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ALKUSANAT
Suomalaisissa pk-yrityksissä on kokemukseni mukaan runsaasti potentiaalia
kehittyä ja kasvaa keskisuuriksi ja jopa kansainvälisiksi vientiyrityksiksi. Näin
kuitenkin tapahtuu vain muutaman prosentin kohdalla. Tavallisemmaksi ratkaisuksi
näyttää muodostuneen yrityksen myynti heti, kun siihen yrityksen kehitysvaiheessa
tulee mahdollisuus. Toinen kehityspolku näyttäisi olevan stagnaatiovaihe, kun
omistajaa tyydyttävä elintaso on saavutettu.
Nämä havaintoni kolmen vuosikymmenen yritysjohtajauralta ja turhautumiseni
havaitun potentiaalin ja resurssien vajaakäytöstä tai suoranaisesta tuhlaamisesta
ovat saaneet pohtimaan ilmiön syitä ja taustoja.
Niinpä huomattuani Lappeenrannan teknillisen yliopiston järjestävän yrittäjyyden
DI-kurssin, näin mahdollisuuden päivittää teoreettista osaamistani ja aloittaa
kasvuun liittyvän kysymykseni tutkimista.
Yrittäjyyden kurssi osoittautui sekä ryhmältään että kursseiltaan erinomaiseksi
johdannoksi tähän tutkimukseen, mistä merkittävä ansio lankeaa opettajiemme
korkeatasoiselle opetuspanokselle sekä välittömän keskusteluilmapiirin luomiselle.
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1. JOHDANTO
Työn tausta
Suomen kansantalous on ollut tutkimuksen tekohetkellä taantumassa tai nollakasvun tilassa lähes vuosikymmenen, mikä johtui kansainvälisen finanssikriisin syventämän maailmantalouden heikon kehityksen sekä maamme elinkeinorakenteen
muutoksen samanaikaisuudesta. Pitkä matalasuhdanteen jakso heikensi kansantalouden kestokykyä, jota rasittivat myös ikärakenteen muutos sekä suureksi noussut
ja pitkään jatkunut työttömyyskehitys.
Kansainvälinen tutkimus ja myös kansallinen empiria tukevat ajatusta, että pk-yritykset luovat pääosan uusista työpaikoista. Suomen Yrittäjien tekemän selvityksen
(Suomen Yrittäjät – hyvä työnantaja, 2016) mukaan vuosina 2001–2012 luotiin pkyrityksiin 101722 uutta työpaikkaa, joista alle 50 hengen yritysten osuus oli 79024
työpaikkaa. Samana ajanjaksona suuryritysten työpaikat lisääntyivät vain vajaalla
kymmenesosalla eli 7164 työpaikalla. Tämän kehityksen vuoksi on ymmärrettävää,
että kiinnostus pk-yritysten ja yrittämisen edellytyksiin on lisääntynyt niin yhteiskunnallisen päätöksenteon, elinkeinoelämän järjestöjen ja organisaatioiden kuin
myös koulutuksen ja opetuksen piirissä. Toimenpideohjelmia on laadittu ja ryhdytty toteuttamaan EU-komission tasolta aina kansalliselle, alueelliselle ja kuntien
tasolle.
On kuitenkin merkille pantavaa, että pk-yritysten työllisyyttä ja työpaikkoja lisäävä
vaikutus on syntynyt suurelta osin kotimarkkinoiden avulla, sillä pk-yritysten ulkomaankauppa on pysynyt hyvin stabiilina (Suomen Tulli, 2016, s. 6). Kotimarkkinoiden koko asettaa kuitenkin yritysten kehittymiselle ja kasvulle rajat, joita tulisi
saada laajennettua kansainvälisille markkinoille niin yrityksen itsensä kuin kansantaloudenkin vahvistamiseksi. Tällaisella kehityksellä olisi myönteisiä vaikutuksia
työllisyyteen, kansantalouden tasapainoon, elinkeinorakenteen monipuolistumiseen, tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan sekä kilpailukyvyn paranemiseen. Miksi
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näin ei tapahdu, on tärkeä ja runsaasti tutkittu kysymys, johon tämänkin työn tavoite
on tuoda lisävalaistusta.
Taustaa tälle pohdinnalle antaa oma, vuodesta 1985 alkanut ura yritysten johtotehtävissä, joissa olen tehnyt tiivistä yhteistyötä suomalaisten pk-yritysten kanssa. Ne
ovat pääosin edustaneet valmistavia yrityksiä, joiden kanssa olen pyrkinyt luomaan
yhteistyösuhteita joko tuotteiden edelleen markkinoimiseksi tai osana alihankintaverkostoa. Yleinen työkokemukseeni perustuva havaintoni on ollut yrittäjien haluttomuus kehittää yritystään kasvuhakuisesti, vaikka kasvuun liittyvät riskit olisi yhdessä saatu hallintaan. Koska tiedän, ettei kasvuhaluttomuudelle ole yksiselitteistä
vastausta eivätkä kyselytutkimusten esiintuomat ongelmat aina ole niitä todellisia
kasvun esteitä, haluan aloittaa asian selvittämisen ymmärtääkseni kasvuhaluttomuutta. Tämän jälkeen olisi mahdollisuus tutkia pk-yritysten kasvun edellytyksiä
ja vaihtoehtoisia kansainvälistymisen polkuja.

Tavoitteet ja rajaus
Työn tavoitteena on selvittää pk-yritysten kasvuhaluttomuuden taustalla vaikuttavia tekijöitä sekä niihin mahdollisesti johtaneita syitä.
Työssä käytetään pk-yrityksen kasvun viitekehystä (Tornikoski, E. Saarakkala, M.,
Varamäki, E., ja Kohtamäki, M., 2011, s. 16), joka jakaa pk-yrityksen kasvun neljään vaiheeseen: 1. Kasvuhalu ja -kyky, 2. Kasvustrategiat, 3. Kasvunhallinta ja 4.
Menestys. Tämä työ rajataan käsittelemään viitekehyksen ensimmäistä vaihetta:
pk-yrityksen kasvuhalua ja kasvukykyä. Tämä vaihe sisältää analyysit yrittäjästä,
yrityksestä, sen toimintaympäristöstä sekä kasvun esteistä.
Tutkittavat yritykset rajataan koskemaan 2–50 henkilöä työllistäviä yrityksiä
Kanta-Hämeen maakunnan alueella. Toimialoista rajataan pois alkutuotanto sekä
maatalousyritykset ja -yrittäjät sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Näiden rajausten
tavoitteena on muodostaa kohderyhmästä liiketoiminta-ajatuksiltaan ja -ympäris-
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töltään yhtenäinen yritysjoukko yrittäjän kasvuhalukkuuden tutkimiseksi. Alueellisella rajauksella pyritään parantamaan vertailtavuutta liiketoimintaympäristön ja
suhdanteiden yhdenmukaisuuden suhteen.

Tutkimuksen toteutus
Aiheen tutkimiseksi suoritettiin kirjallisuusselvitys yrittäjyyden, yrittäjän ja kasvun
käsitteistä sekä niiden suhteesta toisiinsa. Yrittäjyyden ja yrittäjän käsitettä selvitettiin, jotta voidaan määritellä, mitä niillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa. Tämä
on tälle tutkimukselle olennainen määrittely, koska pk-yritysten kasvuhalukkuuteen
vaikuttaa merkittävästi omistajajohtajan henkilökohtainen ymmärrys yrittäjyydestä
sekä siitä luodut käsitykset, asenteet sekä aikomukset. Niitä tarkasteltiin, jotta ymmärretään, kuinka ne vaikuttavat yksilön todelliseen käyttäytymiseen.
Vastaavasti selvitettiin kasvun käsitettä, jotta voitiin määritellä, mitä kasvulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa. Koska kasvua voidaan tutkia eri lähtökohdista, tarkasteltiin kirjallisuuden ja teorian pohjalta sen ilmenemismuotoja, toimijoita sekä
mittareita sekä sen suhdetta yrittäjyyteen.
Tutkimuksen empiria toteutettiin verkkokyselyllä Hämeen Yrittäjien jäsenkunnan
joukosta edellä mainituin rajauksin valitussa ryhmässä ja tulokset analysoitiin tilastollisesti frekvenssi-, korrelaatio-, regressio- sekä faktorianalyyseilla. Vertailuaineistona käytettiin Tilastokeskuksen, Yrittäjäbarometrin ja Asiakastiedon antamia
alueellisia tilasto- ja yritystietoja.
Tutkimusaineistosta tehtyjä havaintoja tarkasteltiin vertailuaineiston suhteen ja arvioitiin teorian pohjalta muodostettuja hypoteeseja vasten. Näiden tutkimusten ja
arviointien jälkeen punnittiin saavutettua tulosta sekä pääteltiin työn tulosten merkittävyyttä, kattavuutta sekä hyödyllisyyttä.
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Raportin rakenne
Laadittu opinnäytetyö koostuu kuudesta luvusta sekä lähdeluettelosta. Johdanto-osa
esittelee tutkimusaiheen taustan sekä tehtävän tutkimuksen, siinä käytettävät käsitteet, metodit sekä rakenteen.
Toisessa luvussa, Yrittäjyys- ja kasvuteoriat, kuvataan tutkimusaiheeseen liittyvää
teoriakirjallisuutta. Tarkastelu aloitetaan yrittäjyyden ja yrittäjän käsitteistä sekä
niihin liittyvistä teorioista. Selvitetään, miten kirjallisuudessa on käsitelty intentioiden ja käyttäytymisen välisiä suhteita ja innovaatioiden vaikutusta kasvuun, ja päädytään kasvu- ja kasvuhalukkuutta käsitteleviin tutkimuksiin ja teorioihin. Teoriatarkastelun perusteella luodaan tutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ja väittämät.
Kolmannessa luvussa, Tutkimuksen toteutus ja metodit, esitellään käytettävät tutkimusmenetelmät. Ensin kuvataan kyselytutkimusta tutkimusmenetelmänä ja kerrotaan sen käyttömahdollisuudet sekä tutkimuksiin liittyvät rajaukset. Seuraavaksi
esitellään tutkimuksen kohderyhmä, suoritettava verkkokyselytutkimus sekä tulosten tilastollinen käsittely faktorianalyysillä.
Neljännessä luvussa, Tulokset ja niiden arviointi, kuvataan analyysit ja niiden tulokset, tuodaan esiin tehdyt havainnot ja arvioidaan niiden merkitystä ja vaikutuksia
tutkimuskysymyksiin.
Viidennessä luvussa tarkastellaan kriittisesti tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.
Kuudennessa luvussa, Yhteenveto ja johtopäätökset, luodaan katsaus opinnäytetyön keskeisiin tuloksiin ja arvioidaan niitä kriittisesti teoreettista viitekehystä vasten sekä niiden suhdetta asetettuihin tutkimuskysymyksiin.
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Lisäksi arvioidaan, mitä mahdollista kattavuutta ja hyötyä tuloksista voisi olla ja
minkälaisia lisäkysymyksiä tutkimus toi esiin. Tässä luvussa tekijä pyrkii myös tuomaan esille aiheeseen liittyviä jatkotutkimussuuntia ja -tarpeita, joihin hän olisi
myös omalta osaltaan halukas tarttumaan jatko-opintojen puitteissa.

15

2. YRITTÄJYYS- JA KASVUTEORIAT
2.1. Yrittäjyys ja yrittäjä kirjallisuudessa
Cantillion (1755) mukaan taloudessa toimi kolme keskeistä komponenttia: maanomistajat, työntekijät sekä yrittäjä (entrepreneur). Maanomistaja ja työntekijä luovuttavat panoksensa, maan ja työvoimansa, ennalta sovittua korvausta vastaan. Sen
sijaan yrittäjä, joka yhdistää nämä panokset toiminnassaan, ei voi olla varma tulostaan, koska se on riippuvainen tekijöistä, joita hän ei voi hallita, kuten markkinat.
Jean-Babtiste Say (1803) määritteli yrittäjän kapeammin ja kiinnitti huomiota yrittäjän kykyyn sopeuttaa tuotannontekijöiden kokoonpano, yhdistely sekä koordinaatio vallitseviin olosuhteisiin. Tämän määritelmän mukaan yrittäjällä tulee olla Sayn
määrittelemiä kykyjä ja taitoja, jotta hän kykenee tehokkaasti ohjaamaan kaikkia
tuotannontekijöitä.
1900-luvun alkuun mennessä ns. uusklassinen koulukunta (erityisesti Leon Walras,
1900 ja Alfred Marshall, 1920) oli kehittänyt talousteoriaa (markkinatalous), joka
perustui markkinoiden tasapainoon ja hinnan keskeiseen rooliin tasapainon ylläpitäjänä. Yrittäjällä ja uusilla tuotteilla ja tekniikoilla ei nähty olevan siinä roolia,
vaan tasapainoa pidettiin yllä säätelemällä tarjontaa kysynnän mukaan. Klassinen
koulukunta ja siinä Itävallan koulukunta vastustivat ajatusta yrittäjän olemattomasta roolista. Tämän koulukunnan edustaja, Joseph Schumpeter, esitti (1943, s.
82–83), että vanhat vakiintuneet menetelmät ja liiketoiminnat eivät uusiudu ennen
kuin uudet keksinnöt ja uusi liiketoiminta tuhoavat ne. Tätä hän kutsui luovaksi
tuhoksi, jonka toteutumisesta yrittäjät vastaavat perustamalla uusia yrityksiä voidakseen soveltaa näitä uusia keksintöjä. Schumpeter väitti (1934), että innovaatiot,
jotka hän määritteli keksintöjen hyödyntämisenä uuden kaupallisen tuotteen tai palvelun luomiseksi, olivat avainsysäys uuden kysynnän ja siten vaurauden luomisessa. Siksi on tehtävä ero tällaisen innovoivan yrittäjän ja muiden vain yritystoimintaa harjoittavien henkilöiden välillä, koska nämä innovatiiviset yrittäjät ovat
avain vaurauden luomiseen ja leviämiseen markkinataloudessa.
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Schumpeterin ajatusta kehitti eteenpäin Harvey Leibenstein (1968, s. 72–83) erottamalla yrittäjätoiminnassa kaksi mallia; toinen, jossa yrittäjä tekee tuote-, prosessitai palveluinnovaation ja tuo sen markkinoille ja toinen, joka perustaa ja hoitaa tavanomaisiin menetelmiin perustuvaa liiketoimintaa. Davidsson et al. (2006, s.27)
määrittelivät yrittäjyyden pitkälti Schumpeterin (1934) mukaisesti ”uudeksi taloudelliseksi toiminnaksi”, jolla he tarkoittivat toimintaa, joka on sisäisesti uutta yritykselle ja joka muuttaa markkinoiden tuote- tai palvelutarjontaa. Kun yritys saa
kasvua aikaan uusien toimintojen kehittämisen tuloksena, se heijastaa yrittäjyyttä
yrityksessä. Uusien tuotteiden ja palveluiden tuominen markkinoille aiheuttaa
niissä epäjatkuvuutta, lisää häiriöitä ja epävarmuutta. Ne, jotka saavat tämän aikaan, kasvavat muita nopeammin (Tushman, M.L., Andersson, P., 1986, s. 439–
465). Havaitun mahdollisuuden kasvupotentiaalin määrittelee sen laatu, muutoksen
radikaalius suhteessa vallitsevaan markkinaan ja kuinka voimakkaan suhteellisen
edun se tuottaa.
Penrose (1959) esitti, että orgaanisesti kasvavat yritykset kykenevät havaitsemaan
syntyviä kasvumahdollisuuksia ja yhdistämään resurssit uudella tavalla hyödyntääkseen nämä mahdollisuudet. ”Yrittäjyysresurssit” (yrittäjyyskyvyt) ovat keskeisiä orgaanisen kasvun aikaansaamisessa. Yritysostoin hankittu kasvu on toisenlainen prosessi.
Scott Shane määrittelee yrittäjyyden toiminnaksi, jossa mahdollisuudet havaitaan,
arvioidaan ja hyödynnetään uusien tuotteiden ja palveluiden, organisoinnin, markkinoiden, prosessien tai raaka-aineiden käytön kehittämiseksi yhdistämällä niitä tavoilla, joita aikaisemmin ei ole käytetty (Shane, S., 2003, s. 4, viitaten
Venkataraman, 1997; Shane ja Venkataraman, 2000). Shanen esittämä yrittäjyyden
määritelmä ja sen perusteella esitettävä yrittäjyyden teoreettinen kehys sisältää
useita edellytyksiä, rajauksia ja oletuksia (Shane, S., 2003, s.6–8).
Ensimmäinen oletus on, että yrittäjyyden edellyttämiä mahdollisuuksia on olemassa, jotta yrittäjän on mahdollista luoda tavoitelähtöinen keinovalikoima tuoton
synnyttämiseksi. Shanen mukaan tällaisen mahdollisuuden on oltava todellinen
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eikä vain yrittäjän mielessä oleva idea. Siten yrittäjyys ei ole yksilöllinen ominaisuus, vaan kyky reagoida tuottoa synnyttävien mahdollisuuksien hyödyntämiseen.
Toinen oletus onkin ihmisten väliset eroavaisuudet. Yrittäjyys edellyttää joko pääsyä informaatioon ennen muita tai erityistä kykyä havaita saatavilla olevasta informaatiosta hyödynnettävä mahdollisuus. Lisäksi yrittäjyys edellyttää päätöstä ryhtyä
toimenpiteisiin, koska mahdollisuuteen ei sisälly toimijaa. Osa toimintaympäristön
vaikutuksia painottavista tutkijoista (Aldrich, 1990; Carroll ja Hannan, 2000) näkevät ilmaantuvien mahdollisuuksien johtavan vääjäämättä niiden hyödyntämiseen.
Shanen näkemyksen mukaan siihen tarvitaan aina päätös toimia: siksi ihmisten välisillä eroilla halukkuudessa tai kyvyssä toimia on vaikutuksensa yrittäjyyden prosessissa. (Shane, S., 2003, s.6–7)
Kolmas edellytys ja oletus on riskinottokyky. Yrittäjyyden mahdollisuuksien hyödyntäminen on lähtökohtaisesti epävarmaa ja edellyttää päätöksen tekemistä epätäydellisen informaation varassa siitä, ryhtyäkö hyödyntämään mahdollisuutta ja
tuottaako se voittoa vai tappiota. Yrittäjyys edellyttää kykyä jatkuvasti elää ja toimia epävarmuuden tilassa, mikä vaatii siihen lähtevältä kykyä riskinottoon. (Shane,
S., 2003, s. 7)
Neljäntenä edellytyksenä on yrittäjyysprosessin organisointi. Se voi tapahtua joko
perustamalla uusyritys tai käyttämällä muita markkinamekanismeja. Riippumatta
käytetystä muodosta on yrittäjän luotava uudenlainen tapa organisoida mahdollisuuden hyödyntäminen, jotta se tuottaisi voittoa. (Shane, S., 2003, s.7–8)
Viidentenä yrittäjämäisen prosessin edellytyksenä on jonkin muotoinen innovaatio.
Shane ei määrittele innovaatiota Schumpeterin (1934) esittämäksi läpimurtoinnovaatioksi, joka johtaa luovan tuhon prosessiin, vaan pienimuotoisemmaksi kehittämiseksi tai innovaatioksi kuten toimintamallin, sijainnin, raaka-aineen, prosessin
tai mielikuvan muutokseksi. Tämä innovaatiokäsite on lähempänä Kirznerin (1997,
s. 60–85) kuin Schumpeterin (1934) käsitystä yrittäjämäisistä mahdollisuuksista.
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Näkökulmasta riippumatta yrittäjämäinen prosessi edellyttää jo määritelmän mukaan innovaatiota, sillä pelkästään resurssien uudelleen järjestäminen mahdollisuuden hyödyntämiseksi vaatii jonkinasteista innovaatiota. (Shane, S., 2003, s.8)
Shanen yrittäjyyden teoriakehys tekee myös rajauksia olettamuksiin (Shane, S.,
2003, s.8–9). Ensinnäkin hän ei näe uusyritystä ainoana yrittäjämäisen toiminnan
organisoinnin muotona, vaan se voi tapahtua myös jo edellä mainittuja markkinamekanismeja käyttäen. Ne voivat olla joissakin tapauksissa jopa perustellumpia
kuin juridinen yhtiömuoto (Amit, Glosten ja Muller, 1993, s. 815–834; Casson,
1992; Shane ja Venkataraman, 2000). Toiseksi teoriakehys ei oleta, että yrittäjyysprosessin toteuttaisi vain yksi yksilö. Toimintaan katsotaan voivan osallistua erilaisissa rooleissa useita henkilöitä prosessin eri vaiheissa. Tämä lähestymistapa vapauttaa teorian henkilökeskeisestä ajattelusta ja vain tiettyjen henkilötyyppien tarkastelusta yrittäjyyden toteuttajana ja toimijana. Kolmanneksi, menestystä ei pidetä
edellytyksenä yrittäjyydelle, koska todellisuudessa menestys on harvinaisempaa
kuin epäonnistuminen ja toiminnan lopettaminen. Neljänneksi esitetään, että yrittäjämäisen toiminnan eri vaiheet ovat riippumattomia toisistaan eivätkä vaiheet selitä muita vaiheita.

Kuvio 1: Yrittäjyysprosessi, Scott Shane
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Shanen (2004, s.4–11) yrittäjyyden teorian keskeinen oletus on, että yrittäjyys voidaan selittää yrittäjämäisten yksilöiden ja arvoa tuottavien mahdollisuuksien verkostona, jonka avulla voidaan ymmärtää yrittäjämäisen toiminnan eri prosesseja;
mahdollisuuksien havaitseminen ja hyödyntäminen, raaka-aineiden hankinta, yrittäjyysstrategiat ja toiminnan organisointi. Teoriakehyksen esittäminen edellyttää
poikkitieteellistä lähestymistapaa, johon psykologia, sosiologia ja taloustieteet antavat oman tarkastelukulmansa, mutta mikään niistä ei yksin kykene täysin selittämään ilmiötä. Toisaalta voidaan sanoa, että yrittäminen on taipumusta ja kykyä valita oma tiensä elämässä sen sijaan, että seuraisi valmiiksi määriteltyä polkua joko
perinteen, sosiaalisen paineen, mahdollisuuksien havaitsemisen tai ilmeisten taitojen puutteen vuoksi. Jos ei pysty tai halua havaita tai seurata toisenlaisia, uusia
suuntia, se heikentää olennaisesti kaikenlaista yrittämisen kunnianhimoa.
Cantillionin (1755) mukaan yrittäjä hakee yrittäjätuottoa ennemmin päätöksenteon
ja riskinoton kautta kuin turvautumalla perinteisiin yleisesti käytössä oleviin keinoihin. Hänen käsitystään tukevat saksalaisitävaltalaisen tradition edustajat Mengler (1934) ja Schumpeter (1934), joiden mielestä yrittäjän on kestettävä epävarmuutta, mikä tekee hänestä riskinkantajan. Chicagon koulukuntaa edustavan
Knightin tutkimukset vahvistavat, että yrittäjät todellakin ottavat riskejä (Knight,
F.H., 1921, s. 45)
Yrittäjyystutkimus on osoittanut, että tehokkaat yrittäjät ovat maltillisia riskinottajia, kun taas yleisesti yrittäjien uskotaan ottavan hallittuja riskejä. Drucker väittää,
että menestyvät yrittäjät pyrkivät määrittelemään ne riskit, joita heidän on otettava
ja minimoimaan niiden vaikutuksia niin paljon kuin mahdollista (Drucker, P.F.,
1985, s. 128). Yrittäjät etsivät mahdollisuuksia, arvioivat niitä tarkasti ja, mikäli ne
näyttävät lupaavilta, hyödyntävät ne. Menestyvät yrittäjät ovat pikemminkin varovaisia ja keskittyvät mahdollisuuksiin, ei niinkään riskeihin. Chell (2008, s. 103)
korostaa kuitenkin, että riskikäyttäytymisen määritteleminen tuottaa ongelmia,
koska riskien harkinta on tapauskohtaista ja käyttäytyminen, joka ulkopuoliselle
näyttää sisältävän riskejä, ei asian ja tilanteen hyvin tuntevien näkökulmasta niitä
juurikaan sisällä.
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Kirzner (1997, s. 60–85) puolestaan katsoo, että yrittäjä ei ole kiinnostunut yritysjohtamisen rutiineista, vaan pitää tärkeänä osoittaa luovuutta ja havainnointikykyä.
Yrittäjällä on valmius tarttua avautuviin haasteisiin ja ottaa hyöty niistä. Leibenstein (1968, s. 72–83) tarjoaa edellistä monipuolisempaa kuvausta yrittäjästä. Hän
on toisaalta johtaja, joka ohjaa liiketoiminnan tarvitsemia resursseja perinteisellä
tavalla ja toisaalta yrittäjä, Schumpeterin yrittäjän tavoin, joka kykenee tuottamaan
innovaatioiden avulla uusia tuotteita. Leibenstein esittää, että tehokkaasti toimiva
yrittäjä kykenee yhdistämään nämä molemmat ominaisuudet, mikä kuitenkin on
harvinaista. Yrittäjä, joka kykenee tehokkaasti johtamaan kaikkia tuotannontekijöitä ja hoitamaan hallinnon sekä valvonnan, hallitsee myös tehokkaan tavan tehdä
yhteistyötä ja kykenee siten johtamaan organisaation kasvua. Toisaalta vain harvat
yrittäjät osoittavat kykyjä tai edes halua johtaa, koordinoida ja yhdistää tehokkaasti
kaikkia tuotannontekijöitä (Say, 1803).
Yksilön käyttäytymiseen vaikuttaa voimakkaasti myös sosiaalinen ympäristö, eikä
Bridgen et al. (2013, s. 351–352) mukaan yrittäjä ole tässä poikkeus. Klassisessa
taloustieteessä tuotannontekijät jaettiin kolmeen ryhmään; maa, työ ja pääoma
(Smith, A., 1776, s. 4, 124, 477). Pääomalla tarkoitettiin alun perin fyysisiä resursseja, joihin lisättiin erillisenä tekijänä taloudellinen pääoma (financial capital). Vastaavasti työn tuotannontekijäkäsitettä laajennettiin fyysisestä työstä osaamista ja
taitoja sisältäväksi henkiseksi pääomaksi. Uutena pääoman muotona tutkimuskirjallisuus on esitellyt sosiaalisen pääoman käsitteen. Sillä viitataan ihmisten väliseen
kanssakäymiseen ja kommunikaatioon, joka osaltaan mahdollistaa liiketoiminnan
toteutumisen. Audretsch ja Keilbach (2004, s. 419–430) esittävät vielä laajempaa
yrittäjyyspääoman käsitettä, jonka osa sosiaalinen pääoma olisi. Heidän käsityksensä mukaan yrittäjyyspääoma edistää taloudellista kasvua. Tätä yrittäjyyspääomaa he kuvaavat toimijoiden ja instituutioiden ympäristöksi, joka johtaa uusien
yritysten luomiseen. Näitä toimijoita, agentteja, ovat yrittäjämäisen käyttäytymisen
sosiaalinen hyväksyntä, yksilöiden halu hallita yrityksen perustamisen riskejä sekä
riskien ja hyötyjen jakaminen pankkien ja riskirahoittajien kanssa (Audretsch, D.B.,
Keilbach, M.C. ja Lehmann E.E., 2006, s. 60).
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Bridge sisällyttää yrittäjyyden sosiaalisen rohkaisun ja hyväksynnän osaksi sosiaalista pääomaa, jota tarvitaan yrittäjyyden kukoistamiseen. Tästä hän johtaa kaksi
olettamusta. Ensiksi hän esittää, että väestö voidaan jakaa yrittäjyyden näkökulmasta kolmeen ryhmään: yrittäjyyden täysin poissulkevat, aktiiviset yrittäjät ja epävarmat, jotka ovat taipuvaisia yrittäjyyteen oikeissa olosuhteissa, mutta eivät välttämättä sitä tee. Toinen olettamus, joka vastaa sosiaalisen vaikutuksen ajatusta, esittää, että pääasiallisin vaikuttaja epävarmojen yksilöiden päätökseen ryhtyä yrittäjiksi ei ole looginen vaan riippuu siitä, ovatko heidän sosiaalinen verkostonsa ja
muut vaikutusvaltaiset henkilöt yrittäjyysmyönteisiä (Bridge, 2010, s. 202–204).

Kuvio 2: Yrittäjyyden määrä väestössä, Bridge, S.
Gibb (1987, s. 6–12) liittää yrittäjyyden käsitteeseen henkisesti saman, mutta vielä
laajemman piirin määrittelemällä yrittäjyyden ihmisten toiminnaksi kaikenlaisissa
organisaation muodoissa, joissa he pyrkivät selviämään ja ottamaan hyödyn epävarmuudesta ja monimutkaisuudesta. Tämä ilmenee Gibbin mielestä tapoina tehdä
ja nähdä asioita, ymmärtää ja tuntea niitä sekä kommunikoida ja oppia niistä.
Sosiologia ja taloustiede korostavat molemmat potentiaalisen yrittäjän kohtaamien
valintojen määrän merkitystä uravalinnalle, mitä joidenkin sosiologien mielestä rajoittavat kokemustausta sekä sosiaaliset odotukset. Roberts (1977, s. 1–9) väittää,
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että uravalinnat seuraavat yksilön kokemien mahdollisuuksien rakennetta, joka on
syntynyt ensin koulutuksen ja sitten työtehtävien myötä. Delmar (Davidsson, P.,
Delmar, F. ja Wiklund, J., 2006, s. 2) keskitti huomionsa yrittäjään psykologisesta
näkökulmasta. Hän on kehittänyt yrittäjämäistä käyttäytymistä ja yrityksen kasvua
käsittelevän mallin, jonka perustuu vallalla olevaan sosiaalipsykologiseen näkemykseen. Malli korostaa sisäisen ja ulkoisen motivaation vaikutusta, joista hän mainitsee kyvykkyyden ja motivaation keskinäisen vaikutuksen, tehtäväominaisuuksien vaikutuksen sekä yrittäjämäisen toiminnan ja yrityksen toiminnan erottamisen.
Toimintojen erottaminen toisistaan on tärkeää, koska yritys toimii ja kehittyy muuttuvassa toimintaympäristössä ja on vain osittain yrittäjän hallittavissa. Huolimatta
siitä, ovatko yrittäjän tekemät päätökset ja valinnat oikeita tai vääriä, ulkoiset olosuhteet voivat johtaa lopputulemiin, jotka ovat täysin odotusten vastaisia. Yrittäjä
tekee päätöksiä pitkälti omien henkilökohtaisten arvojensa ja mielenkiintojensa (sisäinen motivaatio) perusteella. Mitä enemmän kasvun mahdollisuus sisäisesti motivoi yrittäjää, sen todennäköisemmin hän sitoutuu kasvuprosessiin ja onnistuu.
Toisaalta jos kasvuprosessi toteutetaan ulkoisten tekijöiden vuoksi, on yrittäjän vaikeampi onnistua tavoitteessaan. Johan Wiklund (1998, s. 34, 39) esitti väitöskirjassaan, että huolimatta pienyrityksen johtajan motivaatioista ja mahdollisuuksista
hankkia tarvittavat resurssit, hänen on kyettävä suunnittelemaan soveltuvat strategiat voidakseen hyödyntää kasvumahdollisuuksia. Tämä poikkeaa selvästi Davidssonin ja Delmarin yksilökeskeisestä näkökulmasta.
Yrittäjyysprosessiin kuuluvat olennaisina yksilö ja mahdollisuus. Yrittäjyysprosessi alkaa Shanen (2003, s.10–11) mukaan mahdollisuuden havaitsemisesta tai tilanteesta, jossa nähdään resurssien uudelleenyhdistämisellä tuotettavan voittoa. Sarasvathy (2008, s. 173–174) on havainnut tutkimuksissaan, ettei voiton tavoittelu
ole aina syynä mahdollisuuden hyödyntämiseen. Tehokkaat ja toimeliaat yrittäjät
usein selittävät tekemisiään tai uuden yrityksen perustamista mahdollisuuden hyödyntämisellä, eivät siksi, että he näkisivät siinä tuottomahdollisuuksia, vaan koska
he haluavat toteuttaa itseään kiinnostavia asioita tai seurata intohimoaan. Nämä
mahdollisuudet voivat olla hyvinkin kannattavia, vaikka se ei olisi ollut alkuperäinen motiivi niiden hyödyntämiseen. Mahdollisuuksissa on myös eroja riippuen
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siitä, kuka niitä on hyödyntämässä. Bolton ja Thompson (2004, s. 35) ovat esittäneet, että pienten yritysten omistajat havaitsevat ja tarttuvat sellaisiin mahdollisuuksiin, jotka liittyvät läheisesti nykyiseen toimintaan. Tällaisilla mahdollisuuksilla ei
välttämättä ole suurtakaan kasvupotentiaalia verrattuna sellaisiin mahdollisuuksiin,
joilla voi tarjota jotakin uutta ja erilaista asiakkaille. Saravathyn (2008) havaintojen
perusteella tällainen ero voidaan tehdä kuitenkin vasta jälkeenpäin, sillä myös useat
yrittäjämäiset mahdollisuudet perustuvat siihen, mitä ihmiset jo osaavat tehdä.
Mahdollisuuksia on määritelty useissa tutkimuksissa. Bolton ja Thompson (2004,
s. 60) katsovat, että mahdollisuudet ovat sellaisia ideoita, joilla on kaupallinen potentiaali ja ne voidaan toteuttaa. Wicham (2006) pitää liiketoimintamahdollisuutena
sellaista markkinoilla havaittavissa olevaa puutetta, joka mahdollistaa uuden arvonluonnin. Drucker (1985, s. 132) huomauttaa, että pelkästään muutos markkinoilla
tai teknologiassa synnyttää mahdollisuudet uuteen ja erilaiseen.
Yrittäjä samaistuu Gibbin (1987, s. 21–22) mukaan läheisesti yritykseensä, ja hänen
henkilökohtaiset arvonsa alkavat näkyä kaikessa yrityksen toiminnassa, kuten tuotteissa ja palveluissa, suhtautumisessa kasvuun, laatuvaatimuksiin ja työntekijäsuhteisiin. Yrittäjän arvot, etiikka ja tavoitteet eroavat monin tavoin sitoutuneestakin
ammattijohtajasta. Gibb (1987) tarkastelee yrittäjän toiminta- ja johtamistapaa kahdella tasolla: arvojen, etiikan ja tavoitteiden tasolla sekä organisoinnin kannalta.
Arvo-, etiikka- ja tavoitelähtöinen yrittäjämäinen toiminta keskittyy oman yrityksen kehittämiseen pienin askelin ajallisesti lähitulevaisuudessa sen sijaan, että mietittäisiin yritysostoja tai tehtäisiin pitkän tähtäimen suunnitelmia. Strategiat ovat
parhaimmillaan yrittäjän epämuodollisia hahmotelmia, joista suurin osa vielä ajatustasolla. Kehitysaskeleita määrittelee niiden odotettu riski eikä niinkään kasvutai tuottomahdollisuudet, koska epäonnistuminen koetaan menetetyksi mahdollisuudeksi ja henkilökohtaiseksi tappioksi. Tavoitetilana pidetään markkinoilla menestymistä suhteessa kilpailijoihin tai viiteryhmään, koska myös oma vaikuttavuus
on tärkeää. Johtamisen ja toiminnan arviointia tehdään jälkeenpäin. Toimintaa kuvaa kustannusten tarkka hallinta ja tehokkuuden tavoittelu. Organisatorisen johtamistavan tavoitteena on, omistajarooliin perustuen, pitää johtaminen hallittavana ja
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omissa käsissä. Henkilösuhteet ovat läheiset ja luottamukselliset. Tämä toimintatapa muistuttaa läheisesti suuren yrityksen toimintakulttuuria, jota määrittävät pidempi toimintahorisontti, strategioiden kehittäminen ja suunnittelujärjestelmät sekä
toiminnan systemaattisuus ja standardit. Kun näitä johtamistapoja verrataan keskenään, havaitaan lukuisia tekijöitä, jotka muodostavat niin henkisiä kuin resursseihin
perustuvia kynnyksiä pienyrityksen kehitykselle ja kasvulle.
Sillä, että yrittäjä ei käyttäydy johtajana kuten palkattu johtaja, on muitakin vaikutuksia liiketoimintaan ja sen johtamiseen. Yrittäjän on vaikea keskustella ongelmistaan ulkopuolisen ammattilaisenkaan kanssa. Koska rakentavakin liiketoimintaan
kohdistuva kritiikki koetaan henkilökohtaiseksi arvosteluksi, ongelmanratkaisukeskeinen lähestymistapa johtaa paremmin neuvojen hyväksymiseen ja noudattamiseen. Useimmiten yrittäjän tukiverkosto rakentuu kuitenkin henkilökohtaisen ystävyyden ja kontaktien varaan virallisten tukiverkostojen sijaan. Myös yrittäjän kokema sosiaalinen asema voi olla yhteydessä yrityksen menestymiseen, jolloin sen
ongelmia pyritään kieltämään tai piilottelemaan. Yrittäjä saattaa olla myös niin
kiintynyt omaan tuote- tai palveluideaansa kannattavuuden kustannuksella, ettei paremmin tuottaviin mahdollisuuksiin tartuta. Yrittäjäomistaja on myös useammin sitoutuneempi sukuun, työntekijöihinsä sekä paikalliseen alueeseensa kuin suuren
yrityksen omistajat ja johto, millä saattaa olla vaikutuksensa liiketoimintapäätöksiin. (Gibb, 1987.)

