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silienssin merkitys yksinyrittäjän liiketoiminnassa ja miten se tässä liiketoiminnassa 

ilmenee.  Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella menetelmällä ja aineisto kerättiin puo-

listrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastateltavina oli kahdeksan yksinyrittäjää, 

jotka ovat toimineet jo useita vuosia yrittäjinä. Tutkielman viitekehys koostui yksilön 

resilienssiin, organisaation resilienssiin ja yrittäjämäiseen resilienssiin liittyvästä kir-
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peutumisena, oppimisena ja eteenpäin siirtymisenä. 

Yksinyrittäjän resilienssi dynaamisena prosessina, pitää sisällään yhteneväisyyksiä 

aikaisempiin yrittäjyyteen liittyviin resilienssi tutkimuksiin.  Tutkimuksen pohjalta voi-

daan kuitenkin todeta, että yksinyrittäjän resilienssissä on myös omia erityispiirtei-

tään, jotka on hyvä tiedostaa. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to gain a deeper understanding of the significance 

of resilience in the business of a solo entrepreneur and how resilience appears in 

said business. This study was carried out using the qualitative method and the data 

was collected through semi-structured theme interview. Eight solo entrepreneurs 

were interviewed for the study, all of whom had several years of experience as en-

trepreneurs. The framework of the study consisted of literature and studies related 

to individual resilience, organizational resilience and entrepreneurial resilience. The 

study was also influenced by the idea of resilience as a process of adapting, learning 

and bouncing forward. 

Based on this study the significance of resilience to the solo entrepreneur is great. 

Resilience affects the entrepreneurs ability to make necessary decisions regarding 

to his or her business, even in difficult situations brought on by changes in the op-

erational environment. Solo entrepreneurs resilience manifests as a balance be-

tween stability and change capability, adaptation, learning and moving forward.   

Solo entrepreneurs resilience as a dynamic process encases similarities to previous 

studies related to entrepreneurial resilience. However, based on this study we state 

that solo entrepreneurs resilience has its own specific characteristics that should be 

recognized.  
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1. JOHDANTO 

 

Aleksis Kiven Nummisuutareista elämään jäänyt lause ”Niin muuttuu mailma, 

Eskoni” on ehkä ajankohtaisempi nyt kuin koskaan aikaisemmin. Tämän het-

ken muutos on nopeaa, jatkuvaa ja väistämätöntä. Uudistumisen näkökul-

masta muutos on myös välttämätöntä. Sitran ja Telan (2017, s. 32) Marjaana 

Tuomiselta tilaamassa raportissa Välähdyksiä tulevaisuudesta todetaan digi-

talisaation ja teknologian, sekä globaalin talouden kehityksen yhdistelmän 

saavan aikaan rinnakkaisia, eri kokoluokan muutoksia, jotka vaikuttavat yk-

silöihin, yrityksiin ja koko kansantalouteen.  Tämä lisää muutoksen haasteel-

lisuutta ja siihen vastaamisen vaikeutta. Raportissa todetaan lisäksi, että 

muutoksesta seuraa aina vaikeuksia, eikä näiden vaikeuksien haltuunoton 

haasteena ole välttämättä aina teknologia. Esteen haasteista selviämiselle 

voi luoda yrityskulttuuri, puuttuvat kompetenssit, nykyiset järjestelmät tai yk-

sinkertaisesti arjen kiire.  

 

Asioilla on kuitenkin yleensä kaksi puolta, niin muutoksenkin kohdalla. Se voi 

olla haaste, mutta se voi olla myös mahdollisuus. Sydänmaanlakan (2014) 

mukaan muutos aukaisee eteemme monia mahdollisia tulevaisuuksia, joita 

meidän on pyrittävä ymmärtämään ja joiden mahdollisuuksiin meidän tulee 

tarttua.  Eteemme tulevien uusien mahdollisuuksien hyödyntämisessä ovat 

avainasemassa ennakointi, uudistumiskyky ja joustavuus. Lisäksi tarvitaan 

uteliaisuutta uutta ja ennen kokematonta kohtaan, luovuutta ja kykyä inno-

voida, sekä rohkeutta kohdata epäonnistumisia ja kykyä oppia näistä. (Sy-

dänmaanlakka 2014, s. 19) Niittykankaan (2011, s. 21) mukaan merkityksel-

listä on myös toiminta, muutoksen hyödyntäminen, vuorovaikutus ja yhteis-

työn tekeminen.  

 

Muutokseen liittyy myös työn rakenteellinen murros. Työnteon tavat ovat 

muuttuneet ja perinteisen työn rinnalle on syntynyt uusia yrittäjämäisiä työn-

teon tapoja, kuten esimerkiksi kevytyrittäjyys ja osuuskuntien kautta 
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työllistyminen. Sitran mukaan tämä muutos on tullut jäädäkseen ja tulevai-

suudessa tarvitaan yhä enemmän yrittäjämäistä asennetta ja työnteon tapaa 

sekä yrittäjyyttä. (Sitra 2011) Tähän tarpeeseen vastaavat monenlaiset yrit-

täjät, itsensä työllistäjistä ja yksinyrittäjistä työnantajayrittäjiin. Eroistaan huo-

limatta, heille kaikille on yhteistä mahdollisuuksiin tarttuminen, tavoitteelli-

suus, luova ongelmanratkaisu, itsensä johtaminen, strateginen ajattelu, ver-

kostoituminen ja vuorovaikutus ympäristönsä kanssa. (IFTF 2011) Puhumat-

takaan innovatiivisuudesta, tavoitteellisuudesta, hallitusta riskinotosta ja us-

kalluksesta toimia virheitä pelkäämättä.   

 

Nämä taidot ovat tarpeen myös muutoksen ja tulevaisuuden kohtaamisessa. 

Niitä tarvitsevat kaiken kokoiset organisaatiot pystyäkseen olemaan entistä 

joustavampia ja uudistumiskykyisempiä, joskus yllätyksellisessä ja komplek-

sisessakin tulevaisuudessa, jossa kohdataan häiriötekijöitä ja uhkia sekä or-

ganisaatioiden sisältä että niiden ulkopuolelta. Näihin uhkiin ja haasteisiin 

vastaamisessa tarvitaan myös resilienssiä.  Resilienssin käsite tarjoaa mie-

lenkiintoisen, joskin monimutkaisen näkökulman tässä muutoksessa pärjää-

miseen, siihen sopeutumiseen ja siitä oppimiseen, muutosta ennakoiden ja 

siihen reagoiden. (Nieminen et al. 2015, s. 9) Seuraavassa kappaleessa kä-

sitellään tutkimuksen taustaa ja sitä miksi resilienssi yksinyrittäjyyden kon-

tekstissa on valikoitunut tämän tutkimuksen aihealueeksi.   

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusaukon perustelu  

 

Kuten edellä kuvattu, resilienssi liittyy oleellisesti muutokseen ja sen muka-

naan tuomiin haasteisiin, niiden kohtaamiseen ja niistä selviämiseen. Muut-

tuvassa toimintaympäristössä resilienssi on ajankohtainen, joskin vaikeasti 

hahmoteltava, monitasoinen ja moniulotteinen käsite, joka liittyy yksilöihin, 

organisaatioihin, yhteisöihin tai yhteiskuntiin. Resilienssi sanalle ei löydy 

Suomen kielestä selkeää vastinetta. Sana on suomennettu muun muassa 

joustavuudeksi, kimmoisuudeksi, pärjäävyydeksi ja lannistumattomuudeksi. 

Siitä puhutaan myös sopeutumis-, sieto-, selviytymis-, muutos-, toipumis- ja 
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palautumiskyvykkyytenä, muutosjoustavuutena, kestävyytenä, sisuna, sit-

keytenä, sinnikkyytenä, joustokestävyytenä, plastisuutena tai murtumisen 

vastustuskykynä. (Poijula 2018, s. 16; Räikkönen 2016, s. 26) Yhteistä näille 

suomennoksille on se, että ne kuvaavat jotain ominaisuutta, kykyä tai tapaa 

toimia siten, että vaikeuksien edessä ei lamaannuta tai murruta, vaan niistä 

selvitään, niihin sopeudutaan ja pystytään pääsemään eteenpäin (Uusitalo & 

al. 2009, s 5). Yhtä moninaisia kuin ovat sanan resilienssi käännökset, yhtä 

moninaista on tutkimus, jota resilienssistä on tehty. Tästä tutkimuskentästä 

lyhyesti seuraavassa kappaleessa. 

 

Resilienssiä käsitteenä on alkujaan tutkittu tekniikan alalla ja tuolloin termillä 

viitattiin yleisimmin jonkin aineen lujuuteen. 1970 luvulla termi otettiin käyt-

töön ekologiaan kuvaamaan ekosysteemin kykyä kohdata muutos tai häiriö, 

ilman että ekosysteemin alkuperäinen tasapainotila muuttuu, ja ilman että se 

menettää toimintakykyään ja identiteettiään (Tengblad et al. 2018, s. 8; Wal-

ker 2012). Ekologiasta termi siirtyi psykologiaan, jossa käsitteestä oltiin kiin-

nostuneita tutkittaessa eroja traumaattisia ja katastrofaalisia tapahtumia ko-

keneiden yksilöiden toipumisessa.  Psykologiassa resilienssin voidaan aja-

tella olevan yksilön myönteistä psykologista toimintaa ja yksilön tai systeemin 

sopeutumista ja normatiivista kasvua, niiden kohdatessa uhkaavia olosuh-

teita (Southwick S.M., et al. 2014).  Resilienssi ajattelu on levinnyt myös tur-

vallisuustutkimukseen, jossa osa määritelmistä liittyy kapeammin riskien hal-

lintaan, ja osassa resilienssi nähdään kykynä sopeutua uhkiin ja sietää stres-

siä, sekä kykynä palautua tasapainoiseen tilaan uhkien jälkeen tai kykynä 

sopeutua muutokseen. (Nieminen et al. 2017, s. 15).  

 

Vähitellen kiinnostus resilienssistä laajeni yksilötasolta, organisaatiotasolle, 

sekä yrittäjyyteen, joissa sitä on tutkittu näiden ominaisuuksina, keskinäisenä 

vuorovaikutuksena sekä prosessina ja lopputuloksena. (Poijula 2018, s. 20.  

Duchek, 2017, s. 3)   
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Yksilötasolla resilienssin ajatellaan olevan kykyä sopeutua hyvin erilaisiin 

stressaaviin tapahtumiin ja olosuhteisiin. Siihen liitetään muun muassa rea-

listinen optimismi, aktiivinen selviytyminen ja minäpystyvyys, hyvä kognitiivi-

nen toiminta ja autonomia, suunnitelmallisuus ja motivaatio, myönteinen ris-

kinotto sekä hyvät sosiaaliset taidot ja verkostot. (Poijula, 2018, s.123)  

 

Sopeutuminen vastoinkäymisiin on keskiössä myös organisaatiotason re-

silienssin määritelmissä. Nieminen & al. (2013, s. 18) määrittelevät resiliens-

sin organisaation kyvyksi sopeuttaa ja muuttaa toimintaansa muuttuvassa 

toimintaympäristössä muutosta ennakoimalla ja siihen reagoimalla. Työter-

veyslaitos puolestaan määrittelee organisaation resilienssin kyvyksi toimia, 

toipua ja sopeutua yllättävissä tilanteissa niin, että organisaatio pystyy sa-

malla kehittämään toimintaansa. (Janhonen & Pahkin 2018; Janhonen 2018) 

Kayes (2015, s. 9-10) lisää näihin määritelmiin oppimisen, mainiten sen ole-

van avaintekijä organisaation resilienssissä. Bhamra et al. (2011, s. 5388-

5389) tuovat tarkasteluun mukaan organisaation ja sen henkilöstön kyvyn 

hallita kriisejä ja suoriutua traumaattisista muutoksista.  

 

Tutkimuksessani keskityn käsittelemään resilienssiä yksinyrittäjyyden kon-

tekstissa, yksilön resilienssin, yrittäjyyteen liitetyn resilienssin sekä organi-

saation resilienssin näkökulmasta.  Tutkimukseni taustalla vaikuttaa myös 

ajatus resilienssistä sopeutumisen, oppimisen ja eteenpäin kimpoamisen 

prosessina (Lengnick-Hall 2011). Laajan resilienssi tutkimuksen kentästä, 

nämä näkökulmat resilienssiin tarjoavat minusta tähän tutkimukseen hyvän 

teoriapohjan seuraavista syistä:  

 

Yksinyrittäjä on yrityksessään sekä johtajan että työntekijän roolissa. Hänen 

yrittäjyytensä rakentuu hänen ammatillisen osaamisensa ja henkilökohtais-

ten taitojensa sekä kykyjensä ympärille. Yksinyrittäjä näkee myös pärjäämi-

sensä ja selviytymisensä perustuvan näiden henkilökohtaisten taitojensa va-

raan. Kun yksilön resilienssin ajatellaan olevan muun muassa yksilöön liitty-

vien yksilöllisten tekijöiden ja ympäristön vuorovaikutuksesta syntyvää kykyä 

kohdata vaikeuksia (Duchek 2017, s. 431-433; Cooper et al. 2013, s. 3), tai 
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sellaisia ominaisuuksia ja voimavaroja, jotka estävä yksilön murtumisen vai-

keuksien edessä, on yksilö tason resilienssin näkökulma perusteltu yksinyrit-

täjän resilienssiä tutkittaessa. Miksi sitten yrittäjyyteen liitetyn resilienssin nä-

kökulma? 

 

Yrittäjyyteen liittyvää resilienssiä ei mielestäni voi erottaa yksinyrittäjään liit-

tyvän resilienssin tutkimisesta. Yksinyrittäjyys on merkittävä ja edelleen kas-

vussa oleva yrittäjyyden muoto omine ominaispiirteineen.  Aikaisempi yrittä-

jyyteen liittyvä resilienssi tutkimus tuo tarkasteluun mukaan yksilön ominai-

suuksien ja voimavarojen lisäksi tilannetekijät, yrittäjämäisen oppimisen ja 

kokemuksen sekä työhön liittyvät asenteet ja käyttäytymisen, joiden vuoro-

vaikutuksesta syntyy yrittäjän resilienssi (Duchek 2017, s. 434).  

 

Organisaatio tason resilienssin aikaisempi tutkimus tuo viitekehykseen muu-

toksesta ja haasteista selviämisen lisäksi niihin sopeutumisen ja tämän jäl-

keisen kasvun (bounce forward) näkökulman liiketoimintaan liittyen (Lengnik-

Hall 2011). Siinä huomioidaan lisäksi organisaation resurssit laajemmin, kuin 

ainoastaan yksilöihin liittyen.  Yksinyrittäjän resilienssiä tutkittaessa on mie-

lestäni mielenkiintoista huomioida myös hänen liiketoimintansa, ei pelkäs-

tään yrittäjä yksilönä tai hänen yrittäjyytensä.  

 

Yksinyrittäjät valikoituivat tutkimukseni kohderyhmäksi omasta mielenkiin-

nostani tätä yrittäjien ryhmää kohtaan. Valintaa tuki myös se, että en löytänyt 

aikaisempia tutkimuksia, jotka koskisivat nimenomaan jo kauemmin toiminei-

den yksinyrittäjien resilienssiä. Resilienssiä on tutkittu paljonkin aloittavien 

yrittäjien sekä mikro- ja pk-yrittäjyyden näkökulmasta (Fisher & al. 2018), 

mutta sitä ei ole tutkittu nimenomaisesti suomalaiseen yksinyrittäjyyteen lii-

tettynä. Resilienssi on erityisesti yrittäjille välttämätöntä, koska he kohtaavat 

päivittäin odottamattomia tapahtumia ja asioita, jotka voivat uhata yrityksen 

menestystä, ja aiheuttaa yrittäjälle itselleen paineita ja stressiä (Duchek 

2017, s. 430). Yksinyrittäjä kantaa nämä paineet yksin. Voidaksemme löytää 

keinoja, joilla yksinyrittäjän selviämistä näistä haasteista voidaan tukea on 

ymmärrys hänen resilienssistään, ja siitä mistä tämä resilienssi koostuu 
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tärkeää. Yksinyrittäjät eivät ole merkityksetön ryhmä, sillä yksinyrittäjyyden 

kasvu on ollut viimeisten 20 vuoden ajan merkittävin yritystoiminnassa tapah-

tunut rakenteellinen muutos, joka jatkuu edelleen. Yleensäkin tutkimus tähän 

yrittäjyyden muotoon liittyen laahaa jäljessä (Melin H., 2020). Yksinyrittäjät 

harvoin haluavat kasvaa tai työllistää. Ymmärtämällä paremmin heidän re-

silienssiinsä vaikuttavia tekijöitä, voidaan mahdollisesti parantaa yksinyrittä-

jien toimintavalmiuksia kohdata kiihtyvä muutos ja kompleksinen tulevaisuus, 

jolloin he ehkä pystyvät kohtaamaan sen entistä vahvempina ja toimintaky-

kyisempinä. Tämä puolestaan voi luoda edellytyksiä kasvulle, ja vaikka siir-

tymiselle yksinyrittäjyydestä työnantajayrittäjiksi.   

 

Tutkimukseni tuo siis suomalaisen yksinyrittäjyyden näkökulman yrittäjyy-

teen liitettyyn resilienssi tutkimukseen. Vastatessaan tutkimuskysymykseen 

se samalla avaa sitä, onko suomalaisen yksinyrittäjän resilienssi samankal-

taista ja samoista asioista koostuvaa kuin yrittäjyyteen liitetty resilienssi, vai 

koostuuko se jostain muusta. Yrittäjyyteen liittyvää resilienssiä yleisesti ovat 

tutkineet esimerkiksi Hedner & al. 2011, Bullough & al. 2017 ja Ayala & Man-

zano 2014, mutta he eivät ole tutkineet erityisesti yksinyrittäjiä. Seuraavassa 

kappaleessa käydään läpi tutkimuskysymykset, tutkimuksen tavoitteet ja sii-

hen liittyvät rajaukset.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset  

 

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää syvällisemmin, mikä on resilienssin 

merkitys yksinyrittäjän liiketoiminnassa ja miten se tässä liiketoiminnassa il-

menee.  Tavoitteena on lisäksi lisätä ymmärrystä siitä, mitkä asiat auttavat 

yksinyrittäjää pärjäämään alati muuttuvassa, kompleksisessakin toimintaym-

päristössä. Tämän aiheen pohjalta on määritelty tutkimuskysymykset, joihin 

kerättävän aineiston pohjalta pyritään löytämään vastaukset.  

 

Tutkimuskysymys on työtä ohjaava, ratkaiseva tekijä tutkimusasetelman 

suunnittelussa ja aineistoa analysoitaessa. Tutkimuskysymyksiä asetetta-

essa on mietittävä kahta asiaa: tutkittavuus, mikä tarkoittaa sitä, että tulos 
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pystytään mielekkäällä tavalla saamaan, sekä käytettävyys millä varmiste-

taan se että tulokset ovat hyödyllisiä. (Forsell M. 2015, s. 12) Hyvä tutkimus-

kysymys on selkeästi muotoiltu, se tuottaa informaatiota ja on yksiselitteinen 

(Metsämuuronen J. 2006, s. 21).  

 

Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys on  

- Mikä on resilienssin merkitys ja miten se ilmenee yksinyrittäjän liiketoi-

minnassa?  

Alatutkimuskysymykset: 

 

- Mistä asioista yksinyrittäjän resilienssi muodostuu ja kuinka se vaikuttaa 

vai vaikuttaako se liiketoimintaan? 

- Mitkä asiat ovat tärkeitä resilienssin näkökulmasta? 

 

Lopuksi toivon löytäväni tutkielmani kautta näkökulmia ja ajatuksia siihen, 

miten yksinyrittäjien toimintaedellytyksiä ja kasvun mahdollisuuksia voidaan 

parantaa kehittämällä heidän resilienssiään. 

 

Tutkielmani kohderyhmä on rajattu kahdeksaan yksinyrittäjään, joilla ei ole 

säännöllisesti palkattua ulkopuolista työvoimaa, ja jotka työskentelevät yrit-

täjinä asiantuntijapalveluita tarjoavissa yrityksissään. Kohderyhmä rajattiin 

sellaisiin yksinyrittäjiin, joilla on takanaan jo useampi vuosi yksinyrittäjinä. 

Tätä kautta voidaan olettaa, että heillä on jo kokemusta erilaisista yrittäjyy-

teensä ja yritystoimintaansa liittyvistä muutostilanteista ja haasteista, ja heiltä 

voidaan olettaa saatavan relevanttia tietoa tutkimukseen liittyen.  

