboratorioihin niin sinne tuli tietysti yri-

tyshenkistä porukkaa johdossa yliopistollaki ni tuli ajatus siitä että mikskä-

päs tähän ei vois yritystä perusttaa markkinoimmaan ja myymmään tätä 

laitefasiliteettia (-) se johti siihen että yritys perustettiin yhekskytseittemän” 

 

”…perustajajoukko oli hyvinki kirjava (-) siinä oli mukana tuota… noin puo-

lenkymmentä yritystä tai tämmöstä julkisempaa tahoa ja yli kymmenen (-) 

yksityistä ihmistä (-) antovat mahollisuuden luoda semmosen pääoman… 

osakepääoman firmaan että pystyttiin laittamaan toiminttaa liikkeelle.” 

 

”Tekesiä ja Ely-keskuksia toki on käytetty niinku melko lailla alusta asti eri-

näisissä kehitysprojekteissa vuosien varrella (-) ovat olleet hyvinki tärkeitä 

kumppaneita.” 

 

Laitteiden hankinnasta Nanocompin perustamiseen johtavaa syy-seuraussuhdetta 

voidaan ajatella toisesta näkökulmasta myös siten, että Nanocomp sai verkosto-

kumppaninaan toimivalta Joensuun yliopistolta laitteistoresursseja käyttöönsä. Mo-

renon & Casillasin (2007, 85) mukaan tällainen verkostoresurssi helpottaa pienyri-

tyksen kasvun toteuttamista, etenkin kun sen hankkiminen itselle olisi kestänyt vuo-

sia (huomaa Baum & al. 2000, 287). Siten tällaisen resurssin olemassaolon voidaan 

olettaa olevan yhteydessä Nanocompin kasvuun. Samoin Wiklund & al. (2009) mal-

lin mukainen resurssien epäsuora positiivinen vaikutus yrityksen kasvuun saa täl-

löin tukea. Myös myöhemmät julkisten rahoittajien tarjoamat taloudelliset resurssit 

osoittavat muiden tämän tutkimuksen kohdeyritysten tapaan niiden positiivista yh-

teyttä Nanocompin kasvuun. 

 

Nanocompin ensimmäinen toimintavuosi kului lähinnä markkinoiden tunnusteluun. 

Toisen toimintavuotensa aikana se perusti toimiston Joensuun Tiedepuistolle. Na-

nocompin toiminta keskittyi edelleen markkinointiin ja myyntiin. Laiteaikaa kompo-

nenttien tekemiseen Nanocomp vuokrasi yliopistolta. Samalla sen liikeidea muotou-
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tui edelleen optiikan sovellusten suunnitteluun, valmistukseen ja myyntiin. Tämä lii-

keidea on säilynyt samanlaisena nykypäiviin saakka. Vuosien varrella Nanocomp 

on keskittynyt erityisesti tuotevalmistuksen kehittämiseen. 

”…siinä samassa kyllä rupes mukautumaan se bisnesideakii niinku tarkem-

min elikkä siitä alkuperäsestä (-) että myydään vaa laiteaikaa (-) oli aika 

selkee, että me Nanocomppina tullaan suunnittelemaan ja valmistamaan ja 

myymään niitä optiikan sovelluksia meidän asiakkaille ja se on pysyny niin-

kun liikeideana.” 

 

Nanocomp vaikuttaa melko aikaisessa vaiheessa alkaneen etääntymään yliopis-

tosta. Suhde vaikuttaisi muotoutuneen entistä enemmän kohti verkostomaista yh-

teistyötä, jossa Nanocomp hankki tärkeätä resurssiaan yhteistyökumppaninaan toi-

mivalta Joensuun yliopistolta. Tässä mielessä tilanne vastaa Rothaermelin & Deed-

sin (2004) esittämää strategista liittoumaa suuren organisaation kanssa. Nanocom-

pin liikeidean pysyminen samanlaisena läpi sen historian poikkeaa jossain määrin 

muista tutkimuksen kohdeyrityksistä, joskin myös Nanocomp on joutunut ajoittain 

sopeuttamaan strategiaansa. Nanocomp kuitenkin erikoistui aikaisessa vaiheessa 

kapeaan markkinarakoon, jota voidaan Storeyn (1997, 2; 1999, 2-9) havaintojen 

perusteella pitää yhtenä tunnusmerkkinä kasvavalle yritykselle. 

 

2000-luvun alussa koko teknologian ala oli varsin uusi ja Nanocomp keskittyikin 

pääasiassa vain tutkimuspalvelujen myyntiin. Keskimääräinen projektikoko oli pieni, 

jolloin myynnin kasvattaminen vaati suuren määrän erillisiä projekteja. 2000-luvun 

alussa Nanocomp siirtyi uusiin toimitiloihin Joensuun Siihtalaan. Sen asiakkaita oli-

vat aluksi mobiilituotealan yritykset ja myöhemmin vuosina 2000-2004 painottuivat 

paperituotealan yritykset. Vuosina 2004-2005 Nanocomp aloitti kulutuselektroniik-

kasovellusten alihankinnan suurille tuotevalmistajille. Yrityksen nykyiset omistajat 

alkoivat myös vaiheittain ostaa muilta osakkailta heidän osuuksiaan ja keskittämään 

omistusta harvempiin käsiin. Tarkoitus oli keskittää omistus yrityksen toimintaan ak-

tiivisesti osallistuville. Vuoteen 2006 saakka yrityksessä työskenteli yhteensä kuu-

desta seitsemään henkilöä. 



87 
 

”…ruvettiin sitte pikkuhiljaa ostammaan näitä muita osakkaita pois ja kes-

kittämään sitä omistusta (-) se tapahtu vaiheittain ja (-) kakstuhattaviis paik-

keilla meitä oli kokonaisuutena jo alle kymmenen (-) laskettuna myös nää 

niinku julkiset tahot” 

 

”…yleensä niinku jos yritystä katotaan ja sen niinku aktiivista toiminttaa, niin 

tämmöset niinku… hengailijat omistuksessa (-) eihän niistä nyt niin hyvällä 

katota missään vaiheessa ja kyl se niinku etu on että ne jotka tekevät firman 

eteen aktiivisesti töitä niin ne myös omistaa sitä.” 

 

Omistajien yrittäjämäistä asennetta osoittaa esimerkiksi seuraava haastattelukat-

kelma: 

”Omassa itsessä nyt varmaan on eläny sit semmonen niinku yritteliäisyys 

ihan… ihan sieltä niinku kotipuolesta lähtien millä nyt uskosin että on suuri 

merkitys siihen valinttaan tai ohjannu siihen mikä… missä nykysin toimin… 

vanhemmat oli maatalousyrittäjiä (-) itestä ollu aika paljo kiinni miten leipää 

tulee (-) varmaan on eniten vaikuttanu semmonen sisäinen yrittäjyys.” 

 

Nanocomp pääsi kapean markkinarakonsa turvin kasvamaan suurempien yritysten 

vanavedessä. Tässä suhteessa Storeyn (1998, 2) havainto saa tukea. Nanocomp 

lähti myös keskittämään omistustaan harvempiin käsiin. Tätä voidaan pitää yrityk-

sen verkoston karsimisena tarkoituksena jättää sinne vain kasvua ja liiketoiminnan 

kehittämistä tukevat osat. Tässä suhteessa havainto tukee Hansenin & Hamiltonin 

(2011, 291) havaintoa, jonka mukaan kasvavien yritysten verkostot ovat tarkoituk-

senmukaisempia kuin ei-kasvavien yritysten verkostot. 

 

Ainakin osa Nanocompin avainhenkilöistä vaikuttaisi saaneen yrittäjämäisen asen-

teen kotikasvatuksensa mukana. Tämä viittaisi siihen, että yrittäjät tiedostavat yri-

tyksen menestyksen olevan paljolti kiinni omasta aktiivisuudesta. Yrittäjän oman 

merkityksen tiedostaminen suhteessa yrityksen menestykseen kytkeytyy Shanen & 

al. (2003, 266-267) mukaisesti myös yrittäjän motiiveihin kuuluviin hallintakäsityk-

seen ja minäpystyvyyteen. Nanocompin yrittäjämäinen asenne näkyy myös edellä 
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esitetyssä pyrkimyksessä keskittää omistusta niille, jotka tekevät aktiivisesti töitä 

yrityksen eteen. Tämä näyttäisi viittaavan siihen suuntaan, että aktiiviset toimijat 

halusivat saavuttaa myös taloudellista hyötyä ilman että se valuu osittain passiivis-

ten osakkaiden taskuihin. Siten Davidssonin (1989, 223) havainto kasvuhalukkuu-

den ja taloudellisen lisähyödyn yhdistetystä positiivisesta suhteesta yrityksen kas-

vuun saa tukea. Omistuksen keskittäminen lienee sujuvoittanut myös päätöksente-

koa ja siten Nanocompin strategisen sopivuuden parantamista, minkä voidaan 

myös Wiklundin & al. (2009) mallin mukaan olettaa olevan positiivisessa yhteydessä 

Nanocompin kasvuun. 

 

Nokia Oyj:n tuoteyhteistyöhön liittyvän valmistuskapasiteetin kasvattamisen vuoksi 

Nanocomp muutti vuonna 2007 Kontiolahden Lehmoon silloiselta Perlos Oyj:ltä tyh-

jiksi jääneisiin tiloihin. Samalla sen henkilöstömäärä kasvoi noin viiteentoista työn-

tekijään ja tapahtui entistä selkeämpi siirtymä valmistusteollisuusyritykseksi. Val-

mistettavaksi suunniteltujen lopputuotteiden komponentteja ei kuitenkaan tarvittu 

suurten asiakkaiden päätettyä, ettei kyseisiä lopputuotteita tuodakaan markkinoille. 

Seurauksena oli Nanocompin kannalta taloudellisesti erityisen hankala ajanjakso 

vuoden 2010 molemmin puolin. Vaikeita aikoja kuvattiin esimerkiksi seuraavasti: 

”…ne tuotteet mitä sillon rämpättiin ylös ni niitä ei koskaan tullu markkinoille 

(-) se oli yks tämmönen niinku aika käänteentekevä tähdenlento meiän yri-

tyksen historiassa.” 

 

”…ne projektit mitä sillon 2007 oikeestaan aloteltiin niin niistä ei oikeestaan 

ollu sillon 2009 jälkeen ollu kovinkaan paljon enää jälellä… tavallaan siinä 

oli ehkä se Nanocompin tietynlainen kuolemanlaakso sitte ollu” 

 

Vuonna 2009 Nanocompin historiassa tapahtui yksi sen merkittävimmistä kään-

teistä, eli keskittyminen tuotteiden valmistuksessa aiempaa kehittyneempään rul-

lalta-rullalle massatuotantoteknologiaan. Tämä valmistusteknologia yhdistettynä 

yrityksessä olevaan suunnitteluosaamiseen on ollut yrityksen kantava voima nyky-

päiviin saakka. Valittu valmistusteknologia on mahdollistanut myös valmistusmää-

rien joustavan noston tarpeen mukaan. 
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”…kakstuhattayheksän sitte keskityttiin puhttaasti oikeestaan tähän rullalta-

rullalle teknologiaan, joka meidän tämä hevonen on oikeestaan tällä het-

kellä… ja se että mitä tässä viime vuosina on tapahtunu niin tuota… on 

hyvin pitkälti sen tulosta.” 

 

”…vaikka me ollaan pieni firma, me toimitaan isojen tota… asiakkaiden 

kanssa (-) asiakkaat on ympäri maailmaa.” 

 

Vuosina 2009-2011 Nanocomp etsi uutta strategiaa ja joutui aiemmin käynnissä 

olleiden projektien nopean loppumisen vuoksi tekemään myös taloudellista tap-

piota. Tilanne oli vaikea sillä raha oli toisaalta tiukassa, mutta toisaalta rahaa niele-

vää tuotekehitystä oli siitä huolimatta pystyttävä tekemään. Tältä ajalta Nanocom-

pille kertyi kuitenkin immateriaalioikeuksia ja osaamista, joista on ollut myöhemmin 

hyötyä. 

”kakstuhattakymmenen-kakstuhattaykstoista sukellettiin niinku firman kan-

nalta ku tehttiin uutta ja näitä uusia bisneskeissejä haisteltiin… oli strategi-

sen keskittymisen paikka.” 

 

Nojautuminen yksittäiseen suureen asiakkaaseen oli Nanocompille suuri riski, mikä 

toisaalta osoittaa Lumpkinin & Dessin (1996, 144) mukaisesti yrittäjämäistä asen-

netta. Suuren asiakkaan aiheuttama Nanocompin ulkoisen ympäristön muutos pa-

kotti sen suuntaamaan strategiaansa uudelleen. Strateginen muutos ja sitä seuran-

nut aktiivinen kehitystyö olivat kuitenkin sikäli onnistuneita, että Nanocompin tuo-

tannon joustavuus lisääntyi ja se pystyi jatkamaan toimintaansa tappioista huoli-

matta. Strategisen joustavuuden merkitystä tukevat myös Hansenin & Hamiltonin 

(2011, 291) havainnot. Toiminnan kehittäminen ja jatkaminen yli tappiollisten aiko-

jen osoittaa Shanen & al. (2003) mukaisesti myös kasvuasenteisiin liittyviä yrittäjien 

motivaatiotekijöitä, kuten tavoitteen asetantaa, minäpystyvyyttä ja draivia. 
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Tehty kehitystyö johti siihen, että Nanocomp saavutti vuosien 2012-2013 aikana 

vahvaa kasvua. Yritys päätyi myös keskittymään muutamaan suurimpaan ja poten-

tiaalisimpaan avainasiakkaaseen. Nanocompilla on myös pienempiä asiakkuuksia 

tuomassa vakautta sen liiketoimintaan. 