Kuvio 3: Kolme pk-yrityksen omistajatyyppiä, Miner et al.
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Miner et al. (Miner, J.B, Smith, N.R. ja Bracker, J.S., 1992, s. 103–113) esittävät
tutkimustensa perusteella kolme pk-yritysten omistajatyyppiä: ammatinharjoittaja,
ammattijohtaja ja yrittäjä. Ammatinharjoittajalle yrittäjyys on oman osaamisensa
kehittämistä ja toteuttamista sekä toimeentulon hankkimista. Ammattijohtaja on
rekrytoitu toteuttamaan tehokkaasti omistajan näkemyksiä ja tahtoa joko muodollisen tai epämuodollisen strategian mukaisesti. Yrittäjä voidaan näin määritellä joko
henkilökohtaiseen vaurauteen pyrkiväksi ja mukavuusalueelle jääväksi yrittäjäksi
tai nämä kaikki edellä määritellyt roolit sisäistäneeksi innovoivaksi yrittäjäksi.
Tämä tyypittely auttaa ymmärtämään, etteivät kaikki yritysomistajat ole samalla
lailla tai ollenkaan yrittäjiä, sillä useimpien yrittäjien tavoitteen ei ole kehittää ja
toteuttaa isompia tai pienempiä innovaatioita yrityksensä edistämiseksi ja kasvun
aikaansaamiseksi.

2.2. Intentiot – todellisuus
Intentio, aikomus, on sukua kunnianhimolle. Yksilöllä voi kuitenkin olla kunnianhimoa tai toiveita ilman, että hän koskaan muodostaa mielessään aikomusta toteuttaa niitä tai toimia niiden mukaisesti. Siksi kunnianhimo määritellään parhaiten ei
vain toiveena vaan myös innokkuutena toimia (Hakkert, R. ja Kemp, R. C. M.,
2006, s. 26). Tällaisen mallin, joka keskittyy yrittäjäyksilöön prosessin avaintekijänä, täytyy ottaa huomioon myös yksilön motivaatiotekijät sekä ominaisuudet,
käyttäytyminen sekä resurssit. Innokkuudella ja halulla on hiukan toisistaan eroava
merkitys. Halu ei välttämättä ilmennä sellaista aktiivista suhtautumista tavoitteiden
toteuttamiseen kuin innokkuus.
Kehittäessään suunnitellun käyttäytymisen teoriaansa Ajzen (1987, s. 1–63) esitti,
että kaikista käyttäytymisen piirteistä aikomukset liittyvät kaikista lähimmin vastaavaan käyttäytymiseen. Teorian mukaan henkilön aikomusten arvioidaan vaikuttavan sellaisiin motivaatiotekijöihin, joilla on vaikutuksensa henkilön käyttäytymiseen. Nämä motivaatiotekijät toimivat suoraan määrittelemällä aikomukset, jotka
puolestaan vaikuttavat toimintaan. Vaikka motivaatiotekijöiden ja aikomusten vä-
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lillä on yhteys, se on välillinen. Aikomukset eivät välttämättä johda välittömiin toimiin sen jälkeen, kun ne ovat muodostuneet, vaan ne jäävät käyttäytymisen piirteiksi, kunnes sopiva ajankohta ja mahdollisuus muuntaa ne toiminnaksi. Teorian
mukaan aikomuksilla on kolme riippumatonta määrittäjää: suhtautuminen kyseessä
olevaan käyttäytymiseen, subjektiiviset normit ja käyttäytymisen kontrolli. Ajzenin
ajatuksiin pohjautuva Kruegerin et al. (Krueger, N. ja Carsrud, A., 1993, s. 315)
kehittämä aikomusmalli lähtee olettamuksesta, että yrittäjämäinen toiminta on
suunniteltua käyttäytymistä ja suunniteltu käyttäytyminen on harkittua. Yrittäjämäisen toiminnan ennustaa parhaiten aikomukset siihen johtavaa käyttäytymistä
kohtaan, ei niinkään asenteet, uskomukset, persoonallisuus tai demografiset tekijät.

Kuvio 4: Yrittäjyyspotentiaalin (yksinkertaistettu) aikomusten malli, Krueger
Kruegerin mallia mukaillen voidaan luonteenpiirteiden ja saatavilla olevien resurssien näkökulmasta pitää itsetehokkuutta tiedollisten mallien tärkeänä osatekijänä.
Sillä viitataan yrittäjä- ja yrittäjyyskäyttäytymiseen, joka perustuu henkilön kunakin ajanhetkenä omaamiin luonteenpiirteisiin ja resursseihin. Luonteenpiirteitä voivat olla itsetunto, ahkeruus, pitkäjänteisyys, ihmissuhdetaidot ja innovatiivisuus.
Resurssit puolestaan voivat sisältää varallisuuden, rahoituksen, kokemuksen, tietotaidon, verkostot ja aikaisemman henkilöhistorian. Bridge et al. (Bridge, S., O’Neil,
K., 2013, s. 137–138) esittävät, että näiden tekijöiden vuorovaikutus tuottaa käytettävissä olevan informaation perusteella rationaalisen tuloksen, kun mahdollisuus
yrittäjyyteen syntyy. Inhimilliseen käyttäytymiseen liittyy kuitenkin tietty hitaus,
joten reaktion syntymiseen saatetaan tarvita työhön tai elämään liittyvä epäjatkuvuuskohta, joka saa yksilön toimimaan ja tarttumaan mahdollisuuteen. Lopullinen
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päätös jää tämän jälkeen riippumaan henkilön luonteenpiirteistä sekä käytettävissä
olevista resursseista, jotka ovat yhteydessä häneen kokemiinsa ympäristötekijöihin
kuten rohkaisun saamiseen ja saatavissa olevaan tukeen, kuten neuvonta, varallisuus ja koulutus.

Kuvio 5: Synnynnäinen vai piilevä yrittäjä, Bridge et al. ja Bolton et al.
Vaikka henkilö on kerran tehnyt päätöksen yritystoiminnasta, se ei automaattisesti
tarkoita sitä, että hän tekisi sen myöhemmin uudestaan. Esimerkiksi yrityksen omistajan motiivi laajentaa yritystään saattaa heiketä, kun yritys tuottaa tyydyttävän tulotason tai hänen henkilökohtaiset olosuhteensa muuttuvat. Tämä voidaan selittää
henkilökohtaisen halukkuuden muutoksena, mikä osoittaa, että yrittäjää ja yrityksen toimintaa arvioitaessa on tarpeellista ottaa huomioon muitakin tekijöitä kuin
yrittäjän henkilökohtaiset ominaisuudet ja luonteenpiirteet (Smallbone, D. and
Wyer, P., 2000, s. 413).

2.3. Yrittäjäpersoonan ja innovatiivisuuden vaikutus kasvuun
Yrittäjiä on ryhmitelty eri tyyppeihin myös heidän motivaationsa, kasvusuuntautuneisuutensa ja innovaatiotasonsa perusteella. Chell et al. (Chell, E., Haworth, J. ja
Brearley, S. A., 1991) havaitsivat yrittäjämäistä persoonallisuutta tutkiessaan
kolme eri motivaatiopohjaa omistajayrittäjien toiminnalle; elämäntyyli-, mukavuusalue- ja kasvumotivaatio.
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Elämäntyylimotivaatio on tavallisin taide- ja käsityöyrittäjyydessä, jossa yritystoiminta mahdollistaa henkilön tavoitteen yhdistää toimeentulo ja itsensä toteuttaminen. Yrittäjä elää harjoittaakseen kutsumustaan sen sijaan, että harjoittaisi yritystoimintaa elääkseen. Mukavuusaluemotivaatio liittyy yleensä yrittäjän haluun saavuttaa tietty elintaso sekä sosiaalinen status. Liiketoiminnalla ja sen tyypillä on vähäisempi merkitys, kunhan se tuottaa riittävästi elämäntavan ylläpitämiseksi. Kun
toivottu taso on saavutettu, liiketoiminnan kehittämiseen ei enää riitä mielenkiintoa.
Kasvumotivaation omaavan yrittäjän tavoitteena on johtaa liiketoimintaa siten, että
se turvaa positiivisen tuloskehityksen. Yrittäjällä voi olla joko ammattimainen motivaatio, jolloin hän kehittää yritystään maksimoidakseen sen tuloksentekokyvyn
ja/tai yrittäjämäinen motivaatio, jonka tavoite on oman vaurauden maksimointi.
(Chell et al., 1991.)
Hakkert ja Kemp (Hakkert, R. ja Kemp, R. C. M., 2006, s. 27, 28) tarkastelivat
yrittäjien asenteita kasvun näkökulmasta ja havaitsivat neljää erilaista suhtautumista sitä kohtaan: aktiiviset, reagoivat, pakko- ja nollakasvajat. Aktiiviset kasvajat
etsivät aktiivisesti mahdollisuuksia ja tutkivat erilaisia kasvupolkuja. He sietävät
keskimääräistä paremmin riskiä ja ovat enemmän huolissaan liiketoiminnan tuloksesta kuin vain perheen tuloista. He myös kykenevät keskimääräistä paremmin aikaansaamaan kasvua. Reagoiva kasvaja on kasvuhalukas, mutta ei etsi aktiivisesti
mahdollisuuksia. Kasvun tavoitteluun tarvitaan ylimääräinen kimmoke kuten riittävän voimakas asiakaspalaute tai mahdollisuus kopioida jo toimiva liikeidea. He
sietävät vähemmän riskiä ja ovat enemmän huolissaan riittävästä toimeentulostaan.
Pakkokasvajalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin kasvattaa yritystään, jotta se pysyisi
toiminnassa. Kasvun motivaatio on puhtaasti taloudellinen eikä sillä ole mitään tekemistä kunnianhimon kanssa. Nollakasvaja on ehkä saavuttanut sopivan yrityskoon ja tekee itsenäisen päätöksen olla kasvattamatta yritystään.
Kirchhoff (1994) on kehittänyt ”dynaamisen” kapitalismin typologian selittämään
yrityksen kasvun ja innovaation välistä suhdetta. Se jakaa liiketoiminnan kolmeen
ryhmään: liikkeenhoito-, kunnianhimoinen, hohdokas ja pakonomaisen kasvun lii-
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ketoiminta. Liikkeenhoitoliiketoiminta on ryhmistä laajin. Sille on tyypillistä alhainen innovaatiotaso ja kasvu. Tämän ryhmän luonne voi kuitenkin ajan myötä muuttua. Kunnianhimoinen liiketoiminta saavuttaa korkeat kasvuluvut yhdellä tai useammalla alkuinnovaatiolla, mutta kasvu on lyhytaikaista, koska sitä ei voida ylläpitää ilman lisäinnovaatioita (tavallisimmin tuote-, palvelu- tai markkinointi-innovaatio). Liiketoiminnasta tulee hohdokasta, kun kunnianhimoiseen liiketoimintaan
tekee lisäinnovaatioita. Toisaalta hohdokas liiketoiminta voi olla hyvin innovatiivinen, mutta silti kykenemätön turvaamaan alkuvaiheen rahoitusta. Kirchhoffin mukaan, hohdokas liiketoiminta voi kokea pakonomaisen kasvun vaiheita kahdesta
syystä. Kasvun pakonomaisuus voi olla itseaiheutettua tilanteessa, jossa yrittäjä ei
halua luovuttaa yrityksen omistusta ja hallintaa luodakseen tarvittavia resursseja
kasvuun tai kasvua rajoittaa aidosti resurssien puute. Nämä neljä ryhmää ovat,
Kirchhoffin mukaan, riippumattomia toimialasta, liiketoiminnan suuruudesta, iästä
tai sijainnista. Lisäksi tämä ryhmittely tunnistaa yritysten käyttäytymismallit, jotka
viittaavat omistajien todelliseen kunnianhimoon ja tavoitteisiin ja samalla määrittelevät niiden myötävaikutuksen taloudelliseen kasvuun. Onnistuakseen on tavoitteellisten yrittäjien itsekriittisesti arvioitava henkilökohtaisten kunnianhimojensa
taso ja se, mihin ryhmään he haluavat kuulua.
Storeyn mukaan (2001, s. 303–321) nykyiset uuden ja pienyrityksen teoriat eivät
kuitenkaan käsittele näiden kasvutyyppien ajallista eroavaisuutta. Ne käsittelevät
vain niitä yrityksiä, jotka kasvavat, mutta ei niitä, jotka pienenevät. Teoriat pyrkivät
selittämään, miksi jotkut yritykset ovat kasvaneet, mutta eivät ennustamaan, mitkä
kasvavat tulevaisuudessa. Hän esittääkin, että liiketoiminnan kasvu olisi paremminkin nähtävä onnen ja optimismin yhdistelmänä, jossa jälkimmäinen tekijä on olennainen. Optimistinen yrittäjä tarttuu pessimistiä todennäköisemmin uuteen mahdollisuuteen, jos aikaisempi hanke on epäonnistunut.
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2.4. Yrittäjyys ja kasvuteoriat
Kasvulla tarkoitetaan tavallisesti yrityksen liiketoiminnan volyymin tai henkilöstön
lisäystä. Toisaalta liiketoiminta ei kasva itsestään, vaan on riippuvainen omistajiensa tahdosta. Kasvu edellyttää muutosta ja on tärkeää ymmärtää näiden muutosten alkuperä: kuinka ja mikä muuttuu tai on muuttunut ja mikä pysyy tai on pysynyt
ennallaan kasvavassa yrityksessä. Tällainen tarkastelu voidaan Ardishvilin et al.
(1998, s. 21–23) mukaan jakaa kasvutekijöihin ja kasvuprosessiin keskittyviin tutkimuksiin. Edellinen etsii vastausta kysymykseen, miksi yritykset kasvavat ja jälkimmäinen puolestaan, mitä yrityksessä organisaationa tapahtuu kasvun seurauksena: eli kasvu on lähtökohta ja syy, jolla on seurauksia. Tämän luokituksen mukaisesti Davidsson et al. (2006, s. 46) löysivät neljä teoreettista näkökulmaa, joista
kolme kuuluu kasvutekijä- ja yksi kasvuprosessiluokkaan. Nämä ovat resurssiteoria-, motivaatio-, strategisen sopeuttamisen ja konfiguraationäkökulma.
Resurssiteorian mukainen näkökulma näkee yrityksen resurssikeskittymänä, jolla
toiminnot saadaan aikaan. Tutkittavana yksikkönä on siten liiketoiminto tai niiden
ryhmä. Kasvu on liiketoimintojen laajenemista resursseja uudella tavalla yhdistelemällä. (Davidsson et al., 2006, s. 46)
Yrityksen kasvun motivaationäkökulma keskittyy yksilöihin ja heidän toimintaansa, joten tutkimuksen kohteena on yksilö. Jotta yksilön motivaation ja yrityksen
kasvun välinen suhde kyetään selittämään, tulee yksilön kaikkea liiketoimintaa
kyetä seuraamaan. (Davidsson et al., 2006, s. 47)
Strateginen sopeuttaminen liittyy yrityksen vallanjakoon, rakenteen monimutkaisuuteen ja valvontamekanismeihin, joten teoreettinen mielenkiinto kohdistuu yrityksen hallintarakenteeseen tutkittavana yksikkönä. Toisena vaihtoehtona voidaan
käyttää liiketoimintoja, joihin voidaan soveltaa erilaisia strategioita vastaamaan erilaisten liiketoimintaympäristöjen asettamiin vaatimuksiin. (Davidsson et al., 2006,
s. 47)
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Konfiguraationäkökulma käsittelee kasvuprosessia. Sen kohteena ovat kasvun
myötä esiin nousevat johtamisongelmat ja se, kuinka niitä käsitellään ja ratkaistaan.
Luonnollinen analyysin kohde on hallintarakenne, jossa keskitytään erityisesti päätöksenteon, hallinnan ja valvonnan analysointiin. Konfiguraationäkökulman kannalta keskittyminen yksilöön tai ryhmään soveltuu heikoiten, sillä on mahdollista,
että kasvun aikaansaamiseksi yrittäjän on luovuttava johtavasta asemastaan. (Davidsson et al., 2006, s. 47)
Koska tässä tutkimuksessa on kysymyksessä pk-yritykset ja niiden omistajajohtajat, nämä kaikki teoreettiset näkökulmat ovat relevantteja, vaikka tarkastelu keskittyykin pääosin omistajayrittäjän motivaatioon, sen taustalla oleviin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin.
Vaikka kasvu ei ole yritystoiminnan ehdoton edellytys, sitä yleisesti pidetään liiketoiminnan olennaisena osana. Yrityksen on kuitenkin kyettävä parantamaan toimintaansa ajan kuluessa kyetäkseen säilyttämään asemansa markkinoilla ja hyödyntämään menestyäkseen siellä avautuvat mahdollisuudet. Kasvu on kuitenkin harvinaista, sillä vähemmän kuin 10 % yrityksistä kasvaa koskaan millään mittarilla ja
vähemmän kuin 4 % yrityksistä ylittää koskaan 100 työntekijän rajan (Duncan ja
Handler, 1994). Harvinaisuudestaan huolimatta kasvun katsotaan olennaisesti liittyvän yrittäjyyden määritelmän mukaiseen kykyyn havaita, arvioida, ja hyödyntää
mahdollisuuksia ja on siten yrittäjyyden ytimeen kuuluva ulottuvuus.
Simon Bridge et al. (2013, s.316) kuvaavat liiketoiminnan kasvua ylämäkeen kulkemisena. Kasvu edellyttää lähtökohtaisesti panostusta ja energiaa, joita ilman liiketoiminta on luonteeltaan supistuvaa.
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Kuvio 6: Liiketoiminnan kasvuun vaikuttavat tekijät, Bridge et al.
Käsitteenä kasvu on monitahoinen eikä sen määritelmästä ole olemassa yksimielisyyttä. Määrittelyn tekeminen edellyttää useita valintoja, joilla on vaikutuksensa
määritelmän sisältöön. Valinnat kohdistuvat tarkasteltavan yrityksen muotoon ja
rakenteeseen, kasvun mittareihin sekä siihen, minkä intressiryhmän näkökulmasta
tarkastelu tehdään.
Pk-yritysten kohdalla tarkastelu kohdistuu useimmiten omistajajohtajan yritykseen
tai yritysryhmään, jossa hän on pääomistajana. Tavallisimmat mittarit yrittäjän kannalta ovat liikevaihto, kannattavuus sekä markkinaosuus, mutta myös omistaja-arvon kasvu on tärkeä. Pk-yritysten omistajat voivat arvostaa myös muuta kuin taloudellisten arvojen kehitystä, kuten mukavaa elämää, työtyytyväisyyttä, asiakaspalvelua, innovointia tai tuotteiden laatua. Jos tällaiset tavoitteet täyttyvät ilman, että
tarvitsee työskennellä enemmän tai palkata lisää ihmisiä liikevaihdon lisäämiseksi,
ei kasvukehitykselle ja sen mittaamiselle nähdä tarvetta. Liiketoiminta voi myös
kasvaa toisessa suunnassa ja supistua toisessa. Yritysten liikevaihto voi kasvaa,
mutta henkilökunnan määrä pienentyä. Elämäntapayrittäjä kasvattaa liiketoimintaansa perustamalla uusia yrityksiä sen sijaan, että kasvattaisi jo perustettuja yrityksiä (Scott ja Rosa, 1996, s. 81–89). Siten liiketoiminta kasvaa, mutta ei välttämättä
yksittäinen yritys. Toisaalta kasvu on luonteeltaan ajoittaista ja vain harva yritys
kykenee jatkuvaan kasvuun, joten olennaiseksi muodostuu tarkasteltava ajanjakso
sekä yrityksen strateginen asennoituminen kasvuun.
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Todellisuudessa kasvu tapahtuu useiden erillisten vaiheiden kautta. Churchill ja Lewis (1987) esittävät kasvun muodostuvan viidestä vaiheesta: syntyminen, selviäminen, menestys, kasvupyrähdys ja kypsävaihe. Bridge et al. (2013, s.221–224) ehdottavat lisättäväksi vaiheita, jotka edeltävät yrityksen perustamista, kuten toimintaympäristön kulttuuri, yritysidea ja yrityksen synnyttämistä edeltävät vaiheet. Vastaavasti yrityksen elämän loppuvaiheeseen kuuluu kypsyyden jälkeen niin supistuminen kuin lopettaminen. Vaiheiden muodostamat mahdolliset polut voivat olla
muutakin kuin vakaata kasvua. Kasvu voi muuttua supistumiseksi, vakaus voi horjua, yritys voi yhdistyä toiseen tai kokea aikaisen päättymisen.

Kuvio 7: Garnseyn kasvuprosessi mahdollisten kehitysvaiheiden mukaan
Garnseyn kasvuprosessin (1996, s. 4) kuvauksessa on käytetty kasvun indikaattorina yritysten pääomia, niin kiinteitä kuin liikearvoakin, koska ne muuttuvat yrityksen kasvukehityksen mukaan.
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Kuvio 8: Greinerin kasvumalli
Greiner (1972) puolestaan on kuvannut yrityksen elämänkaarta evoluution ja revoluution välisenä kehityksenä. Yrityksen toiminnalla näyttää olevan taipumus kriisiytyä vakaan kehityskauden jälkeen sisäisten, ulkoisten tai molempien tekijöiden
vaikutuksesta. Tämä edellyttää kriisin luonteeseen perustuvia muutoksia yrityksen
toimintatavoissa, organisaatiossa tai omistajuudessa, jotka voivat olla radikaaleja,
eli revoluutioita. Onnistuneiden muutosten avulla yrityksellä on jälleen mahdollisuus vakaan kehittämisen, evoluution, vaiheeseen.
Vakaan kasvukehityksen sijasta yritys voi päätyä myös staattiseen vaiheeseen
(Bridge et al., s. 246–248). Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys ei voi tai halua
aloittaa tai edistää kasvuprosessia. Bridge et al. jakavat yrityksen elinkaaren neljään
vaiheeseen: 1. Henkiinjäämisvaihe, 2. Voimien keräämisvaihe, 3. Mukavuusvaihe
sekä 4. Kypsyysvaihe. Yrityksen kasvu voi pysähtyä useammassa näistä vaiheista.
Henkiinjäämisvaiheessa yrityksen on keskityttävä yrityksen välittömiin toimenpiteisiin liiketoiminnan jatkumiseksi kasvun sijaan. Kun riittävä varmuus toiminnan
vakiinnuttamisesta on saavutettu, on aika vahvistaa yrityksen resursseja. Voimien
keräämisvaihe ei välttämättä ole tietoinen päätös tai harkittu strategia, vaan se ilmenee vahvistuvien kontaktien muodossa sekä uskottavuuden ja asiantuntemuksen
kasvamisena. Yrityksille, jotka eivät tavoittele kasvua tai eivät kykene siihen vai-
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heeseen siirtymään, voimien keräämisvaihe muuttuu mukavuusvaiheeksi. Siinä liiketoiminta tuottaa riittävästi pysyäkseen hengissä ja antaa riittävän tuoton omistajan haluaman elintason ylläpitämiseksi, mikä ei anna aihetta muuttaa mitään. Yritys
päätyy kypsyysvaiheeseen yleensä jonkinlaisen kasvun tai mukavuusvaiheen jälkeen. Kasvujaksoon perustuvalle vaiheelle on tyypillistä joko supistumisen alkaminen tuotteen elinkaaren huipun ja kysynnän ohittamisen vuoksi tai kasvuvaiheen
jälkeen siirtymisenä pienyrityskulttuurista keskisuureksi muodollisemmin johdetuksi yritykseksi. Mukavuusvaihe muuttuu kypsyysvaiheeksi ulkoisten ja sisäisten
tekijöiden vuoksi. Siten kypsyysvaihe on alku muutokselle: joko kasvu-uralle tai
supistumiselle ja toiminnan hiipumiselle. Yrityksen staattinen vaihe voi sisältää
kasvun ja supistumisen jaksoja, mutta nämä tapahtuvat yleensä lisäämättä resursseja ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta. Staattinen yritys toteuttaa yleensä omistajansa tarpeita ja tahtoa, joten hänen motivaationsa on kriittinen yrityksen kehityksen kannalta. Staattisuudesta ei kuitenkaan ole pitkäaikaiseksi strategiaksi, jos kilpailun muutokset ja lisääntyminen uhkaavat kannattavuutta ja yrityksen jatkuvuutta.
Yrityksen toiminnan supistuminen määritelmällisesti tarkoittaa markkinaosuuden
tai kannattavuuden laskua sekä sellaisen johtamiskyvyn tai -taidon puutetta, ettei
liiketoimintaa kyetä pitämään aikaisemmalla korkeammalla tasolla. Yrityksen lopettaminen voi tapahtua hyvin monella tavalla ja usein sitä pidetään jonkinasteisena
epäonnistumisena. Näin ei kuitenkaan välttämättä ole. Jos liiketoiminta on aloitettu
havaitun mahdollisuuden hyödyntämiseksi mahdollisimman tuottoisalla tavalla ja
yritys lopettaa toimintansa, vaikka hyödyntäminen voisi edelleen jatkua, voidaan
lopettamista pitää jonkinlaisena epäonnistumisena. Jos sen sijaan yritystoiminta on
aloitettu ja sen lopettaminen esimerkiksi varhaisen eläköitymisen vuoksi suunniteltu, on yritys suunnitelman mukaisesti toimien täyttänyt sille asetetut tavoitteet ja
lopettaminen on perusteltua. Vastaavasti, jos omistaja on aloittanut yritystoiminnan
investointiluonteisena ja myy sen edelleen voitolla kolmannelle osapuolelle, joka
jatkaa sen toimintaa, on liiketoiminta täyttänyt tarkoituksensa, vaikka yritys itsenäisenä yksikkönä katoaa.
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Yrityksen vanheneminen lisää henkiinjäämisen todennäköisyyttä, mistä käytetään
toisinaan käsitettä uutuuden taakka. Uuden liiketoiminnan aloittamisessa on paljon
opittavaa ja asiantuntemus kasvaa ajan myötä. Puhutaan myös murrosiän taakasta
(Mahmood, 2000, s. 223–237, 313). Epäonnistumisluvut ovat käänteisesti verrannollisia yrityksen kokoon. Tämä on luonnollista, sillä suurempi yritys kykenee hyödyntämään nopeammin skaalaetuja, on todennäköisesti taloudellisesti vahvempi ja
saa kerättyä helpommin lisärahoitusta kuin pienempi yritys. Toimialan vaikutus näkyy epäonnistumistilastoissa, mutta erot toimialojen sisällä ovat suuremmat kuin
toimialojen välillä. Kasvavan yrityksen todennäköisyys epäonnistua on pienempi
kuin yrityksen, joka jää staattiseen vaiheeseen. Kasvu ilmentää kehitystä ja oppimista, mikä on menestymisen kriittinen osatekijä. Sen sijaan on mielenkiintoista,
ettei kasvunopeus ole yhteydessä menestymiseen. Määräävä tekijä on kasvukehityksen saavuttaminen. Birley ja Westhead (1990, s. 535–557) osoittivat omassa tutkimuksessaan, että liikevaihtoaan kasvattavat pienyritykset ovat kannattavampia
kuin kasvamattomat. Nopeasti liikevaihtoaan kasvattavat yritykset kykenevät myös
ylläpitämään kasvua laskusuhdanteessa. Nuoret ja pienet yritykset kasvavat yleensä
orgaanisesti, kun taas suuret ja vanhemmat yritysostoin.
Per Davidsson (1989, s.210) esittää yrityksen kasvulle kolme perusedellytystä:
kyky, tarve ja mahdollisuus. Yrittäjän luomat käsitykset näistä kolmesta seikasta
ohjaavat hänen johtamiskäyttäytymistään, mutta kuitenkin vasta todellinen, koeteltu kyvykkyys, tarve ja mahdollisuus ratkaisevat toiminnan tuloksellisuuden, riippumatta siitä, olivatko käsitykset oikeita tai eivät. Empiirinen tutkimus osoitti, että
tarve oli suhteellisesti ottaen tärkein edellytys. Käytännön tasolla tämä tarkoitti sitä,
että omistajajohtajalla, jolla on suuri aikaansaamisen ja alhainen taloudellisen tyytyväisyyden tarve, on suuri kasvumotivaatio.
Tutkittaessa johtajan kasvumotivaatiota ja yrityksen todellista, seurannutta kasvua,
voitiin Ajzenin (1991, s. 179–211) suunnitellun käyttäytymisen teoriaan nojautuen
osoittaa, että ympäristön kasvumahdollisuudet ja resurssit tarvittavien kasvustrategioiden kehittämiseksi lähensivät kasvumotivaation ja kasvun välistä suhdetta
(Wiklund, Shephard, 2003, 1911–1941). Aiheeseen liittyvä laaja tutkimus tukee sitä
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käsitystä, että kasvumotivaatiolla on myönteinen vaikutus yrityksen tulevaan kasvukehitykseen. (Bellu ja Sherman 1995, Kolvereid ja Bullvag 1996, Miner, Smith
ja Bracker 1994, Mok ja van den Tillaart 1990).
Asenteiden odotusarvoteorian mukaisesti kasvun odotettavissa olevat seuraukset
vaikuttavat valittavan käyttäytymisen seurausten (otaksumien) arviointiin. On osoitettu, että pienyritysten johtajat hillitsevät yrityksensä kasvua, mikäli jotkut kasvun
seurauksista (tai otaksumat niistä) ovat kielteisiä. Monille yrittäjille kasvu ei ole
tavoite, sillä siihen liittyy monta epämiellyttävää piirrettä, kuten johtamisaseman
menettämisen pelko, riippuvuus toisista ihmistä, vastuunjaon ja päätöksenteon jakaminen, ehkä myös omaisuusosuuden luovuttaminen ja tarpeeton riskinotto. Tärkeitä kasvua hillitseviä tekijöitä ovat myös halu viettää enemmän aikaa perheen,
harrastusten ja ystävien parissa.
Valtaosa yrittäjistä, jotka tavoittelevat kasvua, ovat tyytyväisiä maltilliseen tai ajoittaiseen kasvuun. Kun he saavuttavat yritystoiminnassaan mukavuusalueensa, johon
he ovat tyytyväisiä, ei kasvun mahdollisesti tuoma lisä ylitä siihen tarvittavia panostuksia ja riskiä. Omistajan motivaatiolla on siten ratkaiseva merkitys kasvuprosessiin ja se voi vaihdella sen mukaan, miten yritystoiminta ja yrityksen sisäinen ja
ulkoinen toimintaympäristö muuttuu. Yritysten kasvukehitys ei ole luonteeltaan tasaista, mikä on huomioitava arvioitaessa yrityksen tulevaisuutta sen historialla. Valtaosa yrityksistä ei osoita minkäänlaista kasvukehitystä ensimmäisen kuuden vuoden aikana, kun taas 50 % sen yli selvinneistä yrityksistä löytää kasvu-uran lähimmän kahden vuoden aikana (Kirchhoff, 1995, s. 195–219). Toisaalta merkittävä osa
yrittäjistä on paljon kiinnostuneempia uusien liikeideoiden kehittämisestä uusiin
yrityksiin kuin jo perustetun yrityksen johtamisesta, ja myös kyvykkäämpiä siinä.
Kuten Rosa ja Scott (1999, s. 527–547) ovat moniomistajuutta tutkiessaan havainneet, useita yrityksiä perustava yrittäjä tai yrittäjäryhmä saattaa näin tehdessään yhdistää uuteen liiketoimintaideaan myös aikaisemmista yrityksistä poikkeavaa, uudempaa ja soveltuvampaa kasvustrategiaa.
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Voidaan päätellä, että kasvukehityksen kannalta yrittäjien kunnianhimo ja halu kasvaa ovat olennaisen tärkeitä. Yrittäjän henkilökohtaiset kyvyt ovat erityisen tärkeitä
yrityksen alkuvaiheissa, ja niiden laajentaminen ja sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin on todennäköisesti yksi tärkeimmistä tekijöistä kasvun esteiden poistamisessa. Yrittäjän on tärkeää kyetä jakamaan vastuuta edellyttäen, että henkilökunta on valittu siten, että se on kykenevä ja halukas ottamaan sitä vastaan. Toisaalta kyvyttömyys johtaa kasvuprosessia, vaikka siihen olisi motivaatio, estää kasvua tapahtumasta.

Kuvio 9: Johtamisen osatekijät ja tilanteet, Churchill, 1997
Johtamistaitojen puute voi lisäksi olla syynä muiden kasvun esteiden kehittymiselle
yrityksessä. Usein yrityksen kasvu edellyttää jossain vaiheessa johtavien henkilöiden lisäämistä organisaatioon. Kirjallisuudesta löytyy runsaasti tuloksia, joiden mukaan oikeanlaisen johtamisosaamisen ja yritysrakenteen puuttuminen ovat pääasiallinen syy siihen, miksi kasvuorientoitunut yritys epäonnistuu kasvutavoitteissaan.
Tätä ei kuitenkaan voida liiaksi yleistää, sillä toistaiseksi ei ole riittävästi tutkittua
tietoa ja näyttöä, jolla tämä syy-seuraussuhde voitaisiin osoittaa.
Yrittäjän ominaisuudet ja hänen soveltamansa strategia määrittävät hyvin pitkälle
pienyrityksen kasvun (Barkham, Harvey, Hurt, 1995, s. 15–18). Yrityksen ominaisuuksilla, kuten koko, sijainti tai toimiala, näyttää olevan vaikutuksensa, mutta niiden vaikutukset ovat suhteellisesti pieniä. Voidaan todeta, että pienyrityksen kasvu
on johdettavissa yrittäjän osaamisesta, arvoista ja motivaatiosta sekä hänen soveltamistaan innovaatio-, markkinointi- ja markkinastrategioista.
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Yrittäjät näyttävät kasvattavan yrityksiään nopeasti alun perin siksi, että saavuttaisivat toimialallaan ja markkinallaan tarvittavan kriittisen massan, mutta jatkavat sen
jälkeen ilman merkittävää kasvua. Liiketoiminnan staattiselle vaiheelle omistajayrittäjillä on esittää useita syitä, jotka tyypillisesti – myynti- ja markkinointitaitoja
lukuun ottamatta – koskevat yrityksen ulkoisia tekijöitä, joihin he eivät voi vaikuttaa (Cosh, Huges, 2003). Toisaalta asioiden syy- ja seuraussuhteet saatetaan sekoittaa. Taloudellisten ongelmien syyksi mainitaan joko vähäinen kysyntä tai haluttomuus luovuttaa omaa päätösvaltaa, vaikka puutteita olisi yritystalouden osaamisessa. Yrittäjän ja hänen yrityksensä menestyminen voi myös johtua hyvästä onnesta. Nelson ja Winter (1978, s. 524–548) toteavat, että onni on päätekijä siihen,
mikä lopulta erottaa voittajat toiseksi tulleista – vaikka suuret taito- ja pätevyyserot
saattavat erottaa kilpailijat häviäjistä.

2.5. Kasvuhalukkuus
Useimmat kasvuteoriat pitävät kasvuhalukkuutta voitonmaksimointioletuksen
vuoksi itsestään selvyytenä, vaikka empiiriset tutkimukset (Cooper, A.C., 1982,
s. 193–205) osoittavat yhä useammin, että kasvuhaluttomuus on hyvin yleistä. Tutkimuksissa yrityksen toiminnan laajentamisinnokkuutta vähentävinä tekijöinä ovat
tulleet esiin hallinnan ja omistajuuden säilyttäminen, pelko työmäärän lisääntymisestä ja työtyytyväisyyden vähenemisestä sekä huoli työilmapiirin heikkenemisestä. Nämä tutkimukset eivät kuitenkaan ole selvittäneet edellä mainittujen tekijöiden vaikutusta kasvuhalukkuuteen. Davidsson (1989, s. 215–216) esittää, että
yrittäjän kasvuhalukkuuteen vaikuttavat: työmäärä, tehtävien sisältö, työntekijöiden hyvinvointi, yksityinen talous, valvonnan säilyminen, itsenäisyys, vakaus, laatu
sekä aikaansaamisen tarve. Kasvuhalu muodostuu näiden vaikutusten odotettavissa
olevista myönteisistä tai kielteisistä tulemista sekä sisäisestä aikaansaamisen tarpeesta.
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Kuvio 10: Malli psykologisista vaikutuksista kasvuhalukkuuteen, Davidsson
Liiketaloustieteen teorian mukaan kasvu seuraa voitonmaksimointioletuksen mukaisesta käyttäytymisestä sekä kustannusfunktion muodosta. Siinä täydellisen kilpailun vallitessa yritys kasvaa, kunnes pitkän ajan rajakustannus saavuttaa hinnan,
joka osoittaa yrityksen optimaalisen koon (Mansfield, E., 1979). Voitonmaksimointi on oletus johtajan motivaatiosta, jota voidaan tarkastella eri psykologian teorioiden näkökulmasta.
Maslowin tarvehierarkia-teoria (1954) edellyttää, että omistajajohtajan perustarpeet
yrityksen toiminnan tason ja vakauden osalta on täytetty. Kasvun motivaationa olisi
korkeamman tarvetason saavuttaminen. Kasvun tuottaman tyydytyksen tulisi kuitenkin olla riittävän palkitseva, jotta sitä lähdettäisiin tavoittelemaan.
Odotusarvoteorian (Vroom, 1964) mukaan taipumus toimia tietyllä tavalla riippuu
toiminnan odotetusta lopputuloksesta sekä sen ja yksilön tavoitteiden välisestä suhteesta. Siten tämän teorian mukaan taipumus kasvuhalukkuuteen voidaan esittää
kasvuodotusten odotettujen lopputulosten painotettuna summana.
Kolmas kasvuhalukkuuteen liittyvä teoria on toinen motivaatioteoria, Herzbergin
motivaatio-hygieniateoria (Herzberg, 1966), jonka pääväittämä on, että tyytyväisyyteen johtavat tekijät (motivoivat tekijät) eivät ole välttämättä samoja kuin ne,
jotka johtavat tyytymättömyyteen (hygieniatekijät). Tämä tarkoittaa, että jotkin tekijät voivat motivoida kasvua, jos sen odotetaan tuottavan myönteisen muutoksen,
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kun taas negatiivisilla odotusarvoilla on vähän tai ei ollenkaan vaikutusta kasvuhalukkuuteen. Vastaavasti toiset tekijät eivät vaikuta kasvuhalukkuuteen, vaikka ne
tuottaisivat myönteisiä tuloksia, mutta samojen tekijöiden odotettavissa olevat negatiiviset tulokset vähentävät kasvuhalukkuutta.
Neljäs teoria on McClellandin (1961) suoritusmotivaatioteoria. Sen mukaan ihmisillä on eritasoiset tarpeet saavuttaa ja saada aikaan asioita (nAch, need of Achievement). Niitä, joilla tarvetaso on korkea, motivoi suorituksen aikaansaamisen aiheuttama tyytyväisyys. Se saavutetaan onnistumalla sellaisissa vaativissa tehtävissä,
jotka ovat riippuvaisia yksilön kyvyistä, taidoista ja ponnistelusta. Saavutuksien tulee olla myös selvästi nähtävissä olevia ja mitattavia. Korkean suoritustarpeen
omaavat yksilöt työllistävät mielellään itsensä ja liikkeenjohtajina heitä motivoi tulos ja mahdollisesti kasvu. Tämä teoria selittää sen, miksi raha voi toimia motivoivana tekijänä, vaikka Maslowin teorian mukaiset perus- eli toimeentulotarpeet on
jo riittävästi tyydytetty. Jos tulosta käytetään yleisenä menestyksen mittarina, työ
muiden tavoitteiden saavuttamiseksi on yhdensuuntainen voitonmaksimoinnin ennustaman käyttäytymisen kanssa.
Teoria aikaansaamisen tarpeesta on ollut paljon keskusteltu ja käytetty psykologinen teoria yrittäjyyttä koskevissa tutkimuksissa, joissa se on saanut sekä tukea että
kritiikkiä. Erityisesti on pidetty ongelmana saavuttamistarve-käsitteen tarkan määritelmän puuttumista. Tästä huolimatta on perusteltua olettaa, että tarve saada aikaan on yksilöllistä ja vaikuttaa eri lailla eri yksilöiden asenteisiin ja käyttäytymiseen. Odotusarvoteorian mukainen tyytyväisyys kasvun aikaansaamisesta on tärkeää korkean saavutustarpeen omaaville yksilöille, vaikka suoritustarveteoreetikot
pitävät saavutustarpeen motivoivaa vaikutusta alitajuisena prosessina.
Psykologisten teorioiden lisäksi on myös teorioita, jotka koskevat erityisesti pienyritysten kasvua. (Steinmetz, 1969; Maidique, 1980; Cooper, 1982; Churchill ja
Lewis, 1983). Näissä teorioissa korostetaan yrityksen kehityksen vaiheisuutta ja
sitä, kuinka eri vaiheissa eri tekijät vaikuttavat yrityksen hengissä pysymiseen ja
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menestykseen. Kasvukynnykset voivat toimia esteinä vaiheesta toiseen siirtymisessä. Näissä teorioissa ja niihin liittyvissä tutkimuksissa on käsitelty niukasti motivaation vaikutusta ja toisaalta yritysten on oletettu olevan samassa vaiheessa.
Yhteenvetona yllä esitellyistä teorioista voidaan pienyritysten kasvuhalukkuuden
osalta esittää seuraavaa (Davidsson, P., 1989, s. 214–215):
1. Koska merkittävä osa pienyrityksistä toimii toimeentulominimin tasolla, on
luultavaa, että muut kuin taloudelliset tavoitteet ovat tärkeitä käyttäytymistä
määritteleviä tekijöitä (Tarvehierarkiateoria).
2. Kasvuhalukkuus on ehdollinen odotettavissa olevien kasvun tuotosten sekä
yksilölle tärkeiden henkilökohtaisten ulottuvuuksien kanssa (Odotusarvoteoria). Siksi on tärkeää tunnistaa nämä määrittävät tekijät ja arvioida niiden
tärkeyttä kasvuhalukkuuteen.
3. Kasvuhalukkuutta lisäävät myönteistä lopputulemaa ennustavat tekijät eivät
välttämättä ole samoja, jotka vähentävät kasvuhalukkuutta, jos lopputuleman odotusarvo on negatiivinen. Kasvuhalukkuuden ja odotettavissa olevan
kasvun lopputuleman suhde voi olla epäsymmetrinen (Motivaatio-hygieniateoria).
4. Kasvun odotettavissa olevan lopputuleman tiedollisesta ja analyyttisestä arvioinnista huolimatta kasvuhalukkuuteen vaikuttaa myös yksilöllinen tahto
asettaa ja saavuttaa tavoitteita (Aikaansaamismotivaatioteoria).
5. Kasvuhalukkuus ja sitä määrittelevät tekijät voivat vaihdella riippuen yrityksen kokoluokasta (Kehitysvaiheteoria; Tarvehierarkiateoria).
Tutkimukset osoittavat, että yrityksen kasvun odotettavissa olevat lopputulemat
ovat merkittäviä kasvuhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Rahalla, jota pidetään
useimmissa talousteorioissa ainoana motivoijana, on tärkeä rooli, mutta se ei ole
ainoa motivoija. Lisääntynyt itsenäisyys ja sisäinen palo saada aikaan (nAch) ovat
myös myötävaikuttamassa kasvuhalukkuuteen. Niiden vastapainona ovat kasvun
negatiiviset odotukset, kuten valvonnan menettämisen pelko. Kasvuhalukkuuteen
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vaikuttavat tekijät ovat myös epäsymmetrisiä. Erityisen merkittävä se on itsenäisyyden ja valvonnan muuttumisen kohdalla yrityksen kasvaessa. Nämä tekijät ovat
erillisiä ja niiden vaikutukset kasvuhalukkuuteen muuttuvat yrityskoon muuttuessa.
Yleistäen voidaan todeta, että yrityksen ollessa pieni kasvun odotettavat vaikutukset ovat pääsääntöisesti myönteisiä, koska se lisää itsenäisyyttä ja riippumattomuutta. Tämä on merkittävämpää kuin samanaikaisesti tapahtuva valvontakyvyn
heikkeneminen. Kun yritys kasvaa, itsenäisyyden lisääntymisen myönteinen vaikutus heikkenee ja valvonnan menettämisen negatiivinen vaikutus kasvaa. Jossakin
pisteessä se ylittää itsenäisyyden myönteiset vaikutukset ja kasvuhalukkuus häviää.
Tämä tapahtuu tutkimuksen mukaan valtaosassa yrityksiä, kun yrityksen koko on
5–9 työntekijää (Davidsson, P., 1989, s. 223). Siten vain sisäisesti kasvuun motivoituneet yrittäjät jatkavat yrityksensä kehittämistä ja kasvattamista tämän vaiheen
yli. Yrittäjien enemmistön kohdalla joko raha ei enää riitä motivoimaan kasvuun tai
kasvuprosessi pysähtyy ulkoisiin tekijöihin tai puutteellisiin yrittäjätaitoihin.
Tärkeä näkökulma, jota on myös syytä tarkastella, on kasvuhalukkuuden ja todellisen käyttäytymisen suhde. Kasvu on riippuvainen monesta muustakin tekijästä kuin
halusta tai tahdosta. Pienyrityksellä ulkoiset tekijät asettavat toiminnalle ja myös
kasvulle rajoituksia, jotka määrittelevät, mikä yrityskoko ja kasvukehitys ovat sopivimmat. Pelkkä kasvun haluaminen ei riitä, vaan siihen tarvitaan myös riittävät,
todelliset taidot ja kyvyt. Yrittäjän käsitykset siitä, mitä seurauksia kasvu tuo mukanaan, muuttuvat ajan mukana, joten niiden ennustaminen on sitä epävarmempaa,
mitä pitempi aika ennustamisen ja todellisen käyttäytymisen välillä on. Näistä tekijöistä huolimatta Davidsson esittää, että yrittäjillä, joilla on halu kasvaa, sopiva
nAch-taso ja odotukset, kasvun todennäköisyys on hyvä. Niille, jotka ovat vähemmän kasvuorientoituneita, tapauskohtaiset vaikuttimet saattavat olla niin tärkeitä,
että todellista kasvukehitystä ei tapahdu. Yrityksen nykytilaan tyytyväinen yrittäjä
voi tulla tilanteeseen, jossa on pakko tai mahdollisuus kasvaa. Tällöin hänen aikaan
saamisen tarpeensa (nAch) ja odotukset kasvun vaikutuksista vaikuttavat päätökseen toiminnan suunnasta. Yleinen odotusten muuttuminen myönteiseksi yrittäjien
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keskuudessa lisää kasvua, vaikka muut olosuhteet pysyvät muuttumattomina, koska
yhä useampi tarttuu kasvuvaihtoehtoon yleisen myönteisyyden ilmapiirissä.
Käsiteltyihin teorioihin perustuen ja tämän tutkimuksen tavoitteet huomioon ottaen
on tärkeää määritellä ja rajata käytettävät käsitteet yrittäjyydestä, yrittäjästä, kasvusta, sen mittareista sekä kasvuhalukkuudesta tässä tutkimuksessa.
Koska tutkimus pyrkii selvittämään kasvuhalukkuutta ja siihen liittyy yrityksen
elinkaaren eri vaiheita, on luontevaa tukeutua Leibensteinin jatkokehitelmään
(1968, s. 72–83) Schumpeterin yrittäjyyskäsityksestä. Hän jakaa siinä yrittäjät kahteen yrittäjätyyppiin: innovoiviin yrittäjiin ja liiketoimintaa hoitaviin yrittäjiin.
Yrittäjyyteen voidaan katsoa liittyvän määritelmällisesti pyrkimys kehittyä ja kehittää toimintaa. Tämä voi ilmetä pienin askelin jatkuvana parantamisena, mahdollisuuksien havaitsemisena ja hyödyntämisenä tai vaihtoehtoisesti suurina tai pieninä innovaatioloikkina. Yrittäjä, joka tässä tutkimuksessa on yksilö, omistajajohtaja, on vastaavasti toimija. Hän toteuttaa ja saa aikaan yrittäjyysprosessin. Tähän
vaikuttavat yrittäjän henkilökohtaiset kyvyt, koulutus, kokemus ja luonteenpiirteet
sekä myös ulkoiset olosuhteet ja vaikutteet, joille hän on jatkuvasti alttiina.
Yritys voi kasvaa joko orgaanisesti laajentamalla toimintaansa tai yritysostoin. Tutkittaessa yrittäjämäistä kasvua, jossa huomion kohteena on arvonluonti ja käytettävissä olevien resurssien yhdistäminen, on orgaaninen kasvu kiinnostavin kasvumekanismi. Yrityksen kasvua voidaan mitata joko suhteellisena tai absoluuttisena.
Koska yrityksen koko vaikuttaa valitun mittaustavan mukaan tulokseen, vältetään
virhetulkinnat käyttämällä niitä molempia rinnakkain. Useat tutkijat, kuten Hoy,
McDougall ja D’Souza (1992, s. 341–357) pitävät myynnin kasvua parhaana kasvun mittarina. Heidän mielestään se kuvaa yrityksen lyhyen ja pitkän ajan muutoksia ja sen tiedot ovat helposti kerättävissä. Lisäksi he, kuten Barkham et al. (1995),
huomauttavat, että myynnin kasvu on yrittäjien itsensä tavallisimmin käyttämä mittari. Yrityksen pääomat viittaavat myös kasvuun sen paremmin, mitä pääomaintensiivisempää yrityksen toiminta on. Palvelualoilla pääomien lisääntymisen voi kor-
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vata aineettomien omaisuuserien kasvu, mutta niiden kohdalla ongelmaksi voi koitua niiden erilainen kirjaus ja arvostus eri yrityksissä. Kasvusuuntautuneelle yrittäjälle yritys on keino toteuttaa tavoitteitaan, jolloin hänelle sekä myynnin että pääomien (omaisuuden) kasvu ovat asiaankuuluvia mittareita. Myynnin määrän seuraaminen on kuitenkin tavallisin yrittäjien itsensä käyttämä mittari ja soveltuu niin
ikään tutkimukseen, jossa yksilö(t) on tutkimuksen kohde. Työpaikkojen määrä on
tässä katsannossa toissijainen eikä se ole muutoinkaan yrityksen varsinainen tarkoitus tai tavoite (Gray, C., 1990).
Kasvulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa selkeyden ja yksiselitteisen mittaamisen
vuoksi liikevaihdon muutosta yrittäjän omistamassa ja johtamassa yksikössä. Liikevaihdon muutoksen voidaan ajatella syntyvän yrittäjän toteuttamasta yrittäjyysprosessista, jonka tuloksena kasvu on positiivista tai negatiivista. Mikäli markkinat
ja kilpailu sallivat, voi liikevaihto pysyä myös muuttumattomana. Kasvuhalukkuus
ymmärretään tässä yhteydessä edellä määritellyn yrittäjän tarpeiden, odotusten sekä
motivaation muodostamana yhdistelmänä, joka ilmenee yksilön asenteiden, aikomusten ja käyttäytymisen kautta pyrkimyksenä toteuttaa pitkäjänteisesti yrittäjyysprosessia siten, että liikevaihdon muutos olisi positiivinen.
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA METODIT
3.1. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää pk-yrityksen kasvuhalukkuuteen sekä erityisesti kasvuhaluttomuuteen vaikuttavia tekijöitä käyttäen viitekehyksinä Tornikosken et al. (Tornikoski, E. Saarakkala, M., Varamäki, E., & Kohtamäki, M., 2011, s.
13–15) pienyrityksen kasvutekijöiden kuvausta sekä Davidssonin tutkimusta
(1989) Ruotsin pienyritysten kasvuhalukkuudesta. Tornikoski et al. jakavat pienyrityksen kasvutekijät neljään vaiheeseen: 1. Kasvuhalu ja -kyky, 2. Kasvustrategiat, 3. Kasvunhallinta ja 4. Menestys, joista tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan ensimmäistä vaihetta Kasvuhalu ja - kyky, johon sisältyvät analyysit
yrittäjästä, yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä sekä koetut kasvun esteet.
Kuviossa 11 esitetään tutkimuksen kannalta keskeisimmät tutkimusalueet, jotka
vaikuttavat yrittäjän kasvuhalukkuuteen.

Kuvio 11. Pk-yrittäjän kasvuhalukkuuteen vaikuttavat tekijät
Tutkimuksissa on todettu, että erityisesti pk-yrityksillä yrittäjän kasvuhalun ja toteutuneen kasvun välillä on positiivinen yhteys (Kolvereid, L. ja Bullvåg, E., 1996,
s. 1–17; Miner, J.B., Smith, N.R. ja Bracker, J.B., 1994, s. 627–630) ja toisaalta
tärkeimmiksi kasvutekijöiksi nousevat kasvukyky ja yrityksen käytettävissä olevat
resurssit (Limère, A., Laveren, E., van Hoof, K. ja Cleeren, K., 2003). Kasvuhaluun
näyttävät vaikuttavan itse yrittäjä, hänen taustatekijänsä sekä luonteenpiirteensä,
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kun taas demografiset tekijät vaikuttavat kasvukykyyn. Yrityksen resurssit ja prosessit muodostavat kasvupotentiaalin perustan ja vaikuttavat siten konkreettisesti
kasvukykyyn, mutta myös yrittäjän asenteeseen kasvua kohtaan eli kasvuhaluun.
Yrityksen toimintaympäristö määrittää yrityksen toimintamahdollisuuksia, jotka
voivat sekä tukea että heikentää suhtautumista kasvuun. Porterin (1990, s. 73–93)
mukaan eteenpäin suuntautunut, vaativa ja dynaaminen toimintaympäristö parantaa
yritysten kilpailukykyä ja vahvistaa kasvumahdollisuuksia, samoin kuin yrittäjämyönteisyys ja -verkostot.
Kasvun esteet ja riskit vaikuttavat määritelmällisesti haluun ja kykyyn kasvaa. Yritystoimintaan ja yrittäjyyteen liittyy olennaisesti kyky ottaa riskejä, jotka kuitenkin
pyritään minimoimaan (Drycker, 1985) ja suhtautumaan niihin varoen. Kasvu edellyttää muutosta, mikä jo sellaisenaan sisältää riskejä ja voi muodostua sitä kautta
kasvun esteeksi. Davidsson (1989) ja Delmar (1996) nostavat kasvuhaluttomuuden
yhdeksi merkittävimmäksi kasvun esteeksi.
Tutkimuskysymykset muodostettiin tutkimuksen tavoitteen mukaisesti. Ne täsmentyivät kirjallisuuteen ja tutkimusaineistoon perehtymisen kautta seuraaviksi:
1. Mitkä tekijät erottavat ja yhdistävät kasvua tavoittelematonta ja kasvuyrittäjää ja hänen yritystään?
2. Minkälaisia yrittäjätyyppejä voidaan tämän perusteella yrittäjistä tunnistaa?
3. Miten nämä yrittäjää ja yrittäjyyttä koskevat tekijät erottuvat taustatekijöiden suhteen?
4. Mitkä tekijät selittävät kasvuhaluttomuutta?

3.2. Tutkimusaineisto
Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2016 yhteistyössä Kanta-Hämeessä toimivan
Hämeen Yrittäjät ry:n kanssa. Kysely lähetettiin kaikille yhdistyksen jäsenille, jotka
työllistivät yli 2 mutta alle 50 henkilöä. Näitä yrityksiä oli 1109 kappaletta. Osal-
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listujien toimialaa ei rajattu, sillä yhdistyksen jäseninä ei ollut alkutuotannon, maatalouden, rahoitus- tai vakuutusalan yrittäjiä. Kyselyyn vastattiin Webropol-ohjelmistolla laaditun kyselylomakkeen avulla. Sähköinen lomakemuoto valittiin, koska
kyselyn laatiminen oli joustavaa, kohderyhmä tavoitettiin tarkasti ja aineisto kyettiin tallentamaan ja analysointi aloittamaan välittömästi kyselyajan päätyttyä.
Sähköpostiosoitteissa ei ilmennyt virheitä, sillä yhdistyksen jäsenten yhteystiedot
päivitetään aktiivisesti kunkin jäsentiedotteen vikapalautusten perusteella.
Vastauksia saatiin 101, jotka kaikki läpäisivät alustavassa tarkastuksessa vastaamisen oikeellisuuden vaatimukset. Kadonneita tai puuttuvia tietoja ei havaittu. Avoimeen yhteystietoja koskevaan kysymykseen tuli yhteensä 41 vastausta. Vastausprosentiksi muodostui suhteellisen alhainen 9,1 % huolimatta siitä, että vastaajille
lähetettiin muistutus kyselyajan puolivälissä. Vastauskato on kyselytutkimusten
yleinen ongelma ja verkkokyselyissä on jouduttu tyytymään kirjekyselyiden yhteydessä todettujen tavanomaisten vastausprosenttien 20–80 % alapuolelle lähemmäksi kymmentä prosenttia (Hirsjärvi, S. et al., 2000, s. 183,184; Heikkilä, T.,
2002). Tämän aineiston edustavuutta ja luotettavuutta tarkastellaan erikseen luvussa 5.
Kyselylomake
Kyselytutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrittäjien kasvuhalukkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa käytettiin Tornikosken et al. esittämää viitekehystä
(2011, Pk-yrityksen kasvu ja sen hallinta) sekä Davidsonin, Delmarin ja Wiklundin
kasvuun ja kasvuhalukkuuteen liittyviä tutkimuksia ja hypoteeseja kysymysten laadintaan ja ryhmittelyyn.
Kyselylomakkeen (LIITE 1.) kysymykset ryhmiteltiin tutkimuskysymysten suhteen neljään ryhmään:
1. Kasvuhalu
2. Kasvukyky
3. Kasvun tavoittelu
4. Kasvun esteet ja riskit, kasvuhaluttomuus
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Ensimmäinen mittari (12 väittämää) mittasi kasvuhalua käsitellen vastaajaa yrittäjänä, hänen persoonaansa sekä käsityksiä yrittäjyydestä. Toinen kasvukykyä mittaava mittari (6 väittämää) käsitteli vastaajan demografisia tekijöitä, arvoja, asenteita ja yrittäjäkokemusta. Kolmannen mittarin (19 väittämää) kysymykset yrittäjän
ja yrityksen resursseista sekä prosesseista mittasi kasvun tavoittelua. Neljännen
mittarin (4 väittämää) kysymykset mittasivat vastaajan käsityksiä yrityksen toimintaympäristöstä, toimialasta ja ympäröivän yhteisön suhtautumisesta yrittäjyyteen.
Viides mittari (4 väittämää) mittasi yrittäjän kokemia kasvun esteitä ja riskejä.
Näillä periaatteilla muodostetut kysymykset sijoitettiin kyselylomakkeelle vastaajan kannalta loogiseen ja helposti vastattavaan järjestykseen. Kyselytutkimuksessa
käytettiin soveltuvin osin Likertin viiden (5) valinnan asteikkoa, jotta saataisiin riittävä erottuvuus kysymyksiin, mutta vastaaminen olisi edelleen vaivatonta. Riskinä
asteikon valinnassa oli vastausten keskittyminen vaihtoehdon kolme ympärille.
EOS-vaihtoehtoa ei asteikoissa käytetty. Taustamuuttujia koskevat tiedot kysyttiin
pääsääntöisesti suljettuina eli strukturoituina kysymyksinä lukuun ottamatta yrityksen perustamisvuotta, joka oli avoin kysymys. Valinnaisena kysymyksenä oli vastaajan yhteystiedot, joka oli niin ikään avoin kysymys (Vehkalahti, K., 2008, s. 34–
40).
Kyselytutkimuksessa saatu aineisto siirrettiin Webropol-ohjelmasta Excel-tiedostoksi jatkokäsittelyä varten. Vastausten oikeellisuus sekä tekninen soveltuvuus analyysiin tarkastettiin ja korjattiin informaatiota muuttamatta. Tiedostoon lisättiin yhteystietonsa antaneiden yritysten liikevaihto- ja tulostiedot.

3.3. Aineiston vertailu perusjoukkoon ja vastauskadon arviointi
Kyselytutkimuksen aineiston edustavuusarviointi suoritettiin vertaamalla saatuja
vastauksia tutkimuksen perusjoukkoon eli Kanta-Hämeen ja Suomen yrittäjistä saataviin tietoihin. Käytettävissä olevien tilastoaineistojen perusteella ei perusjoukoista voitu erottaa omaksi ryhmäkseen 2–50 henkilöä työllistäviä omistajayrittäjiä.
Yritysten kokoluokkien tarkastelun avulla voitiin kuitenkin riittävällä tarkkuudella
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päätellä, että ne antavat oikeansuuntaisen kuvan perusjoukosta myös tutkimuksen
yrityskokorajauksen alueella.
Vastaajista 96 % oli omistajajohtajia, yksi oli omistaja, joka ei toiminut yrityksensä
toimitusjohtajana sekä kolme omistajaperheen ulkopuolista toimitusjohtajaa.
Sukupuoleltaan vastaajista 31,7 % oli naisia ja vastaavasti miehiä 68,3 %. Koko
maassa yrittäjistä on Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston (Suomen virallinen tilasto SVT, 2018, Työssäkäynti 2016) mukaan 34,0 % naisia ja 66,0 % miehiä.
Kanta-Hämeessä nais- ja miesyrittäjien suhteelliset osuudet vastaavat hyvin koko
maan suhteellisia osuuksia (34,3 % naisia ja 65,6 % miehiä). Kyselyyn vastanneiden ryhmä on jonkin verran miespainotteinen.

Kuvio 12: Kohderyhmän ikäjakauma
Kanta-Hämeen ja koko Suomen yrittäjien ikäjakaumat ovat varsin yhteneväisiä,
kun taas vastaajat ovat sekä nais- että miesyrittäjien osalta huomattavasti iäkkäämpiä. Ikäpainotuksiin saattaa vaikuttaa se, että Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta (Suomen virallinen tilasto SVT, 2018, Työssäkäynti 2016) ei voitu täysin yksiselitteisesti eliminoida pois yksinyrittäjiä. Kyselyn ja Tilastokeskuksen ikäluokittelu poikkeavat toisistaan, mikä ei kuitenkaan estä ikäprofiileista tehtävää tulkintaa.
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Kyselyyn vastanneiden yrittäjätyövuosissa on nähtävissä fyysisen ikäjakauman painotus molemmilla sukupuolilla siten, että iäkkäämmillä vastaajilla on myös suhteessa pitempi yrittäjäura. Naisyrittäjistä merkittävä osuus (21,9 %) on toiminut alle
viisi vuotta yrittäjinä, mutta muutoin naisten ja miesten jakaumat ovat yhteneviä.
Sukupuoli ei näytä vaikuttavan yrittäjätyövuosiin. Sen sijaan luonnollinen ikä viittaa myös pitempään yrittäjäuraan.
Vastaajien koulutustausta mukailee koko Suomen yrittäjien koulutustaustajakaumaa, joskin koko maan keskiasteen koulutustausta on hieman matalampi. Kun
tarkastellaan kyselyyn vastanneiden koulutustaustaa sukupuolen mukaan, havaitaan, että naisyrittäjät ovat suhteellisesti korkeammin koulutettuja kuin miesyrittäjät. Naisyrittäjillä on ammattikorkea- tai korkeakoulutasoisia tutkintoja 43,3 %:lla
ja 21,9 %:lla vastaajista, kun vastaavat luvut miesyrittäjillä ovat 33,3 % ja 11,6 %.

Kuvio 13: Kyselyyn vastanneiden koulutustausta
Yrittäjätutkintoja on suorittanut ja yrittäjäkursseille osallistunut noin viidennes yrittäjistä (19,9 %), joista naisyrittäjät ovat olleet suhteellisesti hieman aktiivisempia.
Suomen pk-yritysten toimialajakautumaa tarkasteltaessa käytettävät tilastot vaihtelevat riippuen siitä, määritelläänkö toimiala toimipaikan vai ilmoitetun ammattiase-
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man mukaan. Vertailuun on käytetty kumpaakin tilastoa kuitenkin siten, että alkutuotanto (tilastoluokat A ja B) sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta (tilastoluokka K)
on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Toimipaikkatilastossa (Tilastokeskus, 2018) rakentamisen suhteellinen osuus on vastaajien joukossa (Suomi 18,1 %/K-H 16,8 %)
alhaisempi, kun taas teollisuuden osuus (Suomi 8,3 %/K-H 14,9 %) on selvästi suurempi. Kaupan ja palveluiden suhteelliset osuudet eivät olennaisesti poikkea toisistaan.

Kuvio 14: Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialajakauma 2014
Kyselyyn vastanneiden toimialajakauma on selvästi teollispainotteinen, muiden toimialojen vastatessa koko maan ja Kanta-Hämeen suhteellisia osuuksia. Tarkasteltaessa toimialajakaumaa sukupuolen mukaan selviää, että Kanta-Hämeessä miesyrittäjät ovat vahvemmin edustettuina teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla
(>20 %) ja naisyrittäjät puolestaan palvelutoimialalla (75 %) koko maan tilanteeseen verrattuna.
Yhteenvetona voidaan todeta, että aineisto vastaa ikärakennetta lukuun ottamatta
suhteellisen hyvin perusjoukkona olevia Suomen ja Kanta-Hämeen yrittäjiä. Sukupuolirakenteeltaan aineisto on miespainotteinen ja heidän osaltaan myös iäkkäämpää kuin perusjoukot. Kun huomioidaan perusjoukon tilastoinnin ja kyselyn ikäryhmien erilaisuus, voi hyvin todeta, ettei ikäpainotus olennaisesti häiritse vertailua.
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Koulutustaustan perusteella kyselyyn vastanneet ovat hieman korkeammin koulutettuja kuin perusjoukko, varsinkin naisyrittäjien kohdalla. Toimialoista teollisuus
on suhteellisesti voimakkaammin edustettuna erityisesti miesyrittäjien osalta. Muutoin toimialat vastaavat hyvin sekä Kanta-Hämeen että koko maan yrittäjä- ja sukupuolijakaumaa.
Kyselyn tyypillinen vastaaja on 50–60-vuotias mies, jolla on jo pitkä yrittäjäura
takanaan. Hän on peruskoulutukseltaan ammatti- tai ammattikorkeakoulututkinnon
suorittanut ja toimii todennäköisesti teollisuuden tai rakentamisen parissa. Vastauksensa antaneet naisyrittäjät ovat miehiä selvästi nuorempia ja korkeammin koulutettuja palvelusektorilla toimivia yrittäjiä. Aineiston vertailu perusjoukkoihin kohentaa sen alhaisen vastausprosentin heikentämää kuvaa vastaajien edustavuudesta,
jota voidaan pitää kohtuullisena. Aikaisemmin esitetty varovaisuus johtopäätösten
yleistävyyden suhteen on kuitenkin aiheellista.

3.4. Tutkimusaineiston soveltuvuus monimuuttujamenetelmiin
Tutkimusaineiston ja mittareiden tilastollinen analyysi suoritettiin SURVO- ja
SPSS-ohjelmien (LUT, 2017) avulla. SURVO-ohjelmalla (Mustonen, S., 1996) tarkasteltiin alustavasti aineiston frekvenssejä, keskiarvoja ja -hajontoja. Lisäksi arvioitiin aineiston soveltuvuutta monimuuttujamenetelmiin. Aineistossa ei esiintynyt
lainkaan puuttuvia vastauksia, mitä voidaan pitää myönteisenä monimuuttujamenetelmien käyttöä ajatellen. Kyselyaineiston soveltuvuutta monimuuttujamenetelmiin
tarkasteltiin kolmen yleisesti käytettävän kriteerin avulla (Nokelainen ja Ruohotie,
2002, s.9): 1) Muuttujien keskihajonnan tulee olla enintään 0.5 keskiarvosta 2)
Muuttujien vinouden tulee olla itseisarvoltaan pienempi kuin .3 sekä 3) Muuttujien
väliset korrelaatiot saavat olla itseisarvoltaan välillä 0.3–0.7.
Taulukko 1: Monimuuttujamenetelmien soveltuvuuskriteerit koko aineisto
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Kriteeri

Muuttujat, joiden keskihajonta on enintään puolet keskiarvosta

Lukumäärä

(%)

44

89,8

Muuttujat, joiden vinousarvo on välillä +/- 0.3

18

36,7

Muuttujat, joiden vinousarvo on välillä +/- 0.7

39

79,6

179

15,2

Muuttujien korrelaatiot välillä +/- 0,3 - 0.7

Taulukossa 1 havaitaan hajontakriteerin läpäisevän tarkastelun 89,8 %:n arvolla.
Vinousarvo ei .3:n arvolla noussut kuin runsaaseen kolmannekseen (36,7 %) muuttujien lukumäärästä, mutta korotetulla raja-arvolla määrä yli kaksinkertaistui (79,6
%). Korrelaatiokriteerin osalta tulos jäi alhaiseksi, sillä sen täytti vain 15,1 % muuttujien välisistä korrelaatioista. Tämä tarkoittaa sitä, että muuttujilla oli runsaasti alle
.3: n korreloivia muuttujia. Vähäiseen korrelaatioon saattaa vaikuttaa väittämien
sisällön erilaisuus ja erillisyys tutkittavan aiheen luonteen vuoksi. Aineiston käytettävyyttä puolustaa kuitenkin kaikkien kriteerit täyttävien korrelaatioiden oleminen tilastollisesti merkitseviä p=0.01-tasolla.
Faktorianalyysin soveltuvuus aineiston analysointiin tarkistettiin sekä KaiserMeyer-Olkin -testillä (KMO) (Kaiser, Rice, J., 1974) että Bartlettin (Karjaluoto,
2007) dimensioisuustestillä. KMO-testi ilmaisee havaittujen korrelaatiokertoimien
ja osittaiskorrelaatiokertoimien suhdetta. Osittaiskorrelaatiokertoimien summan ollessa pieni suhdeluku lähenee yhtä (1.0) ja parantaa faktorianalyysin edellytyksiä.
Suhdeluvun tulisi olla > .7, jotta analyysi kannattaa. Yli .8: n arvoilla edellytykset
ovat jo hyvät. Bartlettin testin avulla selvitetään, missä määrin muuttujat korreloivat keskenään. Mikäli testin Sig. arvo on < .01 (voidaan käyttää myös arvoa < .05),
muuttujien välillä on riittävästi korrelaatiota ja faktorianalyysin suorittamiselle on
hyvät edellytykset.
Kyselyaineiston kuvailevien väittämien KMO-testin arvo jäi välttäväksi (.67), mikä
edellyttää aineiston esikäsittelyä analyysin edellytysten parantamiseksi.

55

Taulukko 2: Kyselyaineisto kuvailevien väittämien KMO- ja Bartlett- testi
KMO ja Bartlett ‘in Testit
Kaiser-Meyer-Olkin
Bartlettin dimensioisuustesti

,670
Khiin neliö

2571,490

df

1176

Sig.

,000

Sen sijaan Bartlettin testin tuloksen perusteella aineistomatriisi näyttää soveltuvan
faktorianalyysiin.
Tarkastelua ja arviointia varten vastaajat jaettiin kahteen ryhmään sen perusteella,
kuinka he ovat vastanneet kasvutavoitteita hahmottavaan kysymykseen. Jakoperusteena käytettiin kyselyn väittämää 26, jossa vastaajan tuli ilmaista yrityksensä kasvuhakuisuus Likertin viisiportaisella asteikolla.
Taulukko 3: Kyselyaineiston jakoperuste kasvu- ja staattisen vaiheen yrittäjiin
Mitä ajattelet yrityksestäsi ja yrityksen kasvusta?
26. Yritykseni 5
on voimakkaasti kasvuhakuinen (>10%/v)
4
on kasvuhakuinen (5-10 %/v)
3
tavoitteena on säilyttää asema (1-5 %/v)
2
ei aseta kasvutavoitetta
1
toimintaa ollaan lopettamassa

Kasvuyrittäjiksi määriteltiin ja nimettiin ne vastaajat, joiden tavoitteena oli yli viiden prosentin vuosittainen kasvu. Näitä edustivat asteikon arvot 4 ja 5. Staattisen
vaiheen yrittäjiksi määriteltiin ja nimettiin ne yrittäjät, jotka tavoittelivat markkinaasemansa säilyttämistä, eivät asettaneet tavoitteita tai olivat lopettamassa toimintaansa. Näitä edustivat asteikon arvot 1–3.
Valittu jako on selvästi maltillisempi rajaus kuin OECD:n (OECD, 2018) tai EU:n
(EU, 2003) kasvuyrityksille määrittelemä yli 10 %:n vuosikasvu, mutta asettuu samalle tasolle Yritysbarometrin (Pk-yritysbarometri, 2017) kanssa niin kasvutavoitteiden kuin suhteellisten osuuksienkin kanssa. Tämän vertailtavuuden lisäksi toinen
peruste ryhmittelyrajalle on kyselyyn osallistuneiden yrittäjien pääsääntöinen toiminta rajallisilla kotimarkkinoilla sekä tutkimushetkellä vallinnut yleinen talouden
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taantuma. Kasvu- ja staattisen vaiheen yrittäjiä on vastanneiden joukossa lähes yhtä
paljon (51/50).
Kasvuyrittäjä-ryhmän aineisto näyttää soveltuvan koko aineistoa heikommin monimuuttuja-analyysiin, sillä kaikkien kriteerien osalta tulokset ovat alhaisempia
kuin koko aineiston arvot.
Taulukko 4: Monimuuttujamenetelmien soveltuvuus: kasvuyrittäjät
Kriteeri
Lukumäärä

(%)

Muuttujat, joiden keskihajonta on enintään puolet keskiarvosta

42

85,7

Muuttujat, joiden vinousarvo on välillä +/- 0.3

15

30,6

Muuttujat, joiden vinousarvo on välillä +/- 0.7

32

65,3

131

11,1

Muuttujien korrelaatiot välillä +/- 0,3 - 0.7

Taulukon 4 tiedoista voidaan todeta, että hajontakriteerin täyttää 85,7 % muuttujista. Vinouskriteerin täyttää .7 -raja-arvolla kaksi kolmasosaa (65,3 %) muuttujista.
Sen sijaan niiden keskinäinen korrelaatio jää huomattavan alhaiseksi eli vain 11,1
%: in. Tässäkin aineiston osassa korrelaatiot ovat 100 %:sti tilastollisesti merkitseviä p=0.01-tasolla. Tarkasteltaessa kasvuyrittäjien aineistoa KMO- ja Bartlettin testillä havaittiin, että KMO-testin arvo antoi välttävästi edellytykset faktorianalyysiin. Bartlettin testin perusteella aineisto olisi sovelias (Sig. .000 ja df .66) analyysiin, joskin khiin neliön arvo osoittaa muuttujien alentunutta riippuvuutta verrattuna
koko aineistoon.
Taulukko 5: Kuvailevien väittämien KMO- ja Bartlett-testi: kasvuyrittäjät
KMO ja Bartlettin testit
Kaiser-Meyer-Olkin
Bartlettin dimensioisuustesti

,636
Khiin neliö

240,232

df

66

Sig.

,000
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Staattisen vaiheen yrittäjä - ryhmän aineisto soveltuu kasvuhakuisia hieman paremmin monimuuttuja-analyysiin. Aineisto täyttää hajontakriteerin (85,7%) ja vinouskriteeri on .7: n arvolla 69,4 %. Muuttujien välinen korrelaatio on tässä aineistossa
alhainen ja jää staattisten yrittäjienkin osalta vain 14,4 %:iin. Kuten aikaisemmissakin aineistoissa nämä kaikki korrelaatiot ovat kuitenkin tilastollisesti merkittäviä
p=0.01-tasolla.
Taulukko 6: Monimuuttujamenetelmien soveltuvuus: staattisen vaiheen yrittäjät
Kriteeri
Lukumäärä
(%)
Muuttujat, joiden keskihajonta on enintään puolet keskiarvosta

42

85,7

Muuttujat, joiden vinousarvo on välillä +/- 0.3

21

42,9

Muuttujat, joiden vinousarvo on välillä +/- 0.7

34

69,4

172

14,4

Muuttujien korrelaatiot välillä +/- 0,3 - 0.7

KMO-testi osoitti, että staattisen vaiheen yrittäjien aineisto antoi hyvät edellytykset
monimuuttujamenetelmien käyttöön, sillä KMO-testin arvo oli .797. Bartlettin testin khiin neliön arvo 532,772 täyttää vaadittavan arvon (p=.000; df=190).
Taulukko 7: Kuvailevien väittämien KMO- ja Bartlett-testi: staattisen vaiheen yrittäjät
KMO ja Bartlettin testit
Kaiser-Meyer-Olkin
Bartlettin dimensioisuustesti

,797
Khiin neliö

532,772

df

190

Sig.

,000

Kaikkien aineistojen osalta KMO-testin arvot muodostuivat siten, että alle .3:n
kommunaliteettiarvon saaneet väittämät poistettiin analyysistä.
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3.5. Tutkimusaineiston analyysimenetelmät
Aineisto tarkastettiin ja todettiin, että puuttuvia tai virheellisesti suoritettuja vastauksia ei esiintynyt. Yleiskuvan saamiseksi aineistolla tehtiin frekvenssi- ja hajonta-analyysejä (Vehkalahti, K., 2008, s. 51–54). Hajonta-analyysien ja -kuvien
avulla tehtiin alustava tarkastelu aineistossa esiintyvistä korrelaatioista.
Faktorianalyysin tavoitteena oli tiivistää aineisto siten, että pienemmällä muuttujien
määrällä saadaan kuvaus muuttujien kokonaisvaihtelusta. Faktorianalyysin aineiston tulee olla vähintään järjestysasteikollista sekä riittävän suuri, mielellään yli 500
havaintoa. Lisäksi yleissääntöinä pidetään sitä, että havaintoja tulisi olla kaksi kertaa muuttujien määrä ja vähintään kaksikymmentä kertaa faktorien määrä (Nummenmaa, 2004, s. 342). Kullekin havaintoyksikölle, muuttujalle, voidaan laskea
faktoripisteet, jotka kuvaavat näiden ”piilomuuttujien” arvoja. Näitä voidaan käyttää hyväksi jatkoanalyyseissä (Vehkalahti, 2008, s. 109)

Kuvio 15: Kuvaus mittausmallin faktorilatauksista muuttujille (Vehkalahti, 2008)
Suunnitellun ja rakennetun faktorimallin toimivuutta voidaan arvioida faktoreiden
ominaisarvojen ja havaittujen muuttujien kommunaliteettien avulla. Ominaisarvot
(eigenvalue) ilmoittavat, kuinka hyvin faktorit pystyvät selittämään havaittujen
muuttujien vaihtelua. Mitä suurempi faktorin ominaisarvo on, sitä paremmin se selittää muuttujien vaihtelua ja päinvastoin. Kun faktorin ominaisarvo jaetaan havaittujen muuttujien määrällä, saadaan faktorin suhteellinen selitysosuus, joka saa ar-
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voja nollan ja yhden välillä. Selitysosuus kertoo, kuinka suuri osuus kaikkien mallissa mukana olevien havaittujen muuttujien hajonnasta voidaan faktorin avulla selittää. Kommunaliteetti puolestaan kertoo, kuinka suuren osan muuttujan vaihtelusta faktorit selittävät. Jos muuttujan kommunaliteetti on lähellä yhtä, pystyvät
faktorit selittämään sen vaihtelun lähes kokonaan. Jos yksittäisen muuttujan kommunaliteetti on pieni (< 0.3), kannattaa harkita, onko muuttujaa ylipäänsä syytä sisällyttää analyysiin (Karjaluoto, 2007, s. 42)
Koska faktorianalyysi on tulkinnallisesti vaativa menetelmä eikä oikean faktoriratkaisun valintaan ole yksiselitteistä menetelmää, on pyrittävä löytämään mahdollisimman yksinkertainen latausmatriisi. Jotta tämä saavutettaisiin, tulisi faktoreiden
selittää yhteisvaihtelusta mahdollisimman paljon ja faktoreita pitäisi olla vähän. Lisäksi faktoreiden saamien latausten tulisi olla itseisarvoltaan mieluiten sekä suuria
että pieniä keskinkertaisten sijaan. Ennen kaikkea faktoreille pitää löytyä tutkimuksen kannalta relevantti tulkinta. Koska kaikkia ehtoja ei kyetä aina täyttämään, tulee
faktorianalyysissä pyrkiä ehtojen kannalta optimaaliseen ratkaisuun.
Faktorianalyysissa voidaan erottaa kaksi toisistaan poikkeavaa lähestymistapaa.
Eksploratiivinen faktorianalyysi pyrkii etsimään muuttujajoukosta faktoreita, jotka
pystyvät selittämään havaittujen muuttujien vaihtelua ilman, että tutkijalla on etukäteen vahvoja odotuksia löydettävien faktoreiden määrästä tai niiden tulkinnasta.
Eksploratiivinen faktorianalyysi on siis aineistolähtöinen tutkimusmenetelmä. Analyysin tuloksena voidaan löytää yksi tai useampia faktoreita, joita käytetään hyväksi
tulosten tulkinnassa. Konfirmatorisessa faktorianalyysissa tutkijalla on jo etukäteen
teorian pohjalta muodostettu käsitys aineiston faktorirakenteesta ja analyysin tehtävänä on joko varmistaa tai kumota tämä käsitys empiirisen aineiston pohjalta.
Eksploratiivinen faktorianalyysi on näistä kahdesta faktorianalyysin muodosta kuitenkin yleisempi, ja esimerkiksi SPSS –ohjelma on periaatteessa rakennettu lähinnä
eksploratiivisen faktorianalyysin tekemiseen. (Karjaluoto, 2007, s. 40–42.)
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Analyysista saatavan faktoriratkaisun latausrakennetta pyritään muuttamaan rotaation avulla, jotta löydettäisiin sisällöllisesti ja tulkinnallisesti paras muoto. Rotaatioita voidaan erottaa kaksi päätyyppiä, suorakulmainen ja vinorotaatio, jonka yleisin
menetelmä on oblimin-rotaatio. Suorakulmaisessa rotaatiossa tavallisin menetelmä
on varimax-rotaatio, jossa faktoreiden oletetaan olevan korreloimattomia. Ihmisen
käyttäytymisen tutkimuksessa, jossa haettavat ulottuvuudet ovat käytännössä harvoin korreloimattomia, se kuitenkin tuottaa keskenään korreloivia faktoreita. Tutkijan rooli tässä analyysimenetelmässä on ratkaiseva, sillä rotaatioiden ja latausratkaisun valinta jää lopulta hänen subjektiivisen päätöksensä varaan. (Vehkalahti,
2008, s. 104.)
Tämä tutkimus täyttää eksploratiivisen faktorianalyysin tunnusmerkistön kahdesta
syystä. Ensinnäkin kirjallisuuden perusteella kasvuhalukkuutta tai -haluttomuutta
on tutkittu kansainvälisestikin hyvin vähän, joten sen perusteella selviä teoreettisia
hypoteeseja ei tekijän tiedossa ole. Toiseksi tekijän tavoitteena on tällä tai jatkotutkimuksilla löytää uusia muuttujia ja niiden yhdistelmiä, joilla ilmiötä voisi selittää
ja ymmärtää.
Tässä faktorianalyysissa käytetään kyselylomakkeen kysymysten taustalla olleita
ryhmittelyitä, jotka pohjautuvat niin Tornikosken et al. kuin myös Davidsonin et al.
tutkimuksiin yrityksen kasvuun ja kasvuhaluun vaikuttavista tekijöistä. Faktorianalyysia varten aineisto jaettiin edellä kuvatulla tavalla kasvuyrittäjiin ja staattisen
vaiheen yrittäjiin, mikä ryhmä valittiin tutkimuskysymyksen mukaisesti ensisijaiseksi tutkimuskohteeksi. Väittämistä jätettiin pois taustamuuttujat (kyselytutkimuksen väittämät 1–21) sekä yrityskohtaiseen historiatilastoon perustuvat liikevaihto-, tulos- ja kehitysvastaukset.
Taulukko 8: Tutkimusaineiston ja muuttujien suhde sekä faktorisuositus
Havainnot

N

Koko aineisto

101

Kasvuyrittäjät
Staattisen vaiheen
yrittäjät

Valitut muuttujat

N/muuttujat

Faktorisuositus

42

2,4

<= 5

51

12 (42)

4,3 (1,2)

<= 3

50

20 (42)

2,5 (1,2)

<= 3
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Analyysia varten SPSS-ohjelman Factor Analysis - toiminnosta valittiin seuraavat
asetukset:
1. korrelaatiomatriisi (Coefficients) muuttujien välisten korrelaatioiden selvittämiseksi.
2. KMO ja Bartlett-testi analyysin suorittamisen edellytysten tarkastamiseksi.
a. KMO-testin (Kaiser, Rice, J., 1974, s. 111–117) arvo ilmaisee edellytykset jatkaa faktorianalyysia seuraavasti:
>.90

erinomaiset

>.80

hyvät

>.70

keskinkertaiset

>.60

huonot

b. Bartlett-testin (Karjaluoto, 2007, s. 44) Sig. arvon tulee olla < .01 tai
<.05, jotta analyysille olisi edellytykset.
3. pääkomponenttimenetelmä Principal Axis Factoring sekä Extract-menetelmä Eigenvalues (Karjaluoto, 2007, s. 45), mikä ottaa huomioon ne faktorit, joiden ominaisarvo on >1 (Kaiser, 1960, s. 141–151). Tämä soveltuu
hyvin eksploratiiviseen faktorianalyysiin, koska se ei rajaa syntyvien faktoreiden lukumäärää ja tutkija voi tutkimuskysymyksen mukaisesti harkita
jatkofaktorointeihin mukaan otettavia muuttujia ja faktoreita. Faktoreiden
määrä rajattiin yllä määriteltyjen suositusten mukaisesti.
4. Rotaatiovaihtoehto Varimax. Rotaatiolla tarkoitetaan faktoriakseleiden
kiertämistä. Menetelmiä on kahta tyyppiä; suorakulmarotaatiomenetelmät
ja vinokulmarotaatiomenetelmät. Näistä suorakulmarotaation faktorit eivät
korreloi keskenään, mutta vinokulmarotaatiossa saattavat. Rotaatiotoimenpiteellä on tarkoitus helpottaa tulosten tulkintaa, mikä valitussa Varimaxmenetelmässä tarkoittaa muutaman vahvan latauksen löytymistä kullekin
faktorille (Karjaluoto, 2007, s. 46).
5. Talletettiin faktoripisteet muuttujille (Save as variables). Kullekin muuttujalle syntyy uusi faktorimuuttuja, jonka faktoripisteet lasketaan faktorilatauksilla painotettuna keskiarvona alkuperäisten muuttujien standardisoiduista arvoista.
6. Viimeiseksi valittiin latausten tulostuminen suuruusjärjestyksessä.
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Aineiston muuttujien jakaumat testattiin Kolmogorov-Smirnovin (KS) testillä
(Karjaluoto, 2007, s. 18–19), joka hylkäsi nollahypoteesin kaikkien muuttujien kohdalla (p= .000) muuttujien jakaumien normaaliudesta. Jos aineiston jakauma on selvästi normaalista poikkeava, principal axis factoring tuottaa muita menetelmiä aineiston mukaisemman tuloksen, sillä se ei edellytä mitään oletuksia aineiston jakautumalta (Fabrigar et al., 1999, s. 272–299).
Faktorianalyysien faktoreille kohdistuneista latauksista muodostettiin summamuuttujia käyttäen latauksia, joiden arvot olivat > .45. Faktoripisteiden ja summamuuttujien korrelaation avulla pyrittiin varmistamaan, että summamuuttujat vastaavat
saatua faktorirakennetta.
Tehdyistä analyyseista frekvenssianalyysillä, keskiarvoilla ja -hajonnoilla etsittiin
vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen sekä arvioitiin aineiston edustavuutta perusjoukon suhteen. Faktorianalyysin, summamuuttujien ja faktoripisteiden
avulla vastattiin toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen. Faktorianalyysin
avulla löydettyjen yrittäjätyyppien suhdetta taustamuuttujittain selvitettiin Oneway ANOVA -varianssianalyysin t-testillä ja tuloksia varmennettiin Mann-Whitneyn testillä. Yksisuuntaisella varianssianalyysillä haettiin edellisten lisäksi vastauksia kysymykseen neljä.
Faktorianalyysien avulla syntyneet faktorit nimettiin kärkilatausten perusteella ja
määriteltiin aineiston yrittäjätyypit kasvu- ja staattisen vaiheen yrittäjille erikseen.
Faktorianalyysin muodostamia faktoreita sekä teoria-aineiston mukaan muodostettuja summamuuttujia analysoitiin vielä lineaarisella regressioanalyysilla, jotta selvitettäisiin, kuinka hyvin, jos ollenkaan, syntyneet faktorit korreloisivat yrittäjyyttä,
kasvua ja kasvuhalukkuutta kuvaavien hypoteesien kanssa. Lisäksi lineaarisella
regressioanalyysillä selvitettiin faktoreiden ja taustamuuttujien mahdollista korrelaatiota. Summamuuttujat testattiin Cronbachin alfatestillä, jolla arvioidaan valitun
mittarin konsistenssia eli yhtenäisyyttä. Cronbachin alfa lasketaan muuttujien välisten keskimääräisten korrelaatioiden ja väittämien lukumäärän perusteella. Mitä
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suurempi alfan arvo on, sitä yhtenäisempi mittarin voidaan katsoa olevan (Menetelmävaranto, 2008).
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4. TULOKSET JA NIIDEN ARVIOINTI
4.1. Kasvu- ja staattisen vaiheen yrittäjien käsitykset yrittäjyydestä
ja itsestään yrittäjinä
Kyselyn yrittäjää ja yrittäjyyttä kuvailevien väittämien (Taulukko 9) perusteella
voidaan nähdä, että korkeimmat keskiarvot saavat väittämät, jotka liittyvät yrittäjän
persoonaan; luottamus itseensä ja yritykseensä (ka. 4,50), suoritusmotivaatio (ka.
4,31) sekä vapaus ja riippumattomuus työssä (ka. 4,31). Näiden väittämien keskihajonnat jäävät selvästi < 1: n, mikä osoittaa niiden kuvaavan hyvin vastaajien yhteisiä käsityksiä. Alhaisimmat keskiarvot saavat ”Jatkoin perheyrityksen toimintaa”
(ka. 2.00) ja ”Keksin idean, jolle huomasin olevan kysyntää” -väittämät (ka. 2.25).
Edellisen osalta voidaan todeta, että vastaajista 40,6 % ilmoittaa yrityksensä olevan
perheyritys, mutta heistä kuitenkin kaksi kolmesta (61 %) on yrityksensä perustajia,
ei perheyrityksen jatkajia. Jälkimmäinen väite yrityksen aloittamismotiivista tukee
osittain oman innovaation ja esiin tulleen mahdollisuuden hyödyntämisen merkitystä, mutta liittyy myös toimeentulon hankkimiseen. Nämä arviot saivat tukea ristiintaulukoinnista.
Vastausten keskiarvo (ka. 3,40) viittaa vastaajien yleiseen myönteiseen suhtautumiseen kyselytutkimuksen aiheeseen ja väittämiin. Keskiarvoa kasvattavat yrittäjän
käsitykset itsestään ja kyvystään toimia yrittäjänä ja heikentävät yrityksen perustamismotiivit, joista mikään ei nouse keskiarvon tasolle. Lisäksi perheyrityksen luominen ja yritystoiminnan jatkamisajatukset, roolimallit tai vaikutusvallan saaminen
eivät tunnu tärkeiltä. Toisaalta ilmaistaan halu kasvaa ja kehittyä ja toimia kasvuhakuisesti sekä olla kilpailuhenkinen.
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Taulukko 9: Yrittäjyyttä koskevien väittämien keskiarvot ja -hajonnat: koko aineisto
Kuvailevat väittämät

Väittämät
Ala kiinnosti, oli kysyntää, perustin yrityksen
Palkkatyössä tutustuin alaan ja havaitsin pystyväni toteuttamaan ideoitani.
Vanhemmillani (suvussa) on yrittäjäkokemusta
Jatkoin perheyrityksen toimintaa
Avautui mahdollisuus siirtyä yrittäjäksi ulkopuolisenrohkaisun kautta
Minua pyydettiin mukaan yritystoimintaan.
Keksin idean, jolle huomasin olevan kysyntää.
Ryhdyin yrittäjäksi saadakseni itselleni toimeentulon.
Luotan itseeni ja yritykseeni
Minulla on korkea suoritusmotivaatio
Toimin kasvuhakuisesti yritystoiminnassani
Osaan käyttää mahdollisuudet hyväkseni
Olen kaukokatseinen
Olen luja ja määrätietoinen
Otan liiketoi minnassa riskejä
Minulla on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa
Olen hyvä kommunikoija
Minulla on kyky ratkoa ongelmia
Olen luova ja kekseliäs
Olen aloitteellinen
Olen joustava
Taloudellinen riippumattomuus itselleni ja perheelle
Saada asema ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa
Työnteon vapaus, itsenäisyys ja riippumattomuus
Itseni kehittäminen yrittäjänä ja ihmisenä
Perheyrityksen luominen/jatkaminen
Toimia roolimallina nuoremmille
Suunnitelmat yritystoiminnan jatkamisesta
Yrityksen kasvuhakuisuus
Yrityksen kasvu viimeisen 3 vuoden aikana
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut tuotteiden/palveluiden kysyntä
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut yrityksen kapasiteetti
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut alan kilpailutilanne
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut oma kilpailukyky
Mitkä kehityspolut olisivat mieluisimpia, mutta realistisia?
Etsin uusia liiketoiminta-alueita Uudet ideat ovat yrittämisen suola
Yritykseni kehittäminen on velvollisuuteni
Verkostoni auttaa ja tukee kasvua
Kasvun hyötyyn ovat suuremmat kuin riskit
Toimialamme luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Aikaa perheelle ja harrastuksille jää riittävästi
Yritys saa riittävästi rahoitusta toimintaansa
Henkilökunnan osaamista kehitetään
Kasvu edellyttää ulkopuolisia rahoittajia
Henkilökunnan lisääminen on ajankohtainen
Yritykseni on ensisijaisesti työpaikka
Toimeentulo ja riskit ovat tasapainossa
Olen kilpailuhenkinen
Mitä neuvontapalveluja yrityksenne on käyttänyt viimeisen 3 vuoden aikana?
Valid N = 101

N Min Max Mean
101 1
5 3,16
101 1
5 3,11
101 1
5 2,69
101 1
5 2,00
101 1
5 2,64
101 1
5 2,55
101 1
5 2,25
101 1
5 3,20
101 1
5 4,50
101 2
5 4,31
101 1
5 3,61
101 1
5 3,73
101 1
5 3,80
101 2
5 3,89
101 2
5 3,49
101 2
5 4,28
101 1
5 3,81
101 2
5 4,20
101 1
5 3,80
101 1
5 3,95
101 2
5 4,20
101 1
5 4,19
101 1
5 2,53
101 1
5 4,31
101 1
5 3,98
101 1
5 2,91
101 1
5 3,35
101 1
4 2,55
101 1
5 3,48
101 1
5 3,23
101 1
5 4,14
101 1
5 3,29
101 1
5 3,66
101 1
5 3,77
101 1
5 3,33
101 1
5 3,08
101 1
5 3,85
101 1
5 3,39
101 1
5 3,42
101 1
5 3,09
101 1
5 2,72
101 1
5 3,10
101 1
5 3,78
101 1
5 2,85
101 1
5 2,74
101 1
5 2,87
101 1
5 3,40
101 1
5 4,00
101 1
4 2,34

Std.Dev
1,461
1,536
1,629
1,673
1,622
1,622
1,431
1,530
0,702
0,703
0,979
0,811
0,775
0,773
0,996
0,750
0,946
0,735
0,883
0,841
0,762
0,902
0,965
0,821
0,894
1,415
1,108
1,212
0,890
1,256
0,928
1,143
1,080
0,958
1,123
1,206
0,921
1,029
0,972
1,123
1,132
1,109
0,901
1,307
1,286
1,180
0,981
0,980
1,116

Kasvuyrittäjien osalta yrittäjyyttä kuvailevien väittämien keskiarvo- ja hajonta-analyysistä voidaan havaita, että korkeimmat keskiarvot saavat väittämät, jotka liitty-
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vät yrittäjän persoonaan; luottamus itseensä ja yritykseensä (ka. 4,69), suoritusmotivaatio ja työnteon vapaus, itsenäisyys ja riippumattomuus (ka. 4,53) sekä kyky
tulla toimeen ihmisten kanssa (ka.4,51).
Taulukko 10: Yrittäjyyttä koskevien väittämien keskiarvot ja -hajonnat: Kasvuyrittäjät
Kuvailevat väittämät

Väittämät
Ala kiinnosti, oli kysyntää, perustin yrityksen
Palkkatyössä tutustuin alaan ja havaitsin pystyväni toteuttamaan ideoitani.
Vanhemmillani (suvussa) on yrittäjäkokemusta
Jatkoin perheyrityksen toimintaa
Avautui mahdollisuus siirtyä yrittäjäksi ulkopuolisenrohkaisun kautta
Minua pyydettiin mukaan yritystoimintaan.
Keksin idean, jolle huomasin olevan kysyntää.
Ryhdyin yrittäjäksi saadakseni itselleni toimeentulon.
Luotan itseeni ja yritykseeni
Minulla on korkea suoritusmotivaatio
Toimin kasvuhakuisesti yritystoiminnassani
Osaan käyttää mahdollisuudet hyväkseni
Olen kaukokatseinen
Olen luja ja määrätietoinen
Otan liiketoi minnassa riskejä
Minulla on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa
Olen hyvä kommunikoija
Minulla on kyky ratkoa ongelmia
Olen luova ja kekseliäs
Olen aloitteellinen
Olen joustava
Taloudellinen riippumattomuus itselleni ja perheelle
Saada asema ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa
Työnteon vapaus, itsenäisyys ja riippumattomuus
Itseni kehittäminen yrittäjänä ja ihmisenä
Perheyrityksen luominen/jatkaminen
Toimia roolimallina nuoremmille
Suunnitelmat yritystoiminnan jatkamisesta
Yrityksen kasvuhakuisuus
Yrityksen kasvu viimeisen 3 vuoden aikana
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut tuotteiden/palveluiden kysyntä
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut yrityksen kapasiteetti
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut alan kilpailutilanne
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut oma kilpailukyky
Mitkä kehityspolut olisivat mieluisimpia, mutta realistisia?
Etsin uusia liiketoiminta-alueita Uudet ideat ovat yrittämisen suola
Yritykseni kehittäminen on velvollisuuteni
Verkostoni auttaa ja tukee kasvua
Kasvun hyötyyn ovat suuremmat kuin riskit
Toimialamme luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Aikaa perheelle ja harrastuksille jää riittävästi
Yritys saa riittävästi rahoitusta toimintaansa
Henkilökunnan osaamista kehitetään
Kasvu edellyttää ulkopuolisia rahoittajia
Henkilökunnan lisääminen on ajankohtainen
Yritykseni on ensisijaisesti työpaikka
Toimeentulo ja riskit ovat tasapainossa
Olen kilpailuhenkinen
Mitä neuvontapalveluja yrityksenne on käyttänyt viimeisen 3 vuoden aikana?
Valid N (list wise)

N
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Min. Max. Mean Std.Dev.
1
5 3,53 1,391
1
5 3,41 1,564
1
5 2,55 1,677
1
5 1,71 1,540
1
5 2,65 1,560
1
5 2,65 1,695
1
5 2,71 1,527
1
5 3,29 1,553
3
5 4,69 0,510
3
5 4,53 0,612
3
5 4,16 0,784
2
5 3,92 0,796
2
5 3,96 0,720
3
5 4,12 0,711
2
5 3,69 0,990
2
5 4,51 0,731
2
5 4,02 0,969
2
5 4,45 0,673
2
5 4,08 0,796
3
5 4,22 0,783
2
5 4,35 0,796
1
5 4,29 0,855
1
5 2,73 0,981
3
5 4,53 0,644
2
5 4,29 0,701
1
5 2,78 1,579
1
5 3,67 1,013
1
4 2,53 1,255
4
5 4,22 0,415
1
5 3,96 0,937
2
5 4,25 0,744
1
5 3,73 1,060
1
5 3,69 1,049
2
5 4,24 0,737
2
5 3,61 0,827
1
5 3,45 1,154
3
5 4,24 0,737
1
5 3,84 0,880
2
5 3,73 0,896
1
5 3,49 1,084
1
5 2,69 1,140
1
5 3,25 1,129
2
5 4,08 0,891
1
5 2,94 1,475
1
5 3,29 1,254
1
5 2,84 1,239
1
5 3,55 1,026
1
5 4,25 0,956
1
4 2,75 1,129
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Näiden väittämien keskihajonnan keskiarvo on 0,624: n, mikä korostaa ryhmän yhteistä näkemystä väittämistä. Muuttujista 19 (38,8 %) sai arvon yli 4, ja niissä korostuivat aktiivisuutta ja kehittämistä kuvailevat väittämät sekä kilpailu- ja kasvuhalukkuus. Alhaisimman keskiarvon saavat ”Jatkoin perheyrityksen toimintaa”
(ka.1.71) sekä ”Vanhemmilla on yrittäjätausta” (ka.2.55) -väittämät, joiden taustat
ovat vastaavat kuin koko aineiston osalta. Perustamismotivaatiota kuvaavista väittämistä ”Ala kiinnosti, oli kysyntää, perustin yrityksen” sekä ”Palkkatyössä tutustuin alaan ja havaitsin pystyväni toteuttamaan ideoitani” -väittämät olivat lähellä
keskiarvoa ja erottuivat tärkeimpinä motivaatiota kuvaavista väittämistä. Vastausten keskiarvo (ka. 3,63) on korkeampi kuin koko aineiston keskiarvo, mikä viittaa
kasvuyrittäjien olevan varmempia ja suhtautuvan myönteisemmin kyselytutkimuksen väittämiin kuin kaikki vastaajat. Keskiarvoa nostivat kokonaisuudessaan korkeamman asteikon käyttö sekä myönteinen suhtautuminen kasvuun, kehittämiseen,
aktiivisuuteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Vastausten keskihajontojen keskiarvo oli
1,024, mikä osoittaa vastausten olleen pääosin yhdensuuntaisia.
Staattisen vaiheen yrittäjien yrittäjyyttä ja heitä itseään koskevien väittämien keskiarvot ja -hajonnat on esitetty taulukossa 11. Korkeimpia keskiarvoja tässä ryhmässä saivat ”Luotan itseeni ja yritykseeni” (ka. 4,30) ja ”Minulla on korkea suoritusmotivaatio” (ka. 4,08) -väittämät kuten kasvuyrittäjienkin ryhmässä, mutta esiin
nousivat myös ”Taloudellinen riippumattomuus itselleni ja perheelle” ja ”Työnteon
vapaus, itsenäisyys ja riippumattomuus” -väitteet (ka. 4,08). Näiden havaintojen
keskihajontojen keskiarvo on 0,851, josta voidaan päätellä vastaajien olevan näistä
väittämistä suhteellisen yksituumaisia, mutta selvästi hajaantuneempia kuin kasvuyrittäjät. Selvästi matalimman keskiarvon sai ”Keksin idean, jolle huomasin olevan
kysyntää” -väittämä (ka. 1,71), jonka matalaa keskiarvoa käsiteltiin jo koko aineiston yhteydessä. Se saa tukea myös ryhmäkohtaisen ristiintaulukoinnin tuloksista.
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Taulukko 11: Yrittäjyyttä koskevien väittämien keskiarvot ja -hajonnat. Staattisen
vaiheen yrittäjät
Kuvailevat väittämät
Väittämät
Ala kiinnosti, oli kysyntää, perustin yrityksen
Palkkatyössä tutustuin alaan ja havaitsin pystyväni toteuttamaan ideoitani.
Vanhemmillani (suvussa) on yrittäjäkokemusta
Jatkoin perheyrityksen toimintaa
Avautui mahdollisuus siirtyä yrittäjäksi ulkopuolisenrohkaisun kautta
Minua pyydettiin mukaan yritystoimintaan.
Keksin idean, jolle huomasin olevan kysyntää.
Ryhdyin yrittäjäksi saadakseni itselleni toimeentulon.
Luotan itseeni ja yritykseeni
Minulla on korkea suoritusmotivaatio
Toimin kasvuhakuisesti yritystoiminnassani
Osaan käyttää mahdollisuudet hyväkseni
Olen kaukokatseinen
Olen luja ja määrätietoinen
Otan liiketoi minnassa riskejä
Minulla on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa
Olen hyvä kommunikoija
Minulla on kyky ratkoa ongelmia
Olen luova ja kekseliäs
Olen aloitteellinen
Olen joustava
Taloudellinen riippumattomuus itselleni ja perheelle
Saada asema ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa
Työnteon vapaus, itsenäisyys ja riippumattomuus
Itseni kehittäminen yrittäjänä ja ihmisenä
Perheyrityksen luominen/jatkaminen
Toimia roolimallina nuoremmille
Suunnitelmat yritystoiminnan jatkamisesta
Yrityksen kasvuhakuisuus
Yrityksen kasvu viimeisen 3 vuoden aikana
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut tuotteiden/palveluiden kysyntä
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut yrityksen kapasiteetti
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut alan kilpailutilanne
Liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut oma kilpailukyky
Mitkä kehityspolut olisivat mieluisimpia, mutta realistisia?
Etsin uusia liiketoiminta-alueita Uudet ideat ovat yrittämisen suola
Yritykseni kehittäminen on velvollisuuteni
Verkostoni auttaa ja tukee kasvua
Kasvun hyötyyn ovat suuremmat kuin riskit
Toimialamme luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
Aikaa perheelle ja harrastuksille jää riittävästi
Yritys saa riittävästi rahoitusta toimintaansa
Henkilökunnan osaamista kehitetään
Kasvu edellyttää ulkopuolisia rahoittajia
Henkilökunnan lisääminen on ajankohtainen
Yritykseni on ensisijaisesti työpaikka
Toimeentulo ja riskit ovat tasapainossa
Olen kilpailuhenkinen
Mitä neuvontapalveluja yrityksenne on käyttänyt viimeisen 3 vuoden aikana?

N
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Min. Max. Mean Std.Dev.
1
5 2,78 1,447
1
5 2,80 1,457
1
5 2,84 1,583
1
5 2,30 1,764
1
5 2,64 1,699
1
5 2,46 1,555
1
4 1,78 1,166
1
5 3,10 1,515
1
5 4,30 0,814
2
5 4,08 0,724
1
5 3,06 0,843
1
5 3,54 0,788
1
5 3,64 0,802
2
5 3,66 0,772
2
5 3,28 0,970
3
5 4,04 0,699
1
5 3,60 0,881
2
5 3,94 0,712
1
5 3,52 0,886
1
5 3,68 0,819
2
5 4,04 0,699
1
5 4,08 0,944
1
4 2,34 0,917
1
5 4,08 0,922
1
5 3,66 0,961
1
5 3,04 1,228
1
5 3,02 1,116
1
4 2,58 1,180
1
3 2,72 0,536
1
5 2,48 1,092
1
5 4,02 1,078
1
5 2,84 1,057
1
5 3,64 1,120
1
5 3,30 0,931
1
5 3,04 1,309
1
5 2,70 1,147
1
5 3,46 0,930
1
5 2,92 0,966
1
5 3,10 0,953
1
5 2,68 1,019
1
5 2,76 1,135
1
5 2,94 1,077
1
5 3,48 0,814
1
5 2,76 1,117
1
4 2,18 1,063
1
5 2,90 1,129
1
5 3,24 0,916
2
5 3,74 0,944
1
4 1,92 0,944

Staattisen vaiheen yrittäjien vastausten keskiarvo (ka. 3,16) on selvästi alhaisempi
kuin kasvuyrittäjien ja kuvaa sekä alemman asteikon käyttöä, mutta myös pessimistisempää asennetta väittämien suhteen. Vastausten keskihajonta oli 1,044, mikä oli
hieman korkeampi kuin kasvuyrittäjillä. Muuttujista vain 7 (14,3 %) ylitti arvon 4,
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kun 21 alitti arvon 3. Keskiarvoa korottavia olivat yrittäjää itseään ja yritystä koskevat väittämät, ja sitä laskivat yritystoiminnan perustamismotivaatiota, kehittämistä ja kasvua kuvaavat väittämät.
Seuraavaksi vastaajaryhmiä ja niiden eroja kuvataan luvun 3.3. Tutkimusaineisto
ryhmittelyn mukaisesti frekvenssianalyysin tulosten perusteella vertaamalla staattisen vaiheen yrittäjien ja kasvuyrittäjien yhteenlaskettuja osuuksia (staattisen vaiheen yrittäjä/kasvuyrittäjä) keskenään ja analysoimalla näiden kahden ryhmän antamien vastausten (jokseenkin tai täysin samaa mieltä) eroja tutkimuskysymyksen
osatekijöihin.
1. Yrittäjän kasvuhalu
Staattisen vaiheen yrittäjien merkittävimmät motiivit lähteä tai ryhtyä yrittäjiksi olivat toimeentulon hankkiminen (50/54,9 %), palkkatyössä tehty havainto menestyä
paremmin omia ideoita toteuttamalla (40/56,9 %) sekä alan kiinnostavuus (38/60,8
%). Mikään ensisijaisista motiiveista ei osoittautunut selvästi merkittäväksi, sillä
kaikkien vaihtoehtojen hajonta > 1.0. Kasvuyrittäjille oli tärkeintä alan kiinnostavuus sekä usko menestykseen omia ideoita toteuttamalla. Osa oli myös kutsuttu
yrittäjäkumppaniksi. Vanhempien yrittäjäkokemus, perheyrityksen jatkaminen tai
ulkopuolinen rohkaisu eivät nousseet tärkeiksi taustatekijöiksi kummallekaan ryhmälle.
Kun yrittäjiltä pyydettiin vastaamaan heidän persoonaansa koskeviin kysymyksiin,
ilmeni, että staattisen vaiheen yrittäjien käsitys itsestä on säännönmukaisesti epävarmempi kuin kasvuyrittäjillä. Staattisen vaiheen yrittäjät luottivat itseensä
(88/98,1 %) ja ilmoittivat omaavansa korkean suoritusmotivaation (86/94,1%),
mutta jäivät selvästi alle vertailuryhmän itsearvion. Avautuvia liiketoimintamahdollisuuksia koki kykenevänsä hyödyntämään vajaa kaksi kolmesta (58/76,5 %),
mutta tarvittavia riskejä oli valmis ottamaan enää alle puolet staattisen vaiheen yrittäjistä (40/58,8 %). Toisaalta valtaosa heistä myönsi, ettei yritystoimintaa hoideta
kasvuhakuisesti (26/76,5 %). Luonteeltaan staattisen vaiheen yrittäjät kokivat ole-
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vansa lähes yhtä kaukokatseisia (66/76,5 %) ja joustavia (82/88,3 %) kuin kasvuyrittäjät, mutta poikkesivat vähemmän määrätietoisina (56/79,4 %), aloitteellisina
(60/78,4 %) ja luovina (52/76,4%) kuin vertailuryhmä. Staattisen vaiheen yrittäjät
kokivat tulevansa hyvin ihmisten kanssa toimeen (78/90,2%), mutta heidän arviointinsa kommunikointikyvyistä (56/78,4%) jäivät selvästi kasvuyrittäjiä heikommaksi, mikä saattaisi viitata introverttiin luonteeseen, jolle on tyypillistä passiivinen ja parhaimmillaan reaktiivinen kommunikaatio verrattuna ekstrovertin proaktiiviseen itsensä esilletuontiin. Staattisen vaiheen yrittäjien suhtautuminen yrittämisen ja yrityksen kehittämiseen poikkesi selvästi kasvuyrittäjien näkemyksestä.
Staattisen vaiheen yrittäjät olivat passiivisia etsimään uusia liiketoiminta-alueita
(24/49,1 %) eivätkä kokeneet yrityksensä kehittämistä yrittäjän velvollisuutena
(30/82,4 %). Itsensä kehittämistä yrittäjänä ja ihmisenä (64/90,2 %) ja nuorten roolimallina toimiminen (36/60,8 %) oli staattisen vaiheen yrittäjille vähemmän tärkeää.
Sen sijaan kaikki vastanneet yrittäjät jakoivat huolen siitä, ettei perheelle ja vapaaajan harrastuksille jää riittävästi aikaa (74/74,7 %). Yrittäjyyden tavoitteista yhteneväisiä ja tärkeitä kaikille vastaajille olivat taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen (78/88,3 %) sekä työnteon itsenäisyyteen, riippumattomuuteen sekä vapauteen (76/92,2 %) liittyvät arvot. Vähemmän tärkeinä tavoitteina molemmissa
ryhmissä pidettiin perheyrityksen luomista tai sen jatkumista (36/39,3 %). Muutoinkin ajatukset yrityksen jatkuvuudesta olivat samasuuntaiset, sillä noin 25 %
(27,5 %) ilmaisi tehneensä jo päätöksen, milloin yrittäjyys päättyy yrityksen myyntiin. Vähän yli 25 %:lla (29,4 %) oli tavoitteena luoda perheyritys tai saada yritys
jatkumaan perheyrityksenä ja runsas kolmannes vastaajista (37,3 %) ei ollut yrityksen jatkuvuutta vielä miettinyt. Staattisen vaiheen yrittäjistä vajaa viidennes aikoi
jatkaa eläkeikään asti ja sitten lopettaa yritystoiminnan, kun taas tämä vaihtoehdon
oli ajatellut valita vain 5,9 % kasvuyrittäjistä.
Yhteenvetona yrittäjän kasvuhaluun liittyvien vastausten perusteella voidaan todeta, että staattisen vaiheen ja kasvuyrittäjät eivät eroa toisistaan heille tärkeimpien
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väittämien osalta. Näitä olivat luottamus itseensä ja yritykseen, korkea suoritusmotivaatio, joustavuus, kyky tulla toimeen ihmisten kanssa ja ratkoa ongelmia sekä
työnteon vapaus ja itsenäisyys. Merkittävin ero on kasvuyrittäjien korkeampi vastausskaala, jonka voi myös tulkita kuvaavan vastaajien varmuutta mielipiteestään
ja sekä myönteistä asennetta aihetta kohtaan. Staattisen vaiheen yrittäjiltä puuttuivat voimakkaimpien väittämien joukosta kasvuyrittäjille tärkeät itsensä ja yrityksen
kehittäminen -väittämät samoin kuin aloitteellisuutta, luovuutta ja kasvuhakuisuutta kuvaavat väittämät.
2. Yrittäjän kasvukyky
Yrittäjän kasvukykyä kyselyssä mittasivat hänen demografiansa, koulutustaustansa
sekä aikaisempi johtamis- ja kasvuyrityskokemuksensa (Laveren, Limére & Vanbilsen, 2003).
Sukupuolijakaumaltaan staattisen vaiheen yrittäjät olivat vahvasti miesvaltaisia (78
%), kun taas kasvuyrittäjillä jakauma on tasaisempi, mutta miesyrittäjäpainoinen
(58,8 %). Iältään staattisen vaiheen yrittäjät olivat pääosin (72 %) 51–64 vuotiaita.
Kasvuyrittäjien ikäjakauma on tasaisempi, vaikka sama ikäluokka oli myös heidän
keskuudessaan suurin (51 %). Alle 50-vuotiaita heistä oli lähes puolet (45 %). Yrittäjävuodet noudattelivat fyysisen iän rakennetta staattisen vaiheen yrittäjien keskuudessa, jossa lähes kahdella kolmasosalla (58 %) oli jo yli kahdenkymmenen
vuoden yrittäjäkokemus. Kasvuyrittäjien ryhmässä alle 10 vuoden yrittäjäkokemusta omaavat sekä yli 20 vuotta yrittäneet muodostivat yhtä suuret ryhmät (37,2
%/39,2 %). Staattisen vaiheen yrittäjät toimivat pääosin ensimmäisessä yrityksessään, kun taas lähes kolmannes (27,5 %) kasvuyrittäjistä on toimivat jo toisessa
yrityksessään. Lisäksi kasvuyrittäjistä 54,9 % omisti myös muita yrityksiä, kun taas
staattisen vaiheen yrittäjillä vastaava osuus jäi 32 %:iin. Molemmissa ryhmissä suurimmalla osalla aikaisempi työ on ollut palkkatyö, mutta staattisen vaiheen yrittäjistä 22 % jatkoi perheyritystä.
Koulutukseltaan kasvuyrittäjät olivat hieman korkeammin koulutettuja. Yliopistotutkinnon oli hankkinut 21,6 % kasvuyrittäjistä, kun staattisen vaiheen yrittäjistä
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heitä oli 8 %. Muutoin koulutusjakauma oli samankaltainen. Yrittäjäkurssit tai tutkinto ei ollut kiinnostanut juuri kumpaakaan ryhmää.
Staattisen vaiheen yrittäjien yrityksistä 48 % on perustettu ennen 1990-lukua ja 24
% ennen 2000-lukua. Kasvuyrittäjilläkin kolmannes yrityksistä on perustettu ennen
vuotta 1990, mutta 35,3 % vasta 2010-luvulla.
Taustatekijöiden perusteella voidaan todeta, että staattisen vaiheen yrittäjät ovat
useammin yli 50-vuotiaita miehiä (vastaajien kokonaisjakauma). He ovat toimineet
usein yli 20 vuotta yrittäjinä ja tavallisimmin ensimmäisessä yrityksessään. Ennen
yrittäjyyttä he ovat olleet palkkatöissä lukuun ottamatta noin viidennestä, jotka jatkavat perheyrityksen johtamista. Staattisen vaiheen yrittäjä on suorittanut tavallisimmin joko ammatti- tai korkeakoulututkinnon. Yrittäjäkursseja tai -tutkintoa ei
ole käyty tai suoritettu. Toimiala on joko palveluala tai rakentaminen, harvemmin
kaupan tai teollisuuden toimiala. Yritykset on perustettu ennen 1990- tai 2000-lukua. Sukupuoleltaan staattisen vaiheen yrittäjät ovat selvästi miesvaltaisempia ja
iältään vanhempia kuin kasvuyrittäjät.
3. Yrittäjä ja kasvun tavoittelu
Kasvun tavoittelu ja edellytykset vaativat yritykseltä hyvää kannattavuutta (Davidsson et al. 2006, s. 12; EK ja Ernst & Young selvitys, 2005), toimivia johtoryhmiä
sekä hallituksissa ulkopuolisia jäseniä (Naldi, Sjöberg, 2003). Perheyrityksiä ohjaavat omistajien arvot ja niiden muovaamat käytännöt (Malinen ja Stenholm,
2004). Nopean kasvun yrityksille on ominaista strateginen (O’Regan, Ghobadina ja
Gallear, 2006) tai yrittäjämäinen orientaatio (Khandwalla, 1977). Kasvua tavoittelevien yrittäjien tulisi toimia markkinoilla proaktiivisesti mahdollisuuksia havainnoiden ja innovoiden, mikä edellyttää riittävää riskinottokykyä.
Tutkimuksen kysely rajattiin pk-yrityksiin, joiden henkilökunta on 2–50 työntekijän välillä. Pääosa (54 %) staattisen vaiheen yrittäjien yrityksistä oli alle 5 henkilön
yrityksiä ja vain 10 % yli 20 henkilön yrityksiä. Kasvuyrittäjien henkilöstömäärän
jakauma on tasaisempi. Siellä alle 5 henkilön yrityksiä on 31,4 % ja 23,5 % yli 20
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henkilön yrityksiä. Liikevaihdoltaan staattisen vaiheen yritykset sijoittuivat pääosin
(76 %) alle yhden miljoonan euron luokkaan, johon taas kasvuyrittäjistä lukeutuu
58,8 %. Vastanneista yrityksistä neljänneksellä oli useita omistajia. Lähes puolet
(48 %) staattisen vaiheen yrityksistä oli perheomisteisia, kun taas kasvuyrittäjistä
41,2 % omisti yrityksensä yksin. Staattisen vaiheen yrittäjien hallituksissa on koko
otosta useammin ulkopuolisia jäseniä (86/76,5 %), mutta hallitukset kokoontuvat
harvakseltaan (62 % alle 2 krt/vuosi). Kasvuyrittäjien hallitukset ovat verraten aktiivisia, sillä 68,6 % niistä ilmoittaa hallitusten kokoontuvan enemmän kuin kaksi
kertaa vuodessa ja lähes joka viides kokoontuu vähintään joka toinen kuukausi.
Staattisen vaiheen yrittäjien yritysten ilmoittama kasvu viimeisen kolmen vuoden
aikana vastasi hyvin heidän suhtautumistaan yrityksen kasvuun, sillä vain 12 %:lla
tämän ryhmän yrityksistä kasvu on ollut yli keskimäärin 5 % vuodessa. Kasvutavoitetta ei ollut asetettu lainkaan ja liikevaihto oli laskenut 54 %: lla yrittäjistä. Tähän kehitykseen olivat eniten vaikuttaneet tuotteiden ja palveluiden kysyntä sekä
alan kilpailutilanne, mutta ei niinkään oman kilpailukyvyn puute. Kasvuyrittäjät
olivat onnistuneet vastaustensa perusteella tavoitteidensa mukaisesti, sillä 72,5 %
oli kasvanut keskimäärin yli 5 % vuodessa. Vahvimmin kasvuyrittäjien liikevaihdon kehitykseen oli vaikuttanut omasta kilpailukyvystä huolehtiminen, hyvä kysyntä omille tuotteille ja palveluille sekä riittävä kapasiteetti.
Kysyttäessä minkälaisia kehityspolkuja yrittäjät mieluiten valitsisivat yritykselleen,
olivat staattisen vaiheen yrittäjät (42 %) selvästi halukkaampia ylläpitämään nykyistä liikevaihtoa nykyisillä asiakkailla verrattuna kasvuyrittäjiin (11,8 %). Lisämyynti nykyisille asiakkaille sai kannatusta molempien ryhmien keskuudessa
(58,8/56 %). Vastaavasti kasvuyrittäjät eivät näe pitäytymistä vain nykyisissä asiakkaissa riittävänä vaan katsovat, että lisämyynti nykyisille asiakkaille sekä uusasiakashankinta nykyisellä tuotevalikoimalla olisivat mieluisimpia kehityspolkuja
liikevaihdon ja yrityksen kasvattamiseen. Sen sijaan aktivoituminen uusasiakashankintaan nykyisellä tuotevalikoimalla (44/64,7 %) sai staattisen vaiheen yrittäjistä
tukea vain alle puolelta vastanneista. Tuotevalikoiman laajentamiseen nykyisille
asiakkaille uskoi vain 14 % (41,2 %) staattisen vaiheen yrittäjistä, mutta laajemman
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valikoiman myynnin uusille asiakkaille näki mieluisena 34 % tämän ryhmän vastaajista. Kasvuyrittäjistä yli puolet vastanneista ilmaisi valmiutensa laajentaa tuotevalikoimaa uusien asiakasryhmien voittamiseen.
Yrityksen rahoitustilannetta vastaajat kuvasivat hyvin viiteryhmänsä mukaisesti.
Staattisen vaiheen yrittäjistä 28 % (47,1 % kasvuyrittäjistä) koki saavansa riittävästi
rahoitusta toimintaansa, ja suunnilleen sama osa katsoi, että kasvu tarvitsisi ulkopuolista rahoitusta (30 % / 41,1 % kasvuyrittäjistä). Kuten kasvuyrittäjien vastaavista vastausprosenteista havaitaan, oli heidän näkökulmastaan tilanne täysin toisenlainen. Noin puolet tarvitsisi rahoitusta jo nykyiseen toimintaansa ja vähän pienempi osuus myös toivomansa kasvun rahoittamiseen. Tutkimusajankohdan suhdannetilanne saattoi vaikuttaa kasvuyrittäjien varovaisuuteen toteuttaa kasvuinvestointeja ja hakea rahoitusta, vaikka tuolloin tilanne yritysrahoituksen suhteen oli jo
kevenemässä. Toisaalta esitetyssä kysymyksessä ei riittävän tarkasti eroteltu tai täsmennetty, sisältyykö kysymykseen oma tulorahoitus vai ymmärrettiinkö kysymyksen koskevan vain ulkoista rahoitusta. Hyvin lähellä toisiaan olevat vastaukset kummassakin ryhmässä voivat viitata siihen, ettei tulorahoitus ole näissä tapauksissa
riittävä.
Yrityksen kasvun tavoittelussa on keskeinen merkitys henkilöstöllä ja sen osaamisella. Vaikka tämän kyselyn kohderyhmänä olivat pienet yritykset, myös niiden
kasvun lähteenä on yrityksen sisään rakentuvan asiantuntijuuden lisääntyminen ja
työskentelyprosessien sekä tuottavuuden kehittyminen. Staattisen vaiheen yrittäjistä henkilöstön osaamisen kehittämiseen ilmaisi panostavansa 48 % ryhmän yrittäjistä, kun taas kasvuyrittäjistä näin ajatteli 76,5 % ryhmän vastaajista. Tutkimusajankohdan suhdannetilanne huomioon ottaen on luonnollista, että staattisen vaiheen yrittäjillä ei ole tarvetta palkata lisää henkilökuntaa: sitä tarvitsi vain 12 %
yrityksistä, kun taas kasvuyrittäjistä 40 % piti lisäämistä ajankohtaisena.
Kasvun tavoittelun taustalla on kasvuhalukkuus ja -tahto, mutta yrityksellä tulee
olla myös siihen vaadittava osaaminen ja resurssit. Tämän tutkimuksen perusteella
kasvua tavoittelematon staattisen vaiheen yrittäjä on yleisimmin alle kymmenen
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henkilön yritys, joka tekee alle miljoonan liikevaihdon. Lähes puolet näistä yrityksistä on perheyrityksiä. Staattisen vaiheen yritysten hallituksissa on ulkopuolisia
jäseniä, mutta ne kokoontuvat alle 2 kertaa vuodessa. Johdonmukaisesti kasvua tavoittelemattomina staattisen vaiheen yrittäjistä 54 % ei aseta kasvutavoitetta lainkaan. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat heidän mielestään vain ulkoiset tekijät,
kysyntä ja kilpailutilanne, ei omat toimenpiteet tai kilpailukyky. Toiminnan laajentamisen sijaan staattisen vaiheen yrittäjä keskittyy palvelemaan nykyistä asiakaskuntaa nykyisillä tuotteilla ja myymään ehkä lisää, jos mahdollisuus siihen tarjoutuu. Staattisen vaiheen yrittäjistä suurin osa tarvitsisi rahoitusta toimintaansa, mikä
kasvuhaluttomuuden huomioon ottaen viittaisi riittämättömään tulorahoitukseen.
Joka toinen staattisen vaiheen yrittäjä on valmis panostamaan henkilökuntansa kehittämiseen, mutta vain joka kymmenes harkitsi lisähenkilökunnan palkkaamista.
Tähän lienee osasyynä tutkimusajankohdan suhdannetilanne.
4. Toimintaympäristö, toimiala ja kulttuuri
Suomen kansantalous on kärsinyt vuoden 2008 maailmanlaajuisen talouskriisin
sekä oman elinkeinorakenteensa merkittävän muutoksen vuoksi pitkästä lama- ja
taantumavaiheesta. Tämän työn tarkastelujaksolla 2013–2015 Suomen talous on ollut virallisesti taantumassa. Tulevaisuuskin näytti hienoisesta piristymisestä huolimatta vain hidasta kasvua. Suomen talouden tilannetta kuvasi hyvin Valtiovarainministeriön katsaus (VM, 2016), jossa ennustettiin, että BKT on vielä 2018 noin 3
% pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna
2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Toimialoittainen kehitys ei kuitenkaan ole ollut yhtenäistä. Voimakkaimmin taantuma
sekä rakennemuutos on vaikuttanut teollisuuteen, jonka supistuminen on jatkunut
vuodesta 2008 lähtien.
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Kuvio 16: Tuotannon bruttoarvon kehitys 2013–2015, Tilastokeskus
Ostovoiman heikkeneminen työttömyyden ja talouden tuoman epävarmuuden
vuoksi on vaikuttanut myös kaupan kehitykseen laskevasti. Toisaalta kaupan tuotannon arvoa saattavat myös laskea toimialan omat toimet uuden kilpailijan aiheuttaman hintakilpailun muodossa. Palvelutuotanto on kärsinyt muun yritystoiminnan
heikosta kasvusta, mutta on kuitenkin kyennyt pysymään hienoisessa kasvussa.
Toimialoista ainoana rakennustoiminta on ollut kasvusuunnassa koko tarkastelujakson. Toimialan sisällä kasvua ovat vauhdittaneet erityisesti suuret alue- ja teollisuusrakennuskohteet asuinrakentamisen kustannuksella.
Kanta-Hämeessä tuotannon bruttoarvon kehitys (Tilastokeskus, 2018) poikkeaa
selvästi valtakunnallisesta kehityksestä. Voimakkaimmin on kehittynyt kaupan ala
sekä mahdollisesti sen mukana myös rakentaminen, sillä tarkastelujaksolla maakuntaan oli valmistumassa kaksi kauppakeskusta, joista toiseen yhdistyi myös suhteellisen suuri asuntotuotanto. Teollisuuden ja palveluiden kehitys on ollut laskeva
pitkälti yleisen taloudellisen taantuman vuoksi. Palveluiden kasvun osatekijänä on
edellisestä johtuva yrityspalveluiden kysynnän heikkous.
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Kuvio 17: Kanta-Hämeen tuotannon bruttoarvo 2013–15 toimialoittain
Tarkasteltaessa Kanta-Hämeen pk-yritysten tuotannon bruttoarvon kehitystä (Tilastokeskus, 2018), poikkeaa valtakunnan kehityksestä rakentamisen syvä lasku
vuonna 2014 ja nopea kasvu jo vuonna 2015.

Kuvio 18: Kanta-Hämeen tuotannon bruttoarvo 2013-15, < 50 tt yritykset
Tätä selittää osittain edellä kuvatun vilkastuneen rakentamisen siirtyminen vaiheeseen, jossa alihankintayritysten rooli kasvaa voimakkaasti. Lisäksi julkisen palvelutuotannon uudis- ja korjausrakentaminen vilkastui tarkastelujaksolla.
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Pk-yritys määritellään tutkimuksessa käytetyissä Tilastokeskuksen tilastoissa yritykseksi, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa ja joka täyttää riippumattomuuden määritelmän. Riippumattomiksi
määritellään yritykset, joiden pääomasta tai äänivaltaisista osakkeista 25 prosenttia
tai enemmän ei ole yhden sellaisen yrityksen omistuksessa tai sellaisten yritysten
yhteisomistuksessa, joihin ei voida soveltaa tilanteen mukaan joko pk-yrityksen tai
pienen yrityksen määritelmää.
Tutkimuksen kohderyhmä on edellä kuvatun pk-yrityksen osajoukko ja lähempänä
Tilastokeskuksen käyttämää mikroyrityksen määritelmää. Mikroyrityksiksi määritellään ne yritykset, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 2 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään
2 miljoonaa euroa ja jotka täyttävät määritelmän riippumattomuudesta. Johtuen
yleisesti käytettävissä olevien Tilastokeskuksen tilastojen laadinta- ja julkaisuperiaatteesta, on tässä tilastollisessa tarkastelussa käytetty toimipaikkojen lukumäärää
ja tuotannon bruttoarvoa yritysten henkilöstön lukumäärän ja liikevaihdon sijaan.
Näiden vastaavuutta elinkeinojen rakenteen kuvaamiseen voidaan pitää riittävänä,
sillä saatavilla olevan vuoden 2012 Tilastokeskuksen yritystilaston mukainen yritysten toimialajakauma ei olennaisesti eroa toimipaikkatietojen perusteella lasketusta jakaumasta (Tilastokeskus, 2018). Toimialat eivät tässä tarkastelussa sisällä
maataloutta eikä alkutuotantoa, ja palvelutoimialasta on jätetty pois rahoitus- ja vakuutustoimialat, koska niiden tuotannon bruttoarvoa ei ole Tilastokeskuksen toimesta tilastoitu. Toimipaikkojen ja tuotannon bruttoarvon käyttöä voidaan perustella myös tilastoista saatavan henkilöstön kokoluokkien mukaisen erittelyn vuoksi.
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Taulukko 12: Suomen yritysten toimipaikat 2013–2015

Koko maa
Toimiala
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä
2013
24054
43746
57286
176451
301537

%
8,0
14,5
19,0
58,5

2014
23612
43157
56770
177651
301190

%
7,8
14,3
18,8
59,0

2015
23322
43003
55605
179495
301425

%
7,7
14,3
18,4
59,5

Kanta-Hämeessä oli vuonna 2015 yritysten toimipaikkoja 9421 kappaletta, mikä on
3,1 % koko maan toimipaikkojen määrästä.
Taulukko 13: Kanta-Hämeen yritysten toimipaikat 2013–2015

Kanta-Häme
Toimiala
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä
2013
853
1558
1882
5167
9460

%
9,0
16,5
19,9
54,6

2014
835
1563
1856
5269
9523

%
8,8
16,4
19,5
55,3

2015
818
1560
1841
5202
9421

%
8,7
16,6
19,5
55,2

Toimialoittainen jakautuma vastaa suhteellisen hyvin maan yleistä jakaumaa, painottuen kuitenkin teollisuuden (KH 8,7 %/S 7,7 %), rakentamisen (16,6 %/14,3 %)
ja kaupan (19,5 %/18,4 %) toimialoille palvelualan (55,2 %/59,5 %) kustannuksella
(Tilastokeskus, 2018).
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Taulukko 14: Suomen yritysten tuotannon bruttoarvo 2013–2015

Koko maa
Toimiala
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
Yhteensä

Tuotannon bruttoarvo
2013
112 013 667
28 390 004
35 069 902
89 417 537
264 891 110

%
42,3
10,7
13,2
33,8

2014
106 784 275
29 205 082
33 202 000
89 923 308
259 114 665

%
41,2
11,3
12,8
34,7

2015
104 443 366
30 557 080
33 722 091
91 931 413
260 653 950

%
40,1
11,7
12,9
35,3

Vastaava vertailu tuotannon bruttoarvon mukaan (Tilastokeskus, 2018) osoittaa,
että Kanta-Häme on koko maahan verrattuna huomattavan teollisuuspainotteinen
(KH 57,2 %/S 40,1 %) ja siellä toimii suhteellisen suuria teollisia yksiköitä. Rakentamisen ja kaupan (13,2/12,9) tuotannon bruttoarvon osuus noudattelee valtakunnallista tasoa. Sen sijaan palvelutoimialan (17,9/35,3) osuus tuotannon bruttoarvosta on huomattavasti valtakunnan suhteellista osuutta alhaisempi.
Taulukko 15: Kanta-Hämeen yritysten tuotannon bruttoarvo 2013–2015

Kanta-Häme
Toimiala
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
Yhteensä

Tuotannon bruttoarvo (1000 €)
2013
3 647 133
673 011
637 673
1 283 303
6 241 120

%
2014
58,4 3 576 295
10,8 693 868
10,2 769 090
20,6 1 165 896
6 205 149

%
2015 %
57,6 3 463 785 57,2
11,2 710 053 11,7
12,4 799 116 13,2
18,8 1 086 282 17,9
6 059 236

Kun tarkastellaan maakunnan pieniä ja mikroyrityksiä, toimipaikkojen lukumäärien
suhteelliset osuudet eivät juurikaan muutu suuryksiköiden lukumääräisen vähäisyyden vuoksi.
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Taulukko 16: Kanta-Hämeen yritysten toimipaikat, alle 50 henkilöä työllistävät

Kanta-Häme
Toimiala
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä
Alle 50 henkilöä työllistävät yritykset
2013
%
2014
%
2015 %
796
8,5
788
8,4
770 8,3
1551 16,6
1556 16,5
1554 16,7
1872 20,0
1844 19,6
1829 19,6
5129 54,9
5238 55,6
5174 55,5
9348
9426
9327

Sen sijaan pienyritysten tuotannon bruttoarvon (Tilastokeskus, 2018) mukainen jakauma muuttuu olennaisesti tasaisemmaksi koko maan toimialajakaumaan verrattuna. Teollisten pientoimipaikkojen (alle 50 henkilöä työllistävät) tuotannon bruttoosuus laskee koko maan suhteellista osuutta selvästi pienemmäksi (KH 25,8 %/S
40,1 %), rakentaminen (20,3/11,7) ja kauppa (20,6/18,3) ovat selvästi vahvempaa,
mutta palvelutoimiala (33,4/35,3) vastaa jälleen samaa suhteellista osuutta kuin
koko maassa.
Taulukko 17: Kanta-Hämeen < 50 tt yritysten tuotannon bruttoarvo 2013–15

Kanta-Häme
Toimiala
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
Yhteensä

Toimialan tuotannon bruttoarvo (1000 €)
Alle 50 henkilöä työllistävät yritykset
2013
%
2014
%
2015
799 546
26,3 808 106 27,9 778 869
565 940
18,6 461 150 15,9 610 654
516 696
17,0 604 552 20,9 620 012
1 158 481
38,1 1 018 952 35,2 1 005 937
3 040 663
2 892 760
3 015 472

%
25,8
20,3
20,6
33,4

Tarkastelun perusteella voidaan todeta, että Kanta-Hämeen toimialarakenne tuotannon bruttoarvolla mitattuna (Tilastokeskus, 2018) on koko maahan verrattuna teollisuuspainotteinen. Tämä johtunee maakunnan alueelle sijoittuneista muutamista
suurista teollisuusyksiköistä. Rakentamisen ja kaupan toimialat ovat pienyritysvaltaisia. Erityisen poikkeava on palveluiden suhteellinen alhaisuus koko maahan verrattuna. Kaikki toimipaikat huomioiden palveluiden osuus on 17,9 %, kun se koko
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maassa on 35,3 %. Kun tarkastellaan alle 50 henkilöä työllistäviä toimipaikkoja.
kasvaa maakunnan palvelutoimialan osuus lähes valtakunnan tasolle 33,4 %:iin.
Staattisen vaiheen yrittäjistä pääosa (42 %) toimii palvelusektorilla, toiseksi eniten
(22 %) rakentamisen ja lähes yhtä moni (18 %) kaupan ja teollisuuden toimialoilla.
Kasvuyrittäjistä 64,7 % toimii palveluliiketoiminnoissa ja loput tasaosuuksin rakentamisen, kaupan ja teollisuuden toimialoilla. Kyselyyn vastanneiden yritysten
toimialajakaumassa näkyy selvästi erilainen painotus mies- ja naisyrittäjien kesken.
Naisyrittäjistä 75 % toimii palvelu- ja 12,5 % kaupan alalla. Miesyrittäjistä toimii
teollisina tai rakennusalan yrittäjinä viidennes kummassakin ja kaupan alallakin
15,9 %. Kasvuhakuisista naisyrittäjistä vieläkin suurempi osa, neljä viidestä, toimii
palvelualalla, kun taas miesyrittäjien jakautuma ei poikkea keskimääräisestä jakautumasta.
Tutkimusta edeltäneiden kolmen vuoden ajan bruttokansantuote oli ollut negatiivinen, mikä oli luonut kotimarkkinoille talouspessimistisen ilmapiirin. Kyselytutkimusta tehtäessä syksyllä 2016 Suomen kansantalouden ilmoitettiin päässeen hienoiselle kasvu-uralle vuoden 2015 lopun aikana, mikä näkyi vasta vuoden 2016
toisen neljänneksen 0,3 %:n kasvuna (VM, 2016). Myönteinen kehitys alkoi näkyä
myös jo kevään 2016 Pk-yritysbarometrissä ja vahvistui syksyn barometrissa. Yrittäjien paranevien ja heikkenevien suhdannenäkemysten erotuksesta muodostuva
saldoluku oli noussut koko maassa kevään +15:ta syksyn +34:än ja Kanta-Hämeessäkin +10:stä +24:än. Toimialoittaisten yhteenlaskettujen odotusten saldoluvut olivat samansuuntaisia ja -tasoisia.
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Kuvio 19: Pk-barometrin saldoluvut, kevät ja syksy 2016
Kun odotuksia katsotaan tarkasteltavan ryhmän osalta, kuva suhdannenäkymistä on
hyvin erilainen. Staattisen vaiheen yrittäjiin kuuluvien pk-yrittäjien saldoluvut
(Suomen Yrittäjät, 2016/2017) olivat molemmissa mittauksissa edelleen negatiiviset, joskin puolittuneet syksyn mittauksessa. Toimialakohtainen suhdannekehitys
oli tutkimusta edeltävinä kolmena vuotena koko maan tasolla teollisuuden ja kaupan osalta negatiivinen, kun taas rakentaminen sekä palvelut kasvoivat niukasti.
Kanta-Hämeessä tilanne oli myös kaksijakoinen. Teollisuus- ja palvelusektorit olivat laskeneet, mutta rakentaminen ja kauppa olivat kasvaneet olosuhteisiin nähden
vahvasti.
Tutkimukseen vastanneiden yritysten ilmoittama kasvukehitys edellisen kolmen
vuoden aikana osoittaa toimialakohtaisesti tarkasteltuna, että staattisen vaiheen yrittäjistä kykeni kasvuun 44,4 % teollisuus- ja 47,6 % palvelualan yrityksistä negatii-
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visesta suhdannekehityksestä huolimatta. Sen sijaan vahvasti kasvaneilla rakentamisen ja kaupan toimialoilla siihen kykeni vain 45,5 % rakennusalan ja 42,4 %
kaupan alan yrittäjistä.

Kuvio 20: Yritysten keskimääräinen kasvu vuosina 2013–15 toimialoittain
Suhdannekuva heijastaa selvästi staattisen vaiheen yrittäjien jo muutoinkin passiivista näkemystä, sillä heistä vain 18 % ilmaisi toimialansa antavan mahdollisuuksia
uusien liiketoimintojen kehittämiseen tai avaamiseen. Näkemysero on huomattava
verrattuna kasvuyrittäjiin, joista yli puolet (52,9 %) uskoi uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseen keinona yritystoiminnan kehittämiseen. He olivat myös
aktiivisempia hakemaan ja käyttämään tarjottuja tuki- ja neuvontapalveluita, kuten
ELY- ja Uusyrityskeskukset, Finnvera, Tekes sekä yksityiset asiantuntijapalvelut.
Staattisen vaiheen yrittäjistä vain 18 % oli käyttänyt ELY-keskuksen, 8 % Finnveran eikä yksikään Tekesin palveluita. Yrittäjäjärjestön palveluita oli kuitenkin käyttänyt 38 % tämän ryhmän yrittäjistä.
Vastaava suhtautuminen oli nähtävissä kysyttäessä, kuinka staattisen vaiheen yrittäjän suhdeverkosto auttaa ja tukee kasvua. Vastaukset olivat huomattavasti negatiivisemmat verrattuna kasvuyrittäjiin ja vain vajaa kolmannes (30 %) koki, että
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heidän suhdeverkkonsa voisi auttaa tai siltä saisi tukea yritystoiminnan kasvattamiseen. Useampi eli 34 % ilmoitti kuitenkin käyttäneensä yrittäjäverkostoaan neuvojen ja avun saamiseksi viimeisen kolmen vuoden aikana. Kasvuyrittäjät sen sijaan
kokivat, että heidän verkostonsa auttaa ja tukee kasvua (74,5 %) ja he myös hyödynsivät sitä (62,7 %) vastaavana aikana.
Yrityksen toimintaympäristö, toimiala ja yrittäjyyskulttuuri vaikuttavat ulkoisina
tekijöinä yrittäjän asenteeseen kasvua kohtaan ja rajaavat edellytykset toteuttaa sitä.
Staattisen vaiheen yrittäjät toimivat tavallisimmin palvelun tai rakentamisen toimialoilla. Näillä molemmilla toimialoilla on, yleisestä suhdannetaantumasta huolimatta, koettu tutkimuksen tarkasteluajankohtana kasvua, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta staattisen vaiheen yrittäjien näkemyksiin suhdannekuvasta tai uusien mahdollisuuksien avautumisesta omalla toimialalla. Staattisen vaiheen yrittäjä ei myöskään tukeudu neuvontaorganisaatioiden apuun ja vain kolmannes koki, että heidän
yrittäjäverkostonsa voisi auttaa ja tukea heitä kasvun aikaansaamisessa. Noin kolmannes staattisen vaiheen yrittäjistä on kuitenkin tukeutunut yrittäjäverkostoonsa
viimeisen kolmen vuoden aikana.
5. Kasvun esteet ja riskit: kasvuhaluttomuus
Kyselyssä selvitettiin yrittäjien suhtautumista liiketoiminnan riskeihin usealla kysymyksellä sen yrittäjyyteen liittyvän suuren merkityksen vuoksi. Yleisluonteiseen
kysymykseen, onko yrittäjä valmis ottamaan riskejä liiketoiminnassaan, staattisen
vaiheen yrittäjistä 40 % ilmaisi olevansa siihen valmis, mutta selvä enemmistö (60
%) ei sitä tee. Vaikka kasvuyrittäjien kohdalla luvut olivat toisinpäin eli 58,8 % on
valmis ottamaan riskejä, jää heidänkin kohdallaan merkittävä vähemmistö varovaisiksi yritystoimintaan liittyvien riskien suhteen. Tarkennettaessa kysymystä koskemaan kasvun aiheuttamien riskien suuruutta saavutettavaan hyötyyn nähden, arvioi
staattisen vaiheen yrittäjistä enää 30 % riskinoton kannattavaksi. Näin tarkennettuna kasvuyrittäjät sen sijaan vastaavat 62,7 %: sesti hyötyjen olevan riskinoton
arvoisia eli kun riskinoton vastapainona, palkintona, olivat kasvun odotetut hyödyt,
oli vähän useampi valmiimpi riskinottoon. Staattisen vaiheen yrittäjien osalta muu-
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tos oli vastaavasti toiseen suuntaan eli kasvun odotetut negatiiviset vaikutukset vähensivät niiden osuutta, jotka olivat valmiita riskinottoon saavuttaakseen kasvua.
Kolmantena näkökulmana suhtautumisessa riskiin vastaajia pyydettiin arvioimaan
yritystoiminnasta saatavien tulojen ja riskien välistä tasapainoa. Staattisen vaiheen
yrittäjistä kaksi kolmesta koki, ettei yrityksen kannattavuus vastaa siihen liittyvää
riskiä. Kasvuyrittäjistä vähän yli puolet (52,9 %) oli tyytyväisiä tulojen ja riskin
väliseen tasapainoon, mikä on myös samaa tasoa kuin riskinottokyky liiketoiminnassa yleensä, kuten staattisen vaiheen yrityksissäkin.
Yrittäjyys oli yhtä itsestään selvä valinta molemmissa ryhmissä, sillä vain kolmannes (32 %) staattisen vaiheen yrittäjistä ja vajaa kolmannes (29,5 %) kasvuyrittäjistä
piti yrityksessään työskentelyä ensisijaisesti vain työpaikkana. Tämä viittaisi siihen, että huolimatta vähäisestä halusta kasvattaa yritystään myös staattisen vaiheen
yrittäjillä on yrittäjyyteen liittyviä tavoitteita ja aikomuksia. Yrittäjien näkemykset
omasta luonteestaan suhteessa kilpailuhenkisyyteen osoitti mielenkiintoista yhdensuuntaisuutta ja samalla epäloogisuutta, sillä 60 % staattisen vaiheen yrittäjistä piti
itseään kilpailuhenkisinä, mikä ei kuitenkaan näy kohdistuvan liiketoiminnan kasvattamiseen, vaan sillä oli jokin toinen kohde. Toisaalta kilpailullisuus voi peittyä
muiden luonteenpiirteiden, kuten varovaisuuden ja epävarmuuden, alle. Kasvuyrittäjien kohdalla kilpailullisuus tuki vahvasti heidän haluaan kehittyä ja menestyä,
sillä 86,3 % heistä ilmaisi olevansa kilpailuhenkisiä.
Yritystoimintaan liittyy aina riski ja riskinottokykyä pidetään yhtenä yrittäjyyden
perusedellytyksistä. Niinpä on merkittävää, että vain alle puolet staattisen vaiheen
yrittäjistä oli valmiita ottamaan liiketoiminnassaan riskejä ja vain kolmannes piti
riskinottoa kasvusta saavutettaviin hyötyihin nähden kannattavana. Staattisen vaiheen yrittäjistä niin ikään alle puolet ilmaisi, että tulot ja riskit olisivat tasapainossa
vastaushetkellä. Valtaosa staattisen vaiheen yrittäjistä halusi pysyä ja olla yrittäjänä, sillä vain kolmannes piti yritystä vain työpaikkana itselleen. Staattisen vaiheen
yrittäjistä 60 % piti itseään kuitenkin kilpailuhenkisinä, minkä kohteena oli henkilökohtaisiin arvoihin tai toiminnan sisältöön liittyvä tavoite.
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4.2. Kasvuhakuisuuteen liittyvät yrittäjäprofiilit
Yrittäjän kasvuhaluun tai tässä tutkimuksessa kasvuhaluttomuuteen vaikuttavat
useat tekijät, joista vain osa on mitattavissa ja alttiina ulkopuolisille vaikutteille ja
olosuhteille sekä niiden muutoksille. Jotta tätä monitahoista kysymystä kasvuhaluttomuudesta voitaisiin selvittää, pyrittiin faktorianalyysin avulla löytämään tutkimusaineiston staattisen vaiheen yrittäjiä edustavasta joukosta sellaisia yrittäjäominaisuuksia, joiden yhdistelmä antaisi syvemmän selityksen ilmiölle.
Yrittäjien käsityksiä heistä itsestään yrittäjinä sekä yrittäjyydestä selvitettiin aluksi
faktorianalyysillä käyttäen eksploratiivista lähestymistapaa rajoittamatta faktorien
määrää. Staattisen vaiheen yrittäjiä kuvaavasta aineistosta muodostui yhteensä seitsemän > 1 ominaisarvon faktoria. Näistä neljä osoittautui tämän tutkimuksen ja aineiston suhteen tulkinnallisesti ja käsitteellisesti selittävimmiksi faktoriratkaisuiksi.
Kun otettiin huomioon faktoreiden suositeltava määrä suhteessa käytettävissä oleviin havaintoihin ja tehtiin faktorianalyysi rajoittaen faktoreiden määrä kolmeen,
voitiin todeta, että molemmilla tavoilla päädyttiin latauksiltaan saman sisältöisiin
faktoreihin. Eksploratiivisen faktorianalyysin neljä faktoria jäi kuitenkin selitysvoimaltaan selvästi alhaisemmiksi verrattuna kolmen faktorin analyysiin, joka valittiin
käytettäväksi jatkoanalyysissä. Faktoreiden lataukset sekä ominaisarvot on esitetty
taulukossa 18. Summamuuttujiin valitut muuttujat näkyvät taulukossa lihavoituina.
Kolmen faktorin kokonaisselitysosuus oli 50,5 % ilmiöstä.
Ensimmäisen faktorin lataukset keskittyivät oman yrittäjäidentiteetin osalta sosiaaliseen kanssakäymisen tärkeyteen ja tiedostamiseen sekä omaan aktiivisuuteen ja
itseluottamukseen. Yrittäjyyteen liittyvät käsitykset ja tavoitteet eivät saa tässä faktorissa latauksia. Faktori kuvaa siten yrittäjää, joka on ulospäinsuuntautunut ja luottaa vahvasti ominaisuuksiinsa. Tämä faktori nimettiin Itsevarmaksi ekstrovertiksi
ja sen selitysosuus oli 22 % muuttujien yhteisvaihtelusta ja 43,6 % faktoreiden keskinäisestä vaihtelusta. Faktorilatauksista muodostettiin vastaava summamuuttuja.
Vaikka kaikki väittämät ylittivät .5: n raja-arvon, latautuivat väittämät 23.9, 23.10,
23.8 ja 23.1 selvästi vain tälle faktorille. Summamuuttujan reliabiliteetin