 

Resilienssin osalta tässä tutkimuksessa on tarkastelun ulkopuolelle rajattu 

kaikki muut resilienssi tutkimuksen alueet, kuin seuraavaksi käsiteltävässä 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet kappaleessa esite-

tyt näkökulmat.   
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1.3 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet  

 

Teoreettinen viitekehys antaa tutkielmalle tieteellisen perustan ja tukee tut-

kielman muita osia. Sen avulla määritetään mitä olemassa olevia teorioita 

valitusta aihealueesta jo on käytettävissä (Scribbr 2018). Tutkielmani teoreet-

tisena lähtökohtana ovat aikaisemmat tutkimukset ja kirjallisuus resilienssistä 

yksilötasolla, resilienssistä yrittäjyyteen liittyen, ja resilienssistä organisaatioi-

hin liittyen niiltä osin, kun se auttaa löytämään vastauksia tutkimuskysymyk-

siin, sekä resilienssistä sopeutumisen, oppimisen ja eteenpäin siirtymisen 

prosessina. Viitekehykseen kuuluu myös yksinyrittäjyys käsitteenä. Yksinyrit-

täjä määritelmän mukaisesti yksinyrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä 

perheenjäsenensä kanssa harjoittaa yritystoimintaa omalla y-tunnuksellaan, 

eikä hänellä ole palkattua, ulkopuolista työvoimaa. Hänellä voi kuitenkin olla 

osakaskumppani. Yksinyrittäjän resilienssiä tulee tarkastella yksilön, hänen 

yrittäjyytensä ja liiketoimintansa näkökulmasta, jotta pystytään löytämään yk-

sinyrittäjän liiketoiminnan kannalta oleelliset resilienssiin vaikuttavat tekijät ja 

niiden ilmeneminen tässä liiketoiminnassa. Seuraavissa alaluvuissa avaan 

näitä keskeisiä käsitteitä. 

 

1.3.1 Resilienssi 

 

Näkökulmia ja määritelmiä resilienssille on monia (Poijula 2018, s.12). 

Useimmille niistä on yhteistä se, että ne pohjautuvat vastoinkäymisen (ad-

versity) ja myönteisen sopeutumisen (positive adaptation) käsitteeseen 

(Flecher & Sarkarin, 2013 s. 12). Southwickin (2014) mukaan resilienssiä 

määriteltäessä on tärkeää tarkentaa, tarkastellaanko sitä ominaispiirteenä, 

prosessina vai lopputuloksena jostakin. On huomioitava myös se, että re-

silienssi voi ilmetä eri asteisena eri elämän tilanteissa. Yksilö, joka sopeutuu 

hyvin esimerkiksi stressiin työssä, voi sopeutua huonosti yksityiselämässään 

eteen tuleviin stressaaviin tilanteisiin.   
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Sirpa Virta (2019) Tampereen maanpuolustuskorkeakoululta toteaa tieteelli-

sen resilienssi keskustelun kahden määritelmällisen näkökulman olevan: 1. 

Resilienssi kriisiajan lujuutena ja toimintakyvyn säilyttämisenä (sisäsyntyinen 

resilienssi) ja 2. Resilienssi kykynä toipua häiriötilanteesta ennalleen (bounce 

back).  Resilienssi tutkimuksessa on olemassa kuitenkin myös kolmas ulot-

tuvuus ”Bounce forward” näkökulma, mikä korostaa sitä, ettei resilienssi ole 

vain selviämistä, vaan myös sopeutumista uusiin tilanteisiin, ja niistä oppi-

mista ja eteenpäin siirtymistä (Lengnick-Hall & al. 2011, s. 244 - 245).  

 

Haasteellisuutta resilienssin ymmärtämiseen ja käsitteen käyttöön lisää se, 

että määritelmät ovat eri tieteenaloilla osin limittäisiä ja päällekkäisiä, osin 

toisistaan eroavia. Käsitteeseen kohdistuva kritiikki kohdistuu juuri siihen, 

että lukuisista tutkimuksista ja artikkeleista huolimatta ei kuitenkaan ole muo-

dostunut yhteisesti hyväksyttyä teoreettista pohjaa resilienssin käsitteelle. 

Yrityksistä huolimatta ovat määritelmät ja rajat eri teorioiden ja konseptien 

välillä jääneet sumeiksi. (Korber et al. 2016, s. 1)  

 

Tässä tutkimuksessa keskeisenä määritelmänä resilienssille pidän Duchekin 

(2017, s. 434) määritelmää, jossa yrittäjämäinen resilienssi nähdään ” yrittä-

jien kykynä ennakoida potentiaalisia uhkia ja kykynä selvitä tehokkaasti odot-

tamattomista tapahtumista sekä kyvystä sopeutua muutokseen tullakseen 

vahvemmiksi kuin ovat olleet aikaisemmin”.    Duchekin (2017, s. 434) mu-

kaan tämä taito kehittyy ajan kanssa ja riippuu aikaisemmista, sekä positiivi-

sista että negatiivisista kokemuksista, ja siihen vaikuttavat moninaiset yksi-

löön sekä tilanteisiin liittyvät tekijät.  

 

1.3.2 Yksinyrittäjyys 

 

Yksinyrittäjyyttä tarkasteltaessa on hyvä ensin avata yrittäjä käsitettä. Yrittä-

jäksi luetaan henkilö, joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan laskuunsa 

ja omalla vastuullaan. Hän voi olla yksinyrittäjä, kuten ammatinharjoittaja, toi-

minimiyrittäjä, freelancer tai työnantajayrittäjä. Henkilö, joka toimii 
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osakeyhtiössä ja joka yksin tai perheensä kanssa omistaa vähintään puolet 

yrityksestä, luetaan myös yrittäjäksi. (Tilastokeskus käsitteet) 

 

Yrittäjä määritelmän mukaisesti yksinyrittäjät luetaan yrittäjiin, mutta heihin 

liittyy erityispiirteenä se, että yksinyrittäjäksi katsotaan henkilö, joka yksin tai 

yhdessä perheenjäsenensä kanssa harjoittaa yritystoimintaa omalla y-tun-

nuksellaan, eikä hänellä ole palkattua, ulkopuolista työvoimaa (Tepa 2019). 

Yksinyrittäjällä voi kuitenkin olla yrityksessään kumppaneina osakekumppa-

neita. Myös ammatinharjoittaja voi olla yksinyrittäjä työskennellessään 

omalla y-tunnuksella yksinään, ilman ulkopuolisia työntekijöitä ja kiinteää toi-

mipistettä, omaa osaamistaan myyden. Yksinyrittäjyys painottuu palvelu-

aloille ja siinä useimmiten on kyse oman työn myymisestä suoraan asiak-

kaalle, joka voi olla kuluttaja tai jokin organisaatio (Melin, 2020). 

 

Yksinyrittäjien osuus Suomen yrityskannasta on merkittävä. Tämän takia yk-

sinyrittäjillä on myös suuri vaikutus yhteiskuntaan työllisyyden ja talouden nä-

kökulmasta. (Suomen Yrittäjät) Vuonna 2018 Suomessa oli Tilastokeskuk-

sen mukaan 202 042 yksinyrittäjää (www.stat.fi).  Yksinyrittäjien määrä on 

vuodesta 2013 vuoteen 2018 ollut kasvussa, kun vastaavasti mikroyritysten 

(alle viisi henkilöä työllistävät yritykset) määrä on ollut laskussa (Melin, H. 

2020).  

 

Yritystyyppi Vuosi 2013 Vuosi 2018 

Yksinyrittäjät 194 583 202 042 (+4 %) 

2-4 henkeä työllistävät 53 069 46 014 (-13 %) 

Kaikki yritykset 387 214 394 872 (+ 1 %) 

 

Taulukko 1. Yritysten määrä vuosina 2013–2018 (Melin, 2020) 
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Yksinyrittäjiä tarkasteltaessa on hyvä pitää mielessä se, että he harvoin työs-

kentelevät kuitenkaan kokonaan yksin. Yksinyrittäjät hyödyntävä ammatillisia 

ja sosiaalisia verkostojaan tukemaan hyvinvointiaan, ja kehittäessään liike-

toimintaansa.   

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma koostuu kahdeksasta luvusta. Ensimmäinen luku on johdanto, si-

sältäen tutkielman taustan, tutkimusaukon perustelun, tutkimuksen tavoit-

teet, tutkimuskysymykset ja rajaukset, tutkimuksen teoreettisen viitekehyk-

sen ja keskeiset käsitteet, sekä tutkimuksen rakenteen.  Johdantoluvun jäl-

keen luvuissa kaksi ja kolme käydään läpi tutkielman teoriaosuus keskeisten 

käsitteiden pohjalta.  Luvussa neljä kuvataan tutkielman tutkimusmenetelmät 

ja aineisto. Lopuksi luvussa viisi esitetään tutkimustulokset ja luvussa kuusi 

yhteenveto ja johtopäätökset, tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoi-

tukset sekä jatkotutkimusehdotukset. Luvussa seitsemän esitetään lähdelu-

ettelo ja luvussa kahdeksan tutkielman liitteet.   

 

2. RESILIENSSI 

 

Kuten jo aikaisemmin todettu, resilienssi on moniselitteinen ja monitieteelli-

nen käsite, jonka tutkimuksessa eri tieteenalat ovat muodostaneet omat kä-

sityksensä ja määrityksensä sille mitä resilienssi on ja miten se ilmenee yk-

silöissä (Coutu, 2002), organisaatioissa (Hamel & Välikangas, 2003) ja yrit-

täjyydessä (Bullough & Renko, 2013). 

 

Selkeää yksimielisyyttä sille, mitä resilienssi on ei ole tutkimuksista huoli-

matta saavutettu. Onko resilienssi yksilöllinen piirre, prosessi, dynaaminen 

kehitysprosessi, tulos jostakin vai näitä kaikkia? Onko resilienssi jotain, jota 

meillä on (ainutlaatuinen kyky tai piirre), jotakin mitä teemme (selviytymis-

käyttäytyminen), vai jotakin mitä teemme sillä, mitä meillä on. (Poijula 2018, 

s. 18) 
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Yksimielisiä kuitenkin ollaan siitä, että resilienssi liittyy oleellisesti muutok-

seen. Kompleksisessa maailmassa muutos on ”kehkeytymistä”. Jatkuva dy-

naaminen muutos on organisaatioiden elinvoimaisuuden ja sopeutumiskyvyn 

ylläpitämisen näkökulmasta välttämätöntä (Nieminen et al. 2017, s. 18 - 29). 

Tässä välttämättömässä muutoksessa pärjäämiseen tarvitaan myös re-

silienssiä.  Nykyisin resilienssi ymmärretään paremmin prosessina ja useim-

pien nykytutkimusten mukaan se on tulosta yksilöiden vuorovaikutuksesta 

ympäristönsä kanssa, ja prosesseja, jotka joko edistävät hyvinvointiamme, 

tai suojaavat meitä hyvinvointiimme haitallisesti vaikuttavilta tekijöiltä. 

(Zaultra et al. 2010, s. 5)  

 

Seuraavaksi tarkastelen resilienssiä tutkimuskysymykseni kannalta oleelli-

sista näkökulmista. Näitä näkökulmia ovat yksilön resilienssi, resilienssi yrit-

täjyyteen liitettynä, organisaation resilienssi sekä resilienssi haasteista sel-

viämisen ja sopeutumisen prosessina, jonka seurauksena tullaan vahvem-

miksi kuin on aikaisemmin oltu.      

 

2.1 Yksilö ja resilienssi 
 

Keegan (2015, s. 189 – 190) ja Poijula (2018, s. 123, 142 - 147) liittävät re-

silienttiin yksilöön optimismin, aktiivisen selviytymisen, minäpystyvyyden, au-

tonomian, myönteisen riskinoton, turvalliset kiintymyssuhteet, luottamuksen, 

hyvät sosiaaliset taidot ja verkostot, itseluottamuksen ja myönteisen identi-

teetin, uskon johonkin suurempaan, huumorin ja altruismin. Optimistisuuteen 

liittyen Poijula (2018, s. 127) toteaa heillä olevan kyvyn myös sopeutua jous-

tavasti muuttuviin olosuhteisiin, rajoituksiin ja haasteisiin. He pystyvät hyväk-

symään eteensä tulevat vastoinkäymiset ja uskovat selviävänsä niistä.  

 

Yksilön resilienssiin liittyviä voimavaroja voidaan arvioida kestävyydellä (har-

diness). Kestävyys koostuu kolmesta asenteesta; hallinnasta, sitoutumisesta 

ja haasteesta. Maddin (2005, s. 261 - 262) tutkimuksen mukaan kestävyys 
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on sellaisten asenteiden ja strategioiden malli, jotka yhdessä auttavat muut-

tamaan stressaavat tilanteet potentiaalisesta katastrofista kasvun mahdolli-

suuksiksi. Se tuottaa hallintakeinoja, jotka vahvistavat uskoa oman toiminnan 

tuloksellisuuteen, sekä kykyä käyttää hyväksi ympäristön tarjoamia resurs-

seja ja toimia yhteistyössä muiden kanssa tulosten saavuttamiseksi (Poijula 

2018, s. 211).  

 

Hedner (2011, s. 2) toteaa muita huomion arvoisia tekijöitä yksilön resiliens-

siin liittyen olevan kyvyn tehdä realistisia suunnitelmia, itseluottamuksen, po-

sitiivisen minäkuvan, kommunikaatiotaidot ja kyvyn hallita tunteita ja impuls-

seja.  Resilienssiin kuuluu myös kyky ymmärtää omat motivaationsa, tun-

teensa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Vahva identiteetin tunne, selkeä tar-

koitus olemassaololle ja näkemys päämäärästä ovat myös merkityksellistä 

resilienssin näkökulmasta. Resilientit yksilöt suunnittelevat tulevaisuuttaan, 

ovat motivoituneita saavuttamaan asettamiaan tavoitteita ja he haluavat on-

nistua eri elämän osa-alueilla.  

 

Neenan M. (2018, s. 10) puolestaan liittää resilienssiin myös kyvyn päästää 

irti negatiivisista tunteista. Hänen mukaansa resilienssiin ei liity tunteetto-

muus tai pelkkien positiivisten tunteiden läsnäolo, vaan siihen liittyvät myös 

vaikeiden kokemusten synnyttämät negatiiviset tunteet, joihin ei kuitenkaan 

saa jäädä kiinni. Keegan (2015, s. 180) toteaa yksilön luontaisen resilienssin 

olevan kombinaatio henkilökohtaisista luonteenpiirteistä ja opituista taidoista.  

 

 

Yksilön resilienssiin katsotaan vaikuttavan myös hänen lähipiirissään olevat 

luottamukselliset ihmissuhteet. Wilson & al. (2005, 45 - 60) nostaa tärkeim-

miksi yksilön resilienssiin liittyviksi tekijöiksi, jotka vaikuttavat siihen millainen 

vaikutus negatiivisilla tapahtumilla on yksilön elämään, luottamukselliset ja 

hoivaa sekä tukea tarjoavat ihmissuhteet, sekä perheen sisällä että sen ul-

kopuolella työelämässä.  Niiden kautta voidaan lisätä merkityksellisyyden 

tunnetta elämään, ja ne tarjoavat kanavan tunteiden jakamiselle.  
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Yksilön omasta näkökulmasta tarkasteltuna voidaan todeta, että resilientti yk-

silö uskoo voivansa itse vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Sisäisen hallinnan 

käsitys tarkoittaa uskoa siihen, että ongelmat voidaan ratkaista tekemällä itse 

työtä ratkaisun löytämiseksi, mikä johtaa tehokkaisiin selviytymiskeinoihin. 

Maailma kohdataan onnistumiseen luottaen. (Nakaya et al. 2006)  

 

Duchek (2017, s. 432) tarkastelee yksilön resilienssiä työkontekstissa. Täl-

löin hänen mukaansa yksilön resilienssi on sitä, että ihminen pystyy paineen 

alaisena työskennellessään säilyttämään hyvinvointinsa ja suorituskykynsä 

kyeten samalla toipumaan tehokkaasti häntä kohdanneista takaiskuista. Tä-

hän liittyy viitekehys, jonka mukaan yksilön resilienssi on dynaaminen pro-

sessi, joka sisältää yksilön persoonallisuuden ja tilanteen välisen vuorovai-

kutuksen Cooper et al. (2013). Yksilön resilienssi on siis tulos yksilöllisten 

tekijöiden, olosuhteisiin liittyvien tekijöiden ja resilienssi prosessin vuorovai-

kutuksesta.  

 

Cooper & al. (2013, s. 19-20) ja Duchek (2017, s. 5) toteavat että työn kon-

tekstissa, yksilön resilienssi voidaan nähdä persoonallisuuden piirteinä, ja re-

silienssille merkitykselliset, persoonaan liittyvät ominaispiirteet, voidaan luo-

kitella neljään ryhmään: 1. Luottamus (positiiviset tunteet ja optimismi), 2. 

Merkityksentunne (itsekontrolli ja tunnollisuus), 3. Sopeutumiskyky (älykkyys, 

kyky ratkaista ongelmia ja kyky innovoida) ja 4. Sosiaalinen tuki (tietoisuus 

itsestä ja seurallisuus).   
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Kuvio 1: Duchek 2017 Resilienssi viitekehys työpaikalla mukaillen Cooper et 

al. 2013, s. 20 

 

2.2 Yrittäjyys ja resilienssi 

 

Yrittäjyyteen liittyvän resilienssin merkityksen tärkeys tunnustetaan yleisesti. 

Se on kuitenkin jäänyt suurelta osin metaforaksi kaikille toipumisen kokemuk-

sille tai haasteen jälkeen takaisin vanhaan olotilaan palaamisille. Tätä meta-

foraa sovelletaan kaikkiin yrittäjyyteen liittyviin näkökulmiin yksilötasolta aina 

liiketoiminta ja systeemitason resilienssiin, ja tämä tuo käsitteen ymmärtämi-

seen omat haasteensa. (Fisher et al. 2016, s. 39) Duchek (2017, s.1) puo-

lestaan toteaa, että huolimatta yrittäjyyteen liittyvän resilienssi tutkimuksen 

tasaisesta kasvusta viime vuosina, on edelleen paljon selvitettävää sen 

Yksilölliset tekijät 

henkilökohtaiset luon-
teenpiirteet ja resilienssi 
resurssit 

Tilanne/olosuhde tekijät 

Ulkopuolinen tuki ja re-
surssit 

Resilienssi (prosessi) 

Olemassa olevien resilienssi resurssien käyt-
töönotto ja laajentaminen. Luottamuksen lisään-

tyminen omaan pärjäämiseen ja kasvuun 

Resilienssi (lopputulos) 

Tehokkuuden säilyttäminen epävarmuuden valli-
tessa. Pyrkimys luottavaisesti kohti suurempia 

haasteita ja saavutuksia. 

Vuorovai-
kutus 
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osalta, mitä resilienssi yrittäjyyteen liitettynä on, mitä elementtejä se sisältää, 

sekä miten sitä voitaisiin lisätä. 

 

Yrittäjyyteen ja yrittäjiin liittyvässä tutkimuksessa on fokusoitu myös yksilölli-

siin tekijöihin, jotka ovat merkityksellisiä resilienssille. Minäpystyvyys on 

näistä yksi merkittävimpiä. Minäpystyvyyden tunne antaa yrittäjälle mahdolli-

suuden uskoa kykyihinsä ryhtyä tarpeellisiin toimiin silloin, kun yritystoiminta 

kohtaa haasteellisia tilanteita. Tämä puolestaan mahdollistaa kasvun vai-

keuksien kautta ja kukoistuksen taantumisen sijaan. (Bullough et al. 2013, s. 

345) Fisher et al. (2016, s. 40 -49) puolestaan toteavat, että yksilötason re-

silienssi yrittäjissä voidaan käsittää sitkeydeksi, peräänantamattomuudeksi, 

ja optimismiksi. Se voi myös ennustaa yrittäjyyteen liittyvää menestystä, sil-

loin kun menestystä ei mitata yrityksen suorituskyvyllä. Heidän mukaansa lii-

ketoiminta tai yritys tason resilienssi ja sen indikaattorit tulee käsitteellistää, 

ja niitä tulee käsitellä eri tavoin kuin yksilötason resilienssiä. Tästä seuraa se, 

että yrittäjyyteen liitetty resilienssi jota käytetään puhuttaessa yrityksen re-

silienssistä, ei ole sama resilienssi kuin puhuttaessa resilienssistä yrittäjän 

kontekstissa. Heidän mukaansa puhuttaessa ”yrittäjämäisyyteen” liitetystä 

resilienssistä se on ymmärrettävä metaforana joka tulee aina selkeästi käsit-

teellistää ja huomioida, missä yhteydessä sitä käytetään. 

 

Resilienssin on nähty olevan myös sellaisia käyttäytymiseen liittyviä ominais-

piirteitä kuten, joustavuus, motivaatio, periksiantamattomuus ja optimismi. 

Joustavuus tässä yhteydessä liittyy korkeaan epävarmuuden sietokykyyn ja 

sopeutuvuuteen. Motivaatio heijastuu minäpystyvyydestä, tarpeesta saavut-

taa jotain ja autonomian tarpeesta. Peräänantamattomuus tai sinnikkyys liit-

tyy siihen, että hyväksyy haastavatkin tilanteet ja pystyy päättäväisesti ja tar-

mokkaasti tarttumaan haasteisiin ja ongelmien ratkaisuun. Optimismi kuvaa 

positiivista suhtautumista asioihin ja virheiden tarkastelua oppimisen näkö-

kulmasta. (De Vries & Shileds 2006, s. 33 - 43) Yrittäjyyteen liittyvää re-

silienssiä voi myös lisätä ja kehittää osallistumalla yritystoiminnan kehittämi-

seen liittyviin valmennuksiin, osallistumalla verkostoitumistapahtumiin, luen-

noille tai hyödyntämällä kokenutta mentoria, olemalla aktiivinen 
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liiketoiminnan harjoittamisessa ja etsimällä objektiivista, kriittistä ja rohkaise-

vaa palautetta (Bullough et al. 2013, s. 347).  

  

Ayala J., & Manzano G (2014) viittaavat Cannoniin ja Edmondsoniin (2005) 

todeten vahvalla itsetunnolla, hallinnantunteella ja vastoinkäymisten kohtaa-

misella ilman epäonnistumisen pelkoa olevan yhteys resilienssiin yrittäjyy-

dessä.  Myös Hedner (2011, s. 1 - 2) toteaa merkittävän yrittäjyyteen liitettä-

vän resilienssin ja motivaatiotekijän olevan yrittäjien sisäisen- ja ulkoisen hal-

linnan tunteen. Yrittäjät uskovat, että heillä on mahdollisuus vaikuttaa toimin-

tansa tuloksiin omien kykyjensä, ponnistelujensa ja taitojensa avulla. He 

myös pyrkivät ottamaan vastuun omasta tulevaisuudestaan ja toimimaan 

muista riippumattomasti. Menestys tai epäonnistuminen voi olla yrittäjän 

oman toiminnan ansiota.  

 

Vahvaan itsetuntoon ja hallinnantunteeseen liittyen yrittäjien resilienssi ky-

vykkyyteen vaikuttavista varhaislapsuuden tekijöistä erityisesti vanhempien 

rooli oppimisen lähteenä, sekä vanhempien käytös, kokemus ja kasvatuspe-

riaatteet ovat merkityksellisiä myöhäisemmänkin menestyksen näkökul-

masta. Erityisesti yrittäjien itseluottamuksen, uskon omaan itseen ja minä-

pystyvyyden ja positiivisen minäkuvan kehittymisen tukemisella on suuri mer-

kitys. Näillä tekijöillä on paljon yhteneväisyyttä yksilön resilienssiin liittyvien 

tekijöiden kanssa. (Duchek 2017, s. 7-20) 

 

Hedner (2011, s. 1) toteaa artikkelissaan, että yrittäjiin liitettävä resilienssi ei 

riipu ainoastaan sisäisistä tai persoonaan liittyvistä tekijöistä. Siihen vaikut-

tavat myös ulkoiset tekijät kuten rakenteet, strategia ja ympäristö. Näillä kai-

killa on Hednerin mukaan merkitystä. Yrittäjyyteen liittyvä resilienssi on pro-

sessin lopputulos, ja se johtuu enemminkin elämänkokemuksesta kuin siitä, 

että resilienssi olisi seurausta sisäsyntyisistä persoonallisuuspiirteistä. Re-

silienssi syntyy yrittäjän ja toimintaympäristön vuorovaikutuksessa. Se on dy-

naaminen, osallistava prosessi, jonka kautta yrittäjä hankkii tiedot, kyvyt ja 

taidot, joiden avulla he voivat kohdata epävarman tulevaisuuden positiivisella 
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asenteella, luovuudella ja optimismilla, luottaen omiin voimavaroihinsa. (Ay-

ala J., & Manzano, G. 2014, s. 2)   

 

Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat intohimon, resilienssin ja yritystoiminnan 

menestyksen välisen positiivisen yhteyden. Duchek (2017 s. 21) toteaa 

edellä mainittujen asioiden lisäävän yrittäjien resilienssiä, koska ne kaikki tu-

kevat tekemällä oppimista, reflektointia ja parantavat sosiaalisia taitoja. Yrit-

täjiin liitetään yleisesti tekemällä oppiminen, mistä iso osa on kokemuspe-

räistä. Yrittäjät joutuvat tekemään jatkuvasti päätöksiä erilaisista asioista, sel-

vittelevät erilaisia ongelmia ja haasteita, sekä vastaavat myös toimintansa 

seurauksista. Tämä kerryttää heille kokemusta, joka lisää heidän resiliens-

siään. Aikaisempi kokemus, erityisesti positiiviset kokemukset riskialttiista ti-

lanteista, lisää yksilön kognitiivista resilienssiä ja näin valmiutta ottaa aikai-

sempaa isompia riskejä. (Dewald et al. 2010) Toisaalta on esitetty, että yrit-

täjät voivat oppia enemmän haitallisista, yksittäisistä tapahtumista kuin nor-

maaliin päivittäiseen toimintaan liittyvästä tekemisestä. Yrittäjät näyttävät op-

pivan sekä virheistä, että menestyksestä (Duchek 2017, s.17).  

 

 

” You don´t learn to walk by following rules. You learn by doing and falling 

over” 

    Richard Branson 

 

Yrittäjyyteen liitettynä resilienssin voidaan nähdä olevan myös verkostojen 

kehittämistä ja ammatillisten verkostojen muodostamista, muutoksen hyväk-

symistä osana elämää sekä sitä, että kriisejä ei nähdä ylitsepääsemättöminä 

(De Vries & Shields, 2005, s. 40-41). Se on muutoksen hyödyntämistä, jotta 

voidaan kehittyä kriiseistä huolimatta. Resilienssin nähdään olevan yrittäjälle 

avain ominaisuus, johon eivät ehkä vaikuta ainoastaan sisäiset tai persoo-

naan liittyvät ominaispiirteet vaan myös ulkoiset ja rakenteelliset tekijät (Hed-

ner & al. 2011, s.1).  
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Tämän tutkimuksen näkökulmasta Duchekin (2017, s. 7-20) määritelmä on 

merkityksellisin.  Hän toteaa, että yrittäjyyteen liitettynä, resilienssi on dynaa-

minen käsite ja kompleksinen prosessi. Se on yrittäjien kykyä ennakoida po-

tentiaalisia uhkia ja kykyä tehokkaasti suoriutua odottamattomien tapahtu-

mien mukanaan tuomista haasteista, sekä kykyä sopeutua muutoksiin ja tätä 

kautta tulla vahvemmaksi kuin aikaisemmin on ollut. Kyky kehittyy ajan kulu-

essa ja se riippuu aikaisemmista kokemuksista, sekä positiivisista että nega-

tiivisista.  

 

Yrittäjien resilienssi prosessista on tunnistettavissa kaksi erityispiirrettä; yrit-

täjien oppiminen ja kokemus sekä heidän työhönsä liittyvät yrittäjämäiset 

asenteet ja käyttäytyminen. Yrittäjät eivät usein näe työtään työnä, vaan elä-

mäntapana ja hauskana tekemisenä. Työskennellessään he kokevat positii-

visia tunteita, mikä vaikuttaa puolestaan yrittäjämäiseen käyttäytymiseen ja 

resilienssiin. (Duchek 2017 7-20) Positiiviset tunteet mahdollistavat laajamit-

taisen ja tehokkaan oppimisen, ja auttavat pääsemään nopeammin yli krii-

seistä ja epäonnistumisista. Edellä mainitut tekijät auttavat yrittäjiä kehittä-

mään yksilöllisiä taitoja ja kykyjään, joilla on merkitystä resilienssin rakentu-

miselle.  (Duchek 2017, s. 7-20)  

 

Näkökulma resilienssiin Selitys 

1.Materiaaliset resurssit (ulkoi-

nen) 

Taloudelliset, koulutukselliset, lääketie-

teelliset, työllisyys, ruoka, vaatteet ja 

suoja 

2.Tukevat ihmissuhteet (ulkoi-

nen) 

Merkittävät vertaiset, ihmiset per-

heessä ja yhteisössä 

3.Toivottu henkilökohtainen 

identiteetti (sisäinen) 

Henkilökohtainen ja kollektiivien merki-

tyksen tunne. Kyky arvostaa omia vah-

vuuksia ja heikkouksia, tavoitteet, 
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uskomukset ja arvot, mukaan lukien 

henkinen ja uskonnollinen samaistumi-

nen 

4.Vaikutusvallan ja kontrollin 

tunne (sisäinen) 

Itsestä ja toisista välittäminen.  Kyky 

vaikuttaa muutokseen sosiaalisessa ja 

fyysisessä ympäristössä, omaamalla 

pääsy terveyteen liittyviin resursseihin 

5.Kiinnittyminen kulttuurisiin pe-

rinteisiin (sisäinen) 

Kiinnittyminen tai tietämys omista pai-

kallisista ja/tai globaaleista kulttuuri-

sista toimintatavoista, arvoista ja usko-

muksista 

6.Sosiaalisen oikeudenmukai-

suuden kokemukset (sisäinen) 

Kokemukset, jotka liittyvät merkityksel-

lisen roolin löytämiseen omassa yhtei-

sössä, mikä tuo mukanaan hyväksyn-

tää ja sosiaalista tasa-arvoa 

7.Yhteenkuuluvuuden tunne 

muiden kanssa (sisäinen) 

Omien henkilökohtaisten intressien ja 

vastuuntunteen jostakin suuremmasta 

välinen tasapaino. Tunne siitä, että on 

sosiaalisesti ja henkisesti osa jotain it-

seään suurempaa.  

 

Taulukko 2. Hedner 2011, s. 2; Ungar et al 2007, 295. Ulkoiset ja sisäiset 

näkökulmat resilienssiin  

 

Aikaisemman yrittäjyyteen liitetyn resilienssi-tutkimuksen, sekä oman kah-

deksalle hyvin menestyneelle, ja uransa aikana vaikeuksia kohdanneelle yrit-

täjälle tekemänsä tutkimuksen pohjalta Duchek & al. (2017) kiteyttävät re-

silienssin yksilöllisiin, tilannesidonnaisiin ja prosessiin liittyviin tekijöihin sekä 
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niiden väliseen vuorovaikutukseen.  Nämä tekijät ja niiden välinen vuorovai-

kutus kuvattu kuviossa 2.  

 

Duchek (2017, 447 - 448) mukaan lapsuuteen liittyvät tilannetekijät, kuten 

tuki ja vapaus vaikuttavat positiivisesti yksilöllisiin tekijöihin kuten taitoihin, 

kykyihin ja käsitykseen itsestään (nuoli 1). Nämä puolestaan vaikuttavat ky-

kyyn sietää stressiä ja vastoinkäymisiä, sekä vaikuttavat työhön liittyviin 

asenteisiin ja käyttäytymiseen. Yrittäjille kehittyi varhain yrittäjämäinen ajat-

telutapa (nuoli 3). Vanhemmilta saatu yrittäjyyteen liittyvä esimerkki sekä op-

piminen heidän menestyksestään ja epäonnistumisistaan yrittäjinä kehittivät 

yrittäjän yrittäjyyteensä liittyviä taitoja (nuoli 2). Merkittävä tekijä on myös yrit-

täjien oppiminen omista kokemuksistaan, sekä positiivisista että negatiivi-

sista (nuoli 4). Aikaisemmalla kokemuksella yrittäjyydestä on puolestaan 

merkitystä tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamisessa (nuoli 7). Re-

silienssiin tarvitaan myös haasteellisia tilanteita, joista voidaan oppia sekä 

tukea, jonka avulla pystytään pääsemään yli kriiseistä (nuoli 5). Lisäksi yrit-

täjämäisillä asenteilla ja käyttäytymisellä on suuri merkitys yrittäjän resiliens-

sille (nuoli 6).   
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Kuvio 2. Yrittäjämäisen resilienssin malli Duchek (2017 s. 11) 

 

Yrittäjyyteen liitettävän resilienssin voi tehdä helpommin hahmotettavaksi 

Korber & McNaughton (2017) tekemän laajan, yrittäjyyteen liittyvän resiliens-

sin tutkimuskentän katsauksen avulla. He ovat jakaneet tämän tutkimusken-

tän kuuteen eri tutkimussuuntaan. Taustana jaolle on kaksi näkökulmaa  

 

 Resilienssiä käytetään synonyyminä valmiudelle, kestävyydelle, pe-

räänantamattomuudelle tai minäpystyvyydelle selittämässä sitä, miksi 

TILANNETEKIJÄT 

Vanhempien käytös 
vapaus, kunnioitus, tuki 
Vanhempien kokemus 
kokemus yrittäjyydestä 
tai liiketoiminnasta 
Vastuu ja haasteet 

YKSILÖLLISET TEKIJÄT 
Henkilökohtaiset piirteet 
Luottamus 
Taidot ja kyvyt 
Liiketoiminta taidot 
Mindset 
Yrittäjyys elämäntapana 
Tunteet 
Intohimo 

1

2

 

YRITTÄJÄMÄINEN OPPIMINEN 
JA KOKEMUS 

YRITTÄJÄN RESILIENSSI 
(Prosessi) 

 

3
5

4

TYÖHÖN LIITTYVÄT ASENTEET 
JA KÄYTTÄYTYMINEN 

6

YRITTÄJÄN RESILIENSSI (TULOS) 

Henkinen terveys, hyvinvointi, suorituskyky 

7
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toiset yrittäjät ja heidän yrityksensä pärjäävät paremmin kuin heidän vä-

hemmän resilientit kilpailijansa.  

 

 Kongnitiivisten ja käyttäytymiseen perustuvien yrittäjämäisten piirteiden 

sekä tietyn muotoisen yrittäjyyden, kuten esimerkiksi sosiaalisen yrittäjyy-

den, on sanottu ruokkivan yritysten kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin. Ne 

tukevat myös innovaatioiden kautta tapahtuvaa pitkän tähtäimen kestä-

vyyttä.   

 

Neljä näistä tutkimussuunnista fokusoi resilienssin tarkastelussa valmiuteen 

potentiaalisten häiriöiden edessä, jolloin tarkastellaan häiriötä edeltävää ai-

kaa. Tässä resilienssin nähdään olevan sisäänrakennettuja ominaispiirteitä, 

jotka syntyvät sellaisista rinnakkaisista tekijöistä kuin psykologinen re-

silienssi, joka vahvistaa yrittäjämäisiä aikeita. Yrittäjämäinen käyttäytyminen, 

joka ruokkii organisaation resilienssiä, sekä yrittäjävetoiset yritykset, jotka 

ruokkivat alueen taloutta tai yhteisön resilienssiä. Kaksi tutkimussuuntaa kes-

kittyy aikaan häiriön jälkeen, ja tarkastelee sitä mitä tapahtuu sen jälkeen, 

kun häiriö on ilmennyt.  Tarkastelussa näissä on relisienssi, joka mahdollis-

taa yrittäjän kimpoamisen takaisin epäonnistumisista tai mahdollistaa selviä-

misen haasteellisista ajoista.  

 

Näiden kuuden tutkimussuunnan keskeinen sisältö ja niihin liittyvät läheiset 

käsiteet on esitetty alla olevassa taulukossa 3.  

 

Tutkimussuunta Läheiset käsitteet Keskeinen sisältö 

1 Haavoittuvuus, valmius, 

kyky pärjätä, riskien pie-

nentäminen, menestys-

tekijät 

Selviytymistä ja kasvua 

ennustavat: Yrittäjän 

psykologiset ominaisuu-

det ja sosiaalinen pää-

oma, yrityksen resurssit 

ja sosiaalinen pääoma, 
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resilienssiä edistävä 

mentorointi ja koulutus 

sekä haasteelliset tilan-

teet  

2 Minäpystyvyys ja opti-

mismi 

Yksilön resilienssin kor-

kea taso, ennustaa yrit-

täjämäisiä aikomuksia 

3 Mukautumiskyky, muun-

neltavuus, sopeutumis-

kyky 

Yrittäjämäinen käyttäy-

tyminen ja asenne mah-

dollistaa luovat ja jousta-

vat ratkaisut haasteisiin 

4 Lieventäminen, selviyty-

miskyky, sopeutumis-

kyky, sopeutuvuus 

Pienten yritysten suu-

rempi määrä pehmentää 

häiriöiden vaikutusta so-

sio-ekonomisiin systee-

meihin 

5 Kestävyys, vankkuus, 

sinnikkyys 

Korkeampi resilienssi-

taso vaikutta haluun yrit-

tää uudestaan epäon-

nistumisen jälkeen tai 

haluun jatkaa yrittäjän 

menestyksestä huoli-

matta. 

6 Oppiminen ja muutos Tutkii strategioita, joita 

yritykset käyttävät vasta-

tessaan häiriöihin.   

 

Taulukko 3: Korber & McNaughton (2017) Yrittäjyyteen liitetyn resilienssin 

keskeiset tutkimussuunnat ja sisällöt  
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2.3 Organisaatiot ja resilienssi 

 

Resilienssitutkimus organisaatioihin ja liiketoimintoihin liittyen on ollut hyvin 

kontekstisidonnaista. Tutkimukset ovat tuoneet esiin merkittäviä tiettyyn kon-

tekstiin liittyviä tekijöitä, mutta epäselväksi on jäänyt se, miten esiin nousseita 

näkökulmia voi hyödyntää eri konteksteissa, sekä se minkälainen lähesty-

mistapa resilienssiin on kullekin yritykselle hyödyllisin ja missä olosuhteissa 

tai kontekstissa. (Linnenluecke 2015, s.15)  

 

Linnenluecke (2015, s. 5) on toteuttanut organisaation resilienssiin liittyen 

katsauksen aihealueesta tehtyyn tutkimukseen ja kiteyttää aikaisemmasta 

tutkimuksesta viisi keskeistä tutkimusnäkökulmaa aiheeseen 

 

 miten organisaatio vastaa ulkopuolelta tuleviin uhkiin 

 organisaation luotettavuus 

 työntekijöiden vahvuudet 

 liiketoimintamallien sopeutumiskyky 

 toimitusketjujen haavoittuvuuden pienentäminen 

 

Haasteelliseksi organisaation resilienssin ymmärtämisen tekee se, että se on 

käsitteellistetty eri tavoin, riippuen kontekstista. Resilienssi voidaan nähdä eri 

tutkimuksissa eri tavoin 

 

 positiivisena suhtautumisena sisäisiin epäonnistumisiin, heikkouksiin, 

poikkeamiin ja iskuihin silloin kun niitä kohdataan (kokeilut, avoimet 

informaatioprosessit, vastoinkäymisistä oppiminen tai henkilöstön 

koulutus) 

 tapana vältellä ulkoisia iskuja (joustavuus, uudelleenkeksiminen, pääl-

lekkäisyydet esimerkiksi resursseissa) 

 toipumisena äärimmäisistä tapahtumista ja katastrofeista (oppiminen, 

takaisin kimpoaminen jopa vahvempana kuin aikaisemmin) 

 lopputuloksena yrityksistä toipua ja oppimisena  
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Linnenluecken (2015, s. 16) mukaan näiden näkemysten haaste on siinä, 

että yhteistä käsitystä siitä, miten päteviä nämä ovat eri konteksteissa ei ole.  

 

Lengnick-Hall & al. (2011, s. 244) toteaa puolestaan, että kirjallisuudessa on 

kaksi eri näkökulmaa organisaation resilienssiin. Toinen näkee sen yksinker-

taisesti kykynä palautua odottamattomista, stressaavista ja haitallisista ta-

pahtumista ja jatkaa toimintaa siitä mihin jäätiin. Tällöin fokusoidaan yleensä 

selviytymisstrategioihin ja kykyyn nopeasti saavuttaa uudelleen toivottu suo-

ritustaso. Toinen näkökulma tarkastelee resilienssiä ennalleen palautumista 

laajemmin ja lisää siihen uusien kyvykkyyksien kehittymisen ja uusien mah-

dollisuuksien luomisen. Tällöin resilienssi nähdään organisaation kukoistami-

sena, koska sillä on kyky hyödyntää muutos ja odottamattomat haasteet.  

 

Samaan päätelmään yhtyy Nieminen et al. (2017, s.10-13) todetessaan, että 

resilienssin voi nähdä kokonaisvaltaisena kaikessa organisaation toimin-

nassa läsnä olevana. Se on kykyä sopeutua ja muuttaa toimintaa jatkuvasti 

muuttuvassa toimintaympäristössä, muutosta ennakoiden ja siihen reagoi-

den. Se on myös organisaation kykyä selviytyä, sopeutua ja kasvaa muutos-

ten keskellä. Resilientti yritys pystyy jatkuvasti uudistumaan, muuttamaan toi-

mintamallejaan ja strategioitaan vastaamaan muuttuvia olosuhteita.  

 

Mallak (1998, s. 3 - 4) tuo esiin organisaation resilienssiin tarvittavina peri-

aatteina muun muassa positiivisen näkökulman löytämisen, muutoksen nä-

kemisen mahdollisuutena, riittävät ulkopuoliset resurssit, ratkaisujen löytämi-

sen olemassa olevilla resursseilla ja kyvyn tehdä päätöksiä puutteellisenkin 

tiedon pohjalta.  

  

Hamel et Välikangas (2003) tarkastelevat organisaation resilienssiä resilien-

tin organisaation kautta. Heidän mukaansa organisaatioiden, jotka haluavat 

tulla resilienteiksi täytyy selvitä neljästä haasteesta:  

 

 Kognitiivinen haaste. Mikä tarkoittaa sitä, että yrityksen täytyy vapau-

tua nostalgiasta, ylimielisyydestä ja asioiden kieltämisestä. Sen täytyy 
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olla hyvin tietoinen muutoksesta ja halukas pohtimaan sitä, miten tuo 

muutos vaikuttaa sen nykyiseen menestykseen. 

 

 Strateginen haaste on sen ymmärtäminen, että resilienssi edellyttää 

yhtä paljon vaihtoehtoja kuin hereillä oloakin. On kyettävä luomaan 

valtava määrä vaihtoehtoisia strategioita kuolevien tilalle, ja toisaalta 

oltava myös valmis uudistamaan tuote- ja palveluportfolioitaan sekä 

asiakaskuntaansa.  

 

 Poliittinen haaste tarkoittaa sitä, että yrityksen tulee pystyä ohjaamaan 

resurssejaan vanhoista tuotteista huomisen uusiin.  

 

 Ideologinen haaste merkitsee sitä, että kun uudistumisesta tulee jat-

kuvaa ja sitä ohjaavat mahdollisuudet, yritysten on pystyttävä sietä-

mään optimoinnin ja uusiutumisen välinen ristiriita.  

 

Resilience Engineerin yhteisön määritelmän mukaan resilienssi on systee-

min kykyä muuttaa toimintaansa ennen muutosta, muutoksen aikana ja sen 

jälkeen siten, että systeemi kykenee ylläpitämään toimintojaan. Tällaista re-

silienssiä tukee organisaation tai järjestelmän kyky ennakoida muutoksia, 

monitoroida ympäristöä ja systeemiä itseään, vastata häiriöihin ja oppia ko-

kemuksistaan. (Nieminen et al. 2017, s. 15; Tengblad et al. 2018, s. 19-39) 
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Kuvio 3. Resilientin organisaation neljä ulottuvuutta. Mukaellen Tenblad et al. 

2018, s. 35 

 

Resilienssi on siis organisaation kokonaisvaltaista kykyä tunnistaa ja hyödyn-

tää toimintansa kriittisiä pisteitä, jotka voivat muuttaa systeemin toimintaa. 

Lisäksi tarvitaan kuitenkin myös sosiaalista pääomaa, verkostoja, uuden op-

pimista ja innovaatioita, sekä kokeiluja ja eri tavoin tekemistä. Resilientit jär-

jestelmät sisältävät myös päällekkäisyyksiä, jotka luovat järjestelmään jous-

tavuutta. (Nieminen et al. 2017 s. 18 - 19)  

 

Nieminen et al. (2017, s. 42) liittää myös dialogisen organisaatiokehittämisen 

mallin organisaation resilienssiin todeten, että resilienssiä voi tarkastella 

myös organisaation kyvykkyytenä rakentaa uudenlaisia kytkentöjä ja malleja, 

jotka auttavat pärjäämään uusissa tilanteissa olemassa olevia yhteistyösuh-

teita ja kytkentöjä hyödyntämällä. Asiantuntijaorganisaatioissa työ on pitkälti 

erilaisten ajatusten, näkökulmien ja tarpeiden jatkuvaa vuorovaikutusta. Toi-

mintaa ohjaavat ajatukset ja valinnat syntyvät ja muovautuvat tässä vuoro-

vaikutuksessa. Resilienssin syntymisen voidaan ajatella olevan kiinteästi kie-

toutunut tähän vuorovaikutukseen, organisaatioiden tapoihin keskustella 

muutoksistaan, tapahtumistaan ja tulevaisuudestaan, eli tulkintoihin, jotka 

joko edistävät tai jopa estävät resilienssin kehittymisen. Vuorovaikutuskult-

tuurin kehittäminen johtaa yhteisölliseen oppimiseen, jota tarvitaan 

Ennakoida 
Tietää mitä on 
odotettavissa 

Oppia 
Tietää mitä 

tapahtui 

Monitoroida 
Tietää mitä etsii 

Vastata 
Tietää mitä 

tehdä 
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muuttuvissa olosuhteissa. Organisaatioiden on yhdessä ympäristön kanssa 

luotava toimintaa uudistavia kokeiluja. On luotava olosuhteita, joissa verkos-

tomaiselle yhteiskehittelylle syntyy mahdollisuuksia. Mitä tehokkaammin or-

ganisaatio kykenee hankkimaan ja myös tulkitsemaan ja hyödyntämään tie-

toa, sitä paremmat mahdollisuudet sillä on toimia muutosjoustavasti. (Niemi-

nen et al. 2017, s. 37-38, 41-43) 

 

Vaikka resilienssin voidaan ajatella liittyvän yksilön ominaisuuksiin kuten esi-

merkiksi kykyyn joustaa muutostilanteissa, kykyyn oppia uutta ja tämän 

avulla pysyä toimintakykyisenä erilaisissa tilanteissa, ei organisaation kyvyk-

kyyttä muutosjoustavuuteen voi ajatella yksilötason resilienssien summana. 

Yksilö- ja organisaatiotason resilienssi ovat eri asioita, mutta ne voivat vai-

kuttaa toisiinsa.  (Nieminen et al. 2017 s. 75 – 76) 

 

Organisaatiot tarvitsevat myös resursseja, joita voi käyttää puskureina erilai-

sille häiriöille tai tapahtumille. Näitä voivat olla esimerkiksi alhainen velkaan-

tuneisuus, vahva kannattavuus, hyvät asiakassuhteet, lojaalit työntekijät tai 

tekninen kyvykkyys. Edellytys odottamattomien kriisien hallinnalle on näiden 

resurssien kehittäminen ja organisaation oppiminen. (Tengblad et al. 2018 s. 

28, 30, 50)   

 

Organisaatioihin liitettävän resilienssin neljä osatekijää ovat (Zoll et al. 2012): 

  

 riskitietoisuus (ymmärrys omasta haavoittuvuudesta) 

 yhteistyön arvostaminen 

 ketteryys: kyky toimia rohkeasti 

 improvisointitaidot ja tiedon integrointi 

 

Tengblad et al. (2018, s. 73) liittävät näihin vielä High Reliability Organizati-

ons – viitekehyksen viisi perusperiaatetta: 

 kiinnostus epäonnistumiseen 

 haluttomuus yksinkertaistaa 
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 herkkyys toiminnoille ja toiminnalle 

 resilienssiin sitoutuminen 

 asiantuntijuuden kunnioitus 

 

Organisaation resilienssi on kaikenlaisten, pienten ja suurten uhkien, häiriöi-

den ja muutosten hallintaa, ei vain menestyksekästä kriisienhallintaa tai joh-

tamista. Edellytys odottamattomien kriisien hallinnalle on resurssien kehittä-

minen ja organisaation oppiminen.  (Tengblad et al. 2018 s. 30, 50)  

 

3. YKSINYRITTÄJYYS 

 

Yrittäjillä on keskeinen rooli yhteiskunnassa, ja he ovat teknologisten muu-

tosten ja innovaatioiden ajureita, muuttaessaan uuden tiedon, verkostot ja 

markkinat konkreettisiksi toimenpiteiksi. (Hekkert et al. 2007 s. 421)  

 

Yrittäjyys käsitteenä on moniselitteinen ja yrittäjyyttä on monenlaista. Yrittä-

jyyden ja yrittäjän määritelmä myös vaihtelee riippuen määrittäjästä ja näkö-

kulmasta.  Yksi määritelmä on se, että yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yh-

dessä muiden kanssa harjoittaa liiketoimintaa yrityksessä, jonka tavoitteena 

on voitto, samalla kun toimintaan liittyy riskinotto (SUK 2019). Toinen mah-

dollinen määritelmä on, että yrittäjyys on yksilön kykyä muuttaa ideat toimin-

naksi, joka sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, samoin kuin ky-

vyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi (Yrittäjyys-

kasvatuksen suuntaviivat 2009, s. 11). 

 

Yksinyrittäjyys on yksi yrittäjyyden muoto, ja se on Suomessa kasvussa.  

Suomen yrittäjien mukaan vuonna 2019 noin kaksi kolmasosaa yrittäjistä oli 

yksinyrittäjiä. Yksinyrittäjä on käytännössä vastuussa kaikista yrityksensä toi-

minnoista. He eivät välttämättä kuitenkaan tuota kaikkia palvelujaan itse, 

vaan pyrkivät hyödyntämään muiden yritysten ja toimijoiden osaamista ja 
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palveluja liiketoiminnassaan. Verkostot ja niissä toimiminen samoin kuin 

osaamisen jatkuva kehittäminen ovat yksinyrittäjälle elintärkeitä. Haasteina 

yksinyrittäjillä usein on niukka elanto yritystoiminnasta ja työssä jaksamiseen 

liittyvät haasteet, sekä kasvukyvyn puute, vaikka kasvuhalua ja ajatuksia oli-

sikin.  

 

Pärnänen & Sutela mukaan (2014, s. 8,124) Suomessa yksinyrittäjät työs-

kentelevät moninaisissa ammateissa ja yksinyrittäjyyden kasvun voi heidän 

mukaansa selittää niin sanottu pakkoyrittäjyys. Yrittäjiksi ryhdytään, koska 

muuta työllistymisen vaihtoehtoa ei ole. Palkkatyön sijaan tarjolla on enem-

män työtä yrittäjänä tai yrittäjämäisesti työskentelevälle, koska yritykset ul-

koistavat ja alihankkivat työtä. Heidän mukaansa yrittäjyyteen on kolme pol-

kua: Yrittäjäksi on haluttu, yrittäjäksi on ajauduttu olosuhteiden pakosta ja 

yrittäjyys on alkanut sattuman kautta. 

 

Yrittäjäksi lähtemisen positiivisiin puoliin kuuluvat työn mielekkyys ja merki-

tyksellisyys, itsenäisyys ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön. Yksinyrit-

täjän tehtäväkenttä ja työnkuva on laaja, ja yrittäjän on mahdollista itse päät-

tää miten työnsä suorittaa. (Torppa 2013, s. 118 – 130) Yksinyrittäjät ovat 

innostuneita ja heillä on vahva motivaatio työtään kohtaan. He ovat myös 

palkansaajia tyytyväisempiä mahdollisuuksiinsa kehittyä, työtehtäviensä si-

sältöön ja ammattinsa arvostukseen. Toisaalta heitä kuormittaa työpäivien 

venyminen ja henkinen väsyminen, sekä tunne perheen laiminlyönnistä. 

Myöskään lomien tai sairasloman pitäminen ei ole kaikille yksinyrittäjille it-

sestään selvyys. (Pärnänen & Sutela, 2014, s. 126) 

 

Tarkasteltaessa yrittäjyyttä käsitteenä, se voidaan määritellä monella tavalla 

ja se sisältää useita eri käsitteitä. Yrittäjyyden eri ulottuvuudet ovat toisiaan 

täydentäviä ja sovitettavissa yhteen. Yrittäjyys samaistetaan yrittäjämäiseen 

käyttäytymiseen, innovaatioihin tai liiketoimintaan.  Tämä tarkoittaa sitä, että 

yrittäjyyden ja johtamisen maailmat lähenevät, ja tarkastelussa ovat yrittäjyy-

den aikaansaannokset ja tuotteiden valmistus ja myynti. Tärkeitä ovat 
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liiketoimintamahdollisuudet, niiden tunnistaminen, arvioinnin ja hyödyntämi-

sen prosessit. Lisäksi niiden yksilöiden olemassaolo, jotka tunnistavat, arvioi-

vat ja hyödyntävät nämä mahdollisuudet, on välttämätöntä. (Niittykangas 

2011, s. 11) Niittykangas viittaa lisäksi Ronstadtin (1984) ja Audretschin 

(2002) tulkintaan yrittäjyydestä hyvinvointia luovana prosessina, jossa kes-

keistä on muutos.  

 

Cunningham & al. (1991 s. 57–58) mukaan yrittäjyys voidaan nähdä aina uu-

delleen toistuvana prosessina, joka sisältää idean luomisen, omien kykyjen 

arvioinnin ja toimimaan ryhtymisen nyt ja tulevaisuudessa.  Prosessin yti-

messä ovat henkilökohtainen arviointi, suunnittelu, toiminta ja toiminnan uu-

delleensuuntaus, mikä rohkaisee uuden luomiseen ja innovointiin. Yrittäjyy-

teen liittyy myös oletus yrittäjien vastuusta yrityksestään tai siitä, että he ja-

kavat osan yrittäjyyteensä liittyvistä riskeistä ja palkkioista. Yrittäjyyden ko-

konaisprosessin ymmärtämiseksi tarvitaan tarkastelua eri näkökulmista; yrit-

täjän henkilökohtainen perspektiivi, tavat tunnistaa mahdollisuuksia, tavat toi-

mia ja johtaa, sekä mekanismit, joilla he sopeutuvat ja uudelleen suuntaavat 

toimintaa.  

 

Keskeisiä piirteitä yrittäjyyteen liittyen ovat innovatiivisuus, luovuus, usko 

omiin vaikutusmahdollisuuksiin, tavoitehakuisuus, sinnikkyys sekä kyky sie-

tää epävarmuutta. Nämä piirteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: ydinpiir-

teet, tavoiteltavat piirteet ja yrittäjämäiselle käyttäytymiselle vieraat piirteet. 

Piirteet voivat olla sidottuja esimerkiksi aikaan, tai niillä voi olla eri merkitys 

esimerkiksi pienyrityksen näkökulmasta, eri toimialoilla tai erilaisessa kilpai-

luympäristössä. Kiteytyksenä piirreteoreettisesta ajattelusta voidaan todeta, 

että yrittäjällä tulee olla näkijän ja tekijän kykyä. Näkijä tunnistaa asioita ja 

tapahtumia mahdollisuuksina, on visionäärinen ja luova. Tekijä uskoo it-

seensä, luottaa kykyihinsä ja on rohkea, pitkäjänteinen ja tavoitteellinen. 

Kaikkeen vaikuttaa kuitenkin myös ympäristö, tilanteet, itse organisaatio ja 

erilaiset järjestelmät. (Niittykangas 2011 s. 92-93) 
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Edellä kuvattuihin yrittäjien ominaispiirteisiin liitetään myös sellaisia ominai-

suuksia kuten; proaktiivisuus, motivaatio, aloitekyky, halu ottaa riskejä, ana-

lysointi kyky ja vuorovaikutustaidot. (Hedner 2011 s. 2 - 3)  

 

Niittykangas korostaa myös osaamisen ja oppimaan oppimisen merkitystä 

yrittäjyydessä. Hänen mukaansa osa yrittäjiltä vaadittavista taidoista liittyy 

yksilön osaamisen tasoon, osa persoonaan ja tapaan toimia. Hän puhuu yrit-

täjäosaamisesta, joka on enemmän kuin liiketoimintaosaaminen. Osaaminen 

on liiketoiminnassa tarvittavaa pääomaa, ja taloudellisen ja inhimillisen pää-

oman rinnalle on tullut sosiaalinen ja positiivisen psykologian pääomat, joissa 

kehittäminen kohdistuu vahvuuksiin. Mielenkiintoisena Niittykangas pitää 

yrittäjyyden kannalta sosiaalista pääomaa, koska yrittäjyys on ihmisten väli-

seen vuorovaikutukseen perustuva kollektiivinen ilmiö, todeten samalla, että 

sosiaalisen pääoman ydin on luottamus. Niittykangas viittaa sidosryhmäajat-

teluun sekä siihen, että globaali kilpailu pakottaa kumppanuuksien rakenta-

miseen ja toimimiseen klustereissa, samalla kun tarvitaan hyvää yrittäjäil-

mastoa ja suotuisaa yritysympäristöä. (Niittykangas 2011 s. 95 – 99)  

 

4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 

 

4.1 Kvalitatiivinen tutkimus  

 

Tutkimus toteutettiin teoriasidonnaisena kvalitatiivisena eli laadullisena tutki-

muksena. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on usein ih-

misten elämiseen ja kokemuksiin liittyvät merkityksenannot. Sen tarkoituk-

sena on tutkittavan ilmiön ymmärrettäväksi tekeminen sekä narratiivisuus ja 

tutkittavien omien näkökulmien huomioiminen (Järvenpää 2006). Tutkimuk-

sessani haluttiin selvittää mikä on resilienssin merkitys ja miten se ilmenee 

yksinyrittäjän liiketoiminnassa, jolloin keskiössä on yksinyrittäjien henkilökoh-

taiset näkemykset ja ajatukset aihealueesta. Laadullinen tutkimus oli tästä 

syystä luonnollinen valinta tutkimuksen menetelmäksi. 
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Laadullisessa tutkimuksessa aineiston koko herättää kysymyksiä. Tärkeäm-

pää kuin määrä on laadullisessa tutkimuksessa aineiston laatu. Henkilöillä, 

joilta aineistoa kerätään, tulee olla mahdollisimman paljon tietoa ja koke-

musta ilmiöstä, jota ollaan tutkimassa (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 75). Seu-

raavassa luvussa käsittelen aineiston keruuta, haastateltavia sekä haastat-

telun toteutusta tarkemmin.  

 

4.2 Aineiston kerääminen ja haastattelut 

 

Laadullisen tutkimuksen yhteydessä aineistoa voidaan kerätä haastatteluin, 

havainnoin tai valmiista, eri tavoin kuvatusta tai olemassa olevasta materiaa-

lista. Haastattelut voi toteuttaa eri tavoin ja ne voidaan jaotella eri tyyppeihin. 

Yksi käytetyimmistä valintaperusteista perustuu siihen, miten paljon haasta-

teltavalle halutaan antaa liikkumatilaa, ja miten tarkasti kysymykset esitetään 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2012, s. 53). Haastattelut voidaan jakaa 

strukturoituihin eli lomakehaastatteluihin, puolistrukturoituihin teemahaastat-

teluihin, tai strukturoimattomiin eli avoimiin haastatteluihin. (Hirsjärvi & 

Hurme 2001 s. 42-44). 

  

Teemahaastattelu, joka sijoittuu lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun 

välimaastoon, ei etene yksityiskohtaisten ja valmiiksi muotoiltujen kysymys-

ten avulla, vaan haastattelu kohdentuu tiettyihin ennalta suunniteltuihin tee-

moihin. Teemat valikoituvat tutkittavan ilmiön ja siihen liittyvän aiemman tut-

kimuksen pohjalta. Teemat ovat kaikille haastateltaville samoja, mutta niissä 

liikutaan joustavasti ilman tiukkaa järjestystä. (Eskola & Suoranta 1998, s. 86 

– 87) Teemahaastattelussa on Tuomen (2018) mukaan oleellista se, että ei 

kysytä mitä tahansa, vaan haastattelussa pyritään löytämään tutkimuskysy-

myksen kannalta merkityksellisiä vastauksia. Teemat haastatteluihin voidaan 

rakentaa tutkittavasta ilmiöstä aiemmin tiedetyn perusteella silloin kun käyte-

tään teoriaohjaavaa analyysiä (Tuomi 2018, s. 66).  Tutkielmani haastattelun 

teemat valikoituivat tutkimuksen teoriaosuuden kirjallisuuden pohjalta. 
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Tutkimuksen haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, koska haastatte-

lussa haluttiin haastateltavien kertovan ajatuksiaan teemoihin liittyen mah-

dollisimman vapaasti. Teemahaastattelu valikoitui myös siitä syystä, että ha-

luttiin selvittää se, miten haastateltavat omakohtaisesti kokevat ja näkevät 

asiat. Vaikka haastattelu toteutettiin etukäteen valittujen teemojen pohjalta, 

ei kysymysten tarkkaa muotoa oltu, teemahaastattelun mukaisesti, määritelty 

ja kysymysten esitysjärjestys ei välttämättä ollut sama kaikille haastatelluille. 

Teemojen välillä liikuttiin myös joustavasti, riippuen siitä mitä kulloinenkin 

haastateltava teemoihin liittyen toi esiin. (Hirsjärvi & al. 2009, s. 208. Hirsjärvi 

& Hurme 2001, s. 47-48).   

 

Tarvittaessa, haastateltavaa autettiin eteenpäin teemoihin liittyvien avusta-

vien kysymysten avulla ja hänelle saatettiin tehdä haastattelun aikana tar-

kentavia ja syventäviä kysymyksiä annettuihin vastauksiin liittyen. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, s. 66).  Vapaa liikkuminen teemojen välillä ja niiden järjestyk-

sen joustava vaihtelu antoi haastateltaville mahdollisuuden tuoda haastatte-

lussa monipuolisesti esiin aihealueeseen liittyviä näkökulmia, ja halutessaan 

he saattoivat palata jo käsiteltyyn teemaan ja lisätä tai täydentää siihen liitty-

viä ajatuksiaan.  

 

Haastateltavien kanssa oli lisäksi sovittu, että he voivat esittää tarkentavia 

kysymyksiä, ja tuoda teemojen ulkopuolelta heidän mielestään tärkeitä asi-

oita keskusteluun.  Teemoihin liittyvät kysymykset esitettiin kaikille haastatel-

taville, mutta niiden järjestys saattoi vaihtua haastateltavasta riippuen. Eri 

teemojen ympärillä käytetty aika vaihteli myös sen mukaan, miten paljon in-

formaatiota haastateltavat käsillä olevasta teemasta tuottivat. 

 

Tutkimukseni haastattelujen kohderyhmänä olivat yksinyrittäjät. Teen päivä-

työtä yrittäjyyden parissa, joten asiakaskunnastani löytyi potentiaalisia vaih-

toehtoja haastateltaviksi. Tästä ryhmästä rajasin harkinnanvaraisella otan-

nalla kohderyhmän kahdeksaan yksinyrittäjään.     
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Haastateltavat yrittäjät valikoituivat potentiaalisesta haastateltavien joukosta, 

koska he ovat kaikki toimineet jo usean vuoden ajan yksinyrittäjinä, ilman 

säännöllisesti palkattua ulkopuolista työvoimaa. Pitkän kokemuksen takia, 

heillä voitiin olettaa olevan kokemusta erilaisista, yrittäjyyteen ja yritystoimin-

taan liittyvistä muutostilanteista ja niiden vaikutuksesta heihin ja heidän liike-

toimintoihinsa. Näin ollen heiltä voitiin odottaa saatavan käsillä olevaan aihe-

piiriin liittyvää tietoa (Koskinen et al. 2005, s. 273). Haastateltavat työskente-

levät kaikki myös fyysisesti samassa työtilassa, kuitenkin itsenäisesti omissa 

yrityksissään asiantuntijoina. Tämän takia haastattelut oli helppo toteuttaa 

käytännönjärjestelyjen ja käytettävissä olevan ajan puitteissa. Tässä tutki-

muksessa on kuitenkin työtilan yhteisöllisyys ja sen mahdolliset vaikutukset 

rajattu tutkielman ulkopuolelle.   

 

Haastateltavien yrittäjien lähtökohta omalle yrittäjyydelleen, sukupuoli, yrittä-

jänä aloittamisvuosi sekä toimiala on esitetty alla olevassa taulukossa 1. ja 

haastattelujen toteutusajankohta, kesto ja litteroinnin suorittamisajankohta 

on esitetty taulukossa 2. 

 

Haastateltavan numero ja 

lähtökohta yrittäjyyteen 

Sukupuoli Aloittanut 

yrittäjänä 

Toimiala 

1. Oma halu Nainen 1991 Konsultointi 

2. Olosuhteet Nainen 2014  Graafinen suun-

nittelu 

3. Oma halu Mies 2001 Mainonta 

4. Oma halu Mies 2013 Mediatuotanto 

5. Olosuhteet Mies 1994 Graafinen suun-

nittelu 

6. Pakko Nainen 2015 Viestintä 

7. Sattuma Mies 2011 Markkinointi 

8. Oma halu/sattuma Nainen 2003 Konsultointi 
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Taulukko 4. Haastatellut yksinyrittäjät 

 

Haastattelu ajankohta  Haastatte-

lun kesto 

Haastatel-

tava 

Litterointi 

18.09.2019 1:05:39 1 19.09.2019 

20.09.2019 50:55 2  20.09.2019 

23.09.2019 56:15 3 23.09.2019 

24.09.2019 1:01:49 4 25.09.2019 

11.10.2019 57:46 5 12.10.2019 

14.10.2019 1:02:34 6 14.10.2019 

24.10.2019 1:07:48 7 24.10.2019 

25.10.2019 1:14:43 8 26.10.2019 

 

Taulukko 5. Haastattelujen ajankohta ja kesto 

 

Haastateltavat yrittäjät olivat haastattelijalle entuudestaan tuttuja, mikä piti 

huomioida haastatteluja tehtäessä. Positiivista tässä oli, että haastattelut 

saatiin toteutettua hyvin luottamuksellisessa ja rennossa ilmapiirissä, jossa 

haastateltavat avoimesti jakoivat ajatuksiaan ja kokemuksiaan aihealuee-

seen liittyvistä teemoista.  Haastattelijan näkökulmasta oli huomio kuitenkin 

pidettävä myös siinä, etteivät tuttuun yrittäjään liittyvät haastattelijan omat 

asenteet ja uskomukset tai muut tiedot, vaikuttaneet haastattelun kulkuun, 

sisältöön tai kysymysten asetantaan. (Saaranen-Kauppinen et al. 2009, s. 

24) Haastateltavien ikäjakauma oli laaja, ja vaihteli 25-vuotiaasta 60-vuotiaa-

seen. Heidän koulutustaustansa vaihteli opistotason koulutuksesta yliopisto-

tutkintoon. Huomioitavaa on, että tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan haasta-

teltavien ikää, sukupuolta tai koulutustasoa otettu huomioon tutkimuksen tu-

loksia tarkasteltaessa.  
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Haastatteluajankohdat ja paikka sovittiin haastateltavien kanssa suullisesti 

syyskuussa 2019. Samalla sovittiin haastattelujen tallennuksesta, sekä luot-

tamuksellisuuteen, aineiston käyttötarkoitukseen ja säilyttämiseen liittyvistä 

kysymyksistä. Ruusuvuoren ja Tiitulan (2005) mukaan haastattelujen tallen-

taminen on tärkeää, jo aineiston kokoon ja jatkokäsittelyyn liittyen, mutta 

myös siitä syystä, että voidaan jälkikäteen kuuntelemalla löytää tilanteet, 

joissa haastattelija on epähuomiossa keskeyttänyt tai johdatellut haastatelta-

vaa. Haastattelujen tallentaminen mahdollistaa haastattelun aikaiseen vuo-

rovaikutustilanteeseen palaamisen.  Mahdollisuus tallenteen uudelleen kuun-

teluun auttaa myös havaitsemaan erilaisia tarkennuksia, korjauksia tai haas-

tateltavan epäröintejä, joita haastattelutilanteessa mahdollisesti on esiinty-

nyt. (Ruusuvuori J. & Tiitula L. 2005). 

 

Osa haastatelluista toivoi, että heidän vastauksiaan ei pystytä identifioimaan 

heihin, ja kaikki haastateltavat esitetään tutkielmassa ja siihen liittyvässä ai-

neistossa ainoastaan numerona. Haastatteluja sovittaessa haastatteluajaksi 

varattiin alustavasti 1.5 tuntia. Kaikki haastattelut kestivät noin tunnin, ja ko-

konaisaikaa käytettiin haastatteluun ja sen jälkeiseen vapaamuotoiseen, 

haastatteluun kuulumattomaan keskusteluun jokaisen haastateltavan koh-

dalla noin 1.5 tuntia.   

  

Jokainen haastattelu litteroitiin heti haastattelun toteuttamisen jälkeen, ja lit-

teroinnin toteutin itse. Tähän ratkaisuun päädyin, koska litterointi on ensim-

mäinen hyvä vaihe päästä tutustumaan kerättyyn aineistoon kokonaisuu-

tena, ja saada kokonaiskuva sen sisällöstä.  Litterointi tehtiin tarkasti siten, 

että puhekielen piirteet on jätetty litteraattiin. Täytesanat, kuten esimerkiksi 

tota, tavallaan, niinku sekä erilaiset toistot ja äännähdykset on jätetty litteroi-

matta. Litteroidun tekstin sivumäärä on kokonaisuudessaan 84 sivua. Litte-

roinnin jälkeen kävin litteroidun aineiston ja nauhoitteet läpi haastateltava-

kohtaisesti ja samalla haastattelut ja litteroitu teksti numeroitiin toisiaan vas-

taavilla juoksevilla numeroilla. Haastateltavat esitetään jatkossa heidän 

haastatteluaan vastaavalla numerolla.  
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Haastattelu toteutettiin kaikki samassa tilassa Lahdessa, haastateltavien yh-

teisten työtilojen neuvotteluhuoneessa. Tila mahdollisti rauhallisen ja häiriöt-

tömän haastattelun toteuttamisen. Haastattelut nauhoitettiin elektronisella 

tallennuslaitteella sekä tabletilla, jotta voitiin varmistaa nauhoitusten onnistu-

minen mahdollisista teknisistä häiriöistä huolimatta. Litteroitu aineisto ja tal-

lenteet on sovittu hävitettäväksi viimeistään heinäkuussa 2020. Siihen asti 

ne säilytetään tutkimuksen toteuttajan toimesta ulkoisella tallentimella. Seu-

raavassa kappaleessa käydään läpi aineiston analyysi ja tutkimustulokset. 

 

5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Aineiston analyysi 

Laadullisen tutkimuksen analyysi on empiirisen tutkimuksen yhteydessä yk-

sinkertaisia asioita kuten huolellista aineiston lukemista, tekstimateriaalin jä-

sentelyä, sisällön ja rakenteiden erittelyä, jäsentämistä ja pohdintaa. Analyysi 

voi olla sisällön luokittelua aiheiden tai teemojen perusteella, ja sen avulla 

tutkija tiivistää aineiston, tulkitsee sitä, sekä käy vuoropuhelun teorian, empi-

rian ja oman ajattelunsa kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 

s. 73 - 74) Laadullisen analyysin tarkoitus on luoda aineistoon selkeyttä ja 

tuottaa uutta tietoa tutkittavasta aineistosta. Aineisto tiivistetään ja tiivistämi-

sen kautta pyritään kasvattamaan aineiston informaatioarvoa tekemällä ai-

neistosta selkää ja mielekästä (Eskola & Suoranta 1998, s.138). Tämä vaihe 

oli tutkimuksen teossa aikaa vievin ja haasteellisin. Tasapainon säilyttäminen 

aineiston ja teorian, sekä omien ajatusten ja tulkintojen välillä oli ajoittain 

haasteellista.  

 

Teemahaastattelun avulla kerätty aineisto analysoitiin temaattisen analyysin 

keinoin. Temaattisen analyysin avulla voidaan kerättyä aineistoa järjestää ja 

kuvata isompina kokonaisuuksina. Sen avulla voidaan tunnistaa, identifioida 

ja raportoida aineistosta esiin nousevia teemoja.  Temaattinen analyysi on 

toimiva analyysiväline silloin, kun aineistosta halutaan tuoda esiin 
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haastateltujen kokemuksia ja kertomuksia. Analyysi etenee aineistoon tutus-

tumisesta koodauksen kautta alustavien teemojen määrittelyyn, lopullisista 

teemoista päättämiseen ja niiden nimeämiseen ja lopulta teemojen analy-

soinnin kautta raportin kirjoittamiseen. (Braun & Clarke, 2006, s. 87) 

Toteutusvaihe Prosessin kuvaus 

1. Dataan tutustuminen Aineiston litterointi ja lukeminen useaan 

kertaan. Alustavien teemojen kirjaami-

nen. 

2. Alustavien koodien 

luonti 

Mielenkiintoisten asioiden aktiivinen ja 

systemaattinen etsintä koko aineistosta. 

3. Teemojen etsintä Koonti potentiaalisiksi teemoiksi niihin liit-

tyvine aineistoineen 

4. Teemojen arviointi Toimivatko teemat suhteessa alustaviin 

teemoihin ja koko aineistoon. Teemojen 

yhdistely ja temaattisen kartan luonti. 

5. Teemojen valinta ja ni-

meäminen 

Teemojen ja aineiston jatkojalostus ja lo-

pullisten teemojen määrittely ja nimeämi-

nen 

6. Raportin tuottaminen Analyysin tuottaminen ja raportin kirjoitta-

minen sen pohjalta 

  

 

Taulukko 6. Teemaattisen analyysin kulku Braun & Clark (2006) 

 

Huomioitavaa on, että aineistosta etsittävien teemojen tulee sisältää tutki-

muskysymyksen kannalta jotain merkityksellistä, ja analyysissä pyritään esit-

tämään aineistosta teemojen tarkastelun kautta syntynyt vastaus tutkimus-

kysymykseen. Temaattinen analyysi käynnistyy jo aineistoon perehtymisen 

vaiheessa ja aineisto tulee käydä huolellisesti läpi useampaan kertaan. Ai-

neistoon tutustumisen aikana tutkija pyrkii löytämään aineistosta alustavat 
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tutkimuskysymyksen kannalta merkitykselliset sisällöt tai poikkeamat. (Braun 

& Clarke 2006) 

 

Lähtökohtana aineistosta etsittäville teemoille käytin teemahaastattelun run-

gon teemoja.  Aineistoa läpi käydessä pyrin löytämään siitä asioita, joista 

haastateltavat puhuivat, ja toisaalta huomioimaan sen, jätettiinkö jostain pu-

humatta. Samalla oli pidettävä mielessä tutkimuskysymys ja sen kannalta 

oleelliset asiat, joihin vastauksia etsittiin. Aineiston teemoittelu alkoi jo litte-

rointi vaiheessa, ja prosessin aikana hyödynsin sekä litteroitua materiaalia, 

tallenteita, että haastattelujen aikana tekemiäni muistiinpanoja.  Kun teemat 

aineistosta oli tunnistettu, muodostin niiden pohjalta koodiston, jotka merkit-

sin aineistoon värikoodein.  Tässä yhteydessä merkitsin myös jokaisen vas-

taajan omalla värikoodillaan. Tämä helpotti, kun aineistoon joutui palamaan 

tarkentavien näkökulmien löytämiseksi koodeihin liittyen. Koodiin on hyvä liit-

tää aina jotain sen kontekstista, joten pidin tärkeänä, että koodien kohdalla 

pystyin tarkastelemaan vastaajia erillisinä toisistaan. Koodauksen jälkeen ra-

kensin koodeista ryhmiä, joiden pohjalta muodostin lopulliset teemat. Tee-

moittelussa on pyritty etenemään systemaattisesti, aineistosta nousseiden 

teemojen pohjalta syntynyttä käsitekarttaa hyödyntäen, ja aineistoa sitkeästi 

läpikäyden.  

 

Teemoittelun aikana tutkijan oman mielen tyhjentäminen ja irti päästäminen 

ajatuksista teemojen työstön aikana syntyneistä ja alustavasti mahdollisiksi 

teemoiksi valikoituneista teemoista, oli haasteellinen osa-alue.  Jokainen ai-

neiston lukukerta tuntui tuovan jonkin uuden teeman, minkä seurauksena 

joutui pohtimaan jo löydettyjen teemojen pätevyyttä. Lopulliset teemat; muu-

tos, oppiminen, uudistuminen, vuorovaikutus sekä työ esiintyivät kuitenkin 

haastateltavien tuottamassa aineistossa ymmärrettävästi, ja ne ovat mieles-

täni tutkimuskysymyksen kannalta merkityksellisiä. Näitä teemoja tarkastelen 

seuraavassa kappaleessa. 
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5.1.1 Muutos 

 

Resilienssiin liittyy läheisesti se, miten muutos nähdään ja koetaan, sekä se 

miten sen mukanaan tuomiin erilaisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin reagoi-

daan. Samoin se liittyy vahvasti yksinyrittäjän liiketoimintaan ja päätöksiin, 

joita yrittäjä arjessaan joutuu tekemään. Teemana muutos ja siihen liittyvät 

alateemat: muutos väistämättömänä ja jatkuvana, muutos mahdollisuutena 

ja muutos uhkana, sekä näihin liittyvät näkemykset ja kokemukset tulivat vah-

vasti esiin kaikkien haastateltavien pohdinnoissa ja kokemuksissa, joita he 

haastattelun aikana avasivat. Käsittelen seuraavaksi muutokseen liittyvät 

alateemat ja lopuksi kiteytän muutos teemaan liittyvät, aineistosta tekemäni 

tulkinnat. 

 

Muutos nähdään väistämättömänä ja koko ajan tapahtuvana liikkeenä sekä 

toimintaympäristössä, yrittäjän liiketoiminnassa, että yrittäjässä itsessään 

asenteiden ja toiminnan tasolla, yrityksen arjessa. Toimintaympäristön muu-

tos koetaan nopeana, joskus kaoottisenakin ilmiönä, johon ei pystytä vaikut-

tamaan mutta jossa voidaan kuitenkin toimia aktiivisena toimijana. Muutos 

nähdään siis hyväksyttävänä asiana ja siihen pyritään sopeutumaan, mutta 

niin, että muutoksessa mukana pysymiseen vaikutetaan omilla valinnoilla ja 

toiminnalla.   

 

” Mun mielestä on ihan selvää, että me ollaan jatkuvasti sellasessa turbu-

lenssissa. Me ollaan kuin aallokossa ja sä joko surffaat tai et surffaa. Jos sä 

jäät paikalles, niin siellähän sä heijaat aaltojen viemänä. En mä jotenkin ajat-

tele ollenkaan, että sellanen on vaihtoehto, että on nyt joku muutos, ja kun 

tää on ohi, niin sit tää on ohi tää muuttuminen” (Haastateltava 1) 

 

Toimintaympäristön muutosten katsotaan olevan yllätyksellisiä ja vaikeasti 

ennakoitavia. Tässä yhteydessä tulee esiin myös se, että haastateltavat eivät 

pääsääntöisesti näe merkitykselliseksi toimintaympäristön ja tulevaisuuden 

ennakointia. Sen katsotaan olevan kiireellisessä arjessa turhaa ajankäyttöä, 

koska sitä mitä tulevaisuus mahdollisesti tuo tullessaan ei voi ennakoida.  
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” Totta kai maailma muuttuu. Me ei vaan voida sille yksinkertaisesti yhtään 

mitään. Me ei myöskään tiedetä mihin se vie” (Haastateltava 2) 

 

” En mä näe, että kellään on siihen aikaa eikä resursseja, eikä mahdollisuuk-

sia, eikä kukaan kuitenkaan omaa selvänäkijän taitoja, että mihin tää kaikki 

tulee viemään. Se tulee mitä tulee ja sitten mennään sen mukaan. Nopeeta 

reagointia sen mukaan sitten” (Haastateltava 5) 

 

Omaan yritystoimintaan, yrittäjien mielestä suoraan liittyvä muutos liitetään 

haastatteluissa oman alan teknologioiden voimakkaaseen ja nopeaan kehit-

tymiseen, sekä asiakkaiden toimintatapojen muutokseen. Esiin nostetaan 

myös oman toimialan sisällä tapahtuvat muutokset, jotka osin johtuvat alasta 

ja osin laajemmasta toimintaympäristön taholta tulevasta muutoksesta. Tästä 

haastateltavat mainitsevat esimerkkeinä lakeihin ja ympäristönsuojeluun liit-

tyviä asioita, jotka vaikuttavat sitten esimerkiksi teknologioihin, joita otetaan 

käyttöön.  

 

Mielenkiintoista tässä on se, että haastateltavat näkevät tähän liittyen, että 

vaikka omaan alaan ja teknologioihin liittyvää kehitystä seurataankin, ja siitä 

ollaan kiinnostuneita, heillä ei välttämättä ole aikomusta tai halua ottaa vii-

meisintä, toimialan tai teknologian ”hypetystä” käyttöön, tai osaksi omaa lii-

ketoimintaa. Haastateltavat näyttävät tiedostavan uusien teknologioiden 

merkityksen ja sen, että ne mahdollistavan asioita, jotka aikaisemmin eivät 

olisi olleet mahdollisia. Samalla kuitenkin vaikuttaa aineiston pohjalta siltä, 

että vanhoista hyväksi havaituista toimintamalleista ja työkaluista halutaan 

pitää kiinni. Koetaan, että pitäytyminen vanhassa voi toisaalta olla kilpailuetu 

ja erottautumistekijä, josta ei kannata luopua silloinkaan, kun isommat kilpai-

lijat ottavat käyttöön uusinta teknologiaa tai ismejä. Kilpailuedun nähdään ra-

kentuvan enemmän pienuudesta, luotettavuudesta ja ketteryydestä sekä va-

kaista asiakassuhteista kuin viimeisimmästä teknologiasta.  
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Myös resurssien koetaan olevan rajalliset, ja uusien asioiden haltuun oton 

ajatellaan tarkoittavan resurssienkin näkökulmasta väistämättä myös van-

hasta luopumista ja ehkä jonkun liiketoiminnan kannalta merkityksellisen me-

nettämistä. Kaikkeen ei aika riitä, on tehtävä valintoja. Muutosten vaikutusta 

ja tarpeellisuutta oman liiketoiminnan näkökulmasta halutaan pohtia tarkoin 

ennen kuin päätöksiä paikasta kehityksen kärjessä, tai vaikka uusista tekno-

logioista tehdään. Rutiinit tuovat turvaa ja pysyvyyttä muuttuvassa maail-

massa.  

 

 ” Jos ajattelee, että sul on sata prosenttia saatavilla, niin sä voisit vaan tarvita 

sitä kahtakymmentä sieltä. Käyttää sitä ja olla täysin tyytyväinen” (Haastatel-

tava 4) 

 

Toimialan tai teknologian uudistusten ei myöskään nähdä välttämättä uudis-

tavan liiketoiminnan ydintä. Sen nähdään ainoastaan muokkaavan tapaa toi-

mia. Samoin kuin rutiinit, perusasioiden pysyvyys näyttää tuovan muutoksen 

keskelle rauhaa ja levollisuutta.   

 

” Mutta, en mä toisaalta usko, että sen liiketoiminnan muutos, vaikka ympä-

rillä muuttuis niin se kuitenkin tavallaan, että tuotteella on nimi ja tuotteella 

on teksti, ja tuotteella on speksit ja sillä on hinta ja sit se pitää saaha markki-

nointiviestintään jonnekin jollain tapaa, niin se on sitä samaa” (Haastateltava 

6) 

 

Toinen keskeinen, esiin nouseva alateema muutokseen liittyen on muutos 

dilemmana. Muutos nähdään positiivisena mahdollisuutena, mutta saman ai-

kaisesti, eri näkökulmasta tarkasteltuna se voi olla uhka.  Haastateltavat nä-

kevät muutoksen pääosin mahdollisuutena kehittymiselle, joko vapaaehtoi-

sesti tai muutoksen pakottamana, mutta tällöinkin siihen epävarmuuden val-

litessa liittyy varjopuolia, joita tarkastelen seuraavaksi.  

 

Uhkana muutos koetaan kahta kautta. Ensiksi nähdään, että muutos on niin 

nopeaa, että osa muutoksista tulee eteen todella yllättäen. Sen vaikutuspiiriin 
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joudutaan ilman että ehditään reakoimaan tai ehditään hyödyntämään se 

omassa liiketoiminnassa. Tulevaisuuteen varautumiseen liittyy aina myös 

strateginen suunnittelu ja valmius strategioiden päivittämiseen tarvittaessa. 

Vain osa haastatelluista yrittäjistä tekee järjestelmällistä, ja säännöllistä stra-

tegista suunnittelua. Osa tekee sitä sykäyksittäin, ja osa ei juuri lainkaan 

koska aika ei riitä siihen, tai sen katsotaan olevan turhaa touhua.  Haastatel-

tavat, viittaavat tässä yhteydessä strategiseen ketteryyteen erityisesti koh-

dattaessa vaikeuksia. Ne haastatelluista, jotka tekevät strategiatyötä koke-

vat, että he pystyvät nopeasti muokkaamaan strategioitaan ja vaihtamaan 

suuntaa. Ne, jotka strategia työtä eivät tee kokevat olevansa ketteriä, koska 

ei heillä ei ole kiveen hakattua strategiaa ja suuntaa voidaan vaihtaa len-

nosta. 

 

Toinen uhka liitetään teknologioiden kehittymiseen. Teknologisen kehityksen 

nähdään mahdollistavan sen, että liiketoimintaan tarvittava teknologia halpe-

nee ja yleistyy, jolloin tämän päivän asiakkaasta voi tulla huomisen palvelu-

tuottaja, joka tuottaa itse tarvitsemansa palvelun. Tämä toisaalta voi pakottaa 

yrittäjän miettimään palvelujaan kokonaisvaltaisesti uudelleen, jotta löyde-

tään se lisäarvo, jolla vaikutetaan asiakkaan päätökseen tuottaako palvelun 

itse, vai ostaako sen. Haastateltavien optimismi ja positiivinen näkökulma 

asioihin tulee esiin myös tässä. Haasteelliseenkin asiaan löydetään positiivi-

nen näkökulma.  

 

Muutos nähdään positiivisena ja tarpeellisena, mutta kolikolla on kuitenkin 

myös kääntöpuolensa. Koska olemassa olevalla ja rutiinin omaisella on oma 

merkityksensä pysyvyyden ja vakauden tuojina turbulenssiin maailmaan, voi 

pelko näiden menettämisestä tehdä siitä uhan. Arki on muutosta ja haasta-

teltujen mukaan selviämistä isommista ja pienemmistä haasteista. Aineiston 

mukaan näihin haasteisiin suhtaudutaan kuitenkin levollisesti. Muutoksessa 

ja arjessa voi pärjätä hyväksymällä ne ja pyrkimällä säilyttämään toimijuu-

tensa niiden ” aalloilla surffatessa ”. Ei saa jäädä jumiin, vaan mennään 

eteenpäin.  
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5.1.2 Oppiminen 

 

” Oppiminen on aivan välttämätöntä. Jos en oppisi, niin en toimisi yrittäjänä. 

Jos mun oppiminen loppus tähän, niin näillä eväin mä en pärjäis kovin pit-

kään tässä hommassa. Se on jatkuvaa oppimista” (Haastateltava 4) 

 

Oppiminen ja sen merkitys kyvylle selvitä eteen tulevista haasteista tulee 

esiin aineistosta selkeästi. Oppimiseen liittyvät tekijät tässä aineistossa, yk-

sinyrittäjän resilienssin näkökulmasta, liittyvät haastateltujen asenteisiin ja ta-

paan toimia, sekä kykyynsä ja rohkeuteensa hyödyntää aikaisempia koke-

muksiaan. Aineistossa korostuu kokeilunhalu, uteliaisuus ja tekemällä oppi-

minen. Nämä voidaan vahvasti liittää pärjäämiseen epävarmoinakin aikoina 

ja siihen miten uusista eteen tulevista haasteista voidaan selvitä helpommin, 

tai miten voidaan löytää uusia innovatiivisia ratkaisuvaihtoehtoja asioihin.  

 

Kokeilun halu liittyy omaan persoonaan.  Uusista asioista ollaan kiinnostu-

neita, ja niihin suhtaudutaan positiivisella uteliaisuudella.  Taustalla myös aja-

tus siitä, että tekevälle sattuu virheitä, eikä niitä kannata pelätä, vaan niistä 

tulee ottaa opiksi. Tätä tukee oppimismyönteinen asenne ja luottamus siihen, 

että asioille löytyy kyllä etsittäessä yksi tai useampi ratkaisu, kunhan sitä vain 

etsii.    

 

” Se on mun persoonallisuuden rakenteessa sisään rakennettuna, että mua 

kiinnostaa kaikki uus. Mä menen tekemään asioita ennenku mä osaan niitä” 

(Haastateltava 1) 

 

” Mä taas palaan siihen, että mä haluun välillä ohjata ihan johonki semmo-

seen paikkaan, että mä en tiedä mitä siellä on edessä. Mä olen aina pitänyt 

sitä semmosena hyvänä asiana.” (Haastateltava 5) 

 

Oppiminen liittyy myös oman minä pystyvyyden vahvistumiseen, sekä siihen 

että omien asioihin vaikuttamisen mahdollisuuksien koetaan vahvistuvan. 
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Kokemus yhdessä jatkuvan oppimisen kanssa tuo rohkeutta ja luottamusta 

siihen, että pystyy tekemään oikeita ratkaisuja ja päätöksiä puutteellisenkin 

tiedon valossa. Kokemus ja uusiin asioihin positiivisesti suhtautuva mieli tuo 

myös työkalupakkiin paljon työkaluja haasteiden ja ongelmien kohtaamiseen. 

Silloin ” kompostissa on kaikkee sikana”, kuten yksi haastateltavista totesi. 

 

Vaikka haastateltavat kertovat hakevansa uutta tietoa ja osaamista myös 

opiskelemalla korostuu aineistossa vahvasti tekemällä oppiminen. Kääritään 

hihat ja ryhdytään tekemään. Tähän liittyy usko ja luottamus omiin kykyihin 

ja näkemys siitä, että asioihin pystyy vaikuttamaan omalla toiminnalla ja te-

kemisellä.  

 

5.1.3 Uudistuminen 

 

Yksinyrittäjän liiketoimintaan heijastuu vahvasti yrittäjän tapa ajatella ja tapa 

toimia. Se mitä yritystoiminnassa tapahtuu ja tehdään, heijastaa yrittäjän aja-

tus ja arvomaailmaa, sekä hänen näkemyksiään yritystoiminnastaan. Myös 

uudistuminen lähtee ajatusten ja asenteiden muutoksesta. Pelkkä oppiminen 

ei riitä uudistumiseen. Tarvitaan lisäksi motivaatiota, joka rakentuu merkityk-

sen tunteesta ja siitä, että voi tekemisellään tuottaa hyötyä muille ja itselle. 

Tarvitaan myös oivallus siitä, miten opittua voi hyödyntää omassa liiketoimin-

nassa. Tämäkään ei kuitenkaan riitä, tarvitaan myös toimeenpanon taitoa ja 

halua siihen.  

 

Edellä kuvattu näkyy aineistossa hyvin. Haastateltavat näkevät uudistumisen 

lähtevän vahvasti positiivisesta ajattelusta ja siitä, että täytyy olla oma sisäi-

nen ”palo” uudistumiseen. Kun nämä löydetään, löytyy myös tekemisen taito 

ja resurssit tekemiseen.  

 

” Siihen tarvitaan, et on jonkin moinen palo siihen tekemiseen, on se sit mitä 

ikinä. Jos ei sitä oo, niin voi olla aika vaikee lähtee uudistaa, jos ei oo halua 

uudistua, tai ei oo halua lähtee tekee sitä mikä uudistaa. Jos aihe on 
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innostava, niin kyllä siitä sitten tulee halu, ja sitten sitä aikaakin yllättäen löy-

tyy, vaikkei sitä oliskaan” (Haastateltava 7) 

 

Uudistuminen liitetään myös intuitioon ja kykyyn sietää epävarmuutta. Yrit-

täjä on usein uusien asioiden ja ajatusten edessä noviisi, vaikka kokemusta 

yrittäjyydestä ja omalta alalta olisi vuosia. Kaikki uusi sisältää paljon epävar-

muutta ja asioita, joihin ei löydy helposti vastauksia. Uudistumisen prosessia 

tarkasteltaessa käynnissä on noviisin ja mestarin välinen vuoropuhelu ja ar-

gumentointi eduista ja haitoista, joiden pohjalta tehdään päätökset uudistu-

miseen liittyen, silloinkin kun se koskee yritystoiminnan kehittämistä strategi-

sella tai operatiivisella tasolla. On siedettävä epävarmuutta ja sitä että ei 

tiedä. 

 

Kuten muutos teeman yhteydessä käy ilmi, yritystoiminnan uudistuminen ja 

palveluiden ja toimintamallien kehittäminen ymmärretään tärkeäksi, ellei jopa 

välttämättömäksi, mutta samalla halutaan säilyttää tuttu ja turvallinen pe-

rusta, vanha ydinliiketoiminta, jolle kilpailuetu rakennetaan ja joka tarjoaa ole-

massa oleville asiakkaille tietynlaista vakautta. Uudistumisen ja pysyvyyden, 

joustavuuden ja rutiinien välille on löydettävä tasapaino.  

 

Edellä käsitellyt teemat, oppiminen ja uudistuminen, voidaan aineiston poh-

jalta liittää myös eteenpäin menoon ja paremmaksi tai, erään haastateltavan 

sanoja lainaten, valmiimmaksi tulemiseen. Herkkyys ympäristössä tapahtu-

ville asioille, tehtyjen virheiden näkeminen mahdollisuutena kehittymiselle ja 

niistä oppiminen, sekä itsensä kehittäminen ovat osa sitä pohjaa, jolle voi-

daan rakentaa valmius kohdata seuraavat haasteet, oppia ja mennä eteen-

päin entistä vahvempana.   

 

Aineistosta löytyy myös yhteinen ajatus siitä, että uudet asiat, haasteet tai 

vaikeudet nähdään ratkaistavissa olevina asioina. Niihin ei välttämättä vielä 

ole vastausta, mutta vastaus on löydettävissä. Tarvitsee vain pysähtyä ja tar-

kastella mitä vaihtoehtoja ongelman ratkaisuun on tarjolla. Asioiden edessä 
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ei pidä panikoida, koska ne järjestyvät aloittamalla ja tekemällä. Eräs haas-

tateltavista kuvasi asian resilienssin näkökulmasta: 

 

” Sanotaan et ok, ja sitte mietitään miten se tehdään. Jos resilienssistä pu-

hutaan kimpoamisena, niin mä kimpoan eteenpäin …niinku pallo. Semmo-

nenhan siihen resilienssiin liittyy, et voi mennä lyttyyn ja taas…” (Haastatel-

tava 1) 

 

 

5.1.4 Vuorovaikutus 

 

Jos vuorovaikutus eri tasoilla ja tasojen välillä on tärkeää kaikissa organisaa-

tioissa, on se elin tärkeää myös yksinyrittäjälle. Aineistossa esiin tuleva vuo-

rovaikutus liittyy asiakkaisiin, vertaisiin, yhteistyökumppaneihin ja verkostoi-

hin sekä tämän vuorovaikutuksen hyödyntämiseen liiketoiminnan kehittämi-

sessä, sekä oman yrittäjyyden ja siinä jaksamisen tukemisessa. Vuorovaiku-

tus näiden eri tahojen kanssa nähdään elinehtona.  

 

Samalla aineiston pohjalta voidaan mielestäni kuitenkin tehdä tulkinta, että 

tämä vuorovaikutus ja sen tarve on myös aikaan ja tilanteisiin tai asioihin 

sidonnaista.  Vuorovaikutustilanteiden tiheys ja laajuus myös vaihtelee haas-

tateltujen välillä, vaikka he kuvaavat vuorovaikutuksen erittäin merkityksel-

liseksi itselleen ja liiketoiminnalleen. Esimerkkinä vaikka verkostoissa tapah-

tuva vuorovaikutus. Osa haastatelluista kokee tämän tärkeimmäksi vuorovai-

kutusareenaksi, ja kertovat käyttäneensä valtavasti aikaa ja vaivaa näiden 

verkostojen rakentamiseen. Osa taas näkee, että verkostot voidaan jättää 

omaan arvoonsa, niihin kuuluminen ei ole itseisarvo pärjäämiselle tai jaksa-

miselle, eikä niihin kannata panostaa aikaa eikä vaivaa, vaan niissä ollaan, 

jos kohdalle sattuu. Heille verkostoja tärkeämpiä ovat yhteistyökumppanit, 

yksittäiset luottopelaajat, joiden kanssa tehdään arjessa tiivistä yhteistyötä. 

Heidän kanssaan jaetaan yhteiset tavoitteet ja päämäärät ja käydään kes-

kustelut toiminnan kehittämisestä. 
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Verkostojen osalta haastatelluilla on sekä ammatillisia, että ei ammatillisia 

verkostoja.  Haastatellut kuvaavat yrittäjyyteen, omaan toimialaansa tai liike-

toimintaansa liittyvän ammatillisen vuorovaikutuksen olevan sekä ajatusten 

vaihtoa, sparrausta että mentorointia, ja toisaalta myös puhdasta yhteistyö-

hön liittyvää vuorovaikutusta.  

 

Ei ammatillisten verkostojen merkityksen voidaan aineiston pohjalta nähdä 

perustuvan tärkeisiin, luottamuksellisiin ja merkityksellisiin ihmissuhteisiin. 

Tässä verkostossa voidaan jakaa, ja saada tukea sellaisissa asioissa, jotka 

eivät varsinaisesti liity yrittäjyyteen, mutta jotka ovat tarkeitä oman itsetunte-

muksen lisääntymisen näkökulmasta, ja oman yrittäjyyden asettamisesta oi-

keaan perspektiiviin muuhun maailmaan nähden. Näissä verkostoissa tapah-

tuvan vuorovaikutuksen kautta voidaan saada sitä sosiaalista tukea, joka aut-

taa yksilöä sopeutumaan ja kohtaamaan vastoinkäymisiä.  

 

Vuorovaikutus vertaisen, toisen yksinyrittäjän kanssa, yhdistää ammatillisen 

ja ei ammatillisen vuorovaikutuksen. Vertaisen kanssa voidaan vaihtaa aja-

tuksia sekä itseen ihmisenä, että liiketoimintaan liittyen. Yksinyrittäjää ym-

märtää parhaiten toinen yksinyrittäjä. 

 

” Ehdottomasti yksi tärkeimpiä juttuja, mitä yrittäjyydessä on, on ne muut yrit-

täjät ja se, että sulla on hyvä verkosto siinä” (Haastateltava 8) 

 

Osa haastateltavista hyödyntää myös tarjolla olevia ulkopuolisia mentoreita, 

kuten esimerkiksi yrityskummia ja on nähnyt tämän vuorovaikutuksen toimi-

vaksi tavaksi saada uutta näkökulmaa omaan yrittäjyyteensä ja liiketoimin-

taansa. Osa on suunnitellut yrityskummin hyödyntämistä.  

 

5.1.5 Työ 

 

Viimeinen aineistosta esiin nouseva ja seuraavaksi käsiteltävä teema on työ. 

Tässä yhteydessä käsitellään sitä, miten haastatellut yrittäjät ovat 
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valitsemalleen työuralle päätyneet, minkälaisin eväin he ovat uravalintansa 

tehneet sekä miten he kokevat työnsä nyt. 

 

Yrittäjyyttä on monen laista, ja yrittäjiksi päädytään montaa kautta. Näin on 

myös haastateltujen yrittäjien kanssa. Osa heistä on päätynyt yrittäjiksi suo-

raan palkkatyöstä vapaaehtoisesti, osa palkkatyöstä sivutoimisen yrittäjyy-

den kautta päätoimiseksi yrittäjäksi ja osa olosuhteiden pakosta. Kaikkia 

heitä yhdistää yrittäjäksi ryhtymisessä kuitenkin usko omiin kykyihin ja pär-

jäämiseen, sekä näkemys siitä että omalla tekemisellä voi vaikuttaa asioihin. 

Tähän liittyen he jakavat myös näkemyksen siitä, että voimavarat kannattaa 

keskittää asioihin, joihin voi vaikuttaa, ja unohtaa ne, joihin ei voi. 

 

Yrittäjyyteen liitettävän resilienssin näkökulmasta katsotaan olevan merki-

tystä sillä, onko lapsuudessa ollut esimerkiksi lähipiirissä yrittäjyyttä, onko 

yrittäjyyteen kannustettu ja tuettu ja ovatko kokemukset yrittäjyydestä olleet 

positiivisia. Haastatelluilla taustat eivät ole yhteneväisiä tästä näkökulmasta. 

Yksi haastatelluista tulee yrittäjätaustaisesta perheestä, jossa yrittäjyydestä 

on muodostunut positiivinen mielikuva, ja jossa omatoimisuuteen ja yrittäjä-

mäiseen käyttäytymiseen on ohjattu tai kannustettu. Yksi puolestaan tulee 

yrittäjätaustaisesta perheestä, jossa yrittäjyys on kuitenkin ollut haasteellista 

ja lopputulokseltaan ei toivottua. Neljällä ei ole lapsuudesta minkäänlaista 

liittymäpintaa yrittäjyyteen ja yhdellä perhepiirissä yrittäjyys on jopa nähty ne-

gatiivisena asiana. Jälkimmäisissäkin on kuitenkin ohjattu ja edellytetty kan-

tamaan vastuu omista tekemisistä ja painotettu omatoimisuuden, ahkeruu-

den ja työnteon merkitystä. Seuraavaksi tarkastelen sitä, miten näistä lähtö-

kohdista ponnistanut yrittäjä kokee yrittäjyytensä haastattelun ajankohtana.  

 

Yrittäjyyteen liitetään yleensä vapaus tehdä mitä haluaa, mahdollisuus olla 

oman itsensä herra, ja mahdollisuus vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa 

omalla tekemisellään. Etuna on myös se, että yrittäjä voi hyödyntää koko po-

tentiaaliaan työssään ja voi tehdä asioita, joihin tuntee intohimoa. Hän voi siis 

päättää mitä tekee, missä tekee ja miten tekee. Osa näistä yrittäjyyteen liitet-

tävistä ajatuksista on kuitenkin näennäisiä. Usein asiakkaat, 
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yhteistyökumppanit ja toimintaympäristö vaikuttavat siihen mitä yrittäjä tekee, 

milloin ja miten. Yrittäjä ei pysty pelkästään keskittymään intohimoihinsa, 

vaan yrittäjyys sisältää myös ”ei niin mukavia” tehtäviä, jotka kuitenkin on 

pakko hoitaa.  

 

Haastatellut yrittäjät näkevät yrittäjyydessään myös yllä kuvattuja piirteitä. He 

kertovat yrittäjyytensä olevan ennemminkin elämäntapa kuin työ. Elämän ta-

pana se nähdään oman persoonan ja omien asenteiden kautta.  Peräänan-

tamattomuus, sitkeys ja sinnikkyys, mahdollisuuksien näkeminen, terve ris-

kinottokyky ja vapaus liittyvät heidänkin käsityksiinsä yrittäjyydestään. Sa-

moin työn merkityksellisyyden ja arvostuksen kokemus. Tämä ei kuitenkaan 

aineiston pohjalta tarkoita sitä, että yrittäjyys olisi jollain tavoin mystifioitavaa 

tai ihmeellistä. Se on haastateltujen mukaan normaalia työtä, ja sen tilalle 

voidaan hyvin ajatella jotain muuta tapaa hankkia elanto, mikäli yrittäjyys ei 

jostain syystä enää kannattaisi. Yrittäjyys ei ole itseisarvo, se on tapa tehdä 

työtä. 

 

” Kuitenkin, vaikka tää on elämäntapa, tää on mulle sinällään työtä, tällä mä 

elän. Ihan samalla lailla pitää mun kuitenkin suhtautua tähän. Jos nää työt 

loppus, niin sit pitää tehä jotain muuta” (Haastateltava 5) 

 

” Se on elämäntapa, jolla hankitaan elanto. Koska mä voisin mennä palkalli-

siin töihin ja saada sen elannon, mutta toki siihen liittyy jotain sellasta mitä 

haluaa kokea” (Haastateltava 7) 

 

Erilaisista taustoista huolimatta yksinyrittäjyys voidaan siis nähdä hyvinkin 

samanlaisena. Työnä, jota tekevät omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan 

erilaiset yksinyrittäjät. Erilaisuudestaan huolimatta, heillä on paljon yhteistä. 

Jo edellä mainittujen yhteisten tekijöiden lisäksi aineistosta nousi yhteisenä 

tekijänä esiin terve optimismi ja positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen 

sekä yleensäkin positiivinen suhtautuminen elämään.    
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tässä luvussa esitetään yhteenveto tutkimuksen tuloksista sekä tarkastel-

laan tutkimuksen kontribuutiota ja pohditaan tulosten merkitystä aikaisemmin 

tehtyihin tutkimuksiin peilaten.  

 

6.1 Yhteenveto   

 

Tutkimuksessa syvennyttiin yksinyrittäjän resilienssiin. Tutkimuksen tavoit-

teena oli selvittää sitä, mikä on resilienssin merkitys ja miten se ilmenee yk-

sinyrittäjän liiketoiminnassa. Kiinnostavaksi tutkimuksen teki se, että re-

silienssiä ei ole aikaisemmin tutkittu puhtaasti yksinyrittäjyyden kontekstissa. 

Yrittäjyyteen liitetyssä resilienssi tutkimuksessa (Hedner & al. 2011, Bullough 

& al. 2017 ja Ayala & Manzano, 2014) tutkimus on koskenut yrittäjyyttä ja 

yrityksiä yleisesti. Yrittäjä, yrittäjyys ja resilienssi käsitteiden yleistäminen on 

myös esitetty kritiikkinä (Fisher, 2016; Korber & McNaughton, 2017) yrittäjyy-

teen liitetylle resilienssin tutkimukselle.  Kuten kappaleessa 1.3.2 on todettu 

yksinyrittäjät ovat merkittävä ryhmä suomalaisessa yrittäjyyskentässä ja tätä 

kautta juuri heidän resilienssiinsä liittyvien asioiden ymmärtäminen on tar-

peellista, jotta voidaan parantaa heidän toimintaedellytyksiään ja muutosval-

miuttaan.  

 

Vastaamalla tutkimuskysymyksiin, tutkimukseni tuo suomalaisen yksinyrittä-

jyyden näkökulman yrittäjyyteen liitettyyn resilienssi tutkimukseen, ja näin 

omalta pieneltä osaltaan paikkaa esitettyä tutkimusaukkoa. Samalla se avaa 

sitä, mistä yksinyrittäjän resilienssi koostuu ja miten se ilmenee hänen liike-

toiminnassaan. Teoriaosiossa esitettyihin yksilön ja organisaatio resilienssin 

aikaisempiin tutkimuksiin löytyi tutkimuksessa yhteneväisyyksiä, joita käyn 

johtopäätökset luvussa tarkemmin läpi, mutta mitään uutta annettavaa näihin 

ei tutkimuksessani ole. Vastaukset tutkimuskysymyksiin on esitetty alla kysy-

myskohtaisesti. 
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Päätutkimuskysymys:  

 

Mikä on resilienssin merkitys ja miten se ilmenee yksinyrittäjän liiketoimin-

nassa? 

 

Resilienssin merkitys yksinyrittäjälle on suuri, koska se vaikuttaa yksinyrittä-

jän kykyyn tehdä liiketoimintansa kannalta tarpeellisia ratkaisuja vaikeissakin 

tilanteissa. Se vaikuttaa myös kykyyn uudistaa liiketoimintaa menettämättä 

olemassa olevia vahvuuksia ja kilpailuetua. Yksinyrittäjän resilienssi ilmenee 

tasapainona vakauden ja uudistumiskyvyn välillä. Se ilmenee työn kokemi-

sena mielekkääksi ja merkitykselliseksi sekä arvostuksen tunteena.  Näiden 

kautta se tukee yksinyrittäjän hyvinvointia ja hyvinvointi puolestaan tukee hä-

nen kukoistustaan yksilönä, mikä vahvistaa hänen mahdollisuuksiaan selvitä 

liiketoimintaansa kohtaavista haasteista vahvempana kuin aikaisemmin. Yk-

sinyrittäjän resilienssi synnyttää positiivisen kehän. 

 

Alatutkimuskysymys 1: Mistä asioista yksinyrittäjän resilienssi muodostuu ja 

kuinka se vaikuttaa liiketoimintaan? 

 

Yksinyrittäjän resilienssin taustalla ovat merkitykselliset ihmissuhteet ja vuo-

rovaikutus heidän kanssaan. Siihen liittyvät myös yksinyrittäjän henkilökoh-

taiset ominaisuudet, sekä työhön liittyvät asenteet.  Yksinyrittäjän resiliens-

siin kuuluvat myös oppiminen ja uudistuminen ja se auttaa yrittäjää uudista-

maan liiketoimintaansa menettämättä olemassa olevaa kilpailuetuaan. Yk-

sinyrittäjän resilienssi auttaa muutoksen näkemisessä mahdollisuutena, ja 

silloinkin kun se on uhka, siitä löydetään positiivinen puoli.    Se auttaa myös 

kohtaamaan muutoksen, sopeutumaan siihen ja selviämään sekä siirtymään 

eteenpäin.  

 

Alatutkimuskysymys 2: Mitkä asiat ovat tärkeitä resilienssin näkökulmasta? 

 

Resilienssin näkökulmasta tärkeitä asioita ovat merkitykselliset ihmissuhteet 

ja vuorovaikutus heidän kanssaan. Uteliaisuus, optimistisuus, sinnikkyys ja 
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minäpystyvyys, sekä virheitä pelkäämätön asenne, terve riskinottokyky ja 

ketterä kokeileminen ja positiivinen asenne elämään.  Tärkeää on uudistumi-

sen ja vakauden välinen tasapaino, sekä oppiminen. Kokonaisuutena re-

silienssin näkökulmasta ovat tärkeitä teemoinakin esiin tulleet: muutos, oppi-

minen, uudistuminen, vuorovaikutus ja työ sekä yrittäjän suhde siihen. 

 

Tutkimuksen teoreettinen tausta perustuu yksilöön (mm. Keegan 2015, Lut-

hanss & Youssef 2017), yrittäjyyteen (mm. Duchek 2017) ja organisaatioihin 

(mm. Lengnick-Hall & al. 2011) liitetyn resilienssin aikaisempaan tutkimuk-

seen, sekä aikaisempaan tutkimukseen resilienssistä sopeutumisen ja muu-

toksen, sekä eteenpäin kimpoamisen prosessina haasteita kohdattaessa 

(Lengnick-Hall & al. 2011). Näissä aikaisemmissa tutkimuksissa resilienssi 

on esiintynyt muun muassa ominaisuutena, kykynä tai prosessina, tai näiden 

yhdistelminä. Tutkimusaukon ja tämän tutkimuksen näkökulmasta aikaisem-

mista tutkimuksista merkityksellisin on Duchek et al. (2017) tutkimus yrittäjä-

mäisestä resilienssistä.  

 

Duchek & al. (2017) kiteyttävät yrittäjyyteen liittyvän resilienssin tilannesidon-

naisiin, yksilöllisiin ja prosessiin liittyviin tekijöihin, sekä niiden väliseen vuo-

rovaikutukseen. Tilannetekijät kuten tuki ja vapaus vaikuttavat positiivisesti 

yksilöllisiin tekijöihin kuten taitoihin, kykyihin ja käsitykseen itsestään. Nämä 

puolestaan vaikuttavat kykyyn sietää stressiä ja vastoinkäymisiä, sekä vai-

kuttavat työhön liittyviin asenteisiin ja käyttäytymiseen. Tämän seurauksena 

yrittäjille kehittyy varhain yrittäjämäinen ajattelutapa.  Vanhemmilta saatu, 

yrittäjyyteen liittyvä esimerkki ja oppiminen heidän menestyksestään ja epä-

onnistumisistaan yrittäjinä kehittävät heidän yrittäjyyteensä liittyviä taitoja. 

Merkittävä tekijä on myös yrittäjien oppiminen omista kokemuksistaan, sekä 

positiivisista että negatiivisista. Aikaisemmalla kokemuksella yrittäjyydestä 

on puolestaan merkitystä tulevaisuuden mahdollisuuksien tunnistamisessa. 

Duchek (2017) toteaa lisäksi, että resilienssiin tarvitaan myös haasteellisia 

tilanteita, joista voidaan oppia sekä tukea, jonka avulla pystytään pääsemään 
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yli kriiseistä.  Lisäksi yrittäjämäisillä asenteilla ja käyttäytymisellä on suuri 

merkitys yrittäjän resilienssiin. 

 

Tutkimukseni tulosten perusteella, tutkimukseen osallistuneiden yksinyrittä-

jien resilienssi on osin samankaltainen kuin Duchek & al. (2017) tutkimukses-

saan määrittelemä yrittäjyyteen liitetty resilienssi, mutta siinä on myös eroja 

tähän. Yksinyrittäjän resilienssille näyttävät tämän tutkimuksen mukaan ole-

van merkityksellisiä yksilöön liittyvät tekijät, kuten optimismi, uteliaisuus ja 

intohimo työhönsä. Työhön liittyvien asenteiden ja käyttäytymisen näkökul-

masta yksinyrittäjälle ovat merkityksellisiä aktiivinen toimijuus, terve riskinot-

tokyky ja positiivinen asenne sekä ketterät kokeilut, joita he painottivat tee-

mojen työ ja muutos aineistossa.  Merkityksellistä on myös yrittäjämäinen 

oppiminen ja kokemus. Sen sijaan vanhemmilta saadulla tuella, ja yrittäjyy-

teen liittyvällä esimerkillä tai vanhempien yrittäjyyden menestyksestä tai epä-

onnistumisista oppimisella ei näytä olevan merkitystä yksinyrittäjän resiliens-

siin. Vuorovaikutus teeman yhteydessä haastatellut yrittäjät kuvaavat re-

silienssin kannalta tärkeiksi tilannetekijöiksi tämänhetkiset merkitykselliset ih-

missuhteet kuten ystävät, perhe ja vertaiset, sekä vuorovaikutuksen heidän 

kanssaan.   

 

Tämän tutkimuksen mukaan yksinyrittäjän resilienssiin liittyy selkeästi myös 

bounce forward-näkökulma, mikä korostaa sitä, ettei resilienssi ole vain sel-

viämistä, vaan myös sopeutumista uusiin tilanteisiin, niistä oppimista ja 

eteenpäin siirtymistä. Tämä tuli esiin sekä oppimisen että uudistumisen tee-

mojen yhteydessä, ja vastaa Lengnick-Hall & al. 2011 tutkimuksessaan esit-

tämää näkemystä siitä, että resilienssi on sopeutumisen, oppimisen ja eteen-

päin kimpoamisen prosessi.  Tutkimukseni aineiston perusteella eteenpäin 

siirtymiseen liittyvät vahvasti oppimisen ja uudistumisen teemojen alla esiin 

tulleet asiat. Herkkyys toimintaympäristössä tapahtuville asioille, tehtyjen vir-

heiden näkeminen mahdollisuutena kehittymiselle sekä itsensä kehittäminen 

ovat osa pohjaa, jolle rakentuu valmius kohdata seuraavat haasteet, oppia 

niistä ja mennä eteenpäin.   
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Toinen selvästi havaittava ero verrattuna Duchek et al. 2017 tutkimukseen 

on resilienssissä lopputuloksena. Yksinyrittäjän resilienssi näyttää tutkimuk-

seni pohjalta olevan tasapainoa uudistumisen ja vakauden välillä.  Siihen vai-

kuttavat positiivinen asenne, muutoksen näkeminen mahdollisuutena, työn 

merkityksellisyyden kokeminen sekä virheitä pelkäämätön asenne kehittämi-

seen. Yksinyrittäjän resilienssissä korostuvat muutos, vuorovaikutus, oppimi-

nen, uudistuminen ja työ.  

 

6.2 Johtopäätökset 

 

Tämän tutkimuksen pohjalta syntynyt käsitys yksinyrittäjän resilienssistä sel-

laisena dynaamisena prosessina, joka rakentuu yrittäjän persoonallisten omi-

naisuuksien, oppimisen ja käsillä olevien tilanteiden vuorovaikutukselle pitää 

sisällään yhteneväisyyksiä aikaisempiin tutkimuksiin liittyen teoriassa käsitel-

tyihin näkökulmiin resilienssistä: yksilön resilienssiin, yrittäjyyteen liitettyyn 

resilienssiin, osin organisaation resilienssiin sekä resilienssiin sopeutumisen 

ja oppimisen prosessina ja eteenpäin siirtymisen prosessina. Tutkimuksen 

pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että yksinyrittäjyyteen liittyvässä resiliens-

sissä on omia erityispiirteitään, kuten edellä yhteenveto kohdassa todettu.  

 

Tutkimuksessa esille nousseet, resilienssiin vaikuttavat ja yrittäjään yksilönä 

liittyvät piirteet kuten optimismi, uteliaisuus, avoimuus uusille asioille, positii-

vinen asenne, optimismi, minäpystyvyys ja aktiivinen toimijuus ovat myös 

esillä aikaisemmassa yksilön resilienssiin liittyvässä tutkimuksessa. Keegan 

(2015) ja Poijula (2018) liittävät resilienttiin yksilöön edellä mainittujen lisäksi 

autonomian, myönteisen riskinoton, turvalliset kiintymyssuhteet, luottamuk-

sen, hyvät sosiaaliset taidot ja verkostot, itseluottamuksen ja myönteisen 

identiteetin, uskon johonkin suurempaan, huumorin ja altruismin. Itseluotta-

mus, autonomia ja myönteinen riskinotto, hyvät sosiaaliset taidot ja verkostot 
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tulivat tässä tutkimuksessa esiin vuorostaan uudistumisen, vuorovaikutuksen 

ja työn teemoihin liittyvästä aineistosta.   

 

Wilson et al. (2005) pitää tärkeimpänä yksilön resilienssiin liittyvänä tekijänä 

luottamukselliset, hoivaa ja tukea tarjoavat ihmissuhteet. Näitä ihmissuhteita 

haastatelluilla yksinyrittäjillä on omissa kollegoissaan, ystävissään ja per-

heessään. Näiden merkitys yksinyrittäjälle on mielestäni jopa suurempi, kuin 

mitä tutkimuksessa tulee esille. Organisaaton resilienssin yhteydessä Niemi-

nen et al. (2017) nostaa esiin erilaisten ajatusten, näkökulmien ja tarpeiden 

jatkuvan vuorovaikutuksen, ja toteaa toimintaa ohjaavien ajatusten ja valin-

tojen syntyvän ja rakentuvan tässä vuorovaikutuksessa. He ajattelevat myös 

resilienssin syntymisen olevan yhteydessä tähän vuorovaikutukseen, sekä 

siihen miten organisaatioissa keskustellaan muutoksesta, tapahtumista ja tu-

levaisuudesta. Yksinyrittäjällä ei ole organisaatiossaan tähän mahdollisuuk-

sia, mutta hän voi käydä tätä keskustelua luotettavia ihmissuhteita sisältä-

vissä verkostoissaan. Nämä keskustelut mahdollistavat Niemisen et al. 

(2017) mukaan myös luovien kokeilujen toteuttamisen ympäristön kanssa, 

mikä on merkityksellistä myös yksinyrittäjän toiminnan uudistumiselle.  

 

Luotettavat ihmissuhteet muodostavat myös sen verkoston, jonka kanssa 

käytävä vuorovaikutus antaa yrittäjälle perspektiiviä muun elämän ja yrittä-

jyyden välillä ja auttaa erottamaan yrittäjän yrittäjyydestään. 

 

Verkostoistaan huolimatta, yksinyrittäjän yritystoiminta on kuitenkin yhtä kuin 

yrittäjä itse. Hän vastaa yrityksensä toiminnasta ja siihen liittyvistä päätök-

sistä sekä valinnoista. Tämän takia voidaan ajatella, että myös hänen per-

soonallisuuteensa liittyvät asiat tai tavat toimia vaikuttavat vahvasti hänen lii-

ketoimintaansa. Tässäkin tutkimuksessa kuitenkin tulee esille se, että yksin 

persoonallisuuteen liittyvät ominaisuudet eivät tee yksilöstä tai yrityksestä re-

silienttiä. Tarvitaan myös oppimista, oikeanlaista asennetta ja tekemistä. Yk-

silön ja organisaatiotason resilienssi ovat eri asioita, mutta ne voivat vaikut-

taa toisiinsa (Nieminen & al. 2017). Näitä asioita haastatellut käsittelivät eri-

tyisesti teemojen oppiminen ja uudistuminen yhteydessä.  
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Kun tarkastellaan aikaisempaa yrittäjyyteen liittyvää resilienssi tutkimusta, 

löytyvät yhtymäkohdat tässä tutkimuksessa määriteltyyn yksinyrittäjän re-

silienssiin selvimmin ja tähän liittyy myös tutkimukseni uutuusarvo, kuten ku-

vattu yhteenveto osiossa.  Ayalan ja Manzanon (2014) mukaan resilienssi 

syntyy yrittäjän ja toimintaympäristön vuorovaikutuksessa. Prosessi on dy-

naaminen ja osallistava ja tämän prosessin kautta yrittäjälle syntyvät ne tie-

dot, taidot ja kyvyt, joiden avulla he voivat kohdata epävarman tulevaisuuden 

omiin voimavaroihin luottaen, positiivisella asenteella, optimistisesti ja luo-

vasti. Tähän määritelmään voidaan lisätä vielä erityispiirteinä oppiminen ja 

kokemus, sekä kyky ennakoida tulevaisuuden uhkia (Duchek 2017). Edellä 

mainitut asiat ovat liitettävissä myös yksinyrittäjän resilienssiin, lukuun otta-

matta kykyä ennakoida tulevaisuuden uhkia. Mielestäni kuitenkin tulevaisuu-

den ennakointi on yksinyrittäjälle erityisen tärkeää. Tulevaisuutta ennakoi-

malla voidaan löytää hiljaiset signaalit, tai nousevat teknologiat, joiden avulla 

rakennetaan tulevaisuuden kohtaamiseen mahdollisesti tarvittavat skenaa-

riot. Muutos teemaa käsiteltäessä tuli selkeästi esiin strategiatyön haasteet, 

satunnaisuus ja strategioiden puute, sekä tulevaisuuden ennakointiin liittyvä 

haluttomuus ja resurssien puute. Oppiminen ja uudistuminen teemojen yh-

teydessä tuli esiin positiivinen asenne, optimismi ja rohkeus kokeilemalla ke-

hittämiseen. 

 

Kun tulevaisuuden ennakoinnin voidaan ajatella olevan sitä, että vaihtoehtoi-

sia visioita tarkastellaan pidemmällä aikajänteellä kuin mihin strateginen ajat-

telu ulotetaan, ajatus siitä, että tulevaisuutta ei voi ennakoida, vaan se tulee 

annettuna, on mielestäni resilienssin näkökulmasta haasteellinen. Tällöin tu-

levaisuuden mahdollisesti mukanaan tuomiin haasteisiin tai mahdollisuuksiin 

ei pystytä proaktiivisesti varautumaan, vaan niihin ainoastaan pyritään rea-

goimaan, jolloin yritys ei pysty tekemään tulevaisuuttaan, vaan ainoastaan 

sopeuttamaan toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin, ja etenemään kohti tu-

levaisuutta, josta ei ole näkemystä. Haastatteluissa tämä tuli esiin, kun muu-

tos koettiin uhkana koska osa muutoksista tulee eteen yllättäen.  Ottamalla 

tulevaisuuden ennakoinnin mukaan yritystoimintansa johtamiseen, voidaan 

näitä yllätyksiä vähentää, ja mahdollistaa sopeutumisen jälkeinen 
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eteneminen oikeaan suuntaan. Kun ajatellaan Hamel & Välikankaan (2003) 

ajatusta siitä, että organisaation täytyy luopua nostalgiasta, ylimielisyydestä 

ja asioiden kieltämisestä ei siihen ole muuta keinoa kuin kiinnostua tulevai-

suuteen katsomisesta. 

 

Yrittäjiinkään liitettävä resilienssi ei riipu ainoastaan sisäisistä, tai persoo-

naan liittyvistä ominaispiirteistä, vaan ympäristöllä ja rakenteilla, sekä strate-

gioilla on merkitystä (Hedner & al. 2011). Strategioiden merkitys resilienssin 

rakentumiselle on toinen selkeä poikkeama tämän tutkimuksen yksinyrittäjien 

resilienssiin. Tutkimukseen osallistuneista yrittäjistä vain yksi tekee syste-

maattista strategiatyötä, muut tekevät sitä satunnaisesti tai ei lainkaan. Osa 

näkee strategiat jopa haitallisina ketteryyden näkökulmasta. Kaikki kuitenkin 

toteavat olevansa strategisesti ketteriä, ketteryys vain johtuu eri tekijöistä. 

Valmiudesta muokata olemassa olevaa strategiaa, tai siitä syystä, että ei ole 

strategiaa ja voidaan vapaasti liikkua tarvittavaan suuntaan. Tutkimuksen ai-

neistosta, muutos ja uudistuminen teemojen aineistossa on havaittavissa se, 

että halu pitää kiinni olemassa olevasta liiketoiminnasta osittain johtuu mu-

kavuuden halusta. Hyvin on mennyt aikaisemmin ja menee nytkin, miksi uu-

distua?  

 

Tulevaisuuden mahdollisuuksista voi tulla uhka mielestäni myös silloin, kun 

yritys on jäänyt kiinni menneisyytensä menestykseen ja olemassa olevaan 

strategiaansa, ja kilpailijoistaan poiketen, ainoastaan mukavuuden halusta, 

jättää hyödyntämättä mahdollisuudet.   

 

Hamel & Välikangas (2015) puhuvat strategisesta resilienssistä joka voidaan 

liittää myös organisaation resilienssiin. Siinä oleellista on muun muassa muu-

toksen hyväksyminen jatkuvana, valmius kokeilla vaihtoehtoisia toimintata-

poja vanhojen sijaan, olemassa olevien resussien arvostaminen ja niiden 

suuntaaminen uusiin palvelu- ja tuoteinnovaatioihin, sekä ymmärrys ja kyky 

sietää optimoinnin ja uusiutumisen välistä ristiriitaa. Kuten teemojen muutos, 

uudistuminen ja työ aineistosta käy ilmi, nämä kyvyt ja ymmärrys 
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haastatelluilla yksinyrittäjillä on, mutta systemaattinen strategia työn hyödyn-

täminen puuttuu. Voisiko strategisen ajattelun ja johdonmukaisen strategisen 

suunnittelun avulla lisätä yksinyrittäjän resilienssiä?   

 

Kaiken kaikkiaan aikaisempaan organisaation resilienssiin liittyvään tutki-

mukseen yhteneväisyyksiä löytyy vähän, kuitenkin jotain. Tutkimuksessa 

haastatellut yksinyrittäjät arvostavat yhteistyötä luotettavien kumppaniensa 

kanssa, heillä on kyky toimia rohkeasti ja he käyttävät luovuuttaan uusien 

ratkaisujen löytämiseksi. He eivät myöskään pelkää epäonnistumista ja hyö-

dyntävät luovuutta ongelmia ratkoessaan, kuten oppiminen teeman aineis-

tosta käy ilmi. Vastaavia tekijöitä Zoll & al. (2012) sekä Tengblad et al. (2018) 

liittävät organisaation resilienssin perusperiaatteisiin. Toinen yhtymäkohta 

liittyy resursseihin. Haastatelluilla yksinyrittäjillä on alhainen velkaantumis-

aste, positiivinen kannattavuus, erinomaiset asiakassuhteet ja tekninen ky-

vykkyys, sekä tietysti heidän oma, vahva ammattitaitonsa. Tengblad et al. 

(2018) mukaan näiden resurssien kehittäminen ja organisaation oppiminen 

on edellytys odottamattomien kriisien hallinnalle. Haastatellut yksinyrittäjät 

näkevät hyvin tärkeänä oman ammatillisen kasvun, hyvät ja pitkäikäiset asia-

kassuhteet, hyvän taloudellisen tilanteen, sekä tarkoituksenmukaisen tekno-

logisen osaamisen. Myös hyvää yhteistyö- ja kumppanuusverkostoa arvos-

tetaan ja sitä myös ajatellaan käytettävissä olevana resurssina, jota voidaan 

hyödyntää joustavasti tarpeen mukaan.    

 

Flecherin ja Sarkarin (2013, s. 13 -14)) mukaan useimmille resilienssin mää-

ritelmille yhteistä on niiden pohjautuminen vastoinkäymisille ja myönteiselle 

sopeutumiselle. Tässä tutkimuksessa haastateltavat näkevät muutoksen it-

sessään ja sen mukanaan tuomat haasteet heidän arkeensa ja liiketoimin-

taansa vaikuttavina vastoinkäymisinä, joihin tulee sopeutua. Siitä että re-

silienssiin liittyy aina muutos, ovat myös tutkijat yksimielisiä, ja jatkuvan muu-

toksen todetaan olevan organisaatioiden elinvoimaisuuden ja sopeutumisky-

vyn ylläpitämisen näkökulmasta välttämättömiä (Nieminen & al. 2017). Tutki-

muksessa ei tullut esiin yrittäjiä tai heidän liiketoimintojaan kohdanneita 
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järkyttäviä, tai poikkeuksellisen suuria häiriöitä.  Mikäli tutkimuksen haastat-

telut olisi tehty keväällä 2020, olisivat esiin tulleet haasteet todennäköisesti 

toiset, ja yksinyrittäjän resilienssiä vaativien haasteiden mittaluokka ja tarkas-

telunäkökulma toinen, kuin mitä yrittäjät muutos teeman aineistossa kuvaa-

vat.  

 

Kun tarkastellaan resilienssiä eteenpäin kimpoamisena (bounce forward), 

käsite pitää sisällään selviämisen lisäksi, sopeutumisen ja uusista tilanteista 

oppimisen ja eteenpäin menemisen. (Lengnick-Hall & al. 2011). Tämä näkö-

kulma tulee tehdyssä tutkimuksessa selkeästi esiin, oppimisen ja uudistumi-

sen sekä muutoksen teemoissa.  Haastateltavien mukaan ei ole mahdollista 

palata takaisin tilaan, jossa ennen haastetta oltiin. Arjessa ei voi polkea pai-

kallaan vaan on tavoiteltava tasapainoa pysyvyyden ja etenemisen välillä. 

Tähän liittyy mielestäni heidän asennoitumisensa elämään ja työhön, kuten 

työ teeman aineistosta käy ilmi.  Ne koetaan mielenkiintoisina, niihin suhtau-

dutaan intohimolla ja ne tarjoavat koko ajan uusia kehittymisen mahdollisuuk-

sia.  Kokemuksista oppiminen ja sitä kautta kehittyminen oli haastatelluille 

yrittäjille itsestään selvyys.  

 

Eteenpäin menemiseen liittyy myös rohkeus tarttua uusiin ideoihin, edetä nii-

den kanssa ja katsoa mihin päädytään. Virheiden mahdollisuuden hyväksy-

minen mahdollistaa myös etenemisen ja oppimisen, koska silloin kokeilujen 

määrä lisääntyy, ja pystytään oppimaan sekä onnistumisista että epäonnis-

tumisista.  

 

Bounce forward näkökulma, silloin kun resilienssiä tarkastellaan prosessina, 

löytyy yhtenä vaihtoehtoisista näkökulmista resilienssiin sekä yksilön, orga-

nisaation, että yrittäjyyteen liitetyn resilienssin yhteydessä.  Tämän tutkimuk-

sen tulosten pohjalta, se näyttää liittyvän myös tässä tutkimuksessa haasta-

teltujen yksinyrittäjien resilienssiin. Se, mitä eteenpäin kimpoamisella näissä 

eri yhteyksissä tarkoitetaan, vaihtelee ja tätä samankaltaisuutta tulee tarkas-

tella sen vuoksi harkiten.   
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Tutkimuksen haastatteluista ei tule suoraan ilmi yrittäjyyteen usein itsestään 

selvinä liitettävät yrittäjän ominaisuudet kuten esimerkiksi sitkeys tai hyvä 

substanssiosaaminen ja siihen liittyvät taidot ja kyvyt. Lähtökohtaisesti voi-

daan olettaa, että haastatelluilla yrittäjillä nämä taidot ja kyvyt on, koska heillä 

on takanaan useita vuosia kannattavaa liiketoimintaa, josta he ovat yksin ol-

leet vastuussa. Seuraavassa kappaleessa tarkastellaan tutkimuksen luotet-

tavuutta ja rajoituksia, sekä esitetään jatkotutkimusehdotukset. 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi ja rajoitukset 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi reliabiliteetin ja validiteetin 

avulla on vaikeaa. Laadullisessa tutkimuksessa tulee myöntää, että tutkija on 

tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline, ja näin ollen hän on myös tutkimuk-

sen luotettavuuden arvioinnin kriteeri. Luotettavuuden arviointi koskee laa-

dullisessa tutkimuksessa koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta, 1998, 

s. 211) Tutkijan on tutkimusta tehdessään pyrittävä aktiivisesti tiedostamaan 

omat asenteensa ja uskomuksensa ja toimimaan niin, etteivät nämä vaikuta 

tutkimukseen liikaa. Tutkimuksen uskottavuutta ja vakuuttavuutta voidaan 

laadullisessa tutkimuksessa parantaa kriittisellä ja arvioivalla työasenteella. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 27 - 30).   

 

Tutkimusta tehdessäni pyrin tietoisesti reflektoimaan omaa ajatteluani ja toi-

mintaani tutkimusprosessin kaikissa vaiheissa. Resilienssiin liitettyjen teori-

oiden ja näkökulmien määrä on suuri, eikä selkeää ymmärrystä siitä mitä re-

silienssi on ole. Vaikka tutkimusta on paljon, en löytänyt jo pidemmän aikaa 

toimineisiin yksinyrittäjiin liittyvää aihealueen tutkimusta. Tämä pakotti ihmet-

telemään ja olemaan kriittinen niin tutkimukseen valittavan teorian kuin ai-

neiston analyysinkin osalta. Mielestäni valitsemani viitekehys sopi tähän tut-

kimukseen, koska sen kautta syntyy riittävän laaja ja samalla kuitenkin riittä-

vän rajattu näkökulma resilienssiin. Teoriaan perehtyessäni ja valintoja teh-

dessäni, sekä aineistoa teemoittaessani ja tulkitessani oli usein pysähdyttävä 

pohtimaan, miksi olen johonkin tiettyyn valintaan päätymässä.  
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Hiltunen (2009) ja Järvenpää (2006) toteavat, että validiteettia on mietittävä 

jo siinä vaiheessa, kun miettii tutkimusmenetelmää. Se, millaista tietoa ha-

luaa, vaikuttaa tutkimuksen menetelmän valintaan ja sitä kautta myös validi-

teettiin. Oleellinen kysymys on, mittaako tutkimus sitä, mitä sen avulla on tar-

koitus selvittää? He toteavat validiteetin olevan hyvä silloin, kun kohderyhmä 

ja kohderyhmälle esitetyt kysymykset ovat olleet oikeita.  Laadullinen tutki-

mus sopi mielestäni hyvin tutkimusmenetelmäksi, koska tarkoitus oli saada 

selville kohderyhmän omia näkemyksiä ja kokemuksia, ja niiden avulla löytää 

vastauksia tutkimuskysymyksiin.  Kohderyhmä oli rajattu jo pidemmän aikaa 

toimineisiin yksinyrittäjiin, jolloin heiltä voitiin olettaa saatavan tutkimuskysy-

myksen kannalta oleellista tietoa.  Tutkimukseen osallistuvat yksinyrittäjät 

osallistuivat tutkimukseen vapaaehtoisesti, ja olivat kiinnostuneita tutkimuk-

sesta. He katsoivat sen tuovan heillekin lisää ymmärrystä omasta pärjäämi-

sestään muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämän perusteella voi myös 

olettaa, että he ovat näkemyksissään olleet totuudenmukaisia. Haastattelut 

toteutettiin luottamuksellisessa ja avoimessa ilmapiirissä, koska haastatelta-

vat olivat haastattelijalle entuudestaan tuttuja. Tämän katson olleen positiivi-

nen tekijä luotettavuuden näkökulmasta, koska he avoimesti ja suodatta-

matta kertoivat omista näkemyksistään.  

 

Sisältö- eli aineisto validiteetti on erityisesti laadullisessa tutkimuksessa tär-

keä ja tutkimusprosessin on oltava arvioitavissa ja arvioijan on kyettävä seu-

raamaan tutkijan päätelmiä. (Hiltunen 2009) Tutkimukseni kaikki vaiheet on 

pyritty kuvaamaan selkeästi, jotta tutkimuksen lukija saisi sen kulusta ja tu-

loksista mahdollisimman totuudenmukaisen ja selkeän käsityksen. Tulkinnan 

validiteetin osalta oleellista on tulkinnan oikeellisuus ja luotettavuus, sekä ai-

neiston tarkkuus ja kattavuus. Miten on ymmärretty tutkittavien ihmisten nä-

kökulmat ja merkitykset. (Järvenpää 2009) Yksi keskeisimmistä haasteita tut-

kimuksessa liittyi tähän. Omien ajatusten ja ennakko-oletusten tunnistaminen 

ja myöntäminen oli tärkeää. Haastattelujen aikana ja analyysiä tehdessä oli 

tärkeä löytää tyhjä pää ja avoin mieli. Oli hyvä myös ymmärtää se, että täysin 

omasta ajatusmaailmastaan irrallista tulkintaa ei voi tehdä.  Haastattelujen 

aikana pyrin myös tekemään omaa ymmärrystäni lisääviä kysymyksiä, mikäli 



70 
 

jokin haastateltavan esille nostama asia ei minulle auennut. Vaikka tutkimuk-

sen eri vaiheet on pyritty toteuttamaan huolellisesti, sisältyy siihen rajoituksia, 

joita tarkastelen seuraavaksi.  

 

Tutkijan kokemattomuus tutkimuksen tekemisessä tuo omat rajoitteensa tut-

kimukselle. Tätä lisää tutkittavaan aihealueeseen liittyvän tutkimuksen kirjo 

ja siihen liittyvien erilaisten määritelmien runsaus. Olisiko teoriaosuuteen 

taustalle löytynyt sopivampia tai parempaa teoreettista tarkastelupintaa tar-

joavaa aineistoa oli kysymys, jota pohdin paljon.  Kokemattomuus näkyy mi-

nusta myös siinä, että tieteellisen tutkimuksen lukutaito ei ole kehittynyttä, 

jolloin tekstin syvällinen ymmärtäminen teoria osuudessa voi jäädä toteutu-

matta. Samoin teoria osuuden osalta on syytä pohtia sitä, olisiko teoriaosion 

selkeämpi rajaaminen esimerkiksi pelkästään yrittäjyyteen liittyvään re-

silienssiin ollut toimivampi vaihtoehto.  

 

Osaltaan näen haasteena myös sen, että resilienssi ymmärretään muuttu-

vana ja kehittyvänä ominaisuutena tai prosessina. Sellaisena se mielestäni 

on hyvin aikaan ja tilanteisiin sidonnainen. Yksilö voi olla eri osa-alueilla ja 

eri elämänvaiheissa eri tavoin ja määrällisesti enemmän tai vähemmän re-

silientti.  Mikäli tutkimus olisi suoritettu esimerkiksi keväällä 2020, Covid19-

viruksen mullistaessa suomalaisenkin yksinyrittäjän maailman, olisivat yk-

sinyrittäjien resilienssiin liittyvät näkemykset ja kokemukset olleet varmasti 

erilaisia.  Olenko siis saavuttanut edes jollain tasolla yleistettävissä olevan 

näkemyksen yksinyrittäjän resilienssistä?  

 

Resilienssiin liitetään yleisesti vastoinkäymiset ja elämään merkittävästi vai-

kuttavat haasteelliset tapahtumat. Tässä tutkimuksessa keskiössä oli re-

silienssiin liittyvä muutos ja sen mukanaan tuomat, enemmänkin yksinyrittä-

jän liiketoiminnan arkeen vaikuttavat tekijät, johtuen teemahaastattelun tee-

mojen asetannasta. Olisiko haastattelun teemojen toisenlaisella asettelulla 

ollut vaikutusta haastateltavien vastauksiin ja tätä kautta tutkimuksen tulok-

siin on varmasti kysymys, jota tulee miettiä.  
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Tässä tutkimuksessa ei myöskään selvitetty tarkemmin haastateltujen yrittä-

jien taustoja heidän elämäntilanteeseensa tai liiketoimintansa tilanteeseen 

nähden. Taustoitus pohjautui lähinnä tutkimuksen tekijällä entuudestaan yrit-

täjistä ja heidän liiketoiminnoistaan olevaan tietoon, sekä heidän yrittäjyy-

tensä lähtökohtien selvittämiseen.   

 

6.4 Jatkotutkimusehdotukset  

 

Tällä tutkimuksella on tehty pieni haparoiva pintaraapaisu suomalaisen yk-

sinyrittäjän resilienssin pintaan. Mikä tahansa jatkotutkimus, jolla saadaan li-

säselvyyttä jo pidemmän aikaa toimineen yksinyrittäjän resilienssiin, on mie-

lestäni tarpeellinen ja merkityksellinen. Yksinyrittäjät ovat merkittävä ja kas-

vava ryhmä, joiden toimintaedellytysten ja kasvun mahdollisuuksien paran-

taminen esimerkiksi yrityskehityspalveluja kehittämällä on tärkeää.  Yksinyrit-

täjien ryhmälle on ominaista se, että he eivät välttämättä halua kasvaa, vaan 

heille olemassa olevan liiketoiminnan tason säilyttäminen on tärkeää. Yk-

sinyrittäjän hyvinvointi on yhtä kuin hänen yrityksensä hyvinvointi, ja tästä 

näkökulmasta on myös tärkeää ymmärtää miten resilienssi ilmenee hänen 

liiketoiminnassaan ja mistä tekijöistä se koostuu. Tämän ymmärryksen avulla 

voidaan mahdollisesti lisätä yksinyrittäjien hyvinvointia, toimintakykyä ja val-

miuksia vastata muuttuvan maailman haasteisiin. Tämä voi lisätä myös hei-

dän haluaan kasaa ja työllistää.  

 

Tämän tutkimuksen rajoituksena on ollut se, että tutkimukseen osallistunei-

den yksinyrittäjien taustoja tai elämäntilanteita ei ennen tutkimusta selvitetty 

muuten kuin heidän yrittäjyytensä lähtötilanteeseen liittyen.  Tämän tutkimuk-

sen pohjalta mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe voisi olla myös se, miten 

yksinyrittäjän elämäntilanne vaikuttaa hänen liiketoimintansa resilienssiin ja 

sen ilmenemiseen tässä liiketoiminnassa.    
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Käytännönsovellus ajatuksena näkisin tämän tutkimuksen olevan hyödynnet-

tävissä esimerkiksi julkisten yrityskehityspalvelujen palvelutarjonnan kehittä-

misessä. Suomessa julkiset yrityskehityspalveluja tarjoavat organisaatiot 

keskittyvät pääosin perinteisille liiketoimintojen kehittämisen osa-alueille. Lii-

ketoimintakehittämiseen liittyvät palvelut tähtäävät yleensä myös kasvuun ja 

kansainvälistymiseen, ja kohdistuvat ennemminkin työllistäviin yrityksiin kuin 

yksinyrittäjiin. Kuten jo aikaisemmin todettu, yksinyrittäjät ovat kansantalou-

den ja työllisyydenkin näkökulmasta merkittävä ryhmä ja mikäli heille pysty-

tään tarjoamaan resilienssinsä kehittämiseen tähtääviä palveluja, voitaisiin 

todennäköisesti edistää heidän valmiuksiaan selvitä muutoksesta ja sen tuo-

mista haasteista. Saamalla julkisten yrityskehityspalvelujen palvelutarjon-

taan mukaan resilienssin kehittämiseen liittyviä palveluja, uskon palvelujen 

vaikuttavuuden yksinyrittäjien kohderyhmässä lisääntyvän merkittävästi. 
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8. LIITTEET 

 

Liite 1: HAASTATTELUJEN TEEMAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET 

1. YRITTÄJÄ HENKILÖNÄ JA HÄNEN YRITTÄJYYTENSÄ 

Lähipiirin kokemus ja suhtautuminen yrittäjyyteen   

 Onko lähipiirissä ollut yrittäjyyttä?  

 Miten yrittäjyyteen on suhtauduttu? 

 Onko kannustettu oma-aloitteisuuteen? 

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOS JA YRITTÄJYYS 

 Miten yrittäjä näkee muutoksen?  

 Onko muutos mahdollisuus vai uhka – miksi?  

 Onko muutos jatkuvaa, vai sarja yksittäisiä tapahtumia?  

 Miten hän näkee muutoksen vaikuttavan omaan yritystoimintaansa?   

3. MUUTOKSEEN VASTAAMINEN JA MUUTOKSESSA PÄRJÄÄMINEN 

 Miten yrittäjä reagoi ja vastaa tähän muutokseen?  

 Miten hänen yrityksensä toiminnoissa pyritään vastaamaan tähän 

muutokseen? 

4. MITÄ TARKOITTAA UUDISTUMISKYKY JA MUUTOSJOUSTAVUUS? 

 Mitä uudistumiskyky tarkoittaa hänelle ja hänen liiketoiminnassaan? 

 Mitä muutosjoustavuus tarkoittaa hänelle ja hänen liiketoiminnas-

saan? 

5. MILLAINEN ON VERKOSTOJEN MERKITYS HÄNELLE JA HÄNEN LIIKE-

TOIMINNALLEEN?  

 Verkostojen merkitys kouluarvosanalla 1-10 

 Millaisia verkostoja hän hyödyntää? 

 Miksi hän hyödyntää niitä? 
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Liite 2: Haastatellut yksinyrittäjät ja haastattelujen ajankohta ja kesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1: Haastatellut henkilöt 

 

Haastattelu ajankohta  Haastatte-

lun kesto 

Haastatel-

tava 

Litterointi 

18.09.2019 1:05:39 1 19.09.2019 

20.09.2019 50:55 2  20.09.2019 

23.09.2019 56:15 3 23.09.2019 

24.09.2019 1:01:49 4 25.09.2019 

11.10.2019 57:46 5 12.10.2019 

14.10.2019 1:02:34 6 14.10.2019 

24.10.2019 1:07:48 7 24.10.2019 

25.10.2019 1:14:43 8 26.10.2019 

 

Taulukko 2: Haastattelujen kesto ja ajankohta 

Haastateltavan numero ja 

lähtökohta yrittäjyyteen 

Sukupuoli Aloittanut 

yrittäjänä 

Toimiala 

1. Oma halu Nainen 1991 Konsultointi 

2. Olosuhteet Nainen 2014  Graafinen suun-

nittelu 

3. Oma halu Mies 2001 Mainonta 

4. Oma halu Mies 2013 Mediatuotanto 

5. Olosuhteet Mies 1994 Graafinen suun-

nittelu 

6. Pakko Nainen 2015 Viestintä 

7. Sattuma Mies 2011 Markkinointi 

8. Oma halu/sattuma Nainen 2003 Konsultointi 