”Haettiin niinsanottuja avainasiakkuuksia joka sitte rupes tuottammaan (-) 

nytten kakstuhattakakstoista-kakstuhattakolmetoista tilikaushan oli sit se oi-

kein niinku vahva kasvu, mut sitähän työtä ruvettiin tekemään jo vuotta ai-

kasemmin (-) se oli määrätietosta kehittämistä ja onneks meillä oli myös 

omistajissa sellasia jotka jakso uskkoo siihen.” 

 

Intensiivinen kehitystyö näyttäisi olleen avainasemassa siihen, että Nanocomp pys-

tyi aloittamaan toimintansa uudelleenkasvattamisen. Siten inhimillinen pääoma on 

resurssina ollut vaikuttamassa Nanocompin kasvuun, mikä puolestaan on linjassa 

Wiklundin & al. (2009) mallin kanssa. Epäilemättä tärkeässä roolissa olivat myös 

onnistunut tuotantoteknologian valinta ja strateginen keskittyminen oikeisiin suuriin 

asiakkaisiin ja tuotesegmentteihin. Havaintoa tukee myös Kothan & Nairin (1995, 

514) tutkimuksessa esitetty ympäristön muutokseen liittyvän strategian muutoksen 

yhteys yrityksen suoriutumiseen. Kasvupotentiaalia omaavien suurten globaalien 

asiakasyritysten imussa Nanocompin on mahdollista saavuttaa huomattavaa kas-

vua, kuten Storey (1998, 2) on esittänyt. Toisaalta pienempien asiakkaiden palve-

leminen pienentää jossain määrin Nanocompin ottamaa riskiä, vaikka se vaikuttaa-

kin yhä olevan varsin riippuvainen suurten asiakkaidensa strategioista. 

 

Nanocomp pyrkii aktiivisesti myymään tuotteitaan. Selkeä pääosa Nanocompin 

myynnistä suuntautuu Kiinaan. Kiinanviennin helpottamiseksi se perusti vuonna 

2013 tytäryhtiön Hongkongiin. Nanocompin tuotevirran suunta onkin positiivinen 

poikkeus suhteessa tyypillisiin suomalaisiin valmistustuotealan yrityksiin. Yhdeksi 

syyksi haastatellut näkivät kohtuullisen alhaisilla kustannuksilla aikaansaadun kor-

kean laadun. Nanocomp kokee myös olevansa joustava toteuttamaan asiakkaiden 

toiveita ja pystyvänsä tähän nopealla aikataululla. 

”…pakko olla näin että myö tehään jotain asioita paremmin… meidän kom-

ponentit on laadullisesti parempia ja hinnallisesti niin ihmeelliseltä ku se 
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kuulostaa niin ei ainakkaan kovin paljo kalliimpia (-) varmasti me tehään 

asioita paremmin ja joustavammin (-) pakko se on uskoa että näin se asia 

on. (-) mutta ei pidä missään tapauksessa tuudittautua.” 

 

Hyvä hintalaatu-suhde on varsin todennäköisesti yksi Nanocompin kilpailueduista 

aasialaisten kilpailijoiden puristuksessa. Se voi myös asiakaslähtöisyydellään ja 

joustavuudellaan erottua kankeammin toimivista kilpailijoistaan ja siten vankistaa 

kilpailukykyään. Aktiivinen myynti puolestaan edesauttanee kasvumahdollisuuksien 

löytämisessä ja yrityksen pitämisessä tietoisena asiakkaiden kehittyvistä tarpeista. 

Tämä toisaalta osoittaa Rauchin & al. (2009, 763) mukaisesti proaktiivisuutta, jonka 

voidaan olettaa yrittäjämäisen asenteen osatekijänä olevan positiivisessa yhtey-

dessä Nanocompin kasvuun. 

 

Nanocomp on alusta saakka toiminut tiiviissä yhteistyössä Joensuun yliopiston ja 

sittemmin Itä-Suomen yliopiston kanssa. Se esimerkiksi vuokraa edelleen jonkin 

verran yliopiston tiloja ja laitteita. Lisäksi se rekrytoi yliopistolta uusia osaajia. Na-

nocompilla on myös tiivistä yhteistyötä Joensuun alueella toimivien muovi- ja me-

talliteollisuusyritysten, sekä muualla päin Suomea toimivien yritysten kanssa. Esi-

merkiksi Joensuun Tiedepuisto on auttanut luomaan suhteita muihin yrityksiin. Na-

nocomp myös pyrkii kasvattamaan kumppaniverkostoaan edelleen. 

”…ehkä yks sellanen väittäsin meiän toimintaan liittyvä on tavallaan sem-

monen aika pitkäkestonen kumppanuusverkosto. Siel on tiettyjä semmosia 

meiän toimintakumppaneita kenen kaa meillä on ollu pitkiä suhteita ja ne 

on ehkä edesauttanu sitte meiänki menestystä” 

 

”…asiakkaat on voinu vaihtuu mut ne meiän ketjukumppanit (-) et molem-

mat hyötyy siitä että tavallaan ne tietyt asiat menee eteenpäin mut se asi-

akkuus voi vaihtua” 

 

Joensuun seudulla nämä yhteistyöyritykset ovat pääosin peräisin ajalta, jolloin Per-

los Oyj oli yksi alueen merkittävimpiä yrityksiä. Sutarian & Hicksin (2004, 259) mu-
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kaan tällaiset suuret teollisuusyritykset edistävät uusien yritysten ja alihankkijaver-

koston kehittymistä. Perloksen toiminnan alasajosta noin vuonna 2007 on toisaalta 

ollut Nanocompille toimitilojen lisäksi muutakin hyötyä, sillä se on saanut rekrytoitua 

Perloksella työskennelleitä osaavia tuotantotyöntekijöitä. Nanocompin henkilöstö 

on myös varsin sitoutunutta. 

 

Joensuun ympäristö pystyy nähtävästi tarjoamaan Nanocompille kohtuullisen hyvin 

sen tarvitsemia henkilöstöresursseja, joskin kaikkein erikoistuneimmista asiantunti-

joista oli jopa pulaa. Tässä suhteessa Itä-Suomen yliopisto on kriittisessä ase-

massa. Henkilöstön teknologiaan, valmistukseen ja koko tuotantoketjuun liittyvä 

osaaminen nähtiin Nanocompissa erittäin tärkeänä. Tätä toisaalta tukee myös Wik-

lundin & al. (2009, 365) mallin henkilöstöresurssien epäsuora positiivinen suhde 

yrityksen kasvuun. Henkilöstön sitoutuneisuus voi olla jossain määrin seurausta 

kulttuurisista tekijöistä, mutta yhtä hyvin sen voi aiheuttaa myös alueen työpaikko-

jen suhteellisen vähäinen määrä. 

 

Nanocomp hankkii verkostostaan selkeästi sellaisia tuotteita ja palveluita, joita sen 

ei itse kannata valmistaa. Hansenia & Hamiltonia (2011, 291) mukaillen Nanocom-

pin saavuttama kasvu viittaisi, että sen verkosto on suhteellisen tarkoituksenmukai-

nen. Joustava ja erikoistunut verkostoyhteistyö tuo sille todennäköisesti kilpailue-

tua, joka puolestaan edesauttaa liiketoiminnan kasvattamisessa. Joensuun Tiede-

puisto näyttäisi jossain määrin edesauttaneen näiden verkostosuhteiden synty-

mistä. 

 

Tulevaisuudessa Nanocomp tavoittelee vahvaa kasvua siten, että viiden vuoden 

päästä yrityksen koko olisi moninkertaistunut. Nanocomp pyrkii kasvattamaan ko-

koaan ollakseen entistä uskottavampi asiakkaiden silmissä ja näin mahdollista-

maan aiempaa suurempien kauppojen tekemisen. Se pyrkii myös myymään palve-

luitaan osaksi globaalia valmistusketjua. 

”…vahvaa kasvua me tavotellaan, se on niinku selkee (-) aika paljon kaikki 

meiän toiminnot… ne äksönit mitä meillä firmassa tehdään tällä hetkellä 
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tähtää siihen, että viiden vuoden päästä me ollaan moninkertanen firma 

siitä missä me ollaan nytte.”  

 

Nanocompin halu kasvaa, sekä kasvua palvelevan strategian olemassaolo tulivat 

haastatteluista selkeästi ilmi. Kasvuun tähtäävistä yrittäjien motivaatioista erotetta-

vissa on voimakas halu saavuttaa (Johson 1990), sisäinen hallintakäsitys (Shane 

2003, 266), tavoitteen asetanta (Baum & al. 2001, 301), sekä intohimo ja draivi 

(Shane & al. 2003, 268-269). Kasvuasenteiden voidaan Wiklund & al. (2009) mu-

kaisesti olettaa olevan suorassa positiivisessa yhteydessä Nanocompin kasvuun. 

Havaintoa tukevat myös Wiklundin & Shepherdin (2003, 1931), Minerin (1990, 231-

232) ja Kolvereidin (1992, 219) tutkimukset. Käynnissä oleva strateginen muutos 

osoittaa mielenkiintoisesti myös sen, että jos Nanocomp aloitti myymällä palveluita 

ja siirtyi myöhemmin tuotevalmistukseen, on se siirtymässä takaisin palveluntuotta-

jaksi. Tällä kertaa kuitenkin huomattavasti suuremmassa mittakaavassa. Tässä voi-

daan jälleen nähdä yhteys Wiklund & al. (2009) pienyrityksen kasvumallin strategi-

sen sopivuuden parantamisen positiivisesta yhteydestä yrityksen kasvuun. 

 

Yrityksen globaalin toimintaympäristön vuoksi Nanocompissa ei nähty pohjoiskar-

jalaisia kulttuurisia tekijöitä kovinkaan merkittävinä. Sen sijaan yleiseurooppalai-

sessa ja aasialaisessa toimintakulttuurissa nähtiin eroavaisuuksia esimerkiksi kes-

kinäisen ymmärryksen löytämiseen liittyen. 

 

 Yhteenveto kohdeyritysten menestystekijöistä 
 

Yhteenvedon aluksi esitetään tutkimuksessa saavutettu vastaus päätutkimuskysy-

mykseen. Päätutkimuskysymyksen vastausta pohjustetaan siihen vastaamisen jäl-

keen käsittelemällä yksitellen tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perustana toi-

mivan Wiklundin & al. (2009) pienyrityksen kasvutekijöiden integroivan mallin yleis-

käsitteitä. Kunkin yleiskäsitteen käsittelyn yhteydessä esitetään vastaus tämän tut-

kimuksen alatutkimuskysymyksiin. Kunkin yleiskäsitteen käsittelyn päätteeksi esi-

tetään kohdeyrityksistä havaitut yksittäiset menestystekijät taulukoituina. 
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Päätutkimuskysymys: Mitkä ovat pohjoiskarjalaisten yritysten tärkeimmät 
menestystekijät? 
 

Tämän tutkimuksen perusteella Wiklundin & al. (2009) pienyrityksen kasvutekijöi-

den integroivan mallin osatekijät, yrittäjämäinen asenne, yrittäjän kasvuasenteet, 

ympäristö ja strateginen sopivuus ja resurssit vaikuttavat myös pohjoiskarjalaisten 

yritysten kasvuun. Yrittäjämäinen asenne havaittiin laadultaan perustavimmaksi 

menestystekijäksi, jonka lisäksi sisäinen yrittäjyys laajentaa yrittäjämäisen asen-

teen positiivisia vaikutuksia laajemmin organisaation sisälle. Yrittäjän kasvuasentei-

den ja yrityksen ympäristöön liittyvän strategisen sopivuuden havaittiin vaikuttavan 

kasvuun osin suoraan ja osin yrittäjämäistä asennetta vahvistavan vaikutuksensa 

kautta. Resurssit puolestaan mahdollistavat yrittäjämäisen asenteen kehittymisen 

ja osaltaan sen mukaisen toiminnan. Erityisesti verkosto voi toimia pienyrityksen 

alkuvaiheessa tärkeänä resurssien lähteenä. Kulttuuristen tekijöiden havaittiin mah-

dollisesti vaikuttavan yritysten kasvuun yrittäjämäisen asenteen ja yrittäjän kasvu-

asenteen kautta, mutta tälle ei saatu aivan selkeää vahvistusta. Edellä mainittujen 

menestystekijöiden sisälle lukeutuu joukko tutkimuksessa havaittuja yksittäisiä käy-

tännön menestystekijöitä, jotka luetellaan myöhemmin kunkin menestystekijän koh-

dalla erikseen. 