88

Cronbachin alfakerroin oli .88. Toiselle faktorille latautuivat voimakkaimmin uuden liiketoiminnan kehittämistä ja sen tärkeyttä korostavat väittämät. Toisaalta
myös väittämät kehittämisen vaatimista resursseista ja niiden puuttumisesta saivat
vahvat ensisijaiset lataukset. Käsitykset omasta pitkäjänteisyydestä sekä yhteisön
tuesta (30.3 ja 23.5) latautuivat vahvasti tälle faktorille, mutta myös merkittävästi
kahdelle muulle faktorille. Tämä faktori nimettiin Verkostoituvaksi kehitysoptimistiksi ja sille muodostettiin vastaava summamuuttuja, jonka reliabiliteettitestin
arvo oli .73. Kolmas faktori sai latauksia hyvin keskitetysti väittämistä, jotka kuvaavat ammatillisen osaamisen ja kiinnostuksen heräämistä ja siihen liittyvän mahdollisuuden hyödyntämistä, itsensä toteuttamista sekä edelleen kehittämistä. Faktori nimettiin Asiantuntijuuden hyödyntäjäksi. Summamuuttujaan sisällytettiin
kaikki lataukset, vaikka väittämä 24.4 latautuu merkittävästi myös kahdelle muulle
faktorille. Se voidaan kuitenkin perustellusti sisällyttää summamuuttujaan sisällön
sekä korkean kommunaliteetin vuoksi. Näin muodostetun summamuuttujan
Cronbachin alfakerroin oli .7.
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Taulukko 18: Faktorianalyysin latausmatriisi: staattisen vaiheen yrittäjät
2

FA1

FA2

FA3

h

Itsevarma ekstrovertti
23.9 Olen hyvä kommunikoija

0,776

-0,014

0,011

0,603

23.10 Minulla on kyky ratkoa ongelmia

0,719

0,153

-0,043

0,542

23.12 Olen aloitteellinen

0,673

0,319

0,378

0,697

0,666

-0,047

0,088

0,453

0,607

0,304

0,348

0,582

OSIOT

23.8 Minulla on kyky tulla toimeen ihmisten
kanssa
23.4 Osaan käyttää mahdollisuudet
hyväkseni
23.1 Luotan itseeni ja yritykseeni

0,605

0,074

0,150

0,395

23.11 Olen luova ja kekseliäs

0,604

0,351

0,362

0,620

23.2 Minulla on korkea suoritusmotivaatio

0,547

0,260

-0,008

0,366

23.6 Olen luja ja määrätietoinen

0,509

0,299

0,195

0,387

0,011

0,753

-0,058

0,570

0,261

0,650

-0,141

0,510

0,427

0,648

0,093

0,611

23.5 Olen kaukokatseinen

0,430

0,596

0,279

0,618

30.8 Henkilökunnan osaamista kehitetään

0,303

0,508

-0,267

0,421

-0,143

0,500

0,262

0,339

0,094

-0,066

0,732

0,550

0,002

-0,132

0,690

0,493

0,105

-0,005

0,645

0,427

0,193

0,198

0,559

0,389

0,353

0,390

0,509

0,535

Ominaisarvo

4,4

3,0

2,7

10,1

Selitysosuus %

22,0

14,9

13,6

Kumulatiivinen selitysosuus %

22,0

37,0

50,5

Suhteellinen selitysosuus %

43,6

29,6

26,9

Extrac on Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 11 iterations.

FA1
FA2
FA3

Verkostoituva kehitysoptimisti
30.1 Etsin uusia liiketoiminta-alueita Uudet
ideat ovat yrittämisen suola
30.2 Yritykseni kehittäminen on
velvollisuuteni
30.3 Verkostoni auttaa ja tukee kasvua

30.9 Kasvu edellyttää ulkopuolisia
rahoittajia
Asiantuntijuuden hyödyntäjä
22.2 Palkkatyössä tutustuin alaan ja
havaitsin pystyväni toteuttamaan ideoitani.
22.4 En jatkanut perheyritystä
22.1 Ala kiinnosti, oli kysyntää , perustin
yrityksen
24.3 Työnteon vapaus, itsenäisyys ja
riippumattomuus
24.4 Itseni kehittäminen yrittäjänä ja
ihmisenä

50,5

Itsevarma ekstrovertti
Velvollisuudentuntoinen kehitysoptimisti
Asiantuntijaosaamisen hyödyntäjä
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Taulukoissa 19 ja 21 on esitetty valittujen faktoreiden summamuuttujien keskiarvot, keskihajonnat sekä niiden reliabiliteettia kuvaavat Cronbachin alfa -arvot. Tulosten avulla voidaan arvioida faktoreiden antaman viitteellisen kuvauksen vahvuutta sekä niiden keskinäistä painoarvoa. Kyselyn asteikkona on käytetty viisiportaista Likert-asteikkoa, jossa väitteen kanssa samanmieliset arviot sijoittuvat asteikon keskivälin (3) suuremmalle puolelle ja erimieliset pienemmälle puolelle.
Taulukko 19: Faktorilatausten summamuuttujien keskiarvot, -hajonnat ja alfa-arvot: Staattisen vaiheen yrittäjät

FA1 Itsevarma ekstrovertti

4,1

0,56

Cronbach
alfa
.88

FA2 Verkos toi tuva kehi tys opti mi sti

3,5

0,68

.73

FA3 As i a ntunti juuden hyödyntä jä

3,7

0,89

.7

Summa muuttuja t

Ka

s

Taulukosta 19 ilmenee, että staattisen vaiheen yrittäjäryhmän faktoreiden summamuuttujien keskiarvot olivat korkeita ja lähellä toisiaan. Vahvimmaksi faktoriksi
osoittautui FA1 Itsevarma ekstrovertti (4.1), jonka keskihajonta oli alhaisin. Tämä
tarkoittaa havaintojen suurta yksimielisyyttä ja vahvistaa faktorin roolia merkittävimpänä yrittäjätyyppinä tutkittujen staattisen vaiheen yrittäjien keskuudessa.
Toiseksi korkein keskiarvo (3.7), mutta korkein keskihajonta (0.68) oli FA3 Asiantuntijuuden hyödyntäjä -faktorilla. Pienin keskiarvo oli faktorilla FA2 Verkostoituva kehitysoptimisti (3.5), jonka keskihajonta oli kuitenkin toiseksi alhaisin (0.68).
Faktoreiden kärkilatausten sekä väittämämuuttujien välisen korrelaatioanalyysin
avulla pyrittiin tarkentamaan kuvaa staattisen vaiheen yrittäjien suhtautumisesta
yrityksen kasvuun. Tarkastelussa otettiin huomioon vain tilastollisesti merkitsevät
(p < 0.01) korrelaatiot.
Staattisen vaihteen vahvin faktori FA1 Itsevarma ekstrovertti saa kärkilatauksensa
yrittäjäpersoonaa omakohtaisesti kuvaavista väittämistä. Ne korreloivat vahvasti
saman väittämäryhmän pitkäjänteisyyteen tai omien näkemysten pysyvyyteen viittaavien väittämien kanssa. Yritystoiminnan tavoitteellisuuteen ja yrityksen toimintaan liittyvistä väittämistä aktiivisuus itsensä ja yrityksen kehittämiseen korreloi
myös kärkilatausten kanssa, mutta muu tavoitteellisuus heikoimmin. Verkostolla
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näyttäisi olevan jonkinlainen merkitys persoonan aktiivisuuden ylläpitäjänä. Tavoitteellisuuden heikko taso ja asema viittaavat heikompaan kasvuhaluun.
Toiseksi vahvin faktori FA3 Asiantuntijuuden hyödyntäjä kuvastaa osaamiseensa
ja itsenäiseen tekemiseen keskittyvää ja siihen tavoitteensa sitovaa yrittäjää. Kärkilatausten korrelaatioissa muuttujiin tulevat esiin toimeentulon hankinnan tärkeys ja
oikean alan valinnan tärkeys, jossa omalla aktiivisuudella ja kiinnostuksella on merkittävä asema. Tavoitteet yrittäjyyden suomasta vapaudesta ja itsenäisyydestä ovat
vahvasti yhteydessä käsitykseen omista kyvyistä ja ominaisuuksista.
Ryhmän heikoin faktori FA2 Verkostoituva kehitysoptimisti on kärkilatausten perusteella uuden edessä. Voimakkaimmat lataukset liittyvät yrityksen nykytilaan ja
kehitystarpeisiin. Kärkilatauksiin korreloivat muuttujat ovat persoonaominaisuuksia ja yritystoiminnalle asetettavia tavoitteita, mutta ne kohdistuvat vahvistamaan
vain kahta väittämää: ”verkostoni auttaa ja tukee kasvua” sekä ”olen kaukokatseinen”. Yrittäjätoiminnan kannalta tämä faktori näyttäisi kuvaavan nykyisen toiminnan umpikujaa tai neuvottomuutta uudesta suunnasta, johon avun toivotaan löytyvän yrityksen ulkopuolelta, verkostosta. Erona Asiantuntijuuden hyödyntäjä -tyyppiin on, että staattisen vaiheen suunta näyttää tässä olevan negatiivinen.
Kasvuyrittäjien käsityksiä tutkittiin vastaavalla tavalla kuin staattisen vaiheen yrittäjiä. Faktorianalyysi tehtiin aluksi eksploratiivisesti faktoreita rajoittamatta ja sitten rajaamalla faktoreiden lukumäärä yleisesti käytetyllä havaintojen ja faktoreiden
lukumäärän suhdetta (N>20 x faktorit), mikä antaa suositukseksi enintään kolme
faktoria. Eksploratiivinen faktorianalyysi hajotti lataukset kolmeentoista faktoriin,
joista suurimman selitysosuus jäi 7,1 %:iin. Koska rajatulla faktorilukumäärällä (3)
tehty analyysi antoi sekä voimakkaat lataukset että tulkinnallisesti selkeämmät ratkaisut, päädyttiin käyttämään sitä jatkoanalyysissä. Faktoreiden lataukset ja ominaisarvot on esitetty taulukossa 20. Faktoreiden kokonaisselitysosuus oli 45,5 %.
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Taulukko 20: Faktorianalyysin latausmatriisi: kasvuyrittäjät
OSIOT

FA1

FA2

FA3

h2

Vastuullinen jatkaja
24.5 Perheyrityksen luominen/jatkaminen

0,775

0,072

0,044

0,608

22.4 Jatkoin perheyrityksen toimintaa

0,764

-0,045

-0,049

0,589

24.6 Toimia roolimallina nuoremmille

0,638

0,299

0,087

0,504

0,557

-0,009

0,086

0,318

-0,462

-0,003

0,349

0,335

23.3 Toimin kasvuhakuisesti yritystoiminnassani

0,127

0,780

0,198

0,663

30.8 Henkilökunnan osaamista kehitetään

-0,144

0,572

-0,064

0,351

24.4 Itseni kehittäminen yrittäjänä ja ihmisenä

0,270

0,567

0,092

0,403

23.8 Minulla on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa

-0,097

0,550

0,191

0,349

23.5 Olen kaukokatseinen

0,195

0,544

0,108

0,345

30.7 Yritys saa riittävästi rahoitusta toimintaansa

0,014

0,455

-0,409

0,375

23.7 Otan liiketoiminnassa riskejä

0,316

0,391

0,368

0,388

23.12 Olen aloitteellinen

0,087

0,264

0,740

0,625

23.11 Olen luova ja kekseliäs

0,112

0,228

0,715

0,575

22.7 Keksin idean, jolle huomasin olevan kysyntää.

0,030

0,108

0,635

0,416

22.1 Ala kiinnosti, oli kysyntää , perustin yrityksen

-0,321
2,5
15,6
15,6
34,3

-0,210
2,5
15,6
31,2
34,2

0,532
2,3
14,3
45,5
31,5

0,430
7,3

22.3 Vanhemmillani (suvussa) on
yrittäjäkokemusta
22.2 Palkkatyössä tutustuin alaan ja havaitsin
pystyväni toteuttamaan ideoitani.
Dynaaminen kehittäjä

Proaktiivinen ideoija

Ominaisarvo
Selitysosuus %
Kumulatiivinen selitysosuus %
Suhteellinen selitysosuus %
Extrac on Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

FA1
FA2
FA3

45,5

Vastuullinen jatkaja
Dynaaminen kehittäjä
Proaktiivinen ideoija

Kasvuyrittäjien faktorianalyysissa ensimmäiseen faktoriin latautuivat väittämät,
jotka kuvastivat vahvasti perheyrittäjyyttä ja siihen sitoutumista pitkäjänteisesti ja
vastuullisesti. Faktorin, jonka nimeksi annettiin Vastuullinen jatkaja, selitysosuudeksi muodostui 15,6 % yhteisvaihtelusta ja 34,3 % faktoreiden keskinäisestä vaihtelusta. Faktorilatausten summamuuttujaan otettiin faktorin saamat yli .5:n lataukset. Väittämä 22.2 jätettiin pois, koska sen lataus jakautui lähes yhtäläisesti faktorille 3. Näin muodostetun summamuuttujan reliabiliteetin Cronbachin alfa-arvo oli
.78. Toiselle faktorille latautui väittämiä, jotka tavanomaisessa keskustelussa liitetään yrittäjään ja yrittäjyyteen. Väittämät kuvastavat yrityksen aktiivista kehittämistä henkilöstöä ja yrittäjää itseään unohtamatta sekä pitkänjänteisyyttä ja sosiaa-
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lisuutta. Faktorille valittiin nimeksi Dynaaminen kehittäjä ja sen selitysosuus yhteisvaihtelusta oli 15,6 %, kuten ensimmäisenkin, ja suhteellinen osuus 34,2 %. Vähäinen ero ensimmäiseen faktoriin verrattuna johtuu luvun pyöristyksistä. Faktorilatauksista muodostetusta summamuuttujasta jätettiin pois väittämät 30.7 ja 23.7,
koska niiden lataukset jakautuivat tasaisesti kaikille faktoreille. Summamuuttujan
Cronbachin alfa-arvoksi saatiin .74. Kasvuyrittäjien kolmannen faktorin lataukset
ilmentävät väittämiä, jotka kuvaavat aktiivista suhtautumista omaksi koettuun alaan
ja siinä tapahtuviin muutoksiin ja mahdollisuuksiin. Väittämät viittaavat luovaan
otteeseen, mitä valitulla nimellä, Proaktiivinen ideoija, pyritään kuvaamaan. Sen
selitysosuus muuttujien yhteisvaihtelusta (14,3 %) ja keskinäisestä suhteellisesta
vaihtelusta (31,5 %) jää vähän pienemmäksi kuin kahden edellisen. Summamuuttujaan otettiin kaikki yli .5 lataukset ja sen Cronbachin alfa-arvoksi tuli .69.
Taulukko 21: Faktorilatausten summamuuttujien keskiarvot, -hajonnat ja alfa-arvot: Kasvuyrittäjät
Ka

s

FA1 Vastuullinen jatkaja

2,7

1,14

Cronbach
alfa
.78

FA2 Dyna a mi nen kehi ttä jä

4,2

0,54

.74

FA3 Proa kti ivi nen i deoi ja

3,6

0,84

.69

Summa muuttuja t

Kasvuyrittäjien faktorilatausten summamuuttujien keskiarvoissa ja -hajonnoissa on
havaittavissa merkittäviä eroja. FA1 Vastuullinen jatkaja summamuuttujan keskiarvo on vain 2,7 ja keskihajonta selvästi yli yhden (1,14). Vahvimmaksi faktoriksi
tässä ryhmässä osoittautui faktori FA2 Dynaaminen kehittäjä, jonka keskiarvo (4,2)
oli korkein ja hajonta alhaisin (0,54). Summamuuttujan FA3 Proaktiivinen ideoija
keskiarvo 3,6 ja keskihajonta 0,84 jäävät edellisten väliin, mutta lähemmäksi summamuuttuja FA2:ta.
Kasvuyrittäjien faktorilatausten korrelaatioissa muuttujiin tulevat esiin yritystoiminnan tavoitteellisuus, tuloksellisuus ja myös kasvuhakuisuus. Tämän ryhmän
vahvimman faktorin voimakkain lataus kohdistuu kasvuhakuisuuteen, joka on yhteydessä itseluottamukseen, aikaansaamiseen ja riskinottokykyyn viittaaviin muuttujiin sekä kilpailuhenkisyyteen. Itsensä, henkilökunnan ja yrityksen kehittämistä
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kuvaavat lataukset saavat tukea aloitteellisuuteen, riskinottoon sekä yritystä kehitettäviin toimintoihin liittyvistä väittämistä. Oman itsensä kehittäminen korreloi
voimakkaasti roolimallitavoitteen kanssa. Esiin nousee myös tarve saada kasvulle
ulkopuolista rahoitusta. Tietoisuus omasta sosiaalisesta pääomasta näyttäisi olevan
tulosta hyvästä itseluottamuksesta, mitkä yhdessä luovat pohjan riskinottokyvylle.
FA3:n Proaktiivinen ideoija, joka oli toiseksi vahvin faktori, kärkilataukset kohdistuivat omaan aktiiviseen ja luovaan persoonaan sekä niiden avulla tehtyyn oivallukseen ja yrityksen perustamiseen. Vastaavasti näitä tukevat väittämät jakautuvat
vahvasti yrittäjäksi ryhtymisen motiiviin sekä persoonallisuusominaisuuksiin. Yrittäjämotiiviin liittyy oma itsenäinen päätös ryhtyä yrittäjäksi ilman perhe- tai sukutaustaa. Aloitteellisuutta tukee vahva korrelaatio suoritusmotivaatioon ja innovointia riskinottohalu sekä ongelmanratkaisukyky. Itsensä kehittämisen lisäksi lataukset
saavat tukea myös luottamuksesta alan uusiin hyödynnettäviin mahdollisuuksiin.
Keskiarvon ja keskihajonnan suhteen heikoimmaksi osoittautunut faktori FA1 Vastuullinen jatkaja kuvaa sekä perheyrityksen jatkajaa että tavoitetta sellaisen kehittämiseksi. Toisaalta kasvuyrittäjien keskuudessa perheyritystä jatkoi alle 20 % vastaajista ja yrityksen jatkuvuutta oli ajatellut alle kaksi viidestä yrittäjästä. Tästä näkökulmaerosta johtunee alhainen keskiarvo ja käsitysten hajautuneisuus. Perheyritys- ja roolimallilataukset saavat tukea väittämistä, jotka liittyvät määrätietoisuuteen itsensä ja yrityksen kehittämisessä mahdollisesti edellisten sukupolvien esimerkin mukaisesti.
Summamuuttujien ja faktoripisteiden korrelaation avulla tutkittiin, kuinka hyvin
summamuuttujat vastasivat alkuperäistä faktorirakennetta. Korrelaatiot osoittautuivat korkeiksi molemmissa ryhmissä. Staattisen vaiheen yrittäjäryhmän korkein korrelaatio oli FA3 Asiantuntijuuden hyödyntäjä -summamuuttujien ja faktoripisteiden
välillä (.95). Seuraavaksi korkeimmaksi osoittautui FA2 Verkostoituva kehitysoptimisti, jonka korrelaatio oli .93, mutta myös FA1:n Itsevarma ekstrovertti faktoripisteiden ja summamuuttujien välinen korrelaatio oli korkea (.90). Kasvuyrittäjien
vastaavat korrelaatiot olivat suuruusjärjestyksessä FA1 Vastuullinen jatkaja (.96),
FA2 Dynaaminen kehittäjä (.95) ja FA3 Proaktiivinen ideoija (.94). Voidaan todeta,
että molempien ryhmien summamuuttujat vastaavat hyvin faktorirakennetta.
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4.3. Faktoreiden erot taustamuuttujien suhteen
Faktorianalyysissä muodostuneiden faktoreiden summamuuttujia tarkasteltiin eri
taustamuuttujien suhteen yksisuuntaisella One-way ANOVA -varianssianalyysillä
(Karjaluoto, 2007, s. 30), jota täydennettiin Post hoc -testillä faktoreiden sisäisten
erojen havaitsemiseksi tulkintaa varten. Summamuuttujien normaalijakauma tarkastettiin t-testillä (p < .05) ja varmistettiin käyttämällä Mann-Whitneyn epäparametristä testiä.
Sukupuoli ei näytä erottelevan syntyneitä faktoreita, mutta molemmissa testeissä
staattisen vaiheen yrittäjien Itsevarma ekstrovertti -faktorin arvot olivat niin lähellä
merkitsevyysarvoa (t-arvo .91 ja W-M asymp. Sig .52), että sen osalta voidaan olettaa naisten olevan tässä faktorissa lievästi enemmän edustettuina kuin miehet.
Myöskään yrittäjien iällä ei ollut merkittävyyttä ryhmien muodostumiseen. Staattisen vaiheen yrittäjien itsevarma ekstrovertti toimii kolmannessa tai vaihtoehtoisesti
toisessa yrityksessään ja on mukana myös yhdessä muussa yrityksessä omistajana.
Useampia yritysomistuksia on myös saman ryhmän Verkostoituvalla kehitysoptimistilla. Asiantuntijuuden hyödyntäjä -faktorin yrittäjän työhistoria on useimmiten
alkanut suoraan yrittäjänä tai palkkatyön jälkeen. Suoraan omassa perheyrityksessä
aloitettu ura ei näyttäisi olevan kovin yleinen.
Kasvuyrittäjien osalta yrittäjäiällä oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus Proaktiivinen ideoija -faktoriin siten, että tämän ryhmän edustajat ovat todennäköisimmin
toimineet yrittäjinä 11–15 vuotta. Useampia yritysomistuksia on kasvuyrittäjien
Dynaamisella kehittäjällä. Kasvuyrittäjillä työhistoriaeroja ilmenee sekä Vastuullinen jatkaja että Proaktiivinen ideoija -faktoreiden summamuuttujissa. Vastuullinen
jatkaja on todennäköisemmin jatkanut perheyrityksessä tai vaihtoehtoisesti aloittanut heti yrittäjänä, kuten useimmat Proaktiivinen ideoija -faktorin yrittäjät. Toisaalta ne, jotka eivät ole aloittaneet yrittäjinä ovat ryhtyneet siihen palkkatyön
kautta.
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Koulutustausta ei näytä muodostavan eroja ryhmien kesken tai niiden sisällä olevissa faktoreiden summamuuttujissa. Anova -varianssianalyysin Post hoc -testi kuitenkin osoittaa, että staattisen vaiheen yrittäjien Itsevarma ekstrovertti -faktorissa
koulutustausta näyttäisi todennäköisimmin olevan ammattikorkeakoulututkinto ja
vaihtoehtoisesti mieluummin toisen asteen kuin korkeakoulututkinto.
Toimialojen tarkastelu osoitti, että staattisen vaiheen yrittäjien Asiantuntijuuden
hyödyntäjä toimii todennäköisimmin rakentamisen tai palveluiden toimialoilla eikä
niinkään teollisuudessa. Itsevarma ekstrovertti -faktorilla rakentaminen on yleisin
toimiala. Kasvuyrittäjien Proaktiivisen ideoijan tapauksessa rakentaminen on
myöskin vahvin vaihtoehto palveluiden ohella, ja Dynaaminen kehittäjä toimii luultavimmin kaupan alalla.
Yrityksen ikä muodostaa tilastollisesti merkittäviä eroja. Staattisen vaiheen Asiantuntijuuden hyödyntäjän yritys on 2000-luvulla perustettu ja painopiste on sen alkuvuosissa. Kasvuyrittäjillä Vastuullinen jatkaja- ja Proaktiivinen ideoija -faktoreiden yritykset kuuluvat samaan ikäryhmään, joista jälkimmäisen perustamisvuoden
painopiste on lievästi 2010-luvun puolella. Vastuullinen jatkaja -faktorin yritys,
joka profiloitui vahvasti perheyritykseksi, on leimallisesti vanhempi ja perustettu
ennen 1990-lukua.
Yrityksen liikevaihdon kokoluokka tuottaa merkitsevän eron kasvuyrittäjien Vastuullinen jatkaja -faktorissa. Tämän ryhmän yritykset ovat kokoluokaltaan liikevaihdolla mitaten aineiston suurimpia yrityksiä ja painopiste on 10–19 miljoonan
€:n välillä. Dynaaminen kehittäjä ja Proaktiivinen ideoija lukeutuvat myös suurimpiin yrityksiin, joista jälkimmäinen leimallisesti yli 20 M€:n liikevaihtoluokkaan.
Koska yrityksen koko tulee esille teorioissa kasvun ja kasvuhalukkuuden yhtenä
osatekijänä, tarkasteltiin muita faktoreita Post hoc -testillä ryhmän sisäisten tilastollisesti merkitsevien poikkeamien havaitsemiseksi. Staattisen vaiheen ryhmistä
Verkostoituva kehitysoptimisti -faktori viittaisi myös 10–19 M€:n liikevaihtoluokan yleisyyteen, Asiantuntijuuden hyödyntäjät ollessa selvästi pienempiä alle 0,4
M€:n yrityksiä.
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Henkilökunnan lukumäärällä on vaikutusta staattisen vaiheen Verkostoituva kehitysoptimisti -faktoriin. Henkilökunnan koko painottuu kyselyn suurimpiin luokkiin
20–49- ja > 50 henkilön organisaatioihin. Post hoc -testillä tarkasteltuna myös Itsevarma ekstrovertti kuuluisi samaan kokoluokkaan, kun taas Asiantuntijuuden hyödyntäjä olisi alle 5 henkilön yritys. Kasvuyrittäjistä Dynaaminen kehittäjä asettuisi
myös suurimpien organisaatioiden ryhmään yli 50:llä työntekijällään. Yrityksen
palveluksessa olevien perheenjäsenten määrä näyttää vaikuttavan kasvuyrittäjien
Vastuullinen jatkaja -faktoriin siten, että näissä yrityksissä on muita enemmän (3–
4) perheenjäseniä henkilökunnassa. Ryhmien sisäinen tarkastelu viittaa siihen, ettei
staattisen vaiheen yritysten Asiantuntijuuden hyödyntäjä -ryhmään kuuluvissa yrityksissä olisi organisaatiossa lainkaan perheenjäseniä.
Taustamuuttujana asiakaskunnan lukumäärällä ei näytä olevan mitään vaikutusta.
Sen sijaan omistussuhteet muodostavat eroja staattisen vaiheen yritysten Asiantuntijuuden hyödyntäjä- sekä Vastuullinen jatkaja -ryhmään, joista edellinen näyttäisi
jakautuvan tasaisesti yksinomisteisiin ja useamman osakkaan yrityksiin. Vastuullinen jatkaja on tilastollisesti merkitsevästi perheyritys. Näissä samoissa ryhmissä
näyttäisi olevan myös perheenjäseniä johtotehtävissä.
Yritysten hallitusten kokoontumistiheys muodostaa eroja niin staattisen vaiheen
yritysten kuin kasvuyrittäjienkin yritysten ryhmissä. Tilastollisesti merkitseviä erot
ovat staattisen vaiheen Itsevarma ekstrovertti-, Verkostoituva kehitysoptimisti- ja
kasvuyrittäjien Dynaaminen kehittäjä -ryhmissä. Staattisen vaiheen yrityksistä Itsevarma ekstrovertti -yrityksissä hallitukset kokoontuvat todennäköisimmin joka
kuukausi, vaihtoehtoisesti osa kokoontuu 2–5 kertaa vuodessa. Verkostoituva kehitysoptimisti -yrityksen hallitus kokoontuu useammin kuin joka kuukausi, muttei vähemmän kuin joka toinen kuukausi. Kasvuyrittäjien yrityksissä Vastuullinen jatkaja- ja Dynaaminen kehittäjä -faktoreiden yritysten hallitukset kokoontuvat useammin kuin kerran kuukaudessa. Yritysten hallitusten ulkopuolisten jäsenten lukumäärä ei eroa ryhmien välillä.
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Yritysten toteutunut kasvu kyselyä edeltävinä kolmena vuotena oli vaikuttavana tekijänä sekä staattisen vaiheen että kasvuyrittäjien yrityksissä. Keskiarvot pienenevät suurempia vuosittaisia kasvuja kohti kaikissa muissa ryhmissä paitsi Vastuullinen jatkaja -ryhmässä, jossa tällä tekijällä ei ole tilastollista merkitystä. Ryhmien
sisäinen tarkastelu osoittaa, että staattisen vaiheen ryhmissä Verkostoituva kehitysoptimisti ja Asiantuntijuuden hyödyntäjä on molemmissa ollut kasvua 5–10 %/v ja
jopa enemmän, joskin suuremmat kasvut ovat jääneet yksittäisten osaryhmien ansioksi. Kasvuyrittäjien yrityksissä näyttäisi kasvu olleen voimakasta, erityisesti Dynaaminen kehittäjä -ryhmässä, kun taas Proaktiivinen ideoija -ryhmän kasvu on jakautunut matalan ja voimakkaan kasvun yritysten kesken.
Kyselytutkimuksessa 41 vastaajaa antoi yritystietonsa, joiden perusteella selvitettiin näiden yritysten liikevaihdon ja tuloksen kehitystä viiden vuoden ajalta. Tulostietonsa kaupparekisteriin oli toimittanut 33 yritystä, joista kaikkien tiedot eivät olleet ehyitä koko tarkastelujakson ajalta. Yrityksistä 19 lukeutui tämän tutkimuksen
jaottelussa kasvu- ja 14 staattisen vaiheen yrittäjiin. Toteutuneet tulostiedot osoittavat, että staattisen vaiheen yrityksiksi itsensä määritelleistä yrityksistä lähes kaikkien (92,9 %) todellinen keskimääräinen liikevaihdon kasvu oli alle 5 % tarkastelujaksolla eli tuloshistoria ja ilmaistu kasvuaikomus tukivat toisiaan. Kun näiden
yritysten liikevoittoprosenttia kuvattiin kyselyä vastaavalla Likertin viiden portaan
asteikolla, havaittiin, että tuloksellisesti yritykset olivat menestyneet suhteellisen
hyvin, sillä 42,9 % niistä ylsi yli viiden prosentin keskimääräiseen liikevoittoon.
Vastaavasti kasvuvaiheen yrittäjiksi itsensä määritelleistä vain runsas neljännes
(26,3 %) ylsi ilmoittamalleen kasvu-uralle ja vajaa kolmannes (31,6 %) yli viiden
prosentin keskimääräiseen liikevoittoprosenttiin. Vaikka todelliset tulostiedot saatiin vain kolmannekselta vastaajista, näyttäisi siltä, että staattisen vaiheen yrittäjät
toteuttavat käytännössä ilmaisemaansa hitaan kasvun strategiaa. Kasvuyrittäjät ovat
sen sijaan aikomuksiltaan kasvuhakuisia, mutta vain harva siihen käytännössä yltää.
Kysymyksessä tavoiteltavista kehityssuunnista muodostuu tilastollisesti merkitseviä eroja vain Verkostoituva kehitysoptimisti -faktorin osalta. Tämä ryhmä haluaisi
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suunnata yrityksen kehitystä niin uusien asiakkaiden hankintaan kuin tuotevalikoiman uudistamiseen sekä laajentamaan markkinoitaan kotimarkkinoilta vientiin.
Post hoc -tarkastelu paljastaa, että Itsevarma ekstrovertti olisi valmis kehittämään
tuotevalikoimaansa ja hankkimaan uusia asiakkaita, mutta ei laajentamaan vientimarkkinoille. Kasvuyrittäjistä Dynaaminen kehittäjä laajentaisi kotimaan markkina-aluetta nykyisillä tuotteilla. Muilla faktoreilla ei ollut havaittavissa selviä kehityspolkutavoitteita.
Suoritettu varianssianalyysi taustamuuttujien suhteen (Taulukko 22) osoitti, ettei
yrittäjän iällä tai sukupuolella ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta muodostettuihin faktoreiden summamuuttujiin kummassakaan ryhmässä.
Staattisen vaiheen Itsevarma ekstrovertti -summamuuttuja toimii toisessa tai kolmannessa yrityksessään, joita edelleen omistaa tai omistuksia on muissa yhtiöissä.
Hänellä on keskiasteen koulutus tai alempi korkeakoulututkinto ja hän omistaa rakennusyrityksen, jossa on yli 50 työntekijää. Yrityksen hallitus kokoontuu keskimäärin 2–5 kertaa vuodessa. Itsevarma ekstrovertti voisi olla valmis laajentamaan
nykyistä markkina-aluetta kotimarkkinoilla ja laajennetulla valikoimalla hankkimaan uusia asiakkaita myös lähialueiden vientimarkkinoilta. Verkostoituva kehitysoptimisti voi olla mukana toisessa yrityksessä, mutta todennäköisimmin toimii
vain omassaan. Sen liikevaihto on 10-19 M€ ja henkilökuntaa on 20–50 henkilöä.
Yrityksen hallitus kokoontuu kuukausittain tai jopa useammin. Yritys kuuluisi ilmoitetun kasvukehityksen mukaan kasvuyrittäjiin yli 5 %:n vuotuisella kasvullaan.
Verkostoituva kehitysoptimisti haluaa laajentaa tuotevalikoimaansa, hankkia uusia
asiakkaita ja markkinoita globaalisti. Miksi kehitysoptimisti ei ole kasvuyrittäjä?
Asiantuntijuuden hyödyntäjä on aloittanut suoraan yrittäjänä tai ollut jonkin aikaa
palkkatyössä. Hän on perustanut yrityksensä 2000-luvun alkukymmenellä ja toimii
rakennus- tai palvelusektorilla. Liikevaihto on puolen miljoonan kokoluokkaa ja
henkilökuntaa alle viisi. Hänen yrityksessään, jonka hän omistaa yksin tai vaihtoehtoisesti useamman henkilön kanssa, ei ole perheenjäseniä työntekijöinä. Yrityksen kasvu on ollut viimeisen kolmen vuoden aikana 5–10 % vuodessa.
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Taulukko 22: Faktoreiden summamuuttujien erot taustamuuttujien suhteen
Staattisen vaiheen yrittäjä

Kasvuyrittäjä

Itsevarma

Optimisti

Hyödyntäjä

Jatkaja

Sukupuoli

_

_

_

_

_

_

Ikä

_

_

_

_

_

_

Yrittäjäikä

_

_

_

_

_

11-15 v.

Monesko yritys?
Omistus

Kehittäjä

Ideoija

3./2. yritys
2. yritys

2. yritys

> 2 yri-

muissa

tystä

Työhistoria

yrittäjä/työ

perheyri-

yrittäjä

tys
Koulutus

amk/ak

Toimiala

(rak)

rak / palv

Yritys perus-

2000-09

(kauppa)
< 1990

rak / palv
2000/2010

tettu
Liikevaihto
Henkilöstö

10-19 M€
(>50)

>50/20-49

Omistajia
Hallituksen

2-5 krt/v

(<5)

(>50)

yksi/useita

perhe

>12/6-12

/>12)

>12 krt/v

kokoukset
Kasvu 3 ed.v.

5-10%/v

5-10%/v

>5-10%/v

(1-5/>10%)

Kasvuyrittäjistä Vastuullinen jatkaja on leimallisesti perheyritys, jota kyselyyn vastannut itse johtaa. Hänellä tai suvulla on ollut useampia yrityksiä. Nykyinen yritys
on perustettu ennen vuotta 1990 ja sen liikevaihto on 10–19 M€. Yrityksellä on
aktiivinen hallitus, joka kokoontuu useammin kuin kerran kuukaudessa. Dynaaminen kehittäjä omistaa tai on osakkaana useammassa yrityksessä. Hän toimii todennäköisimmin kaupan alalla. Liikevaihto on 10–19 tai yli 20 M€ ja henkilökuntaa >
50 työntekijää. Hallitus kokoontuu useammin kuin kerran kuussa ja edellisten kolmen vuoden kasvun ilmoitetaan olevan yli 5 % vuodessa. Dynaaminen kehittäjä on
valmis hankkimaan uusia asiakkaita Suomesta muuttamatta tuotevalikoimaa.
Proaktiivinen ideoija aloitti suoraan yrittäjänä 11–15 vuotta sitten. Hän toimii joko
rakennus- tai palvelualalla. Liikevaihto voi ylittää 20 M€ ja vuosittainen kasvu on
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ollut 1–5 % tai vaihtoehtoisesti > 10 %. Tämä kasvuero voi johtua siitä, onko kyseessä palvelu- vai rakennusalan yritys.

4.4. Motivaatioteoriat kasvun ja kasvuhalun selittäjinä faktoreiden
suhteen
Useat kasvuteoriat ja liiketaloustiede pitävät kasvuhalukkuutta itsestäänselvyytenä,
koska oletetaan voitonmaksimoinnin olevan yritystoiminnan keskeisin tavoite. Empiirinen tutkimus on kuitenkin kyennyt osoittamaan, että näin ei ehkä ole. Kasvuhaluttomuuden on havaittu olevan yleistä ja jopa suurin kasvun este.
Kasvu- ja käyttäytymisteorioiden sekä Davidssonin hypoteesien perusteella muodostettiin kyselytutkimuksen aineistosta kahdeksan (8) summamuuttujaa. Korrelaatioiden avulla tarkasteltiin näiden summamuuttujien suhdetta muodostuneisiin
faktoreihin, ja regressioanalyysin avulla selvitettiin hypoteesien kykyä selittää yrittäjien suhtautumista kasvuun ja kasvuhalukkuuteen sekä heidän kykyään kasvaa.
Regressioanalyysissä käytettiin enter-menetelmää, joka olettaa mallin olevan tutkijan muodostama ja testaa sen sopivuutta ja selitysastetta. Stepwise-menetelmää pidettiin mukana ja käytettiin rinnalla sen eksploratiivisuusominaisuuden vuoksi.
Hypoteesit, joiden muodostamistapa on esitetty liitteessä 3, olivat:
1. Yrittäjyyttä ja yrittäjäkäyttäytymistä tukevat tekijät (YYK1a) (Krueger, Davidsson)
a. Yrittäjän näkemys luonteenpiirteistään ja käytettävissä olevista resursseista on yhdensuuntainen kasvuhalukkuuden kanssa.
2. Yrittäjän suhtautuminen kasvuun (YKS2a) (Ajzen)
a. Myönteiset odotukset kasvusta tukevat kasvuhalukkuutta.
3. Kasvukykyyn vaikuttavat tekijät sekä sitä ehkäisevät tekijät (Storey)
a. Yrityksen ikä, koko, toimiala ja tuloshistoria vaikuttavat kasvukykyyn. (YKS3a)
b. Yrittäjän taustalla on olematon tai vähäinen merkitys yrityksen kasvukykyyn. (YKS3b)
4. Kasvuhaluun vaikuttavat tekijät
a. Muut kuin taloudelliset tavoitteet ovat tärkeitä käyttäytymistä määritteleviä tekijöitä (Tarvehierarkiateoria). (YKH4a)
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b. Kasvuhalu on ehdollinen odotettavissa olevien kasvun tuotosten
sekä yksilölle tärkeiden henkilökohtaisten ulottuvuuksien kanssa
(Odotusarvoteoria). (YKH4b)
c. Kasvuhaluun vaikuttaa yksilöllinen tahto asettaa ja saavuttaa tavoitteita (Aikaansaamismotivaatioteoria). (YKH4c)
d. Kasvuhaluun vaikuttavat voivat vaihdella riippuen yrityksen kokoluokasta (Kehitysvaiheteoria; Tarvehierarkiateoria). (YKH4d)
Tarkastelussa keskityttiin tutkimuskysymysten kannalta keskeisimpään staattisen
vaiheen yrittäjien ryhmään, mutta kasvuyrittäjät pidettiin mukana vertailtavuuden
vuoksi. Kaikki staattisen vaiheen yrittäjien faktorit korreloivat voimakkaasti yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä käyttäytymistä, yrittäjän suhtautumista kasvuun ja kasvuhaluun sekä taloudellisista tavoitteista poikkeaviin päämääriin viittaaviin hypoteeseihin. Sen sijaan faktorien korrelaatiot jäivät alhaisiksi tai eivät korreloineet lainkaan
yrittäjän taustaa ja yrityksen kokoa kuvaavien hypoteesien kanssa.
Itsevarma ekstrovertti
Regressioanalyysin malli soveltui hyvin aineistoon (df=8, F=45.593, p=000) ja sen
selitysosuus oli 78,1 %. Faktoria selitti parhaiten Yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä käyttäytymistä (YYK1a) kuvaava hypoteesi (β=0.879, p=.000), jonka mukaan käsitys
omista luonteenpiirteistä ja käytettävissä olevista resursseista on yhdensuuntainen
kasvuhalukkuuden kanssa. Yrittäjän, joka on epävarma ja heikko itsetunnoltaan,
voidaan olettaa osoittavan heikompaa kasvuhalukkuutta kuin varman ja luottavaisen yrittäjän. Yrittäjän muiden kuin taloudellisten tavoitteiden (YKH4a) tärkeys
nousi myös tilastollisesti merkitseväksi (β=.682, p=.000) tekijäksi. Yrittäjä voi
suunnata energiansa kasvutavoitteiden sijaan joko elämään yritystoiminnan ulkopuolella tai keskittyä yritystoiminnan tekemisen sisältöön, laatuun tai ammattitaidon syventämiseen. Tilastollisesti merkitseviä olivat myös (YSK2a) kasvun odotusten vaikutus suhtautumisessa kasvuun (β=-.324, p=.029) sekä (YKH4b) kasvuhaluun vaikuttava ehdollisuus kasvun odotettavien tulemien ja omien henkilökohtaisten arvojen välillä (β=-.275, p=.002). Niiden negatiiviset β-arvot viittaavat vastakkaissuuntaiseen vaikutukseen. Edellinen hypoteesi esittää, että myönteiset kasvun odotukset lisäävät kasvuhalukkuutta. Tulos näyttää vastakkaista suhtautumista
eli odotukset vähentäisivät kasvuhalukkuutta. Jälkimmäisen kohdalla Itsevarma
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ekstrovertti asettanee henkilökohtaiset arvonsa kasvuhalun edelle. Hyvin lähelle
merkitsevyyttä tuli myös kyky asettaa ja saavuttaa tavoitteita -hypoteesi (YKH4d)
(β= -.346, p= .052). Myös tämän hypoteesin β-arvo on negatiivinen, mikä voisi tarkoittaa alentunutta kykyä tai halua tavoitteelliseen ja aikaansaavaan toimintaan.
Verkostoituva kehitysoptimisti
Regressioanalyysin malli soveltui myös tämän faktorin osalta hyvin aineistoon
(df=8, F=39,027, p=000) ja sen selitysosuus oli korkea (75,3 %). Faktoriin vaikuttivat voimakkaimmin samat hypoteesit kuin edellisellä faktorilla eli luonteenpiirteiden ja resurssien yhteydestä kasvuhalukkuuteen viittaava (YYK1a) hypoteesi
(β=1.682, p=.000) sekä yrittäjän muiden kuin taloudellisten tavoitteiden (YKH4a)
merkitys yrittäjälle (β=-.882, p=.000). Tämä yrittäjätyyppi käyttäytyy vahvasti
omien käsitystensä mukaisesti, oli kysymyksessä sitten näkemys omista luonteenpiirteistä tai yrityksen tilanteesta tai molempien resursseista. Muiden kuin taloudellisten tekijöiden merkityksen kohdalla β-arvo on negatiivinen, mistä voidaan tulkita
taloudellisten tavoitteiden kilpailevan muiden yrittäjälle tärkeiden tavoitteiden
kanssa.
Taulukko 23: Hypoteesit faktoreiden selittäjinä
Hypoteesit

(YYK1a)Yrittäjän näkemys luonteestaan ja käytettävissä
olevista resursseista on yhdensuuntainen
kasvuhalukkuuden kanssa
(YSK2a)Myönteiset odotukset kasvusta tukevat
kasvuhalukkuutta.

Itsevarma
Verkostoituva
Asiantuntijuuden
ekstrovertti
kehitysoptimisti
hyödyntäjä
2
F
p Adj.R2 df
F
p Adj.R2 df
F
p
Adj.R df
.781 8 45,593 .000 .753 8 39,027 .000 .611 8 20,605 .000
β
β
β
.879 .000

1.682 .000

-1.058 .000

-.324 .029

-.342 .030

.579 .000

-.342 .000

.542 .000

-.882 .000

.581 .001

(YKS3a)Kasvukykyyn vaikuttaa Yrityksen ikä, koko, toimiala
ja tuloshistoria
(YKS3b)Yrittäjän taustalla on vähäinen merkitys yri tyksen
kasvukykyyn.
(YKH4a)Muut kuin taloudelliset tavoitteet ovat tärkeämpiä
kuin kasvu (Tarvehierarkiateoria)

.682 .000

(YKH4b)Kasvuhalu on ehdollinen kasvun tuotosten sekä
henkil ökohtaisten arvojen kanssa (Odotusarvoteoria)

-.275 .002

(YKH4c)Kasvuhaluun vaikuttaa yksilöllinen tahto asettaa ja
saavuttaa tavoitteita (Aikaansaamismotivaatioteoria)
(YKH4d)Kasvuhaluun vaikuttavat tekijät voivat vaihdella
riippuen yrityksen kokoluokasta (kehitysvaiheteoria;
Tarvehierarki ateoria)

-.346 .052
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Muita tilastollisesti merkitseviä hypoteeseja olivat yrittäjän taustatekijöiden vaikutus kasvukykyyn (YKS3b) (β=-.342, p=.000) sekä kasvun odotettavien tulemien
vaikutus kasvuhalukkuuteen (YSK2a) (β=-.342, p=.030). Nämäkin osoittautuivat
β-arvoiltaan negatiivisiksi. Hypoteesien arvot tarkoittavat, että niillä on käänteinen
vaikutus kasvukykyyn ja -haluun. Tämä voisi tarkoittaa, että iäkäs suurehkon kaupan tai palvelualan yrityksen koulutettu omistajajohtaja ei kovenevan kilpailun vallitessa olisi niin kasvukykyinen ja -haluinen kuin nuorempi pienen teollisuus- tai
rakennusalan alemmin koulutettu omistajajohtaja. Kasvukyky voidaan ymmärtää
muiden hypoteesien tuella haluttomuudeksi muuttaa vallitsevaa tilannetta riskinotolla (mukavuusaluemotivaatio).
Asiantuntijuuden hyödyntäjä
Aineistoon soveltuvan regressiomallin ((df=8, F=20,605, p=000) selitysosuus oli
61,1 %. Vahvimmin vaikutti edellisten tapaan YYK1a luonteenpiirteiden ja resurssien yhteyttä kasvuhalukkuuteen kuvaava (β=-1.058, p=.000), lähes tasavahvoina
vaikuttavat muihin kuin taloudellisiin tavoitteisiin liittyvä hypoteesi YKH4a (β=
.581, p=.001), suhtautumista kasvun myönteisiin odotuksiin kuvaava YSK2a (β=
.579, p=.000) ja kasvukyvyn vaikuttavia ja ehkäiseviä tekijöitä hahmottava YKS3b
(β= .542, p=.000). Hypoteesi YYK1a:n β-arvo oli negatiivinen, mikä viittaisi siihen, että huolimatta yrittäjän näkemyksestä omista vahvoista luonteenpiirteistä kasvuhalukkuus vähenee, koska käytettävissä olevat resurssit eivät ole riittäviä kehityksen aikaansaamiseen, kuten edellisen faktorin kohdalla kuvattiin. Toisaalta
oman alansa löytänyt ja ideoidensa parissa työskentelevä yrittäjätyyppi arvostaa
myös muita kuin taloudellisia tavoitteita, näkee kasvun tuovan myönteistä kehitystä
ja tietää, ettei hänen taustansa ole kasvun este vaan mahdollisuus.
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5. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI
Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin,
kuinka luotettavia tutkimustulokset olivat ja toiseksi, kyettiinkö käytetyillä analyysimenetelmillä löytämään todellisia vastauksia asetettuihin tutkimuskysymyksiin.
Reliabiliteetilla tarkoitetaan tehdyn mittauksen tarkkuutta ja virheettömyyttä ja validiudella tutkimuksen kykyä mitata ja antaa tietoa siitä, mitä oltiin tutkimassa.

5.1. Reliabiliteetti
Tämä tutkimus oli asetelmaltaan survey-tutkimus, jonka aineisto kerättiin kyselylomakkeella käyttäen Webropol-ohjelmistoa ja käsiteltiin kvantitatiivisesti alustavasti Survo-ohjelmalla ja lopulliset analyysit SPSS-ohjelmalla. Kyselytutkimus valittiin, koska se on nopea ja kustannustehokas tapa kerätä tietoa ja verkkokyselynä
myös heti valmis käytettäväksi analyyseissä. Kyselytutkimuksen heikkoutena niin
vastaajan kuin tutkimuksen luotettavuudenkin kannalta voidaan pitää valmiita kysymyksiä ja niille valittuja vastausvaihtoehtoja. Kyselyn käsitteistö voi olla vierasta
ja kysymysten ilmaisu voi aiheuttaa väärinymmärrystä. Lisäksi tutkijalta jää puuttumaan vastauksen mahdollisesti vaatima tarkennus sekä vastauksen taustalla olevat ja siihen vaikuttavat tekijät. Tutkimuksen luotettavuusolettama on, että vastaaja
on kiinnostunut aiheesta ja vastaa rehellisesti kysymyksiin. Vastausten lukumäärän
suhteen voi esittää kritiikkiä vastaajien mielenkiinnosta tutkimusta kohtaan.
Tässä tutkimuksessa käytettiin viisiportaista Likert-asteikkoa, joka luonnollisesti
yksinkertaistaa vastausvaihtoehtoja. Kun otetaan huomioon, että vastaajat yleisesti
välttävät ääripäiden vastauksia, on vaarana keskivastausten suhteellisen suuri
osuus. Tätä ongelmaa pyrittiin välttämään tarkastelemalla soveltuvin osin vain yksiselitteisen mielipiteen osoittamia vaihtoehtoja.
Tutkimuksen otoskoko oli 1109 henkilöä, joiden ajantasaiseen Hämeen Yrittäjät
ry:n jäsenrekisterin ylläpitämään sähköpostiin kysely lähetettiin. Vastauksia saatiin
vain 101 (9,1 % otoksesta), jota voidaan pitää vähäisenä, mikä tulee ottaa huomioon
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tulosten yleistettävyydessä sekä johtopäätösten teossa. Kyselyyn vastanneiden
edustavuus on vastausprosentin huomioon ottaen suhteellisen hyvä. Vastaajat ovat
ikärakenteeltaan vanhempia, erityisesti miesten osalta sekä edustamiltaan toimialoilta teollisuuspainotteisempia kuin perusjoukko, mutta muutoin taustaltaan niin
Kanta-Hämeen kuin valtakunnankin yrittäjiä vastaavia.
Reliabiliteettia mitattiin Cronbachin alfa -kertoimen avulla. Vaikka sitä on kirjallisuudessa kritisoitu puutteistaan, se on kuitenkin käytetyin mittari ja kuului käytetyn
ohjelman työkaluvalikoimiin. Reliabiliteettikerroin kuvaa sitä, kuinka suuri osa
mittariin kuuluvien muuttujien arvojen vaihtelusta perustuu todelliseen vaihteluun
eikä virhevarianssiin l. mittausvirheeseen. Se on herkkä muuttujien lukumäärän lisäämiselle, mikä nostaa alfan arvoja. Tämän tutkimuksen summamuuttujille saatiin
yhtä lukuun ottamatta yli .7 Cronbachin alfa-arvot. Näin siitä huolimatta, että muuttujien karsintaa suoritettiin tutkimuksen sisällön ja rinnakkaislatausten perusteella.
Hypoteesisummamuuttujien laadinnan osalta voidaan esittää kritiikki tutkijan tekemistä subjektiivisista muuttujavalinnoista, joiden ohjenuorana oli parantaa tutkimuksen sisältöä ja tarkoituksenmukaisuutta.

5.2. Validiteetti
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kasvuhaluttomuutta ja sen syitä. Tämä käsite
tuli operationalisoida ja muuttaa sellaisten väittämien joukoksi, jotka tuottaisivat
analyysien avulla vastauksia kasvuhaluttomuuteen. Aihetta on tutkittu suhteellisen
vähän, joten kirjallisuudesta löytyy vain vähän tukea sen operationalisoimiselle.
Tässä tutkimuksessa viitekehyksinä käytettiin Tornikosken et al. (2011) esittämiä
pk-yrityksen kasvutekijöitä sekä Davidssonin (1989) tutkimuksia pk-yritysten kasvuhalukkuudesta. Viitekehyksiin tukeutuen laadittiin kysymykset, jotka pyrkivät
mittaamaan kasvuhaluttomuutta laajasti ja monipuolisesti pitäen kuitenkin kysymysten määrän soveltuvana verkkokyselyyn. Joissakin kysymyksissä esiintyviä
teknisluonteisia puutteita lukuun ottamatta aineisto täytti analyysien mittareille
asettamat vaatimukset.
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Aineiston soveltuvuus monimuuttajamenetelmiin testattiin ja todettiin välttävästi
tai hyvin niihin soveltuvaksi. Faktorianalyysien KMO-arvot sekä Bartlett-arvot olivat kolmen faktorin mallissa staattisen vaiheen ryhmälle hyvä (.797) ja kasvuyrittäjille välttävä (.631). Nämä katsottiin riittäviksi erityisesti varsinaisen tutkittavan
ryhmän hyväksyttävän arvon vuoksi. Koska kyselylomakkeen laadintaan ja faktorianalyysin suorittamiseen liittyy runsaasti subjektiivisia valintoja, oli tärkeää tukeutua teoriaan ja soveltaa kasvu- sekä motivaatioteorioita faktoreiden tunnistamiseen. Faktoreiden ja muodostettujen summamuuttujien korrelaatiot olivat kaikki yli
.9, joten käytettyjä mittareita ja summamuuttujia voidaan pitää valideina.
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
6.1. Yhteenveto
Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä pk-yritysten kasvuhaluttomuuteen ja löytää tekijöitä, jotka siihen vaikuttavat. Kasvuhaluttomuutta on lähdeaineistojen perusteella tutkittu vähän. Pääosa kasvuun liittyvästä kirjallisuudesta
liittää kasvun oletuksena yrittäjyyden käsitteeseen ja keskittyy sen olemukseen, kehitykseen ja hallintaan. Siksi tämän tutkimuksen rakenne on muotoutunut pk-yrityksen kasvutekijöiden muodostamasta viitekehyksestä, jonka muodostivat Tornikosken et al. tutkimus Pk-yrityksen kasvutekijät ja kasvun hallinta sekä Davidssonin, Delmarin ja Wiklundin tutkimukset pk-yritysten kasvusta ja kasvuhalukkuudesta.
Tutkimukseen tarvittavien käsitteiden määrittelemiseksi sekä rajaamiseksi perehdyttiin laajasti yrittäjyyttä ja kasvua käsittelevään kirjallisuuteen. Laajuuden taustalla oli pyrkimys ymmärtää käsitteiden eri näkökulmia sekä niiden kehitystä nykypäivään.
Yrittäjyydellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa taloudellista toimintaa, jossa Shanen
määritelmän mukaan mahdollisuudet havaitaan, arvioidaan ja hyödynnetään uusien
tuotteiden ja palveluiden, organisoinnin, markkinoiden, prosessien tai raaka-aineiden käytön kehittämiseksi yhdistämällä niitä tavoilla, joita aikaisemmin ei ole käytetty.
Yrittäjä, joka tässä tutkimuksessa on yksilö, omistajajohtaja, on vastaavasti toimija.
Hän saa aikaan ja toteuttaa yrittäjyysprosessia. Yrittäjä pyrkii jatkuvasti kehittämään liiketoimintaansa, mikä voi ilmetä pienin askelin jatkuvana parantamisena,
mahdollisuuksien havaitsemisena ja hyödyntämisenä tai vaihtoehtoisesti suurina tai
pieninä innovaatioloikkina taloudellisen tuloksen ja markkina-aseman vahvistamiseksi.
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Kasvulla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa selkeyden ja yksiselitteisen mittaamisen
vuoksi liikevaihdon muutosta yrittäjän omistamassa ja johtamassa yksikössä. Liikevaihdon muutoksen voidaan ajatella syntyvän yrittäjän toteuttamasta yrittäjyysprosessista, jonka tuloksena kasvu on positiivista tai negatiivista. Mikäli markkinat
ja kilpailu sallivat, voi liikevaihto pysyä myös muuttumattomana.
Kasvuhalukkuus ymmärretään tässä yhteydessä edellä määritellyn yrittäjän tarpeiden, odotusten sekä motivaation muodostamana yhdistelmänä, joka ilmenee yksilön asenteiden, aikomusten ja käyttäytymisen kautta pyrkimyksenä toteuttaa pitkäjänteisesti yrittäjyysprosessia siten, että liikevaihdon muutos olisi positiivinen.
Kirjallisuuteen sekä tutkimusaineistoon perehtyminen täsmensi tutkimuskysymykset seuraaviksi:
1.

Mitkä tekijät erottavat ja yhdistävät kasvua tavoittelematonta ja kasvuyrittäjää ja hänen yritystään?

2.

Minkälaisia yrittäjätyyppejä voidaan tämän perusteella yrittäjistä tunnistaa?

3.

Miten nämä yrittäjää ja yrittäjyyttä koskevat tekijät erottuvat taustatekijöiden suhteen?

4.

Mitkä tekijät selittävät kasvuhaluttomuutta?

Yrittäjien käsityksiä kasvusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä kerättiin kyselytutkimuksella, jonka kysymykset ja väittämät jaettiin kuuteen ryhmään; kasvuhalu, kasvukyky, kasvun tavoittelu, toimiala ja toimintaympäristö, kasvun esteet ja riskit
sekä yrityksen ulkoiset tekijät. Kysymyksiä oli yhteensä 31 ja niiden alla 62 väittämää, joissa käytettiin Likertin 5-portaista asteikkoa. Yrityksen ikää ja yhteystietoja,
jotka olivat avoimia kysymyksiä, lukuun ottamatta kysymykset olivat suljettuja.
Tutkimuksen kohderyhmäksi valittiin Hämeen Yrittäjät ry:n jäsenet ja vastaajiksi
valittiin 2–50 henkilöä työllistävät yritykset. Toimialoista rajattiin pois alku- ja
maataloustuotanto sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta. Kysely suoritettiin marras–
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joulukuussa 2016 verkkokyselynä. Kohderyhmään kuului 1109 yritystä, joista vastaus saatiin 101 yrittäjältä. Vastausprosentiksi muodostui 9,1 %, mitä voidaan pitää
alhaisena ja se tulee huomioida johtopäätöksiä tehtäessä.
Tutkimukseen vastanneista 31,7 % oli naisia ja 68,3 % miehiä, mikä on koko maan
jakaumaan verrattuna jonkin verran miesvaltaisempi (34 %/66 %). Vastanneiden ja
Kanta-Hämeen yrittäjien sukupuoli- ja ikärakenne on lähes yhtenevä, mutta kyselyyn vastanneet ovat sekä nais- että miesvastaajien osalta iäkkäämpiä. Vastaajien
koulutustausta vastaa koko maan tilannetta, joskin vastaajien keskuudessa on keskiasteen tutkinnon suorittaneita enemmän kuin koko maassa. Naisyrittäjät ovat suhteellisesti korkeammin koulutettuja kuin miesvastaajat. Toimialoista kaupan ja palveluiden suhteelliset osuudet eivät olennaisesti poikkea koko maan tai Kanta-Hämeen yrittäjiin verrattuna, mutta kyselyyn vastanneiden toimialajakauma on selvästi teollispainotteinen. Aineiston vertailu perusjoukkoihin kohentaa sen alhaisen
vastausprosentin heikentämää kuvaa vastaajien edustavuudesta, jota voidaan pitää
kohtuullisena. Aikaisemmin esitetty varovaisuus johtopäätösten ja yleistävyyden
suhteen on kuitenkin aiheellista.
Tutkimukseen vastanneiden yrittäjien käsityksiä yrittäjyydestä ja itsestään yrittäjinä kuvasivat vahvimmin väittämät, jotka koskivat luottamusta itseensä ja yritykseensä, suoritusmotivaatiota sekä työnteon vapautta ja riippumattomuutta. Heikoiten heidän käsityksiään itsestään kuvasivat perheyrittäjyyttä tai sen jatkamista sekä
oman liikeidean hyödyntämiseen liittyvät väittämät.
Tutkimuskysymysten analysointia varten aineisto jaettiin kasvuhakuisuutta kuvaavan väittämän avulla kahteen ryhmään. Kasvuyrittäjiksi nimettiin ne vastaajat, jotka
ilmaisivat tavoittelevansa yli 5 %:n vuotuista liikevaihdon kasvua ja staattisen vaiheen yrittäjiksi ne vastaajat, joiden tavoite oli alle 5 %, kasvutavoitetta ei haluttu
asettaa tai liikevaihto supistui.
Tarkasteltaessa näin ryhmiteltyä aineistoa havaittiin, että ryhmien käsitykset olivat
yhteneviä yrittäjän persoonaa kuvaavien väittämien; ”luotan itseeni ja yritykseeni”,
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”minulla on korkea suoritusmotivaatio” ja ”työnteon vapaus, itsenäisyys ja riippumattomuus”, kanssa. Sen lisäksi staattisen vaiheen yrittäjät pitivät yhtä tärkeänä
”taloudellisen riippumattomuuden saavuttamista itselleni ja perheelle”. Heikoiten
tämä ryhmä identifioitui innovointiin ja oman liikeidean hyödyntämiseen liittyviin
väittämiin.
Yrittäjän kasvuhalua kuvaavat väittämät liittyivät hänen persoonaansa, tavoitteisiinsa ja odotuksiinsa sekä suhtautumiseensa yrittäjyyteen. Näiden osalta staattisen
vaiheen ja kasvuyrittäjät eivät eroa toisistaan. Merkittävin ero on kasvuyrittäjien
korkeampi vastausskaala, minkä voi myös tulkita kuvaavan vastaajien varmuutta
mielipiteestään ja sekä myönteistä asennetta aihetta kohtaan. Staattisen vaiheen
yrittäjiltä puuttuivat voimakkaimpien väittämien joukosta kasvuyrittäjille tärkeät itsensä ja yrityksen kehittäminen-väittämät samoin kuin aloitteellisuutta, luovuutta
ja kasvuhakuisuutta kuvaavat väittämät.
Yrittäjän kasvukykyä kyselyssä mittasivat hänen demografiansa, koulutustaustansa
sekä aikaisempi johtamis- ja kasvuyrityskokemuksensa. (Laveren, Limére & Vanbilsen 2003). Taustatekijöiden perusteella voidaan todeta, että staattisen vaiheen
yrittäjät ovat sukupuoleltaan selvästi miesvaltaisempia ja iältään vanhempia kuin
kasvuyrittäjät ja toimivat joko palvelu- tai rakennusalalla, harvemmin kaupan tai
teollisuuden toimialalla. Yritykset on yleisimmin perustettu ennen 2000-lukua.
Merkittävimmät erot kasvuyrittäjiin verrattuna olivat yrittäjän ja yritysten ikä, yritysomistus sekä koulutus. Kasvuyrittäjät ovat nuorempia, toimivat toisessa usein
2000-luvulla perustetussa yrityksessään, omistavat muita yrityksiä ja ovat hieman
korkeammin koulutettuja erityisesti korkeakoulututkinnon osalta kuin staattisen
vaiheen yrittäjät.
Kasvun tavoittelu ja edellytykset vaativat yritykseltä hyvää kannattavuutta, toimivia johtoryhmiä sekä ulkopuolisten jäsenten valitsemista hallitukseen. Toisaalta
perheyrityksiä ohjaavat omistajien arvot. Nopean kasvun yrityksiä johdetaan stra-
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tegisilla valinnoilla ja yrittäjämäisellä orientaatiolla. Kasvua tavoittelevien yrittäjien tulisi toimia markkinoilla proaktiivisesti mahdollisuuksia havainnoiden ja innovoiden, mikä edellyttää riittävää riskinottokykyä. Kasvun tavoittelun taustalla on
kasvuhalukkuus ja -tahto, mutta yrityksellä tulee olla myös siihen vaadittava osaaminen ja resurssit.
Tämän tutkimuksen perusteella staattisen vaiheen yrittäjä omistaa yleisimmin alle
kymmenen henkilön yrityksen, jonka liikevaihto on alle miljoonan euron. Lähes
puolet näistä yrityksistä on perheyrityksiä. Staattisen vaiheen yritysten hallituksissa
on ulkopuolisia jäseniä, mutta ne kokoontuvat alle 2 kertaa vuodessa. Johdonmukaisesti staattisen vaiheen yrittäjistä 54 % ei aseta kasvutavoitetta lainkaan. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat heidän mielestään vain ulkoiset tekijät, kysyntäja kilpailutilanne, eivät omat toimenpiteet tai kilpailukyky. Toiminnan laajentamisen sijaan staattisen vaiheen yrittäjä keskittyy palvelemaan nykyistä asiakaskuntaa
nykyisillä tuotteilla ja myymään lisää, jos mahdollisuus siihen tarjoutuu. Staattisen
vaiheen yrittäjistä suurin osa tarvitsisi rahoitusta toimintaansa, mikä kasvuhaluttomuuden huomioon ottaen viittaisi riittämättömään tulorahoitukseen. Joka toinen
staattisen vaiheen yrittäjä on valmis panostamaan henkilökuntansa kehittämiseen.
Tutkimusajankohtana syksyllä 2016 Suomen talous oli alkanut hitaasti kasvaa kahdeksan vuotta jatkuneesta hitaan kasvun ja taantuman vaiheesta. Koko maan bruttokansantuote oli hitaasti kasvussa, mikä jakautui epätasaisesti eri toimialoille. Parhaiten kasvu-uralle oli päässyt rakentaminen ja palvelusektori, kun taas kauppa ja
erityisesti teollisuustuotanto oli alentunut edelleen. Alueellinen kehitys tutkimuksen kohteena olleessa Kanta-Hämeen maakunnassa erosi valtakunnallisesta kehityksestä toimialojen osalta. Maakunnalliset kaupalliset liiketilahankkeet pitivät rakennussektoria kasvussa, ja niiden myötä myös kaupan alan kasvu oli tutkimusjaksolla merkittävä. Sen sijaan niin teollisuus- kuin palvelusektorinkin kehitys oli negatiivista. Suhdannekehitys näkyi hyvin erinäköisenä vastanneiden yrittäjien toteutuneissa tuloksissa. Staattisen vaiheen teollisuus- ja palvelualan yrittäjistä lähes
puolet oli kyennyt kasvamaan heikosta suhdanteesta huolimatta. Sen sijaan vahvasti
kasvaneilla rakentamisen ja kaupan toimialoilla ei kasvukehitykseen ollut päässyt
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yhtään sen useampi yrittäjä. Kasvuyrittäjistä valtaosa kasvoi edellisen kolmen vuoden aikana toimialasta riippumatta.
Staattisen vaiheen yrittäjien vastauksista ilmenee, ettei oman toimialan suomiin
mahdollisuuksiin uskota eikä kehittämiseen ja kasvuun haeta yrittäjäverkoston
apua. Ero on merkittävä verrattuna kasvuyrittäjiin, joista yli puolet uskoi toimialan
avaavan liiketoimintamahdollisuuksia ja kolme neljästä sai tukea yrittäjäverkostolta kasvuun ja kehittämisen.
Yrityksen toimintaympäristö, toimiala ja yrittäjyyskulttuuri vaikuttavat ulkoisina
tekijöinä yrittäjän asenteeseen kasvua kohtaan ja rajaavat edellytykset toteuttaa sitä.
Staattisen vaiheen yrittäjät toimivat tavallisimmin palvelun tai rakentamisen toimialoilla. Näillä molemmilla toimialoilla on yleisestä suhdannetaantumasta huolimatta koettu tutkimuksen tarkasteluajankohtana kasvua, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta staattisen vaiheen yrittäjien näkemyksiin suhdannekuvasta tai uusien mahdollisuuksien avautumista omalla toimialalla. Staattisen vaiheen yrittäjä ei myöskään tukeudu neuvontaorganisaatioiden apuun ja vain kolmannes koki, että heidän
yrittäjäverkostonsa voisi auttaa ja tukea heitä kasvun aikaansaamiseen. Noin kolmannes staattisen vaiheen yrittäjistä on kuitenkin tukeutunut yrittäjäverkostoonsa
viimeisen kolmen vuoden aikana.
Tutkimuksessa selvitettiin yritystoimintaan liittyvien riskien, vaatimusten ja odotusten vaikutusta yrittäjien kasvuhaluttomuuteen. Suhtautuminen yritystoiminnan
synnyttämiin riskeihin erotti staattisen vaiheen yrittäjät selvästi kasvuyrittäjistä.
Kaksi viidestä staattisen vaiheen yrittäjästä oli valmis ottamaan riskejä liiketoiminnassaan ja vain kolmannes piti hyötyjä riittävän suurina riskiin nähden. Kun näkökulmaa tarkennettiin vertaamalla nykyisiä tuloja aiheutuneeseen yrittäjäriskiin,
staattisen vaiheen yrittäjät kokivat tulojen olevan riittämättömät. Kasvuyrittäjistä
selvästi yli puolet suhtautuivat myönteisesti riskinottoon, riskitasoon ja sen suhteeseen tuloihin. Maltillisen myönteinen suhtautuminen viittaa riskiin liittyvään harkintaan ja tavoitteeseen hallita sitä.
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Staattisen vaiheen yrittäjien varauksellisuudesta huolimatta he, kuten kasvuyrittäjätkin, ovat tyytyväisiä yrittäjyyteen sinänsä ja heillä on siihen liittyviä tavoitteita
ja odotuksia. Tätä tukee myös staattisen vaiheen yrittäjien näkemys itsestään kilpailuhenkisinä.
Yrittäjän kasvuhaluun tai tässä tutkimuksessa kasvuhaluttomuuteen vaikuttavat
useat tekijät, joista vain osa on mitattavissa ja kaikki alttiina ulkopuolisille vaikutteille ja olosuhteille sekä niiden muutoksille. Tätä monitahoista kysymystä kasvuhaluttomuudesta selvitettiin faktorianalyysin avulla. Erityisesti keskityttiin löytämään tutkimusaineiston staattisen vaiheen yrittäjiä edustavasta joukosta sellaisia
yrittäjäominaisuuksia, joiden yhdistelmä antaisi syvemmän selityksen ilmiölle.
Faktorianalyysi tehtiin erikseen staattisen vaiheen yrittäjien ja kasvuyrittäjien vastauksille. Analyysissä käytettiin sekä eksploratiivista että konformatiivista lähestymistapaa. Faktorilatauksista muodostettiin kullekin faktorille summamuuttujat.
Staattisen vaiheen yrittäjien ensimmäisen faktorin lautaukset kohdistuivat yrittäjän
sosiaalisen kanssakäymisen tärkeyteen ja sen tiedostamiseen, omaan aktiivisuuteen
sekä itseluottamukseen. Faktori viittaa henkilöön, joka on ulospäinsuuntautunut ja
luottaa vahvasti itseensä. Faktori nimettiin Itsevarmaksi ekstrovertiksi. Toiselle
faktorille latautui voimakkaimmin uuden liiketoiminnan kehittämistä ja sen tärkeyttä korostavat väittämät. Toisaalta myös väittämät sen vaatimista resursseista ja
niiden puuttumisesta saivat vahvat ensisijaiset lataukset. Tämä faktori nimettiin
Verkostoituvaksi kehitysoptimistiksi. Kolmannen faktorin lataukset keskittyivät
ammatillista osaamista ja kiinnostuksen heräämistä ja niihin liittyvän mahdollisuuksien hyödyntämistä, itsensä toteuttamista sekä edelleen kehittämistä kuvaaviin
väittämiin. Faktori nimettiin Asiantuntijuuden hyödyntäjäksi.
Staattisen vaiheen yrittäjien vahvin faktori ja yrittäjätyyppi on Itsevarma ekstrovertti. Seuraavaksi tulivat lähes yhtä vahvoina Asiantuntijuuden hyödyntäjä sekä
Verkostoituva kehitysoptimisti. Korrelaatioanalyysilla tarkasteltiin faktoreiden kärkilatausten yhteyksiä eri väittämäryhmiin.
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Itsevarma ekstrovertti -yrittäjä pyrkii toimimaan kaukokatseisesti, joskaan ei tavoitteellisesti. Hänen aloitteellisuutensa kiinnittyy oman itsensä ja yrityksen kehittämiseen taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseksi ja itsenäisen työnteon jatkumisen varmistamiseksi. Kasvutavoitteet rajoittuvat siten vain riittävän taloudellisen
toimeentulon varmistamiseen ja ylläpitämiseen.
Asiantuntijuuden hyödyntäjä -tyyppi on keskittyneen kiinnostunut yrityksensä toimialasta ja toiminnan hoitamisesta itsenäisenä yrittäjänä. Henkilökohtaisten kykyjensä ja ominaisuuksiensa hän uskoo riittävän sekä itsensä että yrityksensä kehittämiseen. Yrittäminen on itsenäistä tekemistä, johon myös taloudelliset ja yritystoiminnan jatkumisen tavoitteet löyhästi liittyvät. Yleiskuvana piirtyy kuva positiivisesta yrittäjästä, jolla asiat ovat hallinnassa, mutta kasvu tarvitsisi sysäyksen, ehkä
ulkoapäin.
Verkostoituva kehitysoptimisti -faktorin kärkilataukset viittaavat uuden suunnan
etsimiseen, joka perustuu vahvasti ulkopuoliseen tukeen ja vaikutukseen. Henkilökohtaiset ominaisuudet nähdään keinona löytää ja hyödyntää verkostoa yritystoiminnan kehittämiseksi. Luottamus kykyyn onnistua siinä pitkäjänteisesti on suhteellisen vahva. Taustalla siintää tavoite riippumattomuudesta, vaikutusvallasta ja
itsensä kehittämisestä. Yrittäjätoiminnan kannalta tämä faktori näyttäisi kuvaavan
nykyisen toiminnan umpikujaa tai neuvottomuutta uudesta suunnasta, johon avun
toivotaan löytyvän yrityksen ulkopuolelta omasta yrittäjäverkostosta. Erona Asiantuntijuuden hyödyntäjä -tyyppiin on, että staattisen vaiheen suunta näyttää tässä
olevan negatiivinen.
Kasvuyrittäjien faktorianalyysin ensimmäinen faktori, joka kuvasi leimallisesti perheyrittäjyyttä sekä yrittäjän pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta, sai nimekseen
Vastuullinen jatkaja. Toisen faktorin lataukset viittaavat perinteiseen kuvaan yrittäjyydestä ja yrittäjästä: kasvuhakuisuus, itsensä, henkilökunnan ja yrityksen kehittäminen, sosiaalisuus ja pitkäjänteisyys. Faktori nimettiin Dynaamiseksi kehittäjäksi. Kasvuyrittäjäryhmän kolmannen faktorin lataukset viittaavat aktiiviseen luo-
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vuuteen, jonka avulla on löytynyt kiinnostava idea ja oma ala. Alalle on tultu palkkatyössä havaitun mahdollisuuden hyödyntämiseksi. Faktorin nimeksi tuli Proaktiivinen ideoija.
Kasvuyrittäjien faktorien kärkilatausten korrelaatioissa muuttujiin tulevat esiin kasvuyritykselle tunnusomaiset ominaisuudet; yritystoiminnan tavoitteellisuus, tuloksellisuus ja myös kasvuhakuisuus.
Dynaaminen kehittäjä -tyypin voimakkain kärkilataus on kasvuhakuisuus. Sitä vahvistavat suoritusmotivaatio, määrätietoisuus sekä riskinottokyky, mikä on voimakkaasti yhteydessä sosiaalisiin taitoihin.
Proaktiivinen ideoija -tyyppi keskittyy omaan luovuuteen ja sen toteuttamiseen yritystoiminnassa. Tätä tukevat yrittäjäksi ryhtymisen motiivi sekä henkilökohtaiset
ominaisuudet. Aloitteellisuutta tukevat vahva korrelaatio suoritusmotivaatioon ja
innovointiin sekä riskinottohalu ja ongelmanratkaisukyky.
Vastuullinen jatkaja -faktori näyttäisi ensisijaisesti olevan velvollisuudentuntoinen
perheyrityksen jatkaja. Tämän yrittäjätyypin mielenkiinto kohdistuu perheyritykseen, oikean mielikuvan luomiseen sekä vanhempien perinteen jatkamiseen.
Useimmin ja vahvimmin nämä yhdistyivät velvollisuuden täyttämistä kuvaavan
väittämän kanssa.
Tarkasteltaessa syntyneitä faktorityyppejä taustamuuttujien suhteen analyysi
osoitti, etteivät sukupuoli tai ikä ole merkittäviä faktorien muodostumisessa. Staattisen vaiheen yrittäjien ryhmän Itsevarma ekstrovertti -tyyppi oli kuitenkin niin lähellä tilastollisesti merkitsevää arvoa, että varovasti voidaan päätellä tähän ryhmään
sijoittuvan enemmän naisia kuin miehiä. Tilastollisesti merkitseviksi taustamuuttujaksi osoittautui henkilökunnan koko staattisen vaiheen Itsevarma ekstrovertti -tyypin ja Verkostoituva kehitysoptimisti -tyypin yrityksissä. Huomionarvoista staatti-
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sen vaiheen (Verkostoituva kehitysoptimisti – Asiantuntijuuden hyödyntäjä) yrittäjien tuloksissa on, että edellisten kolmen vuoden toteutunut kasvu (5–10 %/v) on
tilastollisesti merkitsevä tekijä ja edellyttäisi kuulumista kasvuyrittäjien ryhmään.
Kasvuyrittäjien yrittäjätyyppien tilastollisesti merkitseviä korrelaatioita taustamuuttujiin selvitettäessä havaittiin, että kasvuyrittäjien Vastuullinen jatkaja -tyyppi
on perheyrittäjä, joka johtaa ennen 1990-lukua perustettua liikevaihdoltaan 10–19
M€:n yritystä. Proaktiivinen ideoija -tyyppi muistuttaa vaikuttavilta tekijöiltään
staattisen vaiheen Asiantuntijuuden hyödyntäjä -tyyppiä. Erottavaksi tekijäksi
muodostuu yrittäjätyyppien suhtautuminen kasvuhakuisuuteen. Toinen vertailupari
syntyy kasvuyrittäjien Dynaaminen kehittäjä -tyypin ja staattisen vaiheen yrittäjien
Itsevarma ekstrovertti ja Verkostoituva kehittäjä -tyyppien välille. Näihin yrittäjätyyppeihin vaikuttavat merkitsevästi omistus vähintään toisessa muussa yrityksessä, yli 50 työntekijän henkilökunta sekä halu laajentaa toimintaa valtakunnalliseksi.
Yrittäjätyyppien faktoreiden tilastollisesti merkitsevät erot taustamuuttujien suhteen jäävät vähäisiksi. Staattisen vaiheen yrittäjätyyppien toteutunut kasvukehitys
taantumasta huolimatta sekä ilmaistut kehittämistavoitteet herättävät kysymään ilmaistun alhaisen kasvuhakuisuuden muita tekijöitä.
Kasvua ja kasvuhalua pidetään yrittäjyyteen olennaisesti liittyvänä ilmiönä ja tahtotilana. Koska tämä ei saa sellaisenaan vahvistusta tämänkään tutkimuksen aineistosta, pyrittiin suhtautumista kasvuun ja kasvuhaluttomuuteen selvittämään syvemmin muodostamalla kasvu- ja käyttäytymisteorioiden sekä Davidssonin hypoteesien perusteella kyselytutkimuksen aineistosta kahdeksan (8) summamuuttujaa.
Korrelaatioiden avulla tarkasteltiin näiden summamuuttujien suhdetta muodostuneisiin faktoreihin ja regressioanalyysin avulla selvitettiin hypoteesien kykyä selittää yrittäjien suhtautumista kasvuun ja kasvuhalukkuuteen sekä heidän kykyään
kasvaa. Tarkastelussa keskityttiin tutkimuskysymysten kannalta keskeisimpään
staattisen vaiheen yrittäjien ryhmään, mutta kasvuyrittäjät pidettiin mukana vertailtavuuden vuoksi.
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Itsevarma ekstrovertti
Tämän faktorin yrittäjätyypissä yhdistyvät myönteinen kuva omista kyvyistä ja
käytettävissä olevista resursseista sekä muiden kuin taloudellisten tavoitteiden tärkeys. Edellinen vahvistaisi kasvu- ja kehityshalua, joka jälkimmäisen perusteella ei
kohdistu taloudellisiin arvoihin. Kasvuhalua hillitsevät myös varauksellinen suhtautuminen oletettuihin kasvun vaikutuksiin sekä niiden ehdollisuus omien henkilökohtaisten arvojen suhteen. Alhainen halu tai kyky asettaa tavoitteita heikentää
edellytyksiä kasvuprosessin aloittamiseen.
Verkostoituva kehitysoptimisti
Tämä yrittäjätyyppi on kaksijakoinen, sillä sen kasvuhalukkuutta tukevat vahva itseluottamus ja käytettävissä olevat resurssit sekä vahva käänteinen suhtautuminen
muihin kuin taloudellisiin tavoitteisiin. Koska taustatekijöillä näyttäisi olevan vaikutusta kasvukykyyn ja odotukset kasvun vaikutuksista ovat negatiiviset, on kasvuprosessin aloittaminen epävarmaa. Verkostoituva kehitysoptimisti on neuvoton
ja toiveiden varassa elävä kasvuyrittäjä, mikä on havaittavissa myös taustamuuttujatarkastelun perusteella.
Asiantuntijuuden hyödyntäjä
Tämän yrittäjätyypin vahvimpana vaikuttajana on kuten edellisissäkin tyypeissä
luonteenpiirteiden ja käytettävissä olevien resurssien vaikutus kasvuhaluun. Tässä
tapauksessa se on vahvasti käänteinen. Koska aineisto osoittaa, että kaikilla vastaajilla oli yhtäläisesti vahva itsetunto, voidaan päätellä, että käsitys käytettävissä olevista resursseista aiheuttaa erisuuntaisuuden kasvuhalun kanssa. Alansa valinneena
ja sen hallitsevana hän arvostaa muitakin arvoja kuin taloudellinen menestys, mutta
suhtautuu kasvumahdollisuuteen ja sen tulemiin myönteisesti ja luottaa kykyynsä
kehittää ja tarvittaessa kasvattaa yritystään riippumatta taustatekijöistä.

119

6.2. Johtopäätökset
Tutkimuksen johtopäätösten edustavuutta ja yleistettävyyttä rajoittaa suhteellisen
alhainen vastausprosentti sekä vastaajien perusjoukosta poikkeava ikä- ja toimialarakenne. Siksi johtopäätöksiin tulee suhtautua viitteellisinä sekä uusien tutkimuskysymysten lähteinä.
Tämän tutkimuksen perusteella kolme persoonallisuustekijää näyttäisi olevan yrittäjyyden perusominaisuuksia sekä yrittäjäksi ryhtyneelle olennaisia luonteenpiirteitä. Nämä ovat luottamus itseensä ja korkea suoritusmotivaatio sekä työntekoon
liittyvä itsenäisyys, riippumattomuus ja vapaus. Esiin nousseet luonteenpiirteet eivät ole absoluuttisia, vaan yrittäjän kokemia ja hänen oman sisäisen psykologiansa
perusteella ilmaisemia arvioita itsestään. Näiden arvioiden voimakkuus tai heikkous ilmentää puolestaan tämän arvion toivottua uskottavuutta ulkopuolisten suhteen. Vaikka esitetyt luonteenpiirteet näyttävät olevan yhteisiä kaikille tähän tutkimukseen vastanneille yrittäjille, on tuloksissa nähtävissä selvästi, että epävarmuus
ja varovaisuus suhtautumisessa itseensä ja yrittäjyyteen liittyvät kasvuhaluttomuuteen. Tällaisten yrittäjien riskinottohalu- ja kyky ovat alentuneet, toimintaympäristössä ei haluta tai voida nähdä hyödynnettäviä mahdollisuuksia ja liiketoiminnan
ongelmat syntyvät yrityksen ulkopuolella, ei oman toiminnan aiheuttamina. Kasvu
edustaa riskejä sisältävää muutosta, minkä sijaan tavoitteena on mukavuusaluemotivaatioon perustuva taloudellisen turvallisuuden saavuttaminen.
Yrittäjyyskäsitteeseen liittyy olennaisesti pyrkimys kehittää yrityksen toimintaa
joko jatkuvana parantamisena tai innovoiden riippuen yrityksen kehitysvaiheesta.
Tämä edellyttää toimijalta aktiivisuutta ja kiinnostusta pitää kasvuprosessi käynnissä ja tavoitteen mukaisessa suunnassa, koska muutoin kilpailun paine ja staattisuuden aiheuttama luontainen heikkeneminen alkaa supistaa liiketoimintaa. Kasvuprosessiin ryhtyminen edellyttää kunnianhimoa, tavoitteiden asettamista sekä halua
kilpailulle. Staattisen vaiheen yrittäjällä kunnianhimo korvautuu turvallisuushakuisuudella. Voimakkaimmin kasvuhaluttomuutta selittää tämän tutkimuksen mukaan
suhtautuminen tavoitteiden asettamiseen. Niitä ei kasvua tavoittelematon yrittäjä
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aseta millekään osa-alueelle. Tavoitteita ei tarvitse asettaa, mikäli sille ei ole ulkoista eikä sisäistä tarvetta tai painetta. Painetta voisivat aiheuttaa ulkopuoliset rahoittajat tai kilpaillut markkinat ja vaativat asiakkaat. Sisäistä painetta yrittäjälle
voisi tuoda oman kunnianhimon puuttuessa muut omistajat tai yrityksen hallitus ja
sen ulkopuoliset ammattimaiset jäsenet. Toisaalta yrittäjäyhteisön sosiaalinen painekin luo positiivista kehittämispainetta. Koska tämän tutkimuksen mukaan yrittäjät ovat kilpailuhenkisiä, vaikkeivät kasvuhaluisia, voidaan kysyä, löytyisikö pkyritysten alueellista ja toimialakohtaista kilpailutilannetta tarkemmin tutkimalla tekijöitä tavoitteen asettamisen vähäisyyteen ja kasvuhaluttomuuteen.
Omaehtoisen kehittämisen ja innovoinnin rinnalla yrittäjyyteen liitetään mahdollisuuksien havainnointi, arviointi sekä hyödyntäminen. Kasvua tavoittelematon yrittäjä näyttää suhtautuvan kysymykseen kaksijakoisesti. Toisaalta ollaan vakuuttuneita siitä, että mahdollisuudet osataan käyttää hyväksi, mutta niitä ei uusien liiketoimintojen, asiakkaiden, tuotteiden tai markkinoiden muodossa pyritä havainnoimaan. Näennäiseen ristiriitaan voi olla syynä mukavuusaluemotivaatioon liittyvä
pitäytyminen nykyisessä toimintamallissa hyödyntäen siinä havaittavat mahdollisuudet. Tarvittava aloitteellisuus, kiinnostus sekä kyky oivaltaa asioita uudessa yhteydessä näyttäisi puuttuvan tai olevan heikko. Toisaalta mahdollisuuksien hyödyntäminen oman yrityksen markkina-aseman parantamiseksi voi olla vieras toimintamalli tai tarpeeton kilpailun vähäisyyden ja kasvumotivaation puutteen vuoksi.
Tämän tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä, että yrittäjän johtamiskyvyt ja -motivaatio liittyvät asenteeseen kasvua kohtaan. Pk-yrittäjä tuntee toimialansa ja asiakkaansa ja pyrkii hallitsemaan liiketoiminnassa tarvittavia operatiivisia toimintoja.
Yrittäjän strateginen orientaatio sekä strategiset valinnat ovat yhteydessä yrityksen
kykyyn kasvaa, joten suunnittelu, tavoitteen asettaminen ja tulosten seuranta jäävät
toissijaisiksi joko siksi, että ne koetaan tarpeettomiksi tai niiden vaatimia taitoja ja
tekniikoita ei ole aikaa opetella. Vastaava puute esiintyy myös tutkittujen yritysten
hallitustyöskentelyssä. Vaikka hallitukset näyttävät kokoontuvan riittävästi, niiden
rooli yrityksen toimintaa ohjaavana ja johtoa tukevana elimenä ei toteudu. Tämän
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voi päätellä yrittäjien suhtautumisesta tavoitteen asettamiseen. Toimiva ja aktiivinen hallitus tarvitsee suunnitelmat toimiakseen ja huolehtii niiden päivittämisestä
ja seuraamisesta. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi yrittäjä tarvitsee tukea, ohjausta sekä selkeitä toimintamalleja.
Faktorianalyysin avulla pyrittiin syventämään näkemystä kasvuhaluttomuudesta etsimällä siihen liittyviä piilomuuttujia. Aineiston perusteella kyettiin löytämään
kolme faktoria, yrittäjätyyppiä, kummallekin yrittäjäryhmälle. Staattisen vaiheen
yrittäjätyypit nimettiin Itsevarmaksi ekstrovertiksi, Verkostoituvaksi kehitysoptimistiksi sekä Asiantuntijuuden hyödyntäjäksi ja vastaavasti kasvuyrittäjien yrittäjätyypit Vastuulliseksi jatkajaksi, Dynaamiseksi kehittäjäksi sekä Proaktiiviseksi
ideoijaksi.
Itsevarma ekstrovertti -tyyppi vahvistaa yritystoiminnan kehittämisen ja sen myötä
mahdollisesti tapahtuvan kasvun motivaatioksi vain taloudellisen toimeentulon varmistamisen. Mikäli siihen ei ole synny ulkoista uhkaa tai painetta, yrittäjä pyrkii
jatkamaan yrityksensä toimintaa ideaalina pitämässään staattisessa vaiheessa. Asiantuntijuuden hyödyntäjä -tyyppi kuvaa yrittäjää, jonka käsitys itsestään ja osaamisestaan sekä mielenkiinto yrittämiseen on myönteinen, mutta epävarmuus tai varovaisuus pidättelevät siirtymistä pois staattisesta vaiheesta kasvuprosessiin. Verkostoituva kehitysoptimisti -tyypin kuvaaman tilanteen tavoin kasvuajatukset voivat
olla yrittäjälle jo olosuhteiden vuoksi epärealistisia. Yritystoiminta voi olla tienhaarassa, jossa oma kyvyttömyys nähdä mahdollisuuksia aiheuttaa pysähtyneisyyden.
Yrittämiseen liittyy haaveita ja toiveita, mutta niiden toteuttamiseen ei ole riittävää
osaamista. Tällainen tilanne voi syntyä niin pitkään toimineelle yrittäjälle markkinamuutosten vuoksi tai uudelle yrittäjälle liikeidean toimimattomuuden vuoksi.
Staattisen vaiheen eli kasvuhaluttomuutta kuvaavat yrittäjätyypit eivät merkitsevästi erotu taustamuuttujien suhteen. Sukupuoli, ikä, yrittäjäkokemus tai koulutus
eivät ole tilastollisesti merkitsevä tekijöitä. Sen sijaan mielenkiintoisena voi pitää
havaintoa, että kaksi yrittäjätyyppiä kuuluisi toteutuneiden tulostietojen valossa
kasvuyrittäjien ryhmään.
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Kasvuhaluttomuus-käsite on tutkimuksen valossa suppea kuvaamaan yrittäjän
asennetta tilanteessa, jossa yritys ei kasva tai sen toiminta supistuu. Kirjallisuuden
mukaan ja myös tässä tutkimuksessa havaittiin, että ilmiö on hyvin monimutkainen
ja -muotoinen, joten sitä kuvaa tarkemmin teorian mukainen käsite staattisen vaiheen yrittäjä tai yritys. Tällainen yrittäjä on persoonaltaan ja yrittäjyyskäsitykseltään epävarma ja tasapainoilee omien arvojensa mukaisten tavoitteiden ja taloudellisen arvojen välillä. Ajatus kasvuprosessiin ryhtymisestä koetaan uhkana tärkeiksi
koetuille henkilökohtaisille arvoille. Kasvun vaikutuksia ei nähdä pelkästään myönteisinä, mikä voi olla seurausta myös osaamisen puutteesta sekä haluttomuudesta
asettaa itselleen yrittäjänä selkeitä tavoitteita. Staattista vaihetta voi ylläpitää myös
yritystoiminnan kriisi, joka edellyttäisi strategista muutosta. Vaikka yrittäjyys nähdään ensisijaisena työroolina ja omiin kykyihin luotetaan, eivät oma osaaminen ja
kokemus ole riittävät innovaation, uuden mahdollisuuden tai prosessien kehittämiseen ilman ulkopuolista tukea.
Tutkimus viittaa siihen, että staattisessa vaiheessa olevilla yrittäjillä on potentiaalia
kehittää ja kasvattaa yritystään. Olisi yrittäjän itsensä, alueen, toimialan ja kansantalouden kannalta tärkeää saada ne käyttöön. Kasvuprosessin aloittamisen kynnyksenä näyttäisi olevan yleisesti yritystoimintaosaamisen puute, jota yrittäjyyskoulutuksella voidaan edesauttaa. Lisäksi yritysspesifinen neuvontatyö, jossa yritystä
analysoitaisiin kokonaisuutena ja laadittaisiin pitkäjänteinen kehittämisohjelma
seurantajaksoineen, tukisi yrittäjän varmuutta yrityksen kehittämiseen ja loisi edellytykset kasvuprosessin aloittamiseen.
Tutkimus herätti kolme jatkotutkimuskysymystä. Ensiksi staattisen vaiheen yrittäjiä ja yrityksiä tulee tutkia valtakunnallisesti edustavalla otannalla johtopäätösten
yleistettävyyden parantamiseksi. Toinen tutkimuskysymys koskee alueellisen ja
valtakunnallisen kilpailun vaikutusta staattisen vaiheen yrittäjien esiintymiseen,
sillä mukavuusaluemotivaation oletettu yleisyys näyttäisi olevan riippuvainen kilpailun vähäisyydestä. Kolmantena tutkimuskokonaisuutena on yrittäjien strategiakäsitykset, niiden olemassaolo ja merkitys. Näiden tutkimuskysymysten yhteisenä
tavoitteena voisi olla yrittäjäkoulutuksessa ja -neuvonnassa käytettävä pk-yrityksen

123

kasvukehitysmalli, jolla staattisen vaiheen yrittäjät ja yritykset tunnistetaan, analysoidaan ja valmennetaan siirtymään kasvuprosessiin tai kehitysprosessiin, jos todetaan yhteisesti edellytysten olevan riittämättömiä.
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LIITE 2/3 Kyselylomake, numeroidut väittämävaihtoehdot
1.
Vastaajan asema yrityksessä
2.
Vastaajan sukupuoli
3.
Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulutte?
4.
Kuinka kauan olet toiminut yrittäjänä yhteensä?
5.
Kuinka monta yritystä sinulla on ollut tähän
mennessä?
6.
Omistan tai olen omistajana nykyisen yrityksen
lisäksi
7.
Minkälainen on yrittäjyyttä edeltänyt työhistoria?
8.
Mikä on koulutustaustasi?
8.1
Peruskoulutus
8.2
Ammattikoulu tai -kurssi
8.3
Ammattikorkeakoulu
8.4
Korkeakoulu/yliopisto
8.5
Yrittäjätutkinto
8.6
Yrittäjäkursseja
9.
Mikä on yrityksenne toimiala?
10.
Mikä on yrityksenne yritysmuoto?
11.
Milloin yrityksenne on perustettu?
Perustamisvuosi
12.
Mikä on yrityksenne liikevaihto?
13.
Mikä on yrityksenne palveluksessa olevien
henkilöiden määrä?
14.
Montako perheenjäsentänne on yrityksen
palveluksessa?
15.
Minkä kokoinen on yrityksenne (maksava)
asiakaskunta?
16.
Yrityksenne liikevaihdosta tuo yli 50 %
17.
Yrityksenne omistusta luonnehtii
18.
Onko yrityksellä omistajajohtaja vai
ulkopuolinen palkattu toimitusjohtaja
19.
Onko yrityksen operatiivisissa johtotehtävissä
perheenjäseniä?
20.
Yrityksenne hallitus kokoontuu
21.
Kuuluuko yrityksenne hallitukseen ulkopuolisia
(ei työsuhteessa) olevia henkilöitä
22.
Miksi olet / tulit ryhtyneeksi yrittäjäksi?
22.1 Ala on kiinnostanut ja kysyntää ilmeni, joten
perustin yrityksen.
22.2 Palkkatyön kautta tutustuin alaan ja asiakkaisiin
ja havaitsin pystyväni yrittäjänä paremmin toteuttamaan
ideoitani.
22.3 Vanhemmillani (suvussa) on yrittäjäkokemusta
22.4 Jatkoin perheyrityksessä sukupolven vaihdoksen
jälkeen
22.5 Minulle avautui mahdollisuus siirtyä yrittäjäksi
ulkopuolisenrohkaisun kautta (entinen työnantaja,
asiakkaat, muu ulkoinen taho)
22.6 Minua pyydettiin mukaan yritystoimintaan.
22.7 Keksin idean, jolle huomasin olevan kysyntää.
22.8 Ryhdyin yrittäjäksi saadakseni itselleni
toimeentulon.
22.9 Vanhemmillani (suvussa) ei ole
yrittäjäkokemusta
22.10 En jatkanut perheyritystä
23.
Miten seuraavat ominaisuudet sopivat sinuun
yrittäjänä?
23.1 Luotan itseeni ja yritykseeni
23.2 Minulla on korkea suoritusmotivaatio
23.3 Toimin kasvuhakuisesti yritystoiminnassani
23.4 Osaan käyttää mahdollisuudet hyväkseni
23.5 Olen kaukokatseinen

23.6
23.7
23.8
23.9
23.10
23.11
23.12
23.13

Olen luja ja määrätietoinen
Otan liiketoiminnassa riskejä
Minulla on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa
Olen hyvä kommunikoija
Minulla on kyky ratkoa ongelmia
Olen luova ja kekseliäs
Olen aloitteellinen
Olen joustava

24.
Minkälaisia henkilö- ja/tai perhekohtaisia
tavoitteita olet asettanut yrittäjyydelle?
24.1 Taloudellinen riippumattomuus itselleni ja
perheelle
24.2 Saada asema ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa
24.3 Työnteon vapaus, itsenäisyys ja riippumattomuus
24.4 Itseni kehittäminen yrittäjänä ja ihmisenä
24.5 Perheyrityksen luominen/jatkaminen
24.6 Toimia roolimallina nuoremmille
25.
Mitä ajattelet yrityksenne jatkuvuudesta?
26.
Yritykseni kasvuhakuisuus
27.
Minkälaisena yrityksen kasvu on keskimäärin
toteutunut viimeisen kolmen (3) vuoden aikana?
28.
Yrityksen liikevaihdon kehitykseen on
vaikuttanut
28.1 Tuotteiden/palveluiden kysyntä
28.2 Yrityksen kapasiteetti
28.3 Alan kilpailutilanne
28.4 Oma kilpailukyky
29.
Mitkä kehityspolut olisivat mieluisimpia,
mutta realistisia?
29.1 Nykyinen liikevaihto nykyisille asiakkaille
29.2 Lisämyynti nykyisille asiakkaille
29.3 Uusasiakashankinta samalla tuotevalikoimalla
29.4 Tuotevalikoiman laajennus ja myynti vanhoille
asiakkaille
29.5 Tuotevalikoiman laajennus ja uusien asiakkaiden
hankinta
29.6 Markkinoiden laajennus muualle maakuntaan
29.7 muualle Suomeen
29.8 vienti lähialueille
29.9 vienti EU-alueelle
29.10 valittuihin kohdemaihin EU:n ulkopuolelle
30.
Miten alla esitetyt ominaisuudet sopivat
sinuun ja yritykseenne?
30.1 Etsin uusia liiketoiminta-alueita Uudet ideat ovat
yrittämisen suola
30.2 Yritykseni kehittäminen on velvollisuuteni
30.3 Verkostoni auttaa ja tukee kasvua
30.4 Kasvun riskit ovat liian suuret hyötyyn nähden
30.5 Toimialamme luo uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
30.6 Aikaa perheelle ja harrastuksille jää riittävästi
30.7 Yritys saa riittävästi rahoitusta toimintaansa
30.8 Henkilökunnan osaamista kehitetään
30.9 Kasvu edellyttää ulkopuolisia rahoittajia
30.10 Henkilökunnan lisääminen on ajankohtainen
30.11 Yritykseni on ensisijaisesti työpaikka
30.12 Toimeentulo ja riskit ovat tasapainossa
30.13 Olen kilpailuhenkinen
31.
Mitä yritysten neuvonta- ja/tai tukipalveluja
yrityksenne ja sinä olet käyttänyt viimeisen kolmen
(3) vuoden aikana?
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LIITE 3/3 Hypoteesien muodostaminen – muuttujaluettelo

SP
IKÄ
YIKÄ
YLM
OLM
TYH
KOU
YKO
YTA

tahto asettaa tavoitteita

4d 4e
yrityksen koko vrs kasvuhalu

2a vrs henk.koht arvot

,

Kasvuhalu vrs odotukset

Yrittäjän tausta

Myönteiset odotukset

9. Mikä on yrityksenne toimiala? *
Teollisuus
Rakentaminen
Kauppa
Palvelut
10. Mikä on yrityksenne yritysmuoto? *
YMO
11. Milloin yrityksenne on perustettu? *
YPR
12. Mikä on yrityksenne liikevaihto? *
YLV
13. MIkä on yrityksenne palveuksessa olevien henkilöiden määrä?
YHK
14. Montako perheenjäsentänne on yrityksen palveluksessa?
YPH
15. Minkä kokoinen on yrityksenne (maksava) asiakaskunta? *
ALM
16. Yrityksenne liikevaihdosta tuo yli 50 % *
A50
17. Yrityksenne omistusta luonnehtii *
YOM
18. Onko yrityksellä *
YJH
19. Onko yrityksen operatiivisissa johtotehtävissä perheenjäseniä?
PHJ
20. Yrityksenne hallitus kokoontuu *
HKO
21. Kuuluuko yrityksenne hallitukseen ulkopuolisia (ei työsuhteessa) olevia
HUP
henkilöitä)
22. Miksi olet / tulit ryhtyneeksi yrittäjäksi? *
Ala on kiinnostanut ja kysyntää ilmeni, joten perustin yrityksen.
MAK
Palkkatyön kautta tutustuin alaan ja asiakkaisiin ja havaitsin pystyväni yrittäjänä
MPT paremmin toteuttamaan ideoitani.
Vanhemmillani (suvussa) ei ole yrittäjäkokemusta
MEY
En jatkanut perheyrityksessä sukupolven vaihdoksen jälkeen
MEP
Vanhemmillani (suvussa) on yrittäjäkokemusta
MVH
Jatkoin perheyrityksessä sukupolven vaihdoksen jälkeen
MPH
Minulle avautui mahdollisuus siirtyä yrittäjäksi ulkopuolisenrohkaisun kautta
MUP(entinen työnantaja, asiakkaat, muu ulkoinen taho)
Minua pyydettiin mukaan yritystoimintaan.
MKS
Keksin idean, jolle huomasin olevan kysyntää.
MID
Ryhdyin yrittäjäksi saadakseni itselleni toimeentulon.
MTL
23. Miten seuraavat ominaisuudet sopivat sinuun yrittäjänä? *
Luotan itseeni ja yritykseeni
MLT
Minulla on korkea suoritusmotivaatio
MOT
Toimin kasvuhakuisesti yritystoiminnassani
MKV
Osaan käyttää mahdollisuudet hyväkseni
MHD
Olen kaukokatseinen
MKN
Olen luja ja määrätietoinen
MLJ
Otan liiketoiminnassa riskejä
MRS
Minulla on kyky tulla toimeen ihmisten kanssa
MSP
Olen hyvä kommunikoija
MCO
Minulla on kyky ratkoa ongelmia
MRT
Olen luova ja kekseliäs
MLV
Olen aloitteellinen
MAL
Olen joustava
MJS
24. Minkälaisia henkilö- ja/tai perhekohtaisia tavoitteita olet asettanut yrittäjyydelle? *
Taloudellinen riippumattomuus itselleni ja perheelle
TAL
Saada asema ja vaikutusvaltaa yhteiskunnassa
TAS
Työnteon vapaus, itsenäisyys ja riippumattomuus
TVAP
Itseni kehittäminen yrittäjänä ja ihmisenä
TKH
Perheyrityksen luominen/jatkaminen
TPH
Toimia roolimallina nuoremmille
TRO
25. Mitä ajattelet yrityksenne jatkuvuudesta? *
YJA
26. Yritykseni on kasvuhakuinen
HKV
27. Minkälaisena yrityksen kasvu on keskimäärin toteutunut viimeisen kolmen
KA3 (3) vuoden aikana? *
28. Yrityksen liikevaihdon kehitykseen on vaikuttanut *
Tuotteiden/palveluiden kysyntä
LTP
Yrityksen kapasiteetti
LKP
Alan kilpailutilanne
LKL
Oma kilpailukyky
LOK
29. Mitkä kehityspolut olisivat mieluisimpia, mutta realistisia? *
MKP
30. Miten alla esitetyt ominaisuudet sopivat sinuun ja yritykseenne?
Etsin uusia liiketoiminta-alueita Uudet ideat ovat yrittämisen suola
SUL
Yritykseni kehittäminen on velvollisuuteni
SVL
Verkostoni auttaa ja tukee kasvua
SVR
Kasvun riskit eivät ole liian suuret hyötyyn nähden
SRE
Toimialamme luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia
SAL
Aikaa perheelle ja harrastuksille jää riittävästi
SPH
Yritys saa riittävästi rahoitusta toimintaansa
SRH
Henkilökunnan osaamista kehitetään
SHO
Kasvu edellyttää ulkopuolisia rahoittajia
SKR
Henkilökunnan lisääminen on ajankohtainen
SLH
Yritykseni on ensisijaisesti työpaikka
STP
Toimeentulo ja riskit ovat tasapainossa
SRT
Olen kilpailuhenkinen
OKH
31. Mitä yritysten neuvonta- ja/tai tukipalveluja yrityksenne ja sinä olet käyttänyt viimeisen kolmen (3) vuoden aikana? *
Julkinen yritysneuvonta
YNV

Kasvuhalu
4a 4b 4c

työhistoria

verkostot

tietotaito

kokemus

rahoitus

innovatiivisuus

ihmissuhdetaidot

pitkäjänteisyys

ahkeruus

itsetunto

STAATTISEN VAIHEEN YRITTÄJÄT
2. Vastaajan sukupuoli *
3. Mihin ikäryhmään kuulutte seuraavista? *
4. Kuinka kauan olet toiminut yrittäjänä yhteensä? *
5. Kuinka monta yritystä sinulla on ollut tähän mennessä? *
6. Omistan tai olen omistajana nykyisen yrityksen lisäksi *
7. Minkälainen on yrittäjyyttä edeltänyt työhistoria
8. MIkä on koulutustaustasi? *

3a 3b
Yrityksen ikä,koko,ta ja tulos

2a
Resurssit

1a

varallisuus

Koodi

Luonteenpiirteet

Muuttujat

Kasvukyky
Tavoite muu kuin raha

Suhtautuminen
kasvuun

Yrittäjyys ja yrittäjäkäyttäytyminen

