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Tämän Pro Gradu–tutkimuksen keskeisin tavoite on ollut selvittää mitkä 

ovat päijäthämäläisten nuorten yrittäjien menestystekijät ja löytