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Käsitteet:
Mediaattori muuttuja: Muuttuja toimii vuorovaikutussuhteessa välittävänä mekanismina.
Esimerkiksi yrittäjämäinen orientaatio vaikuttaa oppimisorientaatioon ja oppimisorientaatio
vaikuttaa puolestaan yrityksen suoritukseen. Tällöin voidaan sanoa oppimisorientaation olevan
mediaattori/ medioivan yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välistä suhdetta.
Moderaattori muuttuja: Moderaattori muuttuja vaikuttaa suhteen laatuun. Toisin kuin mediaattori
muuttuja moderaattori muuttuja ei ole välittävänä mekanismina, vaan vaikuttavana. Esimerkiksi
organisaatio rakenne vaikuttaa yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen väliseen suhteeseen. Tämä
tarkoittaa että tyypin a mukainen organisaatio rakenne vaikuttaa vuorovaikutussuhteeseen eri tavalla
kuin tyypin b mukainen organisaatiorakenne.
Nopea syklinen: Tuotteiden elinkaari on alhainen, uudet tuotteet korvaavat vanhat. Esimerkkinä:
tietokoneen komponentit.
Sosiaalinen

pääoma:

muodostuu

luottamuksesta,

sitoutumisesta

ja

vuorovaikutuksesta

organisaation keskuudessa. Korkea sosiaalinen pääoma kannustaa organisaation jäseniä jakamaan ja
resursseja ja tietoa helpommin organisaatiossa.
Supertähdet: Ovat menestyviä toimijoita tietyssä joukossa, joiden menestymistä mitataan yleensä
tuotoksena, jota he ovat tehneet.
T & K: Tutkimus ja Tuotekehitys.
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1

Johdanto

Johdannossa käsitellään tutkimuksen tausta, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat. Lisäksi
tutkimusmenetelmä ja aineisto, jota tutkimuksen on käytetty. Kappaleen päättää tutkimuksen
rakenteen kuvailu.

1.1 Tutkimuksen tausta

Yrittäjämäistä orientaatiota ilmentävät hankkeet ovat tutkimusten mukaan tuottaneet 1990 -luvun
lopulla 65% Yhdysvaltain työllisyyden kasvusta. Lisäksi monet yritykset mieltävät yrittäjämäisen
orientaation tärkeäksi osa-alueeksi selviytyäkseen nykypäivän kilpailuympäristössä. Yrittäjämäinen
orientaatio on positiivisessa suhteessa innovaatioihin, jotka puolestaan vaikuttavat suoritukseen.
Yrittäjämäisen orientaation taso yrityksissä on tiiviisti yhteydessä siihen, kuinka paljon yrityksen
johto arvostaa yrittäjämäistä orientaatiota. Tämän vuoksi on tärkeää tutkia yrittäjämäistä
orientaatiota ja siihen vaikuttavia tekijöitä ja tuoda esiin yrittäjämäisen orientaation ilmiötä ja kertoa
kuinka se vaikuttaa yrityksen taloudelliseen suoritukseen. (Lyon ym., 2000; Hult ym., 2004)
Yrittäjämäistä orientaatiota on tutkittu yrittäjyys- käsitteen jatkumona. Yrittäjyys mielletään yksilön
tasolle, kun taas yrittäjämäinen orientaatio mielletään yritysten tasolle. Yrittäjyys on nähty olevan
vaurauden ja menestymisen lähde. Ehkä juuri siksi on kiinnostuttu siitä, kuinka yrittäjät menestyvät
tai mitkä tekijät johtavat yritykset menestymiseen.
Yrittäjämäistä orientaatiota ilmentävää yritystä on kuvattu toimijaksi, joka on tiiviisti mukana
tuotteiden innovoinnissa, korkean riskin projekteissa, ensimmäisenä proaktiivisesti vastaamassa
markkinakysyntään. Nämä ominaisuudet liitetään parantuneeseen suoritukseen. Nykyaikana, kun
tuotesyklit ovat lyhentyneet, ympäristö on tullut epävarmemmaksi ja kun vallitsee jatkuva tarve
voittaa kilpailijat, on tärkeää etsiä parhaita toiminta muotoja. (Wiklund ja Shepherd, 2005)
Yrittäjämäisen orientaation tutkimus on nähnyt oppimisorientaation, markkinaorientaation ja
innovatiivisuuden liittyvän keskeisesti yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen väliseen
suhteeseen. Tutkittaessa yrittäjämäisen orientaation ja yrityksen taloudellisen suorituksen välistä
suhdetta, tämä orientaatioiden ja vaikutussuhteiden määrä tuntuu sekavalta. Tämän vuoksi on
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tärkeää tarkastella yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välistä suhdetta ja selvittää mitä nämä
kaikki orientaatiot tarkoittavat ja miten ne liittyvät kyseiseen vuorovaikutussuhteeseen.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelmat ja tutkimuksen rajaukset

Tutkimuksessa ei tehdä rajauksia toimialan tai maan suhteen. Pikemminkin keskitytään kuvaamaan
keskeiset käsitteet ja keskeiset vaikutus mekanismit kohdeilmiön ja yrityksen taloudellisen
suorituksen välillä. Tutkimus keskittyy tarkastelemaan yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen
välistä suhdetta ja tähän suhteeseen liittyviä, medioivia ja moderoivia, tekijöitä.

Pääongelma:
Minkälainen vaikutussuhde yrittäjäorientaatiolla ja yrityksen suorituksella on?
Alaongelma:
Mitkä tekijät toimivat mediaattoreina/moderaattoreina yrittäjä orientaation ja yrityksen suorituksen
välillä?

1.3 Tutkimusmenetelmä ja aineisto

Tutkimus suoritetaan kirjallisuuskatsauksena, jossa perehdytään yrittäjämäisen orientaation ja
yrityksen taloudellisen suorituksen suhteeseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Tutkimusaineiston
haussa käytettiin monia tietokantoja, kuten ABI/Inform, Elsevier, JSTOR, Emerald, EBSCO, Wiley
ja Web of Knowledge (ISI). Haut käsittivät markkinoinnin, strategian, innovaation, yrittäjyyden,
organisaation ja johtamisen tutkimusalueet. Tutkimusaineistoa haettaessa käytettiin perustermejä
”markkinaorientaatio”, ”yrittäjämäinen orientaatio”, ”innovatiivisuus”, ”oppimisorientaatio”,
”taloudellinen suoritus” ja monia muita. Viitteitä käytettiin myös hyödyksi tutkimuksia etsittäessä
ja paikannettaessa. Tutkimus sisältää 38 eri tieteellistä artikkelia liittyen eri orientaatioihin.
Artikkelit ovat pääsääntöisesti seuraavista julkaisuista: ”Entrepreneurship: Theory and Practice”,
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”Journal of Marketing”, ”International Journal of Management “, “Industrial Marketing
Management” ja “Academy of Management Review”.

1.4 Työn rakenne

Ensimmäinen osa työstä käsittää johdannon, jossa kuvataan miksi aihe on tärkeä, tutkimuksen
tausta, tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmät. Toinen osa on teoriaosa, jossa käsitellään
yrittäjämäisen orientaation käsitettä, sen vaikutussuhteita yrityksen suoritukseen ja muita
orientaatioita. Kolmannessa osassa esitellään tutkimustulokset kirjallisuuskatsauksen pohjalta.
Johtopäätökset päättävät työn.
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2

Teoriaosa

Tässä osassa käydään läpi yrittäjämäistä orientaatiota ja sen vaikutusta yrityksen suoritukseen.
Lisäksi käydään läpi muut keskeiset käsitteet, jotka ovat mukana tässä vuorovaikutussuhteessa.
Näitä ovat oppimisorientaatio, markkinaorientaatio ja innovatiivisuus. Osassa perehdytään myös
yrittäjämäisen orientaation tekijöihin, joita ovat riskinottokyky, innovatiivisuus, autonomisuus,
proaktiivisuus ja yrittäjyys.

2.1 Yrittäjämäinen orientaatio

Lumpkin ja Dess (1996) ilmaisevat yrittäjämäisen orientaation seuraavalla tavalla: “yrittäjämäinen
orientaatio (YO) viittaa prosesseihin, käytäntöihin ja päätöksentekotoimin jotka johtavat uusien
tuotteiden ja palveluiden markkinoille pääsemiseen.” Yrittäjämäinen orientaatio koostuu kolmesta
ydinulottuvuudesta: riskinotto, proaktiivisuus ja innovatiivisuus. Joidenkin tutkimusten mukaan
näiden kolmen ydinulottuvuuden lisäksi voidaan ajatella olevan kaksi ulottuvuutta, autonomisuus ja
kilpailullinen aggressiivisuus. Hult ym. (2004) näkee yrittäjämäisen orientaation strategiana ja
toimintoina, joita yritys voi hyödyntää päästäkseen taloudellisiin pyrkimyksiinsä. Korkeaa
yrittäjämäistä orientaatiota voidaan verrata ensiliikkujan etuun (Keh ym., 2007).
Olennainen yrittäjämäisen orientaation vaikutus on tuotteiden ja palvelujen tuominen markkinoille.
Yrittäjämäinen orientaatio on lähtenyt yrittäjyyteen keskittyvästä kirjallisuudesta, jossa yrittäjyys
nähtiin kohdistuvan yksilön tasolle. Yrittäjämäinen orientaatio kohdistuu usein pieniin yrityksiin.
Pieniä yrityksiä voidaan pitää yksilöllisen lähestymistavan jatkona, yksilöt jotka vastaavat
toiminnasta. (Lumpkin ja Dess ,1996; Poon ym., 2006; Miller, 1983; Day ym., 2006)

2.1.1

Yrittäjämäisen orientaation ydin elementtien määrittely ja analysointi

Lumpkin ja Dess (1996) käsittelevät viittä ydinaluetta, jotka ovat tärkeitä yrittäjämäiselle
orientaatiolle innovatiivisuus, riskinottokyky, proaktiivisuus, autonomisuus ja kilpailullinen
aggressiivisuus. Rhee ym. (2010) näkevät yrittäjämäisen orientaation muodostuvan suurimmalta
osalta riskinottokyvyn ja proaktiivisuuden kautta.
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Yksi näistä viidestä ydinkohdasta on autonomisuus, joka viittaa yksilöihin, jotka ovat halukkaita
astumaan turvallisesta asemasta tavoitellakseen menestymistä ainutlaatuisen idean kautta. Uudet
innovaatiot esiintyvät yleensä alhaisimmilla hierarkiatasoilla organisaatiossa. Tämä viittaa
autonomiaan, vapauteen toimia yksilöllisesti. Organisaatiorakenne on muuttunut vuosikymmenten
saatossa enemmän itsenäisiin toimintayksiköihin. Tämä muuttuminen korostaa autonomisuutta,
mutta kuitenkin se vaatii tukea ja edistämistä. Lisäksi organisaation tulisi kannustaa supertähtien
luomista, jotka edistävät omalla esimerkillään yrittäjämäistä orientaatiota. Supertähdet voidaan
nähdä menestyvinä yksilöinä yhteisössä ja vaikuttavat positiivisesti, innostamalla muita yhteisön
yksilöitä menestymään. Lumpkin ja Dess (1996)
Innovatiivisuus on luova prosessi, joka on uusien ideoiden tukemista ja sitoutumista niihin. Olen
sitä mieltä, että innovaatiot nousevat menneistä kokemuksista ja tavoista. Lisäksi innovatiivisuus on
kokeilua ja uutuuden viehätystä uusia ideoita kohtaan. Innovatiivisuus viittaa pyrkimykseen
osallistua luoviin prosesseihin ja uusien ideoiden kokemiseen (Keh ym., 2007). Lumpkin & Dess
(1996) väittää, että innovaatiot on suunniteltu vastaamaan erityistä markkinakysyntää. Innovaatiot
voidaan mitata T ja K kulujen kautta (Lumpkin ja Dess, 1996).
Riskinottokyky viittaa perinteisesti enemmän yksilöihin kuin yrityksiin. Riskinotto viittaa
yrittäjyyteen, joka voidaan erottaa palkatuista työntekijöistä (Lumpkin & Dess, 1996). Tällöin ansio
on riippuvainen tuloksesta, ei niinkään pyrkimyksistä tulokseen. Riskinotto voidaan määritellä
Bairdin ja Thomasin (1985) mukaan uskaltautumisena epävarmuuteen, sitouttamisena suhteellisen
suuri osa varoista ja suurena lainaamisena. Tämän vuoksi ei ole ihme ettei riskinotto ole saanut
tukea mitattaessa sen suhdetta yrityksen suoritukseen, sillä suuri velkaisuusaste on lopunalkua.
Riskinottokyky voidaan nähdä resurssien sitouttamisena epävarmuuteen (Keh ym., 2007; Wiklund
ja Shepherd, 2005). Riskinottokyky heijastaa yrityksen pyrkimystä erota toimivaksi todetusta
toiminta mallista ja etsiä jotain uutta. (Wiklund ja Shepherd, 2005)
Lumpkin ja Dess (1996) mukaan proaktiivisuus voidaan määritellä ennakoivana toimintana
tulevaisuuden ongelmia, tarpeita tai muutosta kohtaan. Lisäksi se voidaan määritellä yrityksen
osalta nopeudeksi innovoida ja tuoda uusia tuotteita markkinoille. Proaktiivisuus viittaa yrityksen
tapaan vastata markkinoilta tuleviin mahdollisuuksiin uusien tuotteiden ja palvelujen markkinoille
tuontiprosessissa. Kreiser ym. (2013) ehdottaa, että proaktiivisuus on asetelmien parantamista
toimialalla. Hyödyntämällä paremmin toimialan mahdollisuuksia kuin kilpailijat, voivat yritykset
parantaa ympäristöä heille suotuisampaan suuntaan. Kustannukset, jotka proaktiivisesta toiminnasta
tulevat,

tulisi

kattaa

tuotoilla,

jotka

proaktiivisuuden

seurauksena

muodostuvat.
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Toimintaympäristöön ja trendeihin vaikuttaminen sekä kysynnän luominen ovat tyypillisiä
proaktiivisuuden pitkän aikavälin päämääriä, lisäksi proaktiivisuus on markkinakysyntään
vastaamista (Keh ym., 2007; Hughes ja Morgan, 2007). Hughesin ja Morganin (2007) mukaan
proaktiivisuus tähtää ensiliikkujan edun saavuttamiseen ja turvaamiseen lyhyellä aikavälillä.
Ylin johto heijastaa organisaation kulttuuria ja täten määrää onko yritys riskinottaja vai
proaktiivinen luonteeltaan. Lumpkin ja Dess (1996) mukaan ylimmän johdon rooli on vision ja
näkemyksen tuottajina, joka kannustaa opportunistiseen toimintaan. Atuahene-Gima ja Ko (2001)
mukaan yrityksen johdolla on suuri mahdollisuus luoda ympäristö, joka tukee innovointia.
Tutkimuksen mukaan markkinaorientoituneet yritykset tukevat enemmän tietynlaisia innovaatio
projekteja kuin yrittäjämäistä orientaatiota ilmentävät yritykset.
Viimeiseksi kilpailullinen aggressiivisuus viittaa intensiiviseen kilpailijoiden haastamiseen, jotta
voidaan saada uusia tuotteita markkinoille tai parantaa olemassa olevia asemia suoriutumalla
paremmin kuin muut kilpailijat. Kilpailullinen aggressiivisuus on kilpailemista kysynnästä,
enemmän kysyntään vastaamista ja epätavanomaisuutta. Kilpailullisen aggressiivisuuden sanotaan
selittävän enemmän vaihtelua yrittäjämäisessä orientaatiossa, kuin muut strategiset muuttujat.
Lisäksi se voi muotoutua harkituiksi tai reagoiviksi toiminnoiksi. Kilpailullinen aggressiivisuus on
proaktiivisuuden vastakohta, jolloin yritys pyrkii hyödyntämään omia vahvuuksia ja kilpailijoiden
heikkouksia. (Lumpkin ja Dess, 1996; Hughes ja Morgan, 2007)

2.1.2

Yrittäjämäisen orientaation mittaus

Yrittäjämäistä orientaatiota on mitattu sekä yksi- että moniulotteisesti, mutta sen mittaamisen
kehittäminen yleisesti on jäänyt vähälle huomiolle. Tämä voi selittyä paljon käytetyn Covinin ja
Slevinin (1989) ja Millerin ja Friesen (1982) esittelemästä asteikosta, jota on käytetty runsaasti.
Asteikon kysymykset käsittelevät yrityksen ympäristöä, informaation hyväksi käyttöä, organisaatio
rakennetta ja päätöksentekoa. (Kraus ym., 2012; Miller ja Friesen, 1982)
Covin ja Wales (2012) esittää yrittäjämäisen orientaatio mittaamisen olevan riippuvainen siitä miten
yrittäjämäinen orientaatio -käsite muodostuu. Tutkimuksessa yrittäjämäistä orientaatiota mitataan
muovaavan- tai heijastavan -mittauksen mallin kautta. Muovaavan mallin mukaan yrittäjämäinen
orientaatio on muodostunut sitä mittaavista tekijöistä, heijastavan mallin mukaan taas
yrittäjämäinen orientaatio nähdään muodostavan sen mittaavat tekijät. Mallit eroavat siinä, että
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kuinka yrittäjämäisen orientaation ja sitä mittaavien tekijöiden suhde mielletään. Tällöin
yrittäjämäinen orientaatio nähdään ilmiönä, joka voidaan havaita parhaiten määriteltyjen mittaavien
tekijöiden kautta, jotka ovat paremmin havaittavia, kuin itse ilmiö. Kuitenkin on erotettava
yrittäjämäinen orientaatio ja sitä mittaavat tekijät. Lisäksi ei ole järkevää mittauksen kannalta
mieltää yrittäjämäistä orientaatiota pelkästään muovaavan mallin mukaan, muodostuvan sitä
mittaavista tekijöistä. Wilcox ym. (2008) osoittaa heijastavan mittauksen olevat muovaavaa
mittaamista parempi tapa, toisin kuin Jarvis (2003), jonka mukaan heijastavan mittauksen mallia on
käytetty usein, vaikka muovaavan mittaamisen malli olisi ollut parempi tapa mitata. Hakala (2013)
käyttää muovaavan mittauksen mallia mittaamaan yrittäjämäisen orientaation tasoa.
Lyon ym. (2000) tutki kolmea eri tapaa mitata yrittäjämäistä orientaatiota: johdon näkemys,
yrityksen käyttäytyminen ja resurssien allokointiin perustuva tapa. Johdon näkemystä mitattaessa
mittausasteikko on mahdollista kohdistaa mittaamaan tarkasti haluttuja asioita. Mittari ei kuitenkaan
välttämättä ole pätevä ja tuota oikeaa kuvaa. Tutkimuksessa esitetään, että tulokset voivat vaihdella
yrityksen sisälläkin, jolloin tulokset ovat vaikeasti yleistettävissä. Johdon näkemysten arviointi voi
olla kallista ja aikaa vievää. Lisäksi yrityksen käyttäytymisen arviointi voi olla vaikeaa, sillä
yrityksillä on erilaisia tapoja käyttäytyä tietyssä kilpailutilanteessa, jolloin käyttäytymistapojen
paremmuutta on vaikea määritellä. Näiden ongelmien vuoksi tutkimuksessa esitetään moniulotteista
lähestymistapaa, jossa kaikki edellä mainitut tavat mitata yrittäjämäistä orientaatiota sisältyy
mittaukseen. Moniulotteinen lähestymistapa voidaan suorittaa triangulaatiota hyväksi käyttäen,
jossa eri tutkimustavat on yhdistetty.
Yrittäjämäistä orientaatiota on usein pyritty mittaamaan kyselytutkimuksin. Keh ym. (2007) mittaa
yrittäjämäistä orientaatiota jakamalla kolme yrittäjämäisen orientaation ulottuvuutta erinäisiksi
kysymysosioiksi. Tutkimuksessa käytettiin kysymyksiä, jotka olivat peräisin Millerin ja Friesen
(1982) ja Covin ja Slevin (1989) kehittelemästä mittausasteikosta. Keh ym. (2007) tutkimuksen
innovatiivisuutta käsittelevässä osiossa esitettiin kysymyksiä, jotka käsittelevät T & K:ta, uusia
tuotesarjoja

ja

niiden

innovatiivisuusastetta.

Lisäksi

tutkittiin

tuotesarjojen

syklisyyttä.

Proaktiivisuus-osiossa esitettiin kysymyksiä koskien reaktioaikaa muutokseen markkinoilla, onko
yritys oppinut markkinoiden muutoksesta ja pystynyt sopeutumaan muutoksiin ja sopeuttamaan
kysyntää uuteen informaatioon. Lopuksi riskinottoon liittyvässä osiossa kysyttiin mieltymystä
riskialttiisiin projekteihin ja yrityksen varovaiseen toimintaan. Näiden kysymysten määrittely voi
olla haastavaa. Esimerkiksi mitä riskinotto on? Joku voi ajatella alihinnoiteltujen osakkeiden ostoa
riskialttiina toimena, mutta toiselle se ei ole sitä. (Keh ym., 2007)
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2.1.3

Yrittäjämäisen orientaation yhteys yrityksen suoritukseen

Empiirinen tutkimus on osoittanut, että yrittäjämäisen orientaation ja yrityksen suorituksen välistä
suhdetta voidaan kuvailla ja tukia paremmin kontingenssiteorioiden kautta kuin suorana
vuorovaikutussuhteena (Lyon, Lumpkin ja Dess 2000; Dess, Lumpkin ja Covin, 1997).
Kontingenssiteoria olettaa, että kahden muuttujan välinen suhde riippuu kolmannesta muuttujasta
(Rauch ym. 2009). Kontingenssiteorian mukaan yrityksen suoritus on riippuvainen sen kyvystä
sopeutua ympäristöön (Hannan ja Freeman, 1977). Kontingenssiteorian lisäksi on olemassa
strategisten valintojen teoria, joka puolestaan olettaa ympäristön olevan organisaatioiden valintojen
ja päätösten tuotos. Lisäksi ympäristöä voidaan muuttaa ja muokata haluttuun suuntaan, politiikkaa
hyväksi käyttäen, vastaamaan organisaation pyrkimyksiä. Strategiat, jotka yritys valitsee
käytettävän ja toimintaympäristö yhdessä muodostavat käsityksen ympäristöstä, joka puolestaan
muokkaa valintoja parhaasta strategiasta kyseiseen ympäristöön. (Tang ja Hull, 2012; Astley Van
de Ven, 1983)
Lumpkin ja Dess (1996) esittelee erilaisia kontingenssimalleja yrittäjämäisen orientaatiosuoritussuhteesta. Ensimmäiseksi tutkimuksessa nähdään mahdolliseksi moderoivat mallit, jolloin
moderoiva tekijä vaikuttaa yrittäjämäisen orientaation ja yrityksen taloudellisen suorituksen
vuorovaikutukseen. Toiseksi Lumpkin ja Dess (1996) esittivät mediaattori malleja, jossa
yrittäjämäinen orientaatio on ajateltu edeltäväksi muuttujaksi ja yritys tulosmuuttujaksi, jolloin
mediaattori muuttuja toimii em. välissä välittävänä tekijänä. Kolmas mahdollisuus on itsenäisten
vaikutusten malli, jossa yrittäjämäinen orientaatio ja/ tai jotkin muut tekijät on ajateltu itsenäisiksi
vaikuttaen riippuvaan muuttujaan, yrityksen suoritukseen. Lopulta vuorovaikutusmalli esittää
kahden tekijän olevan vuorovaikutuksessa keskenään ja yhdessä vaikuttavan yrityksen suoritukseen
enemmän kuin erikseen. (Lumpkin ja Dess, 1996)
Wiklund (1999) tutki yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välisen suhteen kestävyyttä.
Tutkimuksen mukaan yrittäjämäinen orientaatio on kallista ja resursseja kuluttavaa toimintaa.
Erityisesti

tämä

voi

koskettaa

yrityksiä,

jotka

ilmentävät

yrittäjämäisen

orientaation

ydinulottuvuuksia epätasaisesti. Tämän ajatuksen ratkaisemiseksi voidaan ajatella Wangin (2008)
ideaa yhteisen vision jakamisesta. Yrittäjämäinen orientaatio on kallista erityisesti riskinottokykyä
ilmentävän osa-alueen kautta. Tästä voidaan kuitenkin päästä yli yhteisen vision jakamisen kautta,
jota proaktiivisuus ilmentää. Yrityksen ilmentäessä kolmea yrittäjämäisen orientaation ominaisuutta
(riskinotto, innovatiivisuus ja proaktiivisuus) tasaisessa suhteessa, sen olisi mahdollista käyttää
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hyväksi ominaisuuksien toisiaan täydentävää ominaisuutta, jossa riskin otto voisi tuottaa ideoita ja
proaktiivisuus toimia jakajan ja ideoiden hyödyntäjän roolissa. Suurissa yrityksissä tämä
tasasuhteisuus voi olla sinänsä mahdollista, mutta pienten yritysten täytyy mielestäni valita paras
suuntautumisvaihtoehto näiden kahden dimension joukosta (riskinotto ja proaktiivisuus).
2.1.4 Suorituksen mittaus
Yrityksen taloudellista suoritusta on mitattu taloudellisena tai ei-taloudellisena suorituksena (Rauch
ym. 2009). Yrityksen kasvu, kirjanpidolliset arvot, osakkeen tuotto ovat taloudellisia mittareita
(Hakala, 2013). Subjektiivinen ja objektiivinen mittaus ei eroa merkittävästi toisistaan, tämän
vuoksi yritysten antamat arviot suorituksesta eivät eroa paljon todellisista arvoista. Näin ollen
yritysjohtajien

arvioihin

yrityksen

menestymisestä

voidaan

luottaa.

Tämä

tulos

tukee

kyselytutkimuksia. (Rauch ym., 2009; Kraus ym., 2012)

2.2 Muut orientaatiot

Tässä osiossa tarkastellaan yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välisen suhteen kannalta
merkittäviä tekijöitä, joilla on vaikutusta suhteen laatuun. Nämä merkittävät tekijät ovat oppimis- ja
markkinaorientaation ja innovaatiot. Nämä tekijät voidaan nähdä tärkeinä vuorovaikutussuhteen
selittämisessä.

2.2.1

Oppimisorientaatio

Oppimisorientaatio viittaa tiedon hankintaan ja käyttämiseen, joka tähtää organisaation kilpailuedun
saavuttamiseen (Calantone ym., 2002). Oppimisorientaatio voidaan määritellä yrityksen arvoiksi,
jotka vaikuttavat mahdollisuuteen luoda tietoa ja käyttää sitä. Sinkula ym., (1997) mukaan,
yrityksen arvot ovat sitoumus oppimiseen, avoimuuteen ja vision jakamiseen. Organisationaalinen
oppiminen on nähty mekanistisena tai kongnitiivisena tapana kerätä ja jakaa informaatiota.
Mekanistinen tapa viittaa vain tiedon hankintaan ja jakamiseen. Kongnitiivisessa, jaetun
älyllisyyden mallissa, jaettu organisaation visio ja avoimuutta korostava lähestymistapa nähdään
tärkeänä tiedon hankinnan ja jakamisen kannalta organisaatiossa. Mekanistisella näkemyksellä
viitataan tiedon hankintaan ja kognitiivisella arvon hankintaan. Organisaation arvot vaikuttavat
kykyyn oppia informaatiosta. Sinkula ym. (1997) näkevät kolme tekijää, jotka ovat tärkeitä
yrityksen oppimiselle. Ensiksi, oppimiseen sitoutuminen, yrityksen täytyy kehittää kyky ajatella ja
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ymmärtää seuraukset toimistaan. Toisena on avoimuus, joka viittaa poisoppimiseen rutiineista ja
uskomuksista. Kolmantena, jaettu visio, joka viittaa organisaation pyrkimyksiin, jotka ovat
puolestaan jaettu organisaation keskuuteen antamaan tarkoitusta ja suuntaa. Lisäksi nämä kolme
dimensiota organisaation arvoista tukee kahdenlaista organisaation oppimista, mukautuvaa ja
tuottavaa. Mukautuva oppiminen on vähittäistä oppimista perinteissä rajoissa. Tuottava oppiminen
voidaan luonnehtia luovuutta ilmentäväksi, läpimurroiksi ja organisaatiomaiseksi oppimiseksi.
Tällainen oppiminen voi vaatia muutoksia organisaation olemassa olevaan toiminta malliin.
Calantone ym. (2002) lisää vielä neljännen tekijän, joka on tärkeää oppimiselle, organisaation
sisäisen tiedon jaon. Oppimisorientaatio on aika vievää ja se tarvitsee sitoutumista, mutta se voi
tehostaa organisaation sisäistä ja ulkoista innovointia (Lin ym., 2008). Oppimisorientaatio esiintyy
pääasiassa kulttuurisella asteella yrityksessä ja on todennäköisesti medioitu tekijöillä, jotka
vaikuttavat yrityksen suorituksen suoraan. (Hult ym., 2004; Wang 2008)

2.2.2

Markkinaorientaatio

Markkinaorientaatio on tiiviisti sidonnainen yrityksen kulttuuriin ja perustuu organisaation
näkemyksiin ja arvoihin (Hult ym., 2004). Jarowski ja Kohli (1993) näkevät markkinaorientaation
liittyvän organisaation kykyyn luoda markkinaälykkyyttä, levittää sitä organisaatioon ja sen
hyödyntämistä. Slater ja Narver (1995) mielestä markkinaorientaatio voi saavuttaa parhaan tuloksen
yritykselle, jos se sopii yrittäjyyteen ja organisaation kulttuuriin. Organisaation täytyy siis luoda
ympäristö ja kulttuuri, joka tukee markkinaorientaation oppimista ja tiedon jakamista. Narver ja
Slater (1990) vievät perinteistä näkemystä pidemmälle ja esittävät markkinaorientaation koostuvan
kolmesta ydinalueesta. Asiakasorientaatio, kilpailijaorientaatio ja sisäisten toimintojen koordinointi
ilmentävät yrityksen markkinaorientaatiota ja ovat mukana tiedon hankinnassa, jakamisessa ja
hyödyntämisessä.

Dayn

(1994)

mukaan

markkinaorientaatio

on

asiakkaiden

tarpeiden

havaitsemista, ymmärtämistä ja niihin vastaamista. Yritys pystyy vastaamaan markkinoiden
ilmaisemiin ja piileviin haluihin vahvalla markkinaorientaatiolla (Zahra, 2008). Bhuian ym. (2005)
kritisoi markkinaorientaation tiedon hankintaa ja jakamista. Tutkimuksen mukaan tiedonhankintaa
ei tuoteta yrityksen strategiaa ajatellen, jolloin hankittu tieto ei välttämättä ole yritykselle tärkeää.
Tiedon jakaminen puolestaan voi olla tehotonta, jolloin se kyseinen yksikkö yrityksessä, joka
tarvitsisi tietoa eniten, voi saada tiedon viimeisenä. Zahran (2008) tutkimuksessa tiedon hankinta ja
jakaminen nähdään organisaation rutiineina. Rutiinit mahdollistavat niin asiakastarpeiden kuin
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toimialan kehityksen havaitsemisen. Mielestäni tämä voi juuri johtaa, Bhuianin ym. (2005)
tutkimuksen tuomaan tulokseen, organisaation strategian huomiotta jättämiseen. Rutiinit ovat
vaikeita muuttaa ja niistä poisoppiminen voi olla tärkeää muuttuvassa toimintaympäristössä, etenkin
nopea syklisillä toimialoilla. (Narver ja Slater, 1990)

2.2.3

Innovaatio ja sen osat

Hult ym. (2004) esittää markkinaorientaation, yrittäjämäisen orientaation ja oppimisorientaation
muodostavan tekijät innovaatiolle. Innovaatio voi nousta johtajien toimesta tai siitä kuinka he
havaitsevat ja käyttävät markkinainformaatiota. Zortea-Johnston ym. (2011) tuovat esille mallin,
jonka mukaan yrittäjämäisen orientaation ja markkinaorientaation seurauksena muodostuu erilaisia
innovaatioita orientaatiosta riippuen. Yrittäjämäinen orientaatio tuottaa sekä radikaaleja ja
vähittäisiä innovaatioita, kun taas markkinaorientaatio pelkästään vähittäisiä innovaatioita. Lisäksi
tutkimuksessa innovaatiot jaetaan markkinoita muokkaaviin ja markkinoiden tuottamiin.
Markkinoita muokkaavat innovaatiot ovat radikaaleja yrittäjämäiselle orientaatiolle tyypillisiä
innovaatioita

ja

markkinoiden

tuottamat

innovaatiot

ovat

vähittäisiä

enemmän

markkinaorientaatiolle tyypillisiä innovaatioita. Käsitykseni mukaan yrittäjämäisen orientaation
dimensio proaktiivisuus tuottaa vähittäisiä innovaatioita ja riskinotto radikaaleja. Bennett ja Cooper
(1979) väittävät, että markkinoille tulevat radikaalit innovaatiot eivät muodostu asiakkaiden
tarpeisiin ja haluihin vastaamalla. Ne ovat teknologisia keksintöjä, jotka on tuotettu kaukana
markkinoinnista olevien ihmisten toimesta. Tämä tukee ajatustani siitä, että kuluttajat eivät tuota
alun perin kysyntää jollekin tuotteelle, vaan markkinoilla yritykset tuottavat kysynnän,
muovaamalla markkinoita haluamaansa suuntaan. Kerbyn (1972) mukaan kuluttajat eivät
useimmiten edes tiedä haluavansa tiettyä tuotetta markkinoilla. Olen myös henkilökohtaisesti
vahvasti tätä mieltä. (Zortea-Johnston ym., 2011)
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3

Tutkimustulokset:

Tutkimuksen tässä osassa yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välinen suhde todetaan
positiiviseksi. Lisäksi tarkastellaan kuinka oppimis- ja markkinaorientaatio ja innovaatiot liittyvät
tähän vuorovaikutus-suhteeseen. Tutkimustulokset osoittavat myös muut tekijät, jotka vaikuttavat
suhteen laatuun. Lopuksi ehdotettu malli kuvaa yrittäjämäisen orientaation ja yrityksen
taloudellisen suorituksen välistä suhdetta ja suhteeseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä.

3.1 Yrittäjämäisen orientaation vaikutukset suoritukseen

Yrittäjämäinen orientaation on nähty positiivisesti vaikuttavan suoritukseen, etenkin kun
innovaatiot toimivat välittävänä mekanismina (Wiklund, 1999; Zahra ja Covin, 1995; Han ym.,
1998). Yritykset, joilla on korkea yrittäjäorientaatio, nähdään tarkkailevan toimintaympäristöä
vahventaakseen asemaa ympäristössä. Tämä olettaa yrittäjämäisen orientaation tason yrityksessä
voivan toimia ennustajana tiedon hankinnasta ja hyödyntämisestä. Lisäksi voidaan nähdä
päinvastoin, eli informaation hankinta ja käyttö voivat määritellä yrittäjämäisen orientaation asteen
yrityksessä. Keh ym. (2007) oletti, että yrittäjämäinen orientaation ja suorituksen välinen suhde on
medioitu informaation käytöllä. Tulokset osoittavat yrittäjämäisen orientaation ja yrityksen
suorituksen välisen suhteen positiiviseksi. Tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan osoita
informaation hyödyntämiselle ja yrityksen suoritukselle positiivista suhdetta. Tämä voi johtua
epätietoisesta suhteesta informaation käytön ja käytön kohteen välillä. Keh ym. (2007) näkee
informaation hankinnan ja hyödyntämisen tarkoituksena asiakasarvon kasvattamisen. Informaatio
on tärkeä ja sen käyttö voi olla paras strategia hoitaa epävarmuutta ja riskiä. (Keh ym., 2007)
Kreiser ym. (2013) tutki yrittäjämäisen orientaation osa-alueiden ja suorituksen välistä suhdetta
pienissä yrityksissä. Innovatiivisuus ja proaktiivisuus ilmentävät U-muotoista suhdetta suorituksen
kanssa. Lisäksi yksilöllisyys näyttää moderoivan proaktiivisuuden ja innovatiivisuuden suhdetta
suoritukseen. Alhainen riskinotto voi hyödyntää pieniä yrityksiä. Tämän tutkimuksen tulosten
mukaan yrittäjämäisen orientaation osa-alueiden suhde suoritukseen on epälineaarinen. Kreiser ym.
(2013) mukaan kustannukset ja tuotot määräävät käyrän muodon. Innovatiivisuuden vaikutus
suoritukseen muuttuu negatiivisesta positiiviseksi, kun yritys siirtyy alhaisesta keskinkertaiseen ja
jatkossa korkeaan innovatiivisuuteen. Kollektiivinen kulttuuri näyttää vaikuttavan suorituksen
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asteeseen alhaisella ja keskinkertaisella proaktiivisuuden ja innovatiivisuuden tasoilla (Marino ym.
2002). Kreiser ym. (2013) esittää, että yksilöllinen kulttuuri edistää kasvavia innovatiivisuuden ja
proaktiivisuuden suhteita suoritukseen.
Lumpkin

ja

Dess

(1996)

näkevät

organisaatio

rakenteen

moderoivaksi

tekijäksi.

Organisaatiorakenteet on nähty vaikuttavan kahdella eri tavalla, orgaanisella ja mekaanisella.
Orgaaniset organisaatiorakenteet viittaavat enemmän horisontaaliseen vuorovaikutukseen, kun taas
mekaaniset voidaan kuvailla ilmentävän vertikaalista vuorovaikutusta eri osastojen välillä. Covin ja
Slevin (1989) esitti että orgaaninen rakenne moderoi positiivisesti yrittäjämäisen orientaation ja
suorituksen välistä suhdetta.
Zahra ja Covin (1995) tutkimuksessa havaittiin yrittäjämäisen orientaation ja yrityksen taloudellisen
suorituksen olevan vahvimmillaan vihamielisissä kilpailuympäristöissä. Selitysaste suhteelle nousi
kumulatiivisesti ajan mukaan. Selitysaste 7 vuoden ajalta, 0.29, on mielestäni alhainen ja hyvin
suuri osa suorituksen tasosta selittyy muilla asioilla, tulos on kuitenkin merkitsevä. Zahra ja Covin
(1995) tiivistävät, että yrittäjämäinen orientaatio tulisi nähdä enemmän pitkän aikavälin strategiana
kuin lyhyen aikavälin työkaluna.
Lee ja Sukoco (2007) näkevät sosiaalisen pääoman moderoivan yrittäjämäistä orientaatiota ja
yrityksen taloudellisen suorituksen välistä suhdetta. Tutkimuksen mukaan yritys on tällöin
innovatiivisempi kuin alhaisen sosiaalisen pääoman yritykset.
Yrittäjämäisen orientaatio ja suorituksen välistä suhdetta moderoi toimiala. Korkea teknologisilla
toimialoilla yritykset näyttävät hyötyvän enemmän yrittäjämäisestä orientaatiosta kuin alhaisen
teknologian toimialat. (Rauch ym., 2009)

3.2 Oppimisorientaation liittyminen vuorovaikutussuhteeseen

Monissa tutkimuksissa oppimisorientaatio on nähty vaikuttavan positiivisesti yrityksen suoritukseen
(Calantone ym., 2002; Fiol ja Lyles, 1985; Liu ja Tsai, 2007). Yrittäjämäinen orientaatio luo
ympäristön, jossa oppiminen on mahdollista. Mitä enemmän yritys on suuntautunut yrittäjämäiseen
orientaatioon, sitä enemmän se voi oppia ja käyttää uutta informaatiota parhaaksi näkemällään
tavalla yrityksen hyväksi. Oppimisorientaatio on yksi arvokkaimmista ja monimutkaisimmista
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resursseista, joka edesauttaa kilpailuedun saavuttamista (Chiou ja Chen, 2012). (Lee ja Sukoco,
2007)
Wangin (2008) mukaan oppimisorientaatio toimii mediaattorimuuttujana yrittäjämäisen orientaation
ja yrityksen suorituksen välillä. Tutkimuksen kohteena ovat keskisuuret yritykset Iso-Britanniassa.
Tutkimuksen mukaan yrittäjämäisen orientaation proaktiivinen ulottuvuus viittaa ympäristön
tarkkailuun ja toimiin kohdata alati uutta informaatiota. Ympäristön kartoittaminen ja
informaationjakaminen on alkuaskel oppimiselle. Lisäksi yrityksen kyky oppia on riippuvainen
jaetusta visiosta organisaation keskuuteen. Kuinka hyvin organisaatio kykenee kartoittamaan
ulkopuolista tietoa, riippuu siitä, että ovatko kaikki organisaation jäsenet tietoisia organisaation
tavoitteista. Tämän vuoksi jaettu visio on puolestaan mediaattorimuuttuja organisaation oppimisen
ja yrityksen suorituksen välillä. Hakalan (2013) tutkimus tukee Wangin (2008) näkemystä
oppimisorientaation roolista mediaattori muuttujana yrittäjämäisen orientaation ja yrityksen
suorituksen välillä. Tutkimus käsitteli Suomalaisia ohjelmistoyrityksiä ja suoritusta mitattiin
tuottavuuden ja kasvun mittareilla. Wangin (2008) tutkimuksessa nähdään selvä ero Hakalan (2013)
tutkimukseen, oppimisorientaatio ei näytä toimivan samanlaisena mediaattorina yrittäjämäisen
orientaation ja kasvun välillä. Tämä voi johtua, että oppiminen ei huomioi kaikkia mahdollisuuksia,
vaan olettaa että yrityksen kasvu perustuu yrittäjämäisen orientaation kykyyn tutkia markkinoita
proaktiivisesti (Hakala, 2013). Lisäksi Wangin (2008) mukaan vuorovaikutussuhde yrittäjämäisen
orientaation ja oppimisorientaation ja yrityksen suorituksen välillä on moderoitu yrityksen
strategialla. Tämä strategian moderoiva rooli juontaa juurensa Hambrickin (1982) tutkimukseen.
Hambrick (1982) käyttää tunnettua Miles & Snow (1978) typologiaa jaotellessaan eri tyyppisiä
strategioita, joita yritys voi ilmentää. Näitä ovat etsijä, analysoija, puolustaja ja suhtautuja.
Tutkimus osoittaa, että yrittäjämäinen orientaatio on enemmän positiivisesti liittynyt etsijään kuin
muihin strategia tyyppeihin. Tämä tulos voi johtua siitä, että etsijät kohtaavat useimmiten
kysymykset ja ongelmat, joissa he joutuvat laittamaan olemassa olevat toimintatavat ja uskomukset
tarkkaan pohdintaan. Nämä tulokset tukevat tuottavaa oppimista.
Rhee ym. (2010) tutki oppimisorientaation vaikutusta innovatiivisuuteen. Tutkimuksen tulokset
osoittavat, että oppimisorientaatio on positiivisessa suhteessa innovatiivisuuteen. Lisäksi
markkinaorientaatio ja yrittäjämäinen orientaatio vaikuttavat positiivisesti innovatiivisuuteen
oppimisorientaation kautta. Calantonen (2002) tutkimus tukee Rheen ym. (2010) näkemystä
oppimisorientaation roolista. Calantonen (2002) mukaan oppiminen voi tukea innovatiivisuutta
kolmella eri tavalla. Ensimmäisenä tutkimuksessa esitetään, että oppimisorientaatio tukee
sitoutuminen innovatiivisuuteen ja luo yritykselle kyvyn kehittää innovaatiota ja tuoda se
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markkinoille. Toiseksi, organisaatiolla on kyky havaita kasvava kysyntä ja muuttuneet
asiakastarpeet. Kolmanneksi, korkean innovatiivisuuden saavuttaakseen organisaation tulee oppia
kilpailijoidensa menestyksestä ja epäonnistumisista. Lin ym. (2008) tutkimus tukee, Rheen ym.
(2010), tuloksia oppimisorientaation ja innovatiivisuuden suhteesta. Tutkimus tukee myös
oppimisorientaation roolia mediaattorina markkinaorientaation ja innovatiivisuuden vuorovaikutus
suhteessa. Lisäksi organisaation rakenne ei näytä moderoivan innovatiivisuuden ja yrityksen
suorituksen välistä suhdetta. Markkinaorientaation voidaan nähdä innovoivan enemmän
oppimisorientaation kautta. Lin ym. (2008) mukaan markkinaorientaatio ja oppimisorientaatio
voidaan nähdä innovatiivisuuden tekijöiksi, joista innovatiivisuus muodostuu.

3.3 Yrittäjämäisen orientaation osien liittyminen oppimisorientaatioon

Wang (2008) tutki vuorovaikutusta yrittäjämäisen orientaation yksittäisten ulottuvuuksien ja
oppimisorientaation välillä. Yrittäjämäisen orientaation osa-alueista riskinotto ilmentää alhaisinta
yhteyttä oppimisorientaatioon. Tämä voidaan selittää riskinoton roolilla. Riskinotto liitetään
kahteen

osa-alueeseen,

tutkimukseen

ja

hyödyntämiseen.

Yleensä

yritykset

osallistuvat

tutkimukseen, mutta unohtavat hyödyntämisen ja yhteisen vision jakamisen. Yritykset tapaavat
tuottaa liian monta kehittymätöntä ideaa ja voivat kärsiä yksilökohtaisista eroista ja ajatuksista,
jotka vetävät yritystä eri suuntiin. Wangin (2008) näkemys yritysten riskinoton roolista liittyy
siihen, että, yrityksen ilmentävän kaikkia yrittäjämäisen orientaation ominaisuuksia. Minun
näkemykseni mukaan yritys ei kuitenkaan ilmennä enemmän kuin yhtä ominaisuutta ja sen vuoksi
en näe riskinottajaa yhtä selkeästi ilmentävän muita yrittäjämäisen orientaation ominaisuuksia.

3.4 Markkinaorientaation suhde vuorovaikutussuhteeseen

Markkinaorientaatio

mielletään

liittyvän

läheisesti

yrittäjämäiseen

orientaatioon.

Markkinaorientaation roolin on tukea yrittäjämäistä orientaatiota, ja tällä tavoin parantaa sen
suhdetta suoritukseen. Markkinaorientaatio on myös suhteessa innovatiivisuuteen.
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Han ym. (1998) tutki markkinaorientaation, innovaatioiden ja yrityksen taloudellisen suorituksen
välistä yhteyttä. Tutkimuksen mukaan markkinaorientaatio on merkittävästi suhteessa yrityksen
suoritukseen, kun innovaatiot otetaan huomioon.
Hult ym. (2004) löysi innovaation medioivan markkinaorientaation ja suorituksen välistä suhdetta.
Yrittäjämäinen orientaatio on kulttuurisidonnainen ajatus. Yrittäjämäinen orientaatio voi stimuloida
markkina- ja oppimisorientaatiota, ja tuottaa tällä tavoin parempia tuotteita ja suorituksen kasvua.
Atuahene-Gima ja Ko (2001) tutkivat yrittäjämäisen orientaation ja markkinaorientaation suhdetta
jakamalla

181

yritystä

neljään

eri

luokkaan.

Luokat

ovat

yrittäjämäinen

orientaatio,

markkinaorientaatio, molempia, yrittäjämäistä ja markkinaorientaatiota ilmentävä yrityksien ryhmä
ja

konservatiiviset

yritykset.

Konservatiivisia

yrityksiä

kuvataan

ilmentävän

alhaista

markkinaorientaation ja yrittäjämäisen orientaation tasoa. Tulokset osoittavat tukevan väitettä, että
molemmat, markkinaorientaatio ja yrittäjämäinen orientaatio, ilmentävät yritysten tuotteiden
suoriutuvan paremmin, kuin kolmen muun ryhmän. Tämä osoittaa, että markkinaorientaatio ja
yrittäjämäinen orientaatio ovat jossakin määrin tärkeitä toisilleen ja parantavat yrityksen
taloudellista suoritusta paremmin yhdessä kuin erikseen. Lisäksi innovaatiot nähdään suurena
välittäjätekijänä orientaatioiden ja yrityksen suorituksen välissä. Atuahene-Gima ja Ko (2001)
lisäävät, että yrittäjämäistä orientaatiota ilmentävät yritykset tulevat markkinoille ja tuovat tuotteita
markkinoille nopeammin kuin markkinaorientaatiota ilmentävät yritykset. Tähän he näkevät syyksi
yrittäjämäistä orientaatiota ilmentävien yritysten tuotekehittely painopisteen olevan enemmän
tutkimuksessa ja riskinotossa verrattuna markkinaorientoituneisiin yrityksiin.
Zahran (2008) mukaan markkinaorientaatio luo yritykselle toimintatavan, jolla pystytään
hyödyntämään markkinoitten luomat mahdollisuudet, joka puolestaan tukee yrittäjämäistä
orientaatiota. Zahran (2008) tutkimus osoittaa markkinaorientaation tukevan yrittäjämäistä
orientaatiota. Tämän johdosta yrittäjämäistä orientaatiota ilmentävät yritykset hyötyvät paljon
vahvasta markkina-vetoisesta yrityskulttuurista, erityisesti korkean teknologian toimialoilla.
Markkinaorientaatio auttaa yrityksiä pikemminkin vastaamaan markkinoilla jo olemassa oleviin
tarpeisiin, kuin luomaan uusia innovaatioita (Matoofi ja Tajeddini, 2011).

3.5 Innovaatioiden vaikutus vuorovaikutussuhteeseen
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Innovaatiolla on tärkeä vaikutus yrityksen suoritukseen. Innovatiivisuus toimii mediaattorin roolissa
markkina-, oppimis-, ja yrittäjämäisen orientaation ja yrityksen suorituksen välissä ainakin osaksi.
(Hult ym., 2004; Han ym., 1998; Atuahene-Gima ja Ko, 2001)
Innovaatioita voidaan mitata Booz Allen ja Hamilton (1982) typologian mukaan jaetaan vähittäisiin
ja radikaaleihin innovaatioihin. Vähittäiset innovaatiot ilmentyvät seuraavasti: kustannussäästöt,
lisäykset ja parannukset olemassa oleviin tuotteisiin ja tuotelinjoihin. Radikaalit innovaatiot
puolestaan muokkaavat markkinoita ja kuluttajien mieltymyksiä sekä tarpeita. (Zortea-Johnston
ym., 2011)
Cresspell ja Hansen (2008) tutkivat työympäristöä, innovaatioita ja yrityksen suoritusta käyttäen
aineistonaan Yhdysvaltalaista metsäteollisuutta. Tutkimustulokset osoittavat innovaatioympäristön,
innovaatiostrategian ja yrityksen koon vaikuttavan innovatiivisuuteen, joka puolestaan vaikuttaa
yrityksen taloudelliseen suoritukseen. Innovaatioympäristön he määrittelevät seuraavasti: ”se
sisältää autonomisuutta ja rohkeutta, tiimityötä, avoimuutta haasteelle ja riskinottokykyä sekä
resursseja.” Cresspellin ja Hansenin (2008) tutkimustuloksien mukaan työympäristön ja
innovaatiostrategian positiivinen vaikutus innovatiivisuuteen ja yrityksen suoritukseen osoittaa
yritysjohdon työskentelyn tärkeyden näiden asioiden parissa. Yritysjohdon tulisi kannustaa ja luoda
avoimuutta ja yhtenäisyyttä korostava ilmapiiri, jossa jokainen tietää yrityksen päämäärät ja
tarkoituksen. Lisäksi Cresspell ja Hansen (2008) tutkimuksessa viitataan innovaatioiden vaatimiin
panostuksiin, jotka ovat usein suuria. Tällaisen innovatiivinen toiminta on tyypillistä korkea
teknologisille yrityksille ja yrittäjyyttä ilmentäville toimijoille. Tämä tukee minun käsitystäni
yrittäjyyttä ilmentävistä toimijoista, heille innovaatioilla on suuri merkitys ja he panostavat
innovaatioihin paljon tuottaen monien yritysten joukosta muutamia radikaalisia innovaatioita. Tämä
on teoria, todellisuudessa kuitenkin suurin osa yrittäjyyttä harjoittavista toimijoista poistuu
markkinoilta.

3.6 Ehdotettu malli

Tutkimustulokset osoittavat, että Lumpkinin ja Desssin (1996) esittelemät kontingenssimallit ovat
olleet monien tutkimusten lähtökohtana. Erityisesti moderoivat ja mediaattori mallit ovat olleet
tutkimuksien kohteena. Itsenäisten vaikutusten ja vuorovaikutusten mallit eivät ole myöskään
jääneet huomiotta.
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Tutkimustuloksien mukaan ehdotetaan seuraavanlaista mallia yrittäjämäisen orientaation ja
suorituksen välisestä suhteesta. Ensiksi yrittäjämäisen orientaation tekijät vaikuttavat yrityksen
yrittäjämäisen orientaation tasoon. Tekijöitä ovat riskinottokyky, innovatiivisuus ja proaktiivisuus.
Yrittäjämäinen orientaatio näyttää olevan yhteydessä oppimisorientaatioon, joka medioi
yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välistä suhdetta. Lisäksi innovatiivisuus näyttää
medioivan oppimisorientaation ja suorituksen välistä suhdetta. Markkinaorientaation on
vuorovaikutussuhteessa yrittäjämäisen orientaation kanssa ja näyttää olevan positiivisesti suhteessa
oppimisorientaatioon. Lisäksi seuraavat tekijät ovat saaneet tukea yksittäisistä tutkimuksista.
Informaation käyttö näyttää medioivan yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välistä suhdetta.
Yrittäjämäisen orientaation osa-alueet näyttävät ilmentävän epälineaarista suhdetta yrityksen
suoritukseen. Organisaatiorakenne, toimialan kilpailuympäristö ja sosiaalinen pääoma näyttävät
moderoivan yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välistä suhdetta. Organisaation jaettu visio
näyttää medioivan oppimisorientaation ja suorituksen välistä vuorovaikutus-suhdetta. Lisäksi
yrityksen strategia näyttää moderoivan yrittäjämäinen orientaatio – oppimisorientaatio – suoritus
välistä vuorovaikutus-suhdetta. Kuva 1. kuvaa suhdekaaviota.

Kuva 1. Ehdotettu malli
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4

Johtopäätökset ja pohdinta

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella millainen vuorovaikutussuhde yrittäjämäisellä orientaatiolla
ja yrityksen suorituksella on. Toisena tavoitteena oli tarkastella mitkä tekijät moderoivat ja
medioivat tätä vuorovaikutussuhdetta. Yrittäjämäinen orientaatio nähdään kontingenssiteorioiden
kautta vaikuttavan yrityksen suoritukseen. Kontingenssiteoriat olettavat vuorovaikutussuhteen
olevan itsenäinen, mediaattori, moderaattori tai vuorovaikutusmallien kautta ilmenevä.
Yrittäjämäisen

orientaation

nähdään

olevan

vaikutuksessa

yrityksen

suoritukseen

oppimisorientaation ja innovaatioiden kautta. Lisäksi vaikutus näyttäisi olevan vahvempi, kun
yritys harjoittaa markkinaorientaatiota yrittäjämäisen orientaation lisäksi. Tämä ilmentää
vuorovaikutusmallia.

Yrittäjämäinen

orientaatio

kuvataan

riskinoton,

proaktiivisuuden

ja

innovatiivisuuden kautta ja se tähtää markkinoille tulemiseen, näiden osa-alueiden siivittämänä.
Markkinaorientaatio on informaation hankintaa, jakamista ja hyödyntämistä, jolla pyritään
vastaamaan markkinakysyntään. Oppimisorientaatio nähdään yrityksen arvoina, jotka tähtäävät
tiedon luontiin ja käyttöön. Tärkeitä tekijöitä oppimisorientaatiolle ovat sitoutuminen, avoimuus ja
jaettu visio.
Keskeisenä tutkimuksen tuloksena voidaan nähdä yritysjohdon roolin, joka on edistää
yrittäjämäisen orientaation käyttöä ja harjoittamista yrityksissä. Keskeistä yrityksille, jotka
harjoittavat yrittäjämäistä orientaatiota on olla vahvasti markkinaorientoituneita ja edistää
innovatiivisuutta yrityksen pyrkimyksien saavuttamiseksi. Tämä voi tapahtua oppimisorientaatiota
harjoittamalla. Yrityksen tulisi muodostaa toimintaympäristö ja heijastaa arvoja, jotka edistävät
oppimista, innovointia ja tiedon käsittelyä.

4.1 Pohdinta
Tässä osassa käydään läpi muutamia kohtia, jotka herättivät ajatuksia tutkimusta tehdessäni. Aiheet
käsittelevät kahden tekijän välisen suorituksen tutkimista, yrittäjämäisen orientaation osa-alueita ja
markkinaorientaatiota.
Yrittäjämäistä orientaatiota on tarkasteltu kiinnostuksen kohteesta yritysten menestymistä kohtaan.
Tämä asia ei ole niin yksinkertainen, kuin miltä se kuulostaa. Mielestäni olisi tärkeää tarkastella
sitä, että kuinka suuri osa yrityksistä menestyy ja siten nähdä yrittäjämäinen orientaatio ilman
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sädekehää. Tällä tarkoitan, ettei yrittäjämäinen orientaatio ole yksinkertainen tie onneen vaan tämä
tie vaatii myös onnea. Samoin katsomme väärin yrityksiä, kun yritämme miettiä sitä, että kuinka ne
ovat menestyneet. On vaikeaa nähdä menestymisen mittarit, jos emme ota huomioon onnen
vaikutusta tulokseen. Nousevatko menestyneet yritykset liian vahvasti joukosta, joka sisältää suuren
osa epäonnistujia. Toki monilla aloilla onni ei selvästi vaikuta yhtä suuresti kuin toisilla aloilla.
Tämä tärkeä seikka korostaa toimialojen valinnan tärkeyttä ja ajanjaksoa, jolloin tutkimus on
suoritettu.
Mielestäni yrittäjämäisen orientaation vuorovaikutus yrityksen suoritukseen on monimutkaisempi
kuin mitä teorialla voidaan kuvata. Tämä johtuu siitä, että monet tekijät, kuten korruptio ja onni,
eivät sisälly malliin. Tämän vuoksi kritisoin jatkuvaa pyrkimystä löytää vuorovaikutussuhteita eri
tekijöiden välillä, ja selittää sitä kautta jotakin ilmiötä. Tämän vuoksi tuloksetkaan
vuorovaikutussuhteista eivät tuota parhaita tuloksia, sillä kaikkia tekijöitä ei ole mahdollista saada
yhtälöön.
Seuraava ote on tutkimuksessa läpi käydystä aineistosta.”…proaktiivisuus on markkinakysyntään
vastaamista.”, (Lumpkin ja Dess, 1996). Lumpkinin ja Dessin (1996) väitteeseen kommentoisin
seuraavasti. Useiden yritysten harjoittaessa yrittäjämäistä orientaatiota, heille kaikille tulisi olla
selvää mitä markkinoilla tapahtuu, ja kuinka siihen voidaan kunkin yrityksen osalta parhaiten
vastata. Tällöin proaktiivisuus ilmentää hyvin nopeaa vastausta markkinoiden muutokseen ja täten
johtaa opittujen tapojen käyttämistä tapana vastata muutokseen. Yrityksillä ei ole aikaa pohtia, mikä
olisi luovempi tai yllätyksellisempi tapa vastata. Proaktiivisuus ei tue luovuutta samassa määrin
kuin riskinotto, jota kuvaisin suuremman pohdinnan kautta tapahtuvaksi toiminnoksi. Tämän vuoksi
proaktiivisuus on suuntautunut enemmän vähittäisiin innovaatioihin ja riskinotto radikaalimpiin
innovaatioihin. Käsitteiden eroavaisuus johtaa mielestäni siihen miten aika ilmentää käsitteitä.
Yrittäjämäinen orientaatio on pitkällä aikavälillä riskinottokyvyn toiminto ja lyhyemmällä
aikavälillä proaktiivisuuden kautta toimiva, mutta yleensä nämä eivät kuitenkaan kohtaa samassa
yrityksessä. Täten toiset yritykset voivat toimia lyhyemmällä tähtäimellä ja toiset pidemmällä.
Yrittäjämäisen orientaation jakoa proaktiivisuuden ja riskinottajan kesken tukee Morrisin ja Paulin
(1987) tutkimus.
Markkinaorientaatio kuvataan informaation hankintana ja käyttönä yrityksessä. Mielestäni tätä
informaation hankintaa ja käyttöä voidaan jakaa ajallisesti lyhyeen ja pitkään aikaväliin. Kun yritys
käyttää markkinaorientaatiota, se ilmentää markkinaorientaatiota sen mukaan kuinka yritys ilmentää
yrittäjämäisen orientaation ydinelementtejä. Kun yritys ilmentää proaktiivista toimintaa,
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informaationkäyttö voidaan nähdä lyhytaikaisena, kun taas riskinottoa ilmentävät yritykset voivat
nähdä informaationkäytön pidemmällä aikavälillä. Tämä tarkoittaa, että proaktiivinen toimija vastaa
markkinoihin heti ja pyrkii olemaan ensimmäisenä uuden tuotteen markkinoille esittäjänä, jolloin
informaatiota

ei

hyödynnetä

enää

sen

jälkeen.

Riskinottaja

mielestäni

käyttää

markkinainformaatiota pidemmällä aikavälillä. Toinen näkökulma informaationhankintaan ja käyttöön on että, kun informaatiota hankitaan tietoisesti, niin seurataan proaktiivisuutta. Tämä
näkemys viittaa ennakoivaan proaktiivisuuden luonteeseen. Proaktiivisuutta voidaan kuvata myös
tarttumisena uuteen tilaisuuteen. Tämä tarkoittaa, että yrityksen täytyy tutkia ja tarkkailla
ympäristöä. Tällöin informaationhankinta on tietoista, eli halutaan löytää jotain tiettyä informaatiota
markkinoilta ja käyttää sitä yrityksen edun mukaisesti. Riskinottokykyä tukeva informaation
hankinta ja käyttö puolestaan on mielestäni tiedostamatonta ainakin osaksi, lisäksi se voi tuottaa
radikaaleja innovaatioita ja silloin tarvitaan suuresti lainapääomaa. Riskinottokykyyn liittyvä
informaationkeräys ja hyväksikäyttö ovat tiedostamatonta, sillä riskinottaja toimii spontaanisti ja
kohtaa alati uusia ja outoja tilanteita, johon hän vastaa kokemuksensa tuomalla intuitiolla.
Vastaaminen ei kuitenkaan tapahdu aina heti vaan se voi viedä aikaa ennen kuin reaktio
muuttuneeseen ympäristöön tapahtuu. Tällainen toimija kehittää tiedostamatta toimintatapansa, joka
sopii tai on sopimatta vallitsevaan toimintaympäristöön ja täten määrää kuinka menestyvä
riskinottaja on. On sattumaa kuinka hyvin riskinottaja menestyy, mutta otannan ollessa suuri
voidaan menestyviä yksilöitä löytää.
”Dayn (1994) mukaan markkinaorientaatio on asiakkaiden tarpeiden havaitsemista, ymmärtämistä
ja niihin vastaamista…”. Uskon ettei asiakkailla ole selvää kuvaa siitä mitä he haluavat,
pikemminkin he tyytyvät siihen mitä tarjotaan. Tämän vuoksi kysynnän luominen on käsittääkseni
asia, johon markkinaorientaatio pyrkii. Lumpkin ja Dess (1996) viittaa, käydessään läpi
yrittäjämäisen orientaation osa-alueita, proaktiivisuuden kohdalla että proaktiivisuus on,
”markkinoiden muokkaamista haluttuun suuntaan ja jopa markkinakysynnän luomista”. Tämä on
lähellä sitä mitä markkinaorientaatiolla pyritään tekemään. Ajatusta markkinakysynnän luomisesta
voidaan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä. Kysyntää loivat jo entisaikain mattokauppiaat,
jotka kiersivät ovelta ovelle. Tuskin ihminen ennen ovikellon soittoa halusi uutta mattoa, mutta kun
sellainen oli nyt tarjolla, niin voisihan sitä tarttua tilaisuuteen. Toisaalta kun kauppias oli kerran
tullut, sitä saattoi odottaa tulevan uudestaan ja näin kauppiaan, ehkä myös asiakkaan, silmistä
matoille oli selvä kysyntä.
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4.2

Jatkotutkimustarpeet

Yrittäjämäisen orientaation ja suorituksen välisen suhteen kuvaaminen on tärkeää, sillä se voi antaa
mahdollisuuksia yritysjohtajille parantaa yrityksen toimintaa. Tärkeää jatkotutkimuksen kannalta
olisi tutkia mittauksen merkitystä laajemmin ja analysoida tarkkaan tapoja kerätä aineisto.
Kyselytutkimuksissa kysymyksen asettelu on tärkeää. Lisäksi tulisi pyrkiä löytämään uusia tapoja
mitata yrittäjämäisen orientaation ilmiötä. Monissa tutkimuksissa mittaus tavat ovat samankaltaisia.
Johdon rooli näyttää olevan tärkeä suoritukseen vaikuttava tekijä. Tämän vuoksi johdon suhde
suoritukseen olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.
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