 

Suora vaikutus: Yrittäjämäinen asenne ja sisäinen yrittäjyys 

 

FastROI:n innovatiivisuus ilmeni erityisesti sen tuotekehityksen tavassa hyödyntää 

keskeneräisiksi jääneitä, mutta potentiaalisia muiden yritysten omistamia tuotteita 

hankkimalla niiden tarkasteluoikeus itselle oman kehitystyön nopeuttamiseksi. 

FastROI:n innovatiivisuus ilmeni myös asiakkaan inhimillisen pääoman kytkemi-

sessä sen kehityshankkeisiin. Tätä voitaneen luonnehtia myös tuotekehityksen 

asiakaslähtöisyydeksi. Lumpkinin & Dessin (1996) mukaisesti innovatiivisuus voi-

daan hyvin lukea kuuluvaksi myös pohjoiskarjalaisen kasvuyrityksen menestysteki-

jöihin. Jokiväri on osoittanut innovatiivisuutta kehittämällä prosessiinsa sähköisen 

toiminnanohjausjärjestelmän. Yksi Arcusysin huomionarvoisista ominaisuuksista on 

sen innovatiivinen tapa kehittää itseään kilpailun kautta. Se pyrkii aina kilpailemaan 
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itseään parempien yritysten kanssa ja ottamaan niistä opiksi, ollakseen seuraavalla 

kerralla entistä kilpailukykyisempi vastustaja. Myös sen muodostamat strategiset 

liittoumat osoittavat yrittäjien innovatiivista suhtautumista kilpailuun. Nanocompin 

innovatiivisuus painottuu puolestaan suhteellisen uuden teknologian hyödyntämi-

seen erilaisissa kaupallisissa sovellutuksissa. 

 

Yrittäjien riskinottokyky (Lumpkin & Dess 1996) oli korkealla tasolla jokaisessa koh-

deyrityksessä. Riskinottokyky tulee esille jo perustettaessa yritystä, mutta myös 

myöhemmin lopputulokseltaan enemmän tai vähemmän tunnettuihin liiketoiminnal-

lisiin hankkeisiin ryhtymisessä. Arcusys on yrityksen perustamisvaiheen riskinotto-

kyvyn kannalta mielenkiintoinen yritys, sillä sen perustajien riskinottokyky vaikutti 

nousseen lähinnä siitä, että he eivät kunnolla tiedostaneet yritystoimintaan liittyviä 

riskejä eivätkä siksi kaihtaneet yritystoiminnan aloittamista. Toisaalta esimerkiksi 

FastROI:n ja Nanocompin avainhenkilöt olivat siirtyneet vaiheittain entisistä työpai-

koistaan yritystensä palvelukseen sitä mukaa kun yritykset alkoivat heitä työllistää. 

Tässä voidaan nähdä Arcusysiin verrattuna huolellisempaa riskinhallintaa. Ar-

cusysin ja Nanocompin yrittäjät toisaalta uskalsivat ottaa riskin taloudellisesta epä-

onnistumisesta yritystensä myöhempinä vaikeina aikoina, mitä voidaan hyvällä 

syyllä luonnehtia sitkeäksi yrittäjämäiseksi asenteeksi. Jokivärissä riskinottokyvyn 

positiivinen yhteys yrityksen kasvuun tulee puolestaan ehkä selvimmin esille. Edel-

lisen omistajan aikana riskinotto oli ollut varsin maltillista ja vastaavasti yrityksen 

kasvu suhteellisen vaatimatonta. Uuden omistajan alettua ottamaan enemmän ris-

kiä oli myös yrityksen koko lähtenyt huomattavaan kasvuun. 

 

Viitteitä FastROI:n yrittäjien proaktiivisuudesta (Lumpkin & Dess 1996) antaa jo 

pelkkä tuotekehityksen olemassaolo. Se on myös pystynyt tunnistamaan olennaisia 

kasvavan markkinan mekanismeja ja käyttämään niitä hyödykseen, josta esimerk-

kinä kerrattakoon Kuntien Tiera Oy:n tarjouskilpailun voitto. Arcusysin panostukset 

käyttämäänsä Liferay-alustaan osoittavat yrittäjien pyrkimyksen proaktiivisesti en-

nakoida tulevaisuuden kysyntää Rauch & al. (2009) mukaisesti. Jokiväri ja Nano-

comp puolestaan pyrkivät olemaan proaktiivisia ja muokkaamaan ympäristöään ak-

tiivisen myynnin ja markkinoinnin avulla. 
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Kohdeyrityksille tyypillistä oli myös kilpailullinen aggressiivisuus (Lumpkin & Dess 

1996), joka ilmeni niissä eri tavoin. Esimerkiksi Jokiväri markkinoi toimintaansa ak-

tiivisesti tarkoituksenaan saavuttaa sen avulla uutta kasvua. Arcusys puolestaan on 

pyrkinyt aggressiivisesti valtaamaan kilpailijoidensa markkinaosuuksia aina kun ne 

ovat antaneet siihen pienenkin mahdollisuuden. Toisaalta se on pyrkinyt uusille 

markkinoille myös sille aiemmin vieraampien julkisten tarjouspyyntöjen kautta. 

 

Yrittäjien autonomia (Lumpkin & Dess 1996) tuli FastROI:n kohdalla esille pyrkimyk-

sessä säilyttää mahdollisimman laaja itsemääräämisoikeus mahdollisimman pit-

kään. Tähän liittyen FastROI on toistaiseksi pyrkinyt välttämään turvautumista ulko-

puolisiin sijoittajiin. 

 

Wiklundin & al. (2009) pienyrityksen kasvutekijöiden integroivaan mallin yrittäjämäi-

seen asenteeseen tässä tutkimuksessa tehdyn laajennuksen, eli sisäisen yrittäjyy-

den (Luchsinger & Bagby 1987; Antoncic & Hisrich 2003)merkitys osoittautui koh-

deyrityksissä tärkeäksi niiden kasvun kannalta. Esimerkiksi FastROI:ssa henkilös-

töön oli pyritty iskostamaan muutosorientoituneisuus. Jokivärissä puolestaan edel-

lytettiin johtavilta toimihenkilöiltä yrittäjämäistä asennetta ja toisaalta työntekijöille 

oli annettu laajasti vastuuta, jotta nämä pystyisivät hoitamaan työkohteiden asioita 

itsenäisesti. Tällä voidaan olettaa olevan vaikutusta Jokivärin toiminnan joustavuu-

teen. Jokiväri oli Hansenin & Hamiltonin (2011) mukaisesti myös osallistettu uusien 

mahdollisuuksien, eli tässä tapauksessa uusien töiden hankintaan. Arcusysin edus-

tajien haastatteluissa nostettiin myös esille työntekijöihin juurrutettu aktiivinen osal-

listuminen yrityksen kehittämiseen. 

 

Alatutkimuskysymys: Millainen on yrittäjämäisen asenteen vaikutus pohjois-
karjalaisten yritysten menestykseen? 
 

Yrittäjämäisen asenteen havaittiin olevan perustana muille menestystekijöille ja si-

ten erittäin olennaisessa osassa yrityksen kasvun kannalta. Yrittäjämäisen asen-

teen osatekijät tunnistettiin kohdeyrityksistä laajasti. Oikeastaan vain pyrkimys au-

tonomiaan sai muita yrittäjämäisen asenteen osatekijöitä vähemmän tukea. Se voi 
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toisaalta olla yrittäjäksi ryhtyvälle niin itsestään selvä tavoite, ettei sitä osattu haas-

tatteluissa erikseen korostaa. Havainnot sisäisen yrittäjyyden tärkeydestä kohdeyri-

tyksille näyttäisivät osoittavan sen sopivuutta yrittäjämäisen asenteen laajen-

nukseksi. 

 

Taulukko 9. Yrittäjämäisen asenteen menestystekijät 
Tuotekehityksen innovatiiviset toimintamallit 

Yrittäjän riskinottokyky 

Kehittyminen kilpailun kautta 

Vahva myynti- ja markkinointiorientoituneisuus 

Organisaation sisäinen yrittäjyys 

 

Taulukko 9. kuvaa pohjoiskarjalaisten kasvuyritysten yrittäjämäiseen asenteeseen 

liittyvät menestystekijät. Yksittäisistä yrityksen kasvuun vaikuttaneista menestyste-

kijöistä nousi esille FastROI:n tuotekehityksen innovatiivinen toimintamalli. Yrittäjän 

riskinottokyvyn yhteys yrityksen kasvuun konkretisoitui varsinkin Jokivärin kohdalla. 

Erityisesti Arcusysin harjoittama yrityksen kehittäminen kilpailun kautta on myös 

huomionarvoinen menestystekijä. Aktiivinen myynti ja markkinointi olivat yhteisiä 

tekijöitä useammalle kohdeyritykselle. Sisäinen yrittäjyys puolestaan laajentaa yk-

silössä vaikuttavat yrittäjämäiset asenteet ja toimintatavat koko organisaatioon, jol-

loin sitä voidaan hyvin pitää yhtenä yrityksen menestystekijänä. 

 

Suora vaikutus: Yrittäjän kasvuasenteet 
 

Yrittäjien halu saavuttaa osoittautui ilmeisen olennaiseksi tekijäksi yritysten kasvun 

kannalta. Tällöin halu saavuttaa yhdistyy haluun kasvattaa yritystä, kuten esimer-

kiksi Jokivärin tapauksessa. Yrityksen kasvattamiseen liittyvästä halusta saavuttaa 

ovat osoituksena myös ainakin Arcusysin tekemät yritysostot. Toisaalta varsinkin 

Arcusysin ja Nanocompin edustajien haastatteluissa tuotiin esille, että yritystä halu-

taan nimenomaan kasvattaa. Halu saavuttaa vaikuttaisi siis kuuluvan Shanen & al. 

(2003) mukaisesti yrittäjän kasvuasenteisiin. 
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Haluun kasvattaa yritystä liittyy kuitenkin myös pyrkimys taloudellisen lisähyödyn 

saavuttamiseen Cassarin (2007) mukaisesti. Ehkä selvimmin tämä yhteys tuli esille 

Arcusysin kohdalla, sillä yksi omistajien motiivi kasvattaa yritystään oli saada aiem-

milta tuloksellisesti heikoilta vuosilta periytyneet velat maksetuiksi. Viitteitä taloudel-

lisen lisähyödyn tavoitteluun yrityksen kasvuun ja itse tehtyyn työhön perustuen oli 

havaittavissa myös Nanocompin tekemissä omistuksen keskittämisissä passiivisilta 

omistajilta yrityksen toimintaan ja sen kasvuun aktiivisesti vaikuttaville omistajille. 

Myös halu vaurastua yritystoiminnan avulla tuli esille kohdeyritysten haastatte-

luissa. 

 

Jokivärin yrittäjän halu kasvattaa yritystään tarjoamalla urakoita aktiivisesti ja palk-

kaamalla uusia työntekijöitä töiden lisääntyessä kuvastaa yrittäjän käsitystä omien 

toimiensa vaikutuksesta yrityksensä kasvattamiseksi. Arcusysissä puolestaan näh-

tiin yrityksen omien toimien vaikuttavan merkittävästi sen saavuttamaan kasvuun 

esimerkiksi erilaisten kilpailukeinojen käyttämisen kautta. Nanocompin haastatte-

luissa ilmeni käsitys yrittäjän oman panoksen tärkeydestä suhteessa yrityksen me-

nestykseen. Siten kasvuyrittäjän asenteisiin näyttäisi kuuluvan sisäinen hallintakä-

sitys Shanen & al. (2003) mukaisesti. 

 

Minäpystyvyys on jossain määrin kytköksissä hallintakäsitykseen, sillä jos hallinta-

käsitys kuvaa yksilön käsitystä toimiensa vaikutuksesta lopputulokseen, minäpysty-

vyys tavallaan kuvaa yksilön käsitystä henkilökohtaisten kykyjensä hyödynnettävyy-

destä suhteessa tehtävän suorittamiseen. Esimerkiksi Jokivärissä yrityksen kasvat-

tamiseen tähtäävän urakoiden tarjoamisen edellyttämien lisäresurssien hankkimi-

seen liittyvän pystyvyysuskon voidaan nähdä ilmentävän minäpystyvyyttä. 

 

Yrittäjän asenteisiin kuuluva tavoitteen asetanta ilmeni kohdeyrityksissä siinä, että 

niissä oli asetettu kunnianhimoisia tavoitteita lähitulevaisuuden kehitykselle. Esi-

merkiksi Jokivärin ja FastROI:n omistajat halusivat jatkaa yritystensä aktiivista kas-

vattamista. Arcusysissä asetettiin parin vuoden välein uusia strategisia tavoitteita, 

joiden päämääränä oli tehdä Arcusysistä alan paras yritys. Nanocompissa lähivuo-
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sien selkeänä tavoitteena oli kasvattaa yritystä kooltaan moninkertaiseksi nykyi-

seen verrattuna. Selkeä tavoitteellisuus ja tavoitteenasetanta näyttäisivät siten kuu-

luvan Shanen & al. (2003) mukaisesti myös kasvuyrittäjän asenteisiin. 

 

Shanen & al. (2003) mukainen halu itsenäisyyteen ilmeni FastROI:n kohdalla siinä, 

että yrityksessä oli haluttu välttää ulkopuolisia pääomasijoittajia, koska niillä nähtiin 

olevan yrittäjien päätöksentekoa rajoittava vaikutus. 

 

Yrittäjän asenteisiin liittyvä intohimoinen suhde työhön tuli jossain määrin esille esi-

merkiksi Arcusysin ja Nanocompin kokemien vaikeiden aikojen kohdalla. Yrittäjät 

joutuivat rakentamaan ja kehittämään yrityksiään saadakseen ne toimimaan kan-

nattavasti. Arcusysin haastatteluissa tuli myös esille intohimoinen suhtautuminen 

yritysten väliseen kilpailuun. Intohimoinen suhtautuminen yrityksen toimintaan voi-

daan Shanen & al. (2003) mukaisesti lukea kuuluvaksi yrittäjän kasvuasenteisiin. 

 

Shanen & al. (2003) mukaista draivia voitaisiin luonnehtia suomalaisittain myös si-

sukkuudeksi. FastROI:n ja Jokivärin sitkeä myynnin kasvattamiseen tehty työ, sekä 

Arcusysin ja Nanocompin kehitystyö ja yritystoiminnan jatkaminen taloudellisista 

tappioista huolimatta osoittavat sisukkuutta ja siten myös draivia. Arcusysin yrittä-

jien draivia osoittaa myös energinen ja kunnianhimoinen suhtautuminen yritysten 

välisessä kilpailussa pärjäämiseen. 

 

Alatutkimuskysymys: Mikä on yrittäjän kasvuasenteen merkitys menesty-
vissä yrityksissä? 
 

Yrittäjän kasvuasenteet saivat laajasti tukea kohdeyritysten haastatteluaineistoista. 

Yrittäjämäiseen asenteeseen liittyvän autonomian tapaan myös kasvuasenteisiin 

liittyvä itsenäisyys oli aineistossa muita yrittäjän kasvuasenteita heikommin edus-

tettuna. Toisaalta kyseessä on kaksi toisiaan hyvin lähellä olevaa käsitettä, jolloin 

myös itsenäisyyden kasvuasenne voi olla yrittäjien mielissä niin itsestään selvä mo-

tivaatiotekijä, ettei sitä hoksattu erikseen mainita. Yrityksen kasvun kannalta positii-
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viset sisäinen hallintakäsitys ja korkea minäpystyvyys voitaisiin yhdistettynä käsit-

tää myös yrittäjän kasvun saavuttamista ja sen vaatimia toimia koskevaksi itseluot-

tamukseksi. Yksittäiset kasvuasenteen osatekijät näyttäisivät kuitenkin kontribuoi-

van kohdeyritysten kasvuun luomalla yrittäjiin näkemyksen, jonka mukaan halutaan 

tavoitella kasvua ja koetaan että itsellä on riittävät kyvyt ja voimavarat kasvun saa-

vuttamiseen. Kasvuasenteet muodostavat siis yrittäjän henkisen tahtotilan ja val-

miudet kasvattaa yritystään. Siten tässä tutkimuksessa tehdyt havainnot osoittavat 

kasvuasenteiden suoran vaikutuksen yrityksen kasvuun, sekä epäsuoran kasvuvai-

kutuksen yrittäjämäisen asenteen kehittymisen kautta. Toteutunut kasvu vaikuttaisi 

toisaalta vahvistavan yrittäjän halua kasvattaa yritystään, joka puolestaan vaikuttaa 

positiivisesti yrityksen kasvuun. Taulukko 10. osoittaa yrityksen kasvuun positiivi-

sesti vaikuttavat yrittäjän kasvuasenteet. 

 

Taulukko 10. Kasvun kannalta positiiviset yrittäjän kasvuasenteet 
Halu saavuttaa 

Kasvun saavuttamiseen ja sen vaatimiin toimiin liittyvä itseluottamus 

Halukkuus asettaa selkeitä tavoitteita 

Pyrkimys itsenäisyyteen 

Intohimoinen suhtautuminen yrityksen toimintaan 

Draivi (Kunnianhimo, sisukkuus, energisyys) 

 

Suora vaikutus: Ympäristö ja strateginen sopivuus 

 

FastROI:n ja Jokivärin kohdalla strategisen sopivuuden positiivinen yhteys niiden 

kasvuun sai tukea. Esiin nousi molempien kohdalla esimerkiksi Schutjensin & We-

verin (2000) mukainen liiketoiminnan huolellinen valmistelu. Jokivärin tapauksessa 

sen kasvuun on todennäköisesti vaikuttanut jo ennen merkittävän kasvuvaiheen 

aloittanutta yrityskauppaa toimintakunnossa olleet organisaatiorakenne ja proses-

sit, jotka voidaan tässä yhteydessä rinnastaa edellä mainittuun liiketoiminnan huo-

lelliseen valmisteluun. Littusen (2000, 68) painottama yrityksen alkuvaiheen selviy-

tymiseen vaikuttava strategian muokkaus oli relevanttia FastROI:n ja Arcusysin 
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kohdalla. FastROI oli myös myöhemmin muuttanut strategista orientaatiotaan kes-

kittämällä voimavarojaan sellaisiin liiketoimintoihin joissa oli sillä hetkellä vahvin ky-

syntä. Vastaavasti Jokiväri ja Arcusys olivat lopettaneet tai myyneet pois sellaisia 

toimintoja, jotka eivät enää sopineet niiden muuttuneisiin strategioihin tai erikoistu-

misalueisiin. Kohdeyrityksille oli tyypillistä, että niiden strategista orientaatiota oli 

jouduttu ulkoisten muutosten aiheuttaman paineen vuoksi muokkaamaan ja etsi-

mään liiketoiminnalle uusia suuntia. Tässä suhteessa Nanocomp poikkesi jonkin 

verran muista, sillä sen liikeidea oli pysynyt suhteellisen samana läpi sen historian, 

joskin sekin on siirtänyt toimintansa painotusta jatkuvasti kohti valmistustuotantoa. 

Erityisesti FastROI ja Arcusys toimivat dynaamisessa ympäristössä ja joutuvat siten 

Millerin (1988) mukaisesti muodostamaan innovatiivisia strategioita saavuttaakseen 

kasvua. Tyypillisesti kilpailukykyisen tuotteen ja strategian yhdistelmä oli laukaissut 

voimakkaan kasvuvaiheen, josta selvimpänä esimerkkinä oli Arcusys. 

 

FastROI ja Arcusys olivat Walterin & al. (2013) mukaisesti muokanneet organisaa-

tiorakenteitaan vastaamaan paremmin ympäristön vaatimuksia ja siten parantaneet 

strategista sopivuuttaan. Jokivärin matala organisaatiorakenne suhteellisen pienine 

alueyksikköineen parantaa puolestaan sen strategista sopivuutta ja on siten toden-

näköisesti positiivisessa yhteydessä toteutuneeseen kasvuun. 

 

Arcusys muokkasi kohdeyrityksistä aktiivisimmin myös prosessejaan tarkoitukse-

naan saavuttaa voimakkaampaa kasvua. Siten prosessien muokkaaminen strategi-

sen sopivuuden parantamiseksi Walterin & al. (2013) mukaisesti on todennäköisesti 

positiivisessa yhteydessä yrityksen kasvuun. 

 

Storeyn (1997; 1998) mainitsemien markkinarakojen hyödyntäminen oli olennaista 

erityisesti voimakkaasti erikoistuneelle Nanocompille, mutta myös FastROI oli hyö-

dyntänyt niitä toiminnassaan. Erityisesti Nanocomp oli markkinaraossa ollessaan 

myös saavuttanut kasvua suurempien yritysten vanavedessä Storeyn (1998) mu-

kaisesti. 
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Davidssonin & al. (2002) havainnoista poiketen tässä tutkimuksessa havaittiin, että 

yrityksen sijaintipaikkakunnalla voi jossain määrin olla vaikutusta yrityksen kasvuun. 

Jokiväri oli kohdeyrityksistä oikeastaan ainoa, joka vaikutti hyötyvän Pohjois-Karja-

lan suhteellisen syrjäisestä sijainnista. Muilla kohdeyrityksillä oli sen sijaan haas-

teita lähinnä välimatkoissa suurempien markkinoiden ja asiakkaiden luokse. Erityi-

sesti Joensuussa toimivien IT-yritysten muodostama klusteri tosin nähtiin hyödylli-

senä, mutta varsinkin FastROI:ssa nähtiin, että esimerkiksi klusteriyritysten markki-

nointiyhteistyö voisi olla tiiviimpääkin. 

 

Yksi ympäristöön ja strategiseen sopivuuteen liittyvä tutkimusaineistosta esiin nous-

sut alemman tason tekijä oli yrityksen strategian joustavuus. Strategian joustavuus 

oli erityisen tärkeää dynaamisissa ympäristöissä, joskin viitteitä sen tärkeydestä oli 

havaittavissa kaikista kohdeyrityksistä. Myös matala organisaatio nousi esiin yrityk-

sen joustavuuden ja ketteryyden lähteenä, jotka puolestaan nähtiin kasvun kannalta 

tärkeiksi tekijöiksi. Strateginen keskittyminen riittävän kapeaan, mutta kasvupoten-

tiaalia omaavaan erikoisalaan tai avainasiakkaisiin nähtiin myös kasvun lähteenä, 

joskin esimerkiksi Nanocomp oli joutunut tekemään myös tappiota tultuaan liian riip-

puvaiseksi suurten asiakkaiden liikkeistä. 

 

Alatutkimuskysymys: Missä määrin ympäristö ja strateginen sopivuus vaikut-
tavat pohjoiskarjalaisten yritysten menestykseen? 

 

Kohdeyritysten strategisesta sopivuudesta voidaan tehdä se yleispäätelmä, että ne 

olivat muodostaneet strategiansa nimenomaan saavuttaakseen kasvua ja ne tarvit-

taessa muokkasivat aktiivisesti strategiaansa ympäristön tarjoamien mahdollisuuk-

sien mukaisesti. Yksin dynaaminen ympäristö ei näyttänyt vaikuttavan yritysten kas-

vuun, mutta strategisen sopivuuden ylläpitäminen vaikutti olevan dynaamisem-

massa ympäristössä vaikeampaa. Tutkimuksessa havaitut pohjoiskarjalaisten kas-

vuyritysten ympäristöön ja strategiseen sopivuuteen liittyvät menestystekijät on esi-

tetty taulukossa 11. 
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Taulukko 11. Ympäristön ja strategisen sopivuuden menestystekijät 
Kasvuyrityksen strategian ensisijainen päämäärä on kasvun aikaansaaminen 

Kyky aktiivisesti parantaa yrityksen strategista sopivuutta 

Strategian joustavuus erityisesti dynaamisissa ympäristöissä 

Matala organisaatio 

Keskittyminen kapeaan, mutta potentiaaliseen liiketoimintaan 

Keskittyminen avainasiakkaisiin 

 

Epäsuora vaikutus: Resurssit ja verkosto 

 

Erityisesti alkuvaiheen taloudellisten resurssiensa turvaamisessa kohdeyritykset 

olivat hyödyntäneet muun muassa Tekesiä, Ely-keskusta ja Finnveraa. Siten ha-

vainnot ovat linjassa Cooperin & al. (1994) mukaisen pääoman ja yrityksen alkuvai-

heen selviytymisen kanssa. Myös Sutarian & Hicksin (2004) havainnot alkuvaiheen 

rahoituksen saatavuuden merkityksestä yritysten perustamiseen saivat tukea tästä 

tutkimuksesta. Kytköksissä alkuvaiheen rahoituksen saamiseen tuntui olevan myös 

Joensuun Tiedepuiston Yrityshautomo ja sen tarjoamat liiketoiminnan aloittamista 

auttavat palvelut. Siten Yrityshautomoon osallistumisella näyttäisi olevan ainakin 

jonkinasteinen yhteys yritysten alkuvaiheen kasvuun. Myöhemmissä vaiheissa koh-

deyritykset olivat käyttäneet edellä mainittujen julkisten rahoittajien tarjoamia re-

sursseja kehityshankkeisiinsa. 

 

Henkilöstöresurssien merkitys nostettiin kohdeyrityksissä tärkeään osaan niiden 

menestyksen lähteenä. Esimerkiksi Jokivärissä työnjohtajien ja muun hallinnollisen 

henkilöstön palkkaaminen oli kasvaneen asiakaskontaktien määrän kautta yhtey-

dessä sen kasvuun. Työntekijät nähtiin kohdeyrityksissä myös erittäin sitoutuneiksi 

ja henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista pidettiin tärkeänä kasvun lähteenä. Toi-

saalta haastatteluissa pohdittiin, että työntekijöiden sitoutuneisuus voi johtua myös 

alueen vähäisestä työpaikkojen määrästä. Yrityksen näkökulmasta sitouttava vai-

kutus on kuitenkin vahva. Jokivärissä ja Arcusysissä nostettiin esiin myös työnteki-

jöiden hyvä yhteishenki. Henkilöstöresurssien erikoistuneisuus vaikutti olevan var-
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sin toimialakohtaista, sillä Arcusysissä ja FastROI:lla työntekijöiden erikoistumis-

aste oli korkealla tasolla, kun taas Jokivärissä henkilöstön monitaitoisuus oli tärke-

ämpää. Nanocompissa erityisesti toimihenkilöt olivat erittäin erikoistuneita. Toi-

saalta henkilöstöresursseista puhuttaessa nostettiin esille myös niiden hyvä laadun-

tuottokyky kohtuullisilla kustannuksilla. Siten yksi pohjoiskarjalaisen kasvuyrityksen 

menestystekijä vaikuttaisi olevan henkilöstöresurssien kustannustehokkuus. 

 

Yrittäjän inhimilliseen pääomaan liittyen tutkimuksessa nousi esille erityisesti aloit-

tavan yrityksen perustajajoukon koostumus. Erityisesti FastROI:n perustajajoukon 

osaaminen kattoi niin yrityksen substanssi-, myynti-, kuin projektiosaamisenkin. 

FastROI:n haastatteluissa perustajajoukon koostumus nostettiinkin esille yhtenä 

tärkeänä yrityksen kasvuun vaikuttaneena tekijänä. Arcusysin perustajajoukko puo-

lestaan koostui pääasiassa toimialan substanssiosaamisesta, joskin jälkikäteen tar-

kasteltuna yrityksessä nähtiin, että liiketaloudellinen osaaminen olisi ollut sille jo al-

kuvaiheessa hyödyllistä. Monipuolisen yrittäjän inhimillisen pääoman voidaan aja-

tella tarjoavan yritykselle enemmän vaihtoehtoja ja keinon kehittää kilpailukykyi-

sempiä resurssiyhdistelmiä, kuin yksipuolinen yrittäjän inhimillinen pääoma. Ratkai-

sevassa asemassa vaikuttaisi kuitenkin olevan myös aloittavan yrityksen liiketoi-

minnan kannalta nimenomaan relevanttien inhimillisten pääomien yhdistelmä, eikä 

pelkkä monipuolinen inhimillinen pääoma siten ole itseisarvo. Toisaalta tutkimusta 

tehdessä heräsi kysymys yrittäjän inhimillisen pääoman elinkaarisidonnaisesta hyö-

dyllisyydestä, eli; Kasvaako monipuolisemman inhimillisen pääoman tarve samalla 

kun yritys kasvaa ja että voiko liian monipuolisesta inhimillisestä pääomasta olla 

uuden yrityksen alkuvaiheissa jopa haittaa? Intuitiivisesti ajatellen yrittäjän inhimilli-

sen pääoman tarpeen voisi hyvin kuvitella kasvavan yrityksen kasvaessa, mutta 

monipuolisen inhimillisen pääoman haitallisuus yrityksen alkuvaiheissa jäi vielä 

epäselväksi. 

 

Yrittäjän sosiaalisilla verkostoilla vaikuttaisi olevan merkitystä yrityksen liiketoimin-

taan. Esimerkiksi liiketoimintakoulutuksesta alkunsa saanut epämuodollinen liike-

toimintasuhde oli johtanut toisen yrittäjän liittymiseen Jokivärin osakkaaksi. Myös 
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Jokivärin työnjohtajien sosiaaliset verkostot voidaan jossain määrin yhdistää yrittä-

jän sosiaaliseen verkostoon sen eräänlaisiksi laajentumiksi, sillä yritys saa niiden 

kautta uutta kontaktipintaa eri suuntiin. 

 

Kaikkien kohdeyritysten yrittäjillä oli aloittavan yrityksen toimialaan liittyvää vahvaa 

työkokemusta tai tietotaitoa. Tämän voidaan Cooperin & al. (1994) mukaisesti olet-

taa vaikuttavan yritysten kasvuun. Tyypillisesti yrittäjllä oli yritystä aloittaessaan 

myös kontakteja toimialan muihin toimijoihin. Ainakin FastROI:hin, Jokiväriin ja Ar-

cusysiin oli niiden historian aikana hankittu uusia omistajia, sekä ulkopuolisia halli-

tusjäseniä. Sekä uusien omistajien, että ulkopuolisten hallitusjäsenten mukanaan 

tuoma inhimillinen pääoma voidaan jossain määrin samaistaa yrittäjien inhimilliseen 

pääomaan Schutjensin & Weverin (2000) mukaisesti. Uusien omistajien nähtiin tuo-

van yrityksiin uudenlaista liiketoiminnallista osaamista. Ulkopuolisten hallitusjäsen-

ten puolestaan nähtiin kykenevän tarkastelemaan yritysten asioita eri näkökulmasta 

kuin niiden päivittäisessä toiminnassa mukana olevien ja antamalla siten arvokkaan 

panoksensa yrityksen kehittämiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota verkostoon kasvuyrityksen re-

surssien lähteenä. Esimerkiksi FastROI hyödynsi tuotteidensa kehittämisessä asi-

akkaidensa inhimillistä pääomaa ja toimialakohtaista tietotaitoa saadakseen luotua 

niille niiden tarpeisiin sopivia tuotteita. Tähän liittyy toisaalta myös yrittäjän inhimil-

lisen pääoman mahdollistama kyky tunnistaa mahdollisuuksia ja hyödyntää niitä 

omassa toiminnassa. Siten havainnot ovat linjassa Shanen (2000), Cressyn (2006) 

ja Kimin (2006) kanssa. Kohdeyritykset hankkivat tyypillisesti joitakin ydinliiketoi-

mintaansa kuulumattomia toimintoja verkostossaan olevilta erikoistuneilta yrityk-

siltä. Vaikutti siltä, että verkostosta hankittiin nimenomaan sellaisia resursseja, joi-

den kehittäminen olisi vaatinut itseltä suuria panostuksia. Baumin (2000) mukaisesti 

tällä voidaan olettaa olevan yhteys kohdeyritysten kasvuun. Toisaalta Jokiväri hyö-

dynsi Higginsin & Gulatin (2006) mukaisesti verkostossaan olevia pienempiä talo-

teknisiin töihin erikoistuneita yrityksiä näihin töihin liittyvien riskien jakamiseksi, sekä 

kiireisimpänä aikana resurssipiikkien kattamiseen myös sen ydinliiketoiminnoissa. 
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Myös Arcusys teetti ohjelmistoalihankintaa ja tuotekehitystä venäläisellä ohjelmis-

toyrityksellä, mikä osaltaan tukee verkostoresurssien merkitystä sen kasvuun. Na-

nocompissa puolestaan nostettiin yrityksen kasvun kannalta tärkeään osaan ver-

kostoyhteistyö useiden entisten Perlos Oyj:n alihankkijoina toimineiden muovi- ja 

metalliteollisuusyritysten kanssa. Nanocompin verkostosuhteet vaikuttivat olevan 

suhteellisen pitkäkestoisia ja pysyviä. Siten vaikuttaisi, että Pohjois-Karjalassa on 

ainakin teollisuuden kannalta kohtuullisen hyvät lähtökohdat kasvuyrityksille, jotka 

perustavat toimintansa verkostostaan saataville resursseille. 

 

Alatutkimuskysymys: Missä määrin resurssit ja resurssiverkosto vaikuttavat 
pohjoiskarjalaisten yritysten menestykseen? 
 

Tämän tutkimuksen kohdeyritysten resurssien suhteesta niiden kasvuun voidaan 

päätellä, että resursseilla on merkitystä yritysten kasvun kannalta. Resurssit eivät 

kuitenkaan näyttäisi vaikuttavan itsestään suoraan yrityksen kasvuun, vaan niitä tu-

lee olla sopiva yhdistelmä ja niitä tulee osata käyttää oikein, jotta yritys voisi kasvaa. 

Myös eri resurssien tärkeys vaikutti jossain määrin muuttuvan yrityksen elinkaaren 

mukana. Erityisesti taloudellisten resurssien ja yrittäjän inhimillisen pääoman mer-

kitys vaikutti painottuvan yrityksen perustamisvaiheessa, kun taas myöhemmin pai-

nopiste siirtyi enemmän henkilöstöresurssien suuntaan. Tämän tutkimuksen ha-

vaintojen perusteella resursseilla näyttäisi olevan epäsuora yhteys yrityksen kas-

vuun. Tutkimuksen havainnot tukevat myös verkoston merkitystä erityisesti aloitta-

van yrityksen kasvuun siten, että aloittavan yrityksen on mahdollista saada tarvitse-

mansa resurssit verkostostaan sen sijaan, että se kehittäisi ne alusta saakka itse. 

Kohdeyritysten resursseihin liittyvät menestystekijät on esitetty taulukossa 12. 
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Taulukko 12. Resursseista ja verkostosta syntyvät menestystekijät 
Sitoutunut ja osaava henkilöstö 

Henkilöstöresurssien kustannustehokkuus 

Julkisen kehitysrahoituksen hyödyntäminen 

Yrittäjän kokemus yrityksen toimialalta 

Perustajajoukon monipuolinen, mutta relevantti inhimillinen pääoma 

Resursseihin liittyvä verkostoyhteistyö 

 

Epäsuora vaikutus: Kulttuuri 

 

Pohjoiskarjalaisen kulttuurin vaikutuksesta kohdeyritysten kasvuun oli haastavaa 

löytää selkeitä esimerkkejä. Kulttuuristen tekijöiden yhteyksistä kohdeyritysten kas-

vuun saatiin vain viitteitä. Lähinnä kulttuuri vaikuttaisi yhdistyvän yritysten kasvuun 

yrittäjämäisen asenteen ja yrittäjän kasvuasenteiden kautta. Siten tutkimuksen ha-

vainnot ovat jossain määrin samansuuntaisia kuin Haytonin & al. (2002) havainnot, 

joiden mukaan kulttuuriset tekijät moderoivat ympäristön suhdetta yrittäjyyteen. 

 

Karjalaiseen kulttuuriin assosioidaan Jaatisen (2012) kokoamien tekijöiden mukaan 

sosiaalisuuteen liittyviä ominaisuuksia. Jokivärissä asiakkaiden parissa toimivien 

työntekijöiden sosiaalisia ominaisuuksia arvostettiin jopa ammatillista osaamista 

korkeammalle. Toisaalta Jokivärin toiminta sijoittuu karjalaisen kulttuurialueen si-

sään, jolloin sosiaalinen kyvykkyys voi olla vain eräänlainen perusedellytys alueella 

toimimiselle, eikä niinkään osoita kulttuurin yhteyttä yrityksen kasvuun. Arcusysissä 

mainittiin karjalaisen murteen herättävän asiakkaissa lähtökohtaisesti luottamusta. 

Murteen vaikutusta luotettavuuden tai rehellisyyden kokemukseen ei tässä yhtey-

dessä tutkittu, mutta esimerkiksi myös Jaatinen (2012) mainitsee, että karjalaisiin 

yhdistetään nimenomaan rehellisyys. Siten myös murre voi ihmisten mielissä yhdis-

tyä luotettavuuteen, josta puolestaan voi olla pohjoiskarjalaiselle kasvuyritykselle 

konkreettista hyötyä. Tätä yhteyttä täytyisi kuitenkin tutkia enemmän, jotta pidem-

mälle meneviä johtopäätöksiä olisi mahdollista tehdä. 
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Jaatisen (2012) mainitsema karjalaiseen kulttuuriin luettu valoisa tulevaisuuden 

usko sai tukea ainakin Arcusysin haastatteluaineistosta. Jossain määrin myös Na-

nocompin kokemat vaikeudet ja niistä selviytyminen voivat osoittaa kulttuurista va-

loisaa tulevaisuususkoa. Siten näyttäisi, että karjalaiseen kulttuuriin yhdistetty posi-

tiivinen tulevaisuususko olisi yhteydessä yrittäjämäisen asenteen ylläpitämiseen. 

Ehdotonta tukea väittämälle ei kuitenkaan saatu. 

 

Alatutkimuskysymys: Miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat pohjoiskarjalais-
ten yritysten menestykseen? 

 

Havainnot vaikuttaisivat viittaavan siihen, että kulttuurisilla tekijöillä voi olla vaiku-

tusta kohdeyritysten menestykseen. Kulttuuri näyttäisi vaikuttavan yrittäjämäiseen 

asenteeseen ja yrittäjän kasvuasenteisiin, jotka puolestaan ovat positiivisessa yh-

teydessä yrityksen kasvuun. Koska tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan riittävällä 

varmuudella voitu osoittaa yritysten kasvuun vaikuttavia kulttuurisia tekijöitä, Taulu-

kossa 13 on esitetty ne kulttuuriset tekijät, joiden havaittiin mahdollisesti olevan yh-

teydessä kohdeyritysten kasvuun. 

 

Taulukko 13. Kasvuun mahdollisesti vaikuttavat kulttuuriset tekijät 
Karjalainen sosiaalisuus 

Karjalaisiin assosioitu rehellisyys ja luotettavuus 

Karjalaisten positiivinen tulevaisuususko 

 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Johtopäätöksissä esitetään tutkimustulosten suhde aikaisempaan tietoon ja tutki-

muksen teoreettiseen viitekehykseen. Tutkimuksessa saadut tulokset suhteutetaan 

teoreettisen viitekehyksen perustana olevan Wiklundin & al. (2009) pienyrityksen 

kasvutekijöiden integroivan mallin osatekijöihin. Aiempaan teoriaan suhteuttamisen 

jälkeen nostetaan esille joitakin tämän tutkimuksen käytännön sovellutuksia, joiden 

toivotaan kontribuoivan tutkimuksen alussa esitetyn yhteiskunnallisen ongelman 
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ratkaisuun. Tutkimuksen yhteydessä esiin nousseet jatkotutkimuksen aiheet noste-

taan myös lopuksi esille. 

 

 Tutkimuksen suhde aikaisempaan tietämykseen 

 

Tässä tutkimuksessa havaittiin, että Wiklundin & al. (2009) pienyrityksen kasvuteki-

jöiden integroiva malli pätee myös pohjoiskarjalaisille yrityksille. Siten heidän mal-

linsa yleiskäsitteiden jaon perusteella on mahdollista lähteä tarkemmin analysoi-

maan pohjoiskarjalaisissa kasvuyrityksissä vaikuttavia menestystekijöitä. Tässä tut-

kimuksessa Wiklundin & al. (2009) mallia laajennettiin yrittäjämäisen asenteen 

osalta sisäisellä yrittäjyydellä ja painotettiin verkostoresursseja pienyrityksen kas-

vun lähteenä. Freytagin & Thurikin (2007) ja Haytonin & al. (2002) tutkimusten pe-

rusteella kulttuuri on yhteydessä yrittäjämäiseen asenteeseen ja yrittäjän kasvu-

asenteisiin, josta Wiklundin & al. (2009) malliin lisäykseksi johdettiin myös kulttuuri-

set tekijät. 

 

Tässä tutkimuksessa havaitut yrittäjämäisen asenteen ilmentymät mukailivat Lump-

kinin & Dessin (1996) esittämiä yrittäjämäisen osatekijöitä – Innovatiivisuutta, ris-

kinottokykyä, proaktiivisuutta, kilpailullista aggressiivisuutta ja yrittäjän autonomiaa. 

Tutkimuksen kohdeyritysten innovatiivisuus painottui eri asioihin, kuten FastROI:lla 

tuotekehitykseen, Jokivärillä prosessin kehittämiseen, Arcusysillä kehittymiseen kil-

pailun kautta ja Nanocompilla uudehkon teknologian kaupallisten sovellutusten ke-

hittämiseen. Riskinottokykyä puolestaan osoitti jo pelkän yrityksen perustamisen 

ohella toiminnan jatkaminen vaikeista ajoista ja taloudellisista tappioista huolimatta, 

kuten Arcusysin ja Nanocompin tapauksessa. Riskinottokyvyn yhteys toteutunee-

seen kasvuun konkretisoitui ehkä selvimmin Jokivärin tapauksessa yrityksen alet-

tua kasvaa lähes välittömästi uuden yrittäjän alettua osallistumaan riskipitoisem-

paan liiketoimintaan. Proaktiivisuutta osoitti esimerkiksi kohdeyritysten aktiivinen 

myyntitoiminta, sekä FastROI:n ja Arcusysin ennakointi ja keskittyminen niiden nä-

kemyksen mukaan tulevaisuuden kannalta oikeisiin asiakkaisiin tai teknologioihin. 

Myös kilpailullinen aggressiivisuus konkretisoitui kohdeyrityksissä vahvana myynti-

toimintana, sekä varsinkin Arcusysin tapauksessa markkinaosuuksien valtaaminen 
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aina kun kilpailijat antavat siihen tilaisuuden. Yrittäjien autonomia ilmeni pyrkimyk-

senä välttää ulkopuolisia sijoittajia niiden toimintaa ohjaavan vaikutuksen vuoksi. 

Yrittäjämäisen asenteen havaittiin siis olevan tärkeässä roolissa pohjoiskarjalaisen 

yrityksen tähdätessä kasvuun. Pohjimmiltaan yrityksen kasvu näyttäisi siis lähtevän 

yrittäjästä itsestään. 

 

Sisäinen yrittäjyys Wiklundin & al. (2009) mallin yrittäjämäisen asenteen laajennuk-

sena sai kohdeyrityksistä tukea. Näyttäisi, että yrittäjämäinen asenne on avainase-

massa niiden kasvun kannalta, mutta niissä on onnistuttu myös yleistämään tätä 

asennetta organisaatiossa laajemmin vaikuttavaksi sisäiseksi yrittäjyydeksi. Siten 

sisäinen yrittäjyys on pohjoiskarjalaisille kasvuyrityksille yksi niiden keskeinen me-

nestystekijä. Toisaalta kyseessä on eräänlainen mittakaavaetu, jolloin koko organi-

saation toimiminen kasvua edistävällä tavalla on vaikutuksiltaan moninkertainen 

verrattuna siihen, että vain yrittäjä toimii yrittäjämäisesti. 

 

Yrittäjän kasvuasenteet mukailivat tässä tutkimuksessa Shanen & al. (2003) esittä-

miä yrittäjän motivaatiotekijöitä: Halu saavuttaa, hallintakäsitys, minäpystyvyys, ta-

voitteen asetanta, pyrkimys itsenäisyyteen, intohimo ja draivi. Haluun saavuttaa, eli 

tässä tapauksessa kasvattaa yritystä, yhdistyi myös pyrkimys taloudellisen lisä-

hyödyn saavuttamiseen. Havainto on linjassa Cassarin (2007) kanssa. Hallintakä-

sityksestä nimenomaan sisäisen hallintakäsityksen havaittiin olevan kasvun kan-

nalta tärkeä. Toisaalta esimerkiksi Jokivärissä havaittiin viitteitä minäpystyvyydestä 

urakoiden toteutukseen tarvittavaan henkilöstön rekrytointiin liittyen. Siten yrittäjän 

vahva käsitys omasta vaikuttamiskyvystään vaikuttaisi olevan yhteydessä yrityksen 

kasvuun. Kaikissa kohdeyrityksissä asetettiin kunnianhimoisia tavoitteita ja niiden 

toteutumista seurattiin. Erityisesti Arcusys oli asettanut itselleen kovat kasvutavoit-

teet, mikä toisaalta näkyi myös kohdeyritysjoukossa toteutuneena suurimpana kas-

vuna. Pyrkimyksen itsenäisyyteen havaittiin motivaatiotekijänä olevan jokseenkin 

yhtenevä yrittäjämäiseen asenteeseen kuuluvan autonomian kanssa. Yrittäjien in-

tohimoinen suhde työhön tuli esille Arcusysin ja Nanocompin vaikeiden aikojen koh-

dalla, sekä Arcusysin suhtautumisessa yritysten väliseen kilpailuun. Draiviin Sha-

nen (2003) mukaan sisältyvät kunnianhimo, energisyys ja kestävyys yhdistyivät 
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tässä tutkimuksessa sisukkuudeksi, jota kohdeyrityksissä oli tarvittu erityisesti vai-

keina aikoina, mutta toisaalta myös jatkuvassa kasvun ylläpitämisessä. Kasvu voi 

siten hyvinkin tyrehtyä, ellei yrittäjä aktiivisesti pyri sen ylläpitämiseen. Tämä toi-

saalta vaatii valtaisan määrän energiaa ja juuri sitkeyttä jatkaa vähintään samalla 

energiatasolla pitkän aikaa. Kasvuasenteet osoittautuivat siten kokonaisuutena 

eräänlaiseksi yrittäjää eteenpäin ajavaksi voimaksi, joka Wiklundin & al. (2009) mal-

lin mukaisesti vaikuttaa sekä suoraan yritystä kasvattavasti, että epäsuorasti yrittä-

jämäisen asenteen vahvistumisen kautta. 

 

Walter & al. (2013) mukaan aiempi teoria määrittelee organisaation strategisen so-

pivuuden yrityksen ulkoisen ympäristön sopivuudeksi yrityksen strategiseen orien-

taatioon, organisaatiorakenteeseen ja prosesseihin. Kohdeyritysten strategista so-

pivuutta oli niiden tähänastisen elinkaaren aikana muokattu jatkuvasti. Erityisesti 

Arcusys ja FastROI olivat tehneet suuriakin muutoksia strategiseen orientaatioonsa 

painottamalla kulloinkin parhaassa vedossa olevaa liiketoimintaa ja tarvittaessa 

muuttamalla radikaalimmin yrityksen strategista suuntaa. Varsinkin Arcusysin alku-

vaiheiden strategiset suunnanmuutokset vastaavat Littusen (2000) havaintoja sen 

alkuvaiheen selviytymisestä. Yrityksen ulkoisen ympäristön muutos oli tyypillisesti 

yritysten strategianmuutoksen lähde. Kasvua paremmin palvelevia organisaa-

tiomuutoksia oli tehty ainakin Arcusysissä ja FastROI:ssa. Arcusys erottui muista 

kohdeyrityksistä myös aktiivisena prosessiensa muokkaajana tarkoituksenaan pa-

rantaa strategista sopivuutta. Tutkimuksessa myös Storeyn (1997; 1998) mainit-

sema markkinarakojen hyödyntämisen hyödyllisyys sai tukea. Kokonaisuutena Wik-

lundin & al. (2009) mallin strategisen sopivuuden yhteys yrityksen kasvuun sai tästä 

tutkimuksesta tukea. Ympäristö näyttäisi toimivan strategisen muutoksen alulle pa-

nevana voimana ja yrityksen strateginen sopivuus alatasoineen näyttäisi toimivan 

alustana yrityksen kasvulle. 

 

Erityisesti taloudelliset resurssit olivat kohdeyrityksille tärkeitä niiden alkuvaiheessa, 

mikä on linjassa Cooperin & al. (1994) tutkimuksen kanssa ja toisaalta myös Su-

tarian & Hicksin (2004) esittämän alkuvaiheen rahoituksen ja yritysten perustami-
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sen välisen yhteyden kanssa. Joensuun Tiedepuiston Yrityshautomo oli ainakin jos-

sain määrin edesauttanut FastROI:n, Arcusysin ja Nanocompin alkuvaiheen talou-

dellisten resurssien turvaamista, joten sekin näyttäisi olevan yhteydessä ainakin yri-

tysten alkuvaiheen kasvuun. Myöhemmin yritysten kasvaessa niiden henkilöstöre-

surssit nousivat tärkeäksi menestystekijäksi. Yrittäjän inhimillinen ja sosiaalinen 

pääoma korostui erityisesti yrityksen perustajajoukon sopivassa kokoonpanossa ja 

yrityksen toimialaa koskevassa työkokemuksessa. Työkokemusta korostivat tutki-

muksessaan myös Cooper & al. (1994) Kohdeyrityksiin kesken niiden toiminnan 

tulleet uudet yrittäjät ja ulkopuoliset hallitusjäsenet nähtiin vaikutuksiltaan poikkeuk-

setta positiivisiksi. Ne voitaisiinkin luonteeltaan nähdä – ja tässä tutkimuksessa näh-

tiinkin, yrittäjän inhimillisen ja sosiaalisen pääoman laajentumina. Verkostoresurs-

sien havaittiin puolestaan olevan Morenon & Casillasin (2007) mukaisesti tärkeitä 

erityisesti alkuvaiheessa oleville kasvuyrityksille. Hyödyntämällä verkostoresursse-

jaan aloittavan yrityksen on mahdollista saavuttaa huomattavasti nopeampaa kas-

vua verrattuna siihen, että se käyttäisi aikaa kehittääkseen kaikki tarvitsemansa re-

surssit itse. Vastaavaa on ehdottanut myös Baum (2000). Kohdeyritysten perus-

teella toki havaittiin myös se, että ne käyttävät verkostoresurssejaan myöhemmäs-

säkin vaiheessa, mutta lähinnä ydinliiketoimintaan kuulumattomien tukitoimintojen 

hankkimiseen. Ne myös toteuttivat huomattavan osan toiminnoistaan itse. Resurssit 

vaikuttaisivat edellä esitetyn perusteella olevan Wiklundin & al. (2009) mallin mu-

kaisesti yhteydessä yritysten kasvuun. Eivät kuitenkaan suoraan, vaan epäsuorasti 

mahdollistamalla yrittäjämäisemmän asenteen osatekijöiden (muun muassa inno-

vatiivisuus, riskinotto, proaktiivisuus) mukaista yrityksen kasvua mahdollisimman 

tehokkaasti palvelevaa käyttöä. Resurssien hyödyllisyyden kannalta tärkeintä vai-

kuttaisikin olevan juuri niiden oikeanlainen käyttö suhteessa yrityksen kasvumah-

dollisuuksiin. Toisaalta myös perinteisen make or buy –ajattelun perusteella tehty 

päätös hankkia resursseja verkostosta voi toimia aloittavalle kasvuyritykselle huo-

mattavana kasvun lähteenä. 

 

Kulttuuristen tekijöiden havaittiin Freytagia & Thurikia (2007), sekä Haytonia & al. 

(2002) mukaillen olevan yhteydessä yrittäjämäiseen asenteeseen ja yrittäjän kas-
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vuasenteisiin. Kulttuuristen tekijöiden tarkka määrittely on kuitenkin hyvin haasta-

vaa ja siksi tässä tutkimuksessa päästiin vasta alkuun niiden ja yrittäjään kohdistu-

vien yrityksen kasvuun vaikuttavien tekijöiden yhteyksien määrittelyssä. Kulttuuriset 

tekijät vaikuttaisivat kuitenkin juuri yrittäjämäisen asenteen ja yrittäjän kasvuasen-

teiden kautta olevan jonkinasteisessa yhteydessä myös yrityksen kasvuun. Tästä 

herääkin kysymys, että onko Pohjois-Karjalassa havaittavissa jotakin kulttuurisia 

piirteitä, jotka vahvistavat yksilöiden yrittäjämäistä asennetta tai motivoivat tavoitte-

lemaan kasvua? Toisaalta esimerkiksi Jaatisen (2012) karjalaisen kulttuurin omi-

naispiirteitä käsitelleessä listauksessa sosiaalisuus, rehellisyys ja valoisa tulevai-

suususko olivat yleisesti karjalaisiin yhdistettyjä ominaisuuksia. Erityisesti Arcusysin 

haastattelut osoittivat viitteitä siihen, että näillä tekijöillä voi tosiaan olla vaikutusta 

pohjoiskarjalaisen yrityksen menestykseen. Intuition perusteella kyseiset tekijät 

kyllä vaikuttavat sellaisilta, että niistä voi hyvinkin olla hyötyä ainakin asiakassuhtei-

den aloittamisessa ja kehittämisessä, sekä luotsatessa yritystä yli vaikeiden aiko-

jen. Pohjoiskarjalaisten kulttuuristen tekijöiden yhteyttä liiketoiminnalliseen menes-

tykseen tulisi kuitenkin tutkia vielä tarkemmin erikseen. 

 

Komppula & al. (2004) ovat tutkineet pohjoiskarjalaisten PK- yritysten menestyste-

kijöitä, mutta painotus nimenomaan kasvuyrityksiin näyttäisi puuttuneen. Pasanen 

(2003) puolestaan tutki väitöskirjassaan itäsuomalaisten PK-yritysten menestyste-

kijöitä, mutta tässäkään tutkimuksessa ei ollut painotettu erityisesti kasvuyrityksiä. 

On toisaalta huomattava myös se, että Komppulan & al. (2004) tai Pasasen (2003) 

tutkimuksissa ei tullut juurikaan ilmi yrittäjämäiseen asenteeseen tai yrittäjän kas-

vuasenteisiin liittyviä menestystekijöinä ja strategiseen sopivuuteen liittyviä tekijöitä 

vain hyvin rajallisesti. Heidän tutkimuksistaan näyttäisi siten puuttuvan varsin olen-

nainen osa niistä menestystekijöiden yläkäsitteiden alle luettavista tekijöistä, jotka 

sisältyvät esimerkiksi Wiklundin & al. (2009) malliin. Kuitenkin joitakin Komppulan 

& al. (2004) ja Pasasen (2003) mainitsemia menestystekijöistä tuli myös tässä tut-

kimuksessa esille. Komppulan & al. (2004) tutkimuksessa mainitut myös tässä tut-

kimuksessa ilmenneet kohdeyritysten kasvuun vaikuttaneet tekijät ovat: Henkilös-

tön vahva osaamistaso, henkilöstön hyvä yhteishenki, hyvät henkilökohtaiset myyn-

tityön taidot, henkilöstön hyvinvointi, kilpailijoita parempi tuotteen/palvelun tekninen 
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laatu. Vastaavasti Pasasen (2003) tutkimuksessa mainitut tähän tutkimukseen yh-

teydessä olevat tekijät ovat: Henkilöstön vahva osaaminen, avainhenkilöiden pysy-

vyys, yhteistyökykyinen henkilöstö, hyvät henkilöiden väliset suhteet, yksinkertai-

nen ja joustava organisaatio, korkealaatuiset tuotteet. Siten näyttäisi, että yrittäjän 

merkitystä yrityksen kasvuun ei ole huomioitu pohjoiskarjalaisten tai edes itäsuo-

malaisten yritysten menestystekijöiden tutkimuksessa. 

 

 Tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyys 
 

Yrittäminen on jokseenkin aina positiivinen ilmiö ja yritys luo esimerkiksi työllistämi-

sen kautta hyvinvointia myös ympäristöönsä. Tässä tutkimuksessa juuri työllistä-

vyys oli keskeinen mittari yhtenä yrityksen yhteiskunnallisen arvon osoittajana. 

Tästä fokuksesta nousi myös Pohjois-Karjalasta esiin joitakin poikkeuksellisen hy-

vin menestyneitä yrityksiä. Ne olivat pystyneet viimeisen kolmen vuoden ajan pitä-

mään keskimäärin yli 20 %:n vuotuista työntekijämäärän kasvua ja joillakin tahti 

näytti jopa yhä kiihtyvän. Suhteellisen pienestä koostaan huolimatta ne loivat jatku-

vasti useita uusia työpaikkoja Pohjois-Karjalaan. Vastaavanlaisista yrityksistä ol-

laan tällä hetkellä kiinnostuneita ympäri Suomea. 

 

Tämä tutkimus kontribuoi Pohjois-Karjalan alueella vallitsevan työttömyyden pois-

tamiseen antamalla aloittaville yrittäjille ja toisaalta myös yhteiskunnallisille päättä-

jille esimerkkejä siitä, millaisia asioita tutkimuksen kohteena olleissa kasvuyrityk-

sissä on tehty oikein. Yleisesti ottaen niissä ei ollut tehty mitään ihmetekoja, vaan 

lähinnä määrätietoista ja pitkäjänteistä kasvuun tähtäävää kehittämistä, joka tukeu-

tui niiden vahvuuksiin, sekä aktiivista markkinoilta esiin nousevien mahdollisuuksien 

etsintä- ja hyödyntämistyötä. 

 

Tämän tutkimuksen perusteella aloittelevan kasvuyrittäjän tulisi ensisijaisesti kehit-

tää itseään ja vasta toissijaisesti yrityksensä strategista sopivuutta ympäristöön tai 

yrityksen resursseja. Itsensä kehittämisellä tarkoitetaan ensinnäkin oman yrittäjä-

mäisen asenteen tarkastelua tässä tutkimuksessa esitettyjen dimensioiden (inno-
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vatiivisuus, riskinottokyky, proaktiivisuus, kilpailullinen aggressiivisuus ja autono-

mia) kautta ja sen miettimistä, että onko jossakin osa-alueessa parantamisen varaa. 

Toisekseen sillä tarkoitetaan omien kasvuasenteiden tarkastelua tässä tutkimuk-

sessa läpikäytyjen motivaatiotekijöiden (halu saavuttaa, hallintakäsitys, minäpysty-

vyys, tavoitteenasetanta, halu itsenäisyyteen, intohimo, draivi) kautta. Tämän tutki-

muksen perusteella näyttäisi siltä, että vahvemmat motivaatiotekijät johtavat vah-

vempaan yrityksen kasvuun. Toisaalta yrityksen kasvaessa yrittäjän tulisi pystyä 

yleistämään edellä mainittuja yrittäjämäisen asenteen osatekijöitä laajemmin yrityk-

seensä, jotta se voi säilyä paremmin kasvu-uralla.  

 

Strategista sopivuutta tai resursseja ei aloittelevan kasvuyrittäjän toisaalta sovi 

myöskään väheksyä. Tutkimuksessa havaittiin, että yrityksen kasvu voi suorastaan 

räjähtää käsiin siinä vaiheessa, kun se löytää sopivan tuotteen ja muodostaa ym-

päristöönsä hyvin sopivan strategian. Resurssien kehittäminen puolestaan tarjoaa 

kasvuyrittäjälle sen selkänojan, johon hän yrityksensä kasvun perustaa. Tutkimuk-

sessa tuli ilmi myös se, että pohjoiskarjalaiset kasvuyritykset hyödyntävät melko 

laajalti nimenomaan muita pohjoiskarjalaisia yrityksiä resursseja hankkiessaan. Si-

ten varsinkin kasvuyritysten työllistävyysvaikutusta lisää niiden välillinen vaikutus 

omiin yhteistyökumppaneihinsa. 

 

Yhteiskunnallisille päättäjille tämä tutkimus tarjoaa tietoa niitä tekijöistä, joita kasvu-

yrityksissä arvostetaan ja joihin niiden kasvu perustuu. Vaikka esimerkiksi kulttuuri-

sia tekijöitä ei tässä tutkimuksessa pystytty suoraan yhdistämään kohdeyritysten 

kasvuun, saatiin kuitenkin viitteitä niiden vaikutuksesta yrittäjiin yksilöinä. Toisin sa-

noen kulttuuriset tekijät voivat vaikuttaa yritysten perustamiseen ja toisaalta myös 

yrittäjien halukkuuteen lähteä kasvattamaan yrityksiään. Siten yrittäjyyteen ja yritys-

toiminnan kasvattamiseen kannustavan kulttuurin edistäminen voisi olla yksi avain 

Pohjois-Karjalan työllisyystilanteen parantamiseen. 

 

Toisaalta tutkimuksessa havaittiin, että oppilaitosten ja yritysten välisessä yhteis-

työssä on yhä parantamisen varaa. Yrityksiä pitäisi kannustaa kouluttamaan nuoria 
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työntekijöitä aiempaa enemmän ja toisaalta oppilaitoksia pitäisi rohkaista osallistu-

maan yhteisiin hankkeisiin yritysten kanssa. Jos oppilaitosten ja yritysten välinen 

yhteistyö toimii ja on hedelmällistä Helsingin ohella Tampereella ja Oulussa, niin 

miksei se voisi toimia myös esimerkiksi Joensuussa? Oppilaitokset tarjoavat kasvu-

yrityksille toisaalta myös resursseja, jolloin koulutustarjontaa tulisi fokusoida sellai-

sille toimialoille, joille arvioidaan syntyvän eniten kasvuyrityksiä. 

 

 Jatkotutkimuskohteet 
 

Tässä tutkimuksessa käytetystä kasvuyrityksen kriteeristä johtuen tutkimuksen em-

piirinen aineisto painottui suhteellisen työvoimaintensiivisiin yrityksiin. Siten tämä 

tutkimus ei kovin hyvin tunnistanut pääomavaltaisia yrityksiä, joissa esimerkiksi lii-

kevaihto on voinut kasvaa huomattavasti vaikka henkilöstömäärä onkin kasvanut 

vain hieman. Tämän tyyppisiä yrityksiä olisikin tärkeätä tutkia vielä erikseen. Mah-

dollisesti esimerkiksi henkilömäärän ja liikevaihdon kasvuluvut yhdistävän mittarin 

perusteella tehty kohdeyritysten valinta voisi tuoda uusia näkökulmia myös pohjois-

karjalaisten kasvuyritysten tutkimiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa raapaistiin vasta pohjoiskarjalaisten kasvuyritysten pintaa 

Wiklundin & al. (2009) pienyritysten kasvutekijöiden integroivan mallin mukaisten 

teoreettisten yläkäsitteiden jaottelun mukaisesti. Jaottelu vaikuttaisi tämän tutki-

muksen perusteella olevan kuitenkin oikeansuuntainen, jolloin esiin nousee tarve 

tutkia pohjoiskarjalaisia menestystekijöitä keskittymällä tarkemmin jokaiseen näistä 

edellä mainituista teoreettisista yläkäsitteistä. Esimerkiksi yrittäjämäisen asenteen 

tai yrittäjän kasvuasenteiden suhdetta pohjoiskarjalaisen yrityksen kasvuun voisi 

olla hedelmällistä tutkia tarkemmin. 

 

Tässä tutkimuksessa nousi esille kulttuurin yhteys yrityksen kasvuun. Aiempaan 

teoriatietoon perustuen vaikuttaisi siltä, että kulttuuri voi vaikuttaa yrityksen kasvuun 

lähinnä yrittäjän kautta. Tähän liittyen olisi mahdollista tutkia tarkemmin juuri tätä 

suhdetta tai esimerkiksi pohjoiskarjalaisen kulttuurin vaikutusta uusien yritysten pe-
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rustamiseen. Nimenomaan Pohjois-Karjalassa yrittäjiin vaikuttavia kulttuurisia teki-

jöitä voitaisiin selvittää ja paikallistaa esimerkiksi tekemällä vertailua suhteessa mui-

hin Suomen maakuntiin. 

 

Pohdintaa aiheutti myös kasvuyritykseksi tähtäävän yrityksen perustajajoukon (yrit-

täjäjoukon) oikeanlainen tai sopivin koostumus. Eli missä määrin yksimielisiä perus-

tajajoukon täytyy yrityksensä tulevaisuudesta olla ja vaikuttavatko perustajajoukon 

jäsenten toisistaan poikkeavat osaamistaustat siten positiivisesti vai negatiivisesti 

yrityksen kasvuun? Entä onko tämä vaikutus vakio vai muuttuuko se ajan kuluessa 

ja yrityksen kasvaessa? Toisaalta tähän pohdintaan voisi yhdistää myös uusien 

osakkaiden mukaantulon, sekä ulkopuoliset kasvuyrityksen hallituksen jäsenet. Si-

ten olisi ehkä mahdollista selvittää kasvuyrityksen yrittäjäjoukon osaamisvaatimuk-

sia yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Tätä pohdintaa olisi täysin mahdollista tehdä 

Pohjois-Karjalan lisäksi myös muuallakin tai vaikka koko Suomen laajuisesti. 

 

Alueellisella tasolla tarkasteltuna tuotteiden ja palveluiden kysyntä vaikuttaisi ole-

van yksi tekijä, joka ajaa paikalliset yritykset hakemaan kasvua Pohjois-Karjalan 

ulkopuolelta. Tämä on sinänsä aivan luonnollinen kehityssuunta, mutta herää kysy-

mys, että voisiko tätä pyrkimystä jotenkin tukea paikallisten yritysten tiiviimmällä yh-

teistyöllä. Tässä tutkimuksessa havaittiin kyllä verkostomaista yhteistyötä paikallis-

ten yritysten välillä, mutta tästä yhteistyöstä voisi vielä löytyä alueen yritysten yh-

teistä kilpailukykyä kehittäviä osa-alueita. 

 

Tutkitut yritykset tuntuivat hakevan kasvua Pohjois-Karjalan jälkeen ensisijaisesti 

muualta päin Suomea. Haastatteluissa ei juurikaan tullut esiin laajentuminen Venä-

jälle. Pohjois-Karjalan näkökulmasta esimerkiksi miljoonakaupunki Pietari on kui-

tenkin Helsinkiä lähempänä, joten ainakin markkina-alueena sen luulisi houkuttele-

van nykyistä enemmän. Etenkin viimeaikaisten poliittisten tapahtumien valossa 

tässä voi kuitenkin olla kyse monimutkaisemmasta suhteesta, johon historia ja kult-

tuuri vaikuttavat käytännön asioita enemmän. Mahdollisia esteitä, asenteita ja hyö-

dyllisten yritysten/julkisten toimijoiden välisten yhteistyökuvioiden muodostamis-

mahdollisuuksia voisi olla kuitenkin hyödyllistä selvittää tarkemmin. 
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Tämän tutkimuksen sivutuotteena nousivat esille epämääräiset puutteet paikallisten 

yritysten ja oppilaitosten kehitysyhteistyössä. Oppilaitoksilla on ilmeisesti jonkinas-

teisia yrityshautomoita ja yrittäjyyteen perehdyttäviä kursseja on ainakin auttavasti 

tarjolla. Esimerkiksi Tampereella ja Oulussa toimivan Demolan tai Aalto-yliopiston 

teknillisen korkeakoulun yhteydessä toimivan Aalto Start-Up Centerin kaltainen yh-

teistyö vaikuttaa kuitenkin olevan esimerkiksi Joensuussa yliopiston ja ammattikor-

keakoulun monitieteisyydestä huolimatta melko vähäistä. Syitä vähäiseen yhteis-

työhön ja keinoja niiden poistamiseksi voisi olla maakunnallisen kehityksen kan-

nalta hyödyllistä tutkia. 

 

6 YHTEENVETO 
 

Pohjois-Karjalan talouskasvu ja työllisyys ovat jo pidemmän aikaa olleet suoma-

laista keskitasoa heikompia. Kuten Suomessa laajemminkin, myös Pohjois-Karja-

lassa katse on kääntynyt kohti kasvuyrityksiä. Niiden toivotaan nostavan Suomi 

taantuman kourista ja parhaassa tapauksessa luovan Nokian kaltaisia menestysta-

rinoita. Itäsuomalaisia ja pohjoiskarjalaisia PK-yrityksiä ja niiden menestystekijöitä 

on kyllä tutkittu, mutta nimenomaan kasvuyrityksiin keskittyneitä tutkimuksia ei ai-

nakaan tätä tutkimusta tehtäessä tullut vastaan. Siten pohjoiskarjalaisten kasvuyri-

tysten tutkimuksessa näyttäisi olevan laajalti tietotarpeita. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa menestyvissä pohjoiskarjalaisissa 

yrityksissä vaikuttavia menestystekijöitä. Tavoite oli osoittaa kasvuyrityksille yhtei-

siä menestystekijöitä ja luoda pohjaa myöhemmille pohjoiskarjalaisia kasvuyrityksiä 

käsitteleville tutkimuksille. Tällä tutkimuksella pyrittiin antamaan myös yhteiskunnal-

linen kontribuutio helpottamaan myöhempien pohjoiskarjalaisia kasvuyrityksiä kos-

kevien tutkimusten suuntaamista oikeisiin asioihin. Tästä tutkimuksesta toivotaan 

koituvan yhtä lailla hyötyä myös aloittaville kasvuyrittäjille ja miksei myös yrittäjille 

yleensäkin. 
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Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen perustan muodosti Wiklundin & al. (2009) 

pienyrityksen kasvutekijöiden integroiva malli. Mallin mukaan yrityksen kasvuun vai-

kuttavat suoraan seuraavat tekijät: Yrittäjämäinen asenne, yrittäjän kasvuasenteet, 

sekä ympäristö ja yrityksen strateginen sopivuus ympäristöönsä. Näistä yrittäjän 

kasvuasenteet, sekä ympäristö ja yrityksen strateginen sopivuus vaikuttavat kas-

vuun myös epäsuorasti yrittäjämäisen asenteen kautta. Yrityksen resurssit puoles-

taan vaikuttavat vain epäsuorasti yrittäjämäisen asenteen vahvistumisen kautta. 

Wiklundin & al. (2009) mallia laajennettiin tässä tutkimuksessa kulttuurisilla teki-

jöillä, joiden oletettiin aiemman teoriatiedon perusteella vaikuttavan yrityksen kas-

vuun vain epäsuorasti yrittäjämäisen asenteen ja yrittäjän kasvuasenteiden kautta. 

Toinen mallin laajennus koski sisäistä yrittäjyyttä, jolla yrittäjämäisen asenteen 

mahdolliset positiiviset vaikutukset nostettiin laajempaan organisaation kontekstiin. 

Kulttuurin ja sisäisen yrittäjyyden avulla tehtyjen laajennusten lisäksi resurssien tar-

kastelussa asetettiin erityistä painoa verkostolle resurssien lähteenä. Teoreettisen 

viitekehyksen sisältämät käsitteet määriteltiin taustateorian avulla yksitellen tutki-

muksen käsitepohjan selkeyttämiseksi. 

 

Tutkimusmenetelmänä oli teemahaastatteluista muodostettujen yritysnarratiivien 

analyysi. Tutkimuksen kohdeyritykset olivat FastROI Oy, Jokiväri Oy, Arcusys Oy 

ja Nanocomp Oy. FastROI:ta lukuunottamatta näistä jokaisesta haastateltiin kolme 

ylimpään johtoon kuuluvaa avainhenkilöä, joista suurin osa oli samalla myös omis-

tajia. Haastateltavia pyydettiin kertomaan omin sanoin yritystensä tähänastisista ke-

hityspoluista, sekä nostamaan esille heidän mielestään yrityksen menestyksen kan-

nalta tärkeimpiä tekijöitä. Aineiston keruun oletuksena oli, että useampaa edustajaa 

haastattelemalla aineistosta saadaan kunkin kohdeyrityksen osalta kattavampi ja 

mahdollisimman lähelle todellisuutta. Yritysten edustajien haastatteluista muodos-

tettiin kullekin yritykselle oma yritysnarratiivi, joista pyrittiin löytämään lisää niiden 

menestystekijöitä. 

 

Yritysnarratiiveja analysoitiin teoreettisen viitekehyksen kautta pyrkimyksenä löytää 

sen osien mukaisia menestystekijöitä. Analyysin lopuksi havaitut menestystekijät 

koottiin teoreettisen viitekehyksen mukaisiin osiin ja vastattiin tutkimuksen alussa 



120 
 

esitettyyn tutkimuskysymykseen, sekä sitä teoreettisen viitekehyksen eri käsitteiden 

kautta tukeviin alatutkimuskysymyksiin. 

 

Kohdeyritysten kasvun kannalta keskeisimmäksi menestystekijäksi havaittiin teo-

reettisen viitekehyksen mukaisesti yrittäjämäinen asenne. Yrittäjän kasvuasenteet, 

yrityksen strateginen sopivuus ympäristöönsä ja yrityksen resurssit havaittiin myös 

tärkeiksi, mutta ei aivan yhtä keskeiseksi tekijäksi kuin yrittäjämäinen asenne. Nii-

den vaikutus yritysten kasvuun oli pääasiassa epäsuoraa. Kulttuuristen tekijöiden 

vaikutusta kasvuun ei pystytty yksiselitteisesti osoittamaan, mutta viitteitä sen epä-

suorasta yrittäjän kautta tapahtuvasta vaikutuksesta oli kuitenkin havaittavissa. Sen 

sijaan sisäinen yrittäjyys yrittäjämäisen asenteen laajennuksena sopi kohdeyrityk-

siin hyvin. Niissä oli pyritty ja osin onnistuttukin laajentamaan yksilön yrittäjämäistä 

asennetta organisaation laajuudelle. Kohdeyritysten havaittiin hyödyntävän verkos-

tojaan, joskin niitä voisi hyödyntää laajemminkin. 

 

Jatkotutkimusaiheita nousi esiin muutamia. Lyhyesti mainittuna ne koskivat uutta 

henkilöstömäärän ja taloudellisten kriteerien perusteella valittujen kohdeyritysten 

tutkimusta, tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen käsitteitä yksitellen käsit-

televiä tutkimuksia, tarkempaa kulttuurin ja yrityksen kasvun välistä yhteyttä selvit-

tävää tutkimusta, yrityksen perustajajoukon koostumuksen merkitystä koskevaa tut-

kimusta, verkostoyhteistyön kehittämisalueiden tutkimusta, Venäjänkaupan kasvu-

mahdollisuuksien tutkimusta, sekä tutkimusta koskien Pohjois-Karjalan ilmeisesti 

suhteellisen hedelmätöntä yritys-oppilaitosyhteistyötä. 
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Liite 1: Saatekirje haastateltaville 

 

Pro gradu –tutkimus: Pohjoiskarjalaisen kasvuyrityksen menestystekijät 

 

Arvoisa tutkimukseen osallistuja, 

 

ennen varsinaista haastattelua pyydän teitä käyttämään hetken aikaa siihen 
valmistautumiseen. Haastattelun onnistumiseksi olisi tärkeää, että haastateltavalla on 
etukäteen muodostettuna käsitys haastattelun kohteena olevasta aihepiiristä. Korostaisin 
vielä, että tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nimenomaan kunkin haastateltavan omasta 
käsityksestä yritykseen ja sen kehityskulkuun liittyen, eikä siten ole olemassa oikeita tai 
vääriä vastauksia. Koska samasta yrityksestä haastatellaan useampia henkilöitä, on 
toivottavaa että jokainen valmistautuu itsenäisesti. 

 

Kysymykset pohdittavaksi ennen haastattelua: 

- Muistelkaa yrityksenne kehityskulkua ja siihen liittyviä tapahtumia tähän saakka. 
Pyrkikää luomaan mielessänne kertomus yrityksen kehityspolulla olleista 
mielestänne merkityksellisistä asioista tähän saakka. Pohtikaa myös, onko yrityksen 
historiasta erotettavissa selkeitä käännekohtia tai tietyntyyppisiä ajanjaksoja, jotka 
ovat jääneet mieleen. 

- Kuvailkaa tekijöitä jotka ovat mielestänne erityisesti vaikuttaneet yrityksenne 
menestykseen ja selviytymiseen tähän saakka? Tekijät voivat olla käytännössä mitä 
tahansa henkilökohtaisista ominaisuuksista liikeideaan, työntekijöihin tai 
ulkopuolisiin tahoihin. 

- Pyrkikää myös tunnistamaan erityisesti pohjoiskarjalaiseen toimintaympäristöön 
liittyviä tekijöitä, jotka ovat olleet vaikuttamassa yrityksenne kasvuun myönteisesti 
tai haitallisesti. 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Jani Ruotsalainen 



Liite 2: Haastattelun teemat 

 

Pro gradu –tutkimus: Pohjoiskarjalaisen kasvuyrityksen menestystekijät 

 

Teemat haastatteluun: 

 

- Tutkimuksen taustoitus 
 

- Yrityksen taustoitus (liiketoiminnan kohde, toimintaympäristö, ym.)? 
 

- Yrityksen kehityspolku 
o Yrityksen perustamista edeltävä aika 
o Yrityksen perustamisen aika ja toiminnan alkuaika 
o Toiminnan kehittyminen (ylämäet, alamäet?) 
o Nykypäivä 
o Näkemys tulevaisuudesta 

 
- Merkitykselliset tekijät menestyksen takana 

o Yrityksen sisäiset tekijät 
o Ulkoiset tekijät 
o Toimintaympäristö/toiminta-alue ja alueelliset toimijat 

 
- Yrityksen kasvuun vaikuttaneet erityisen haasteelliset tai haitalliset tekijät 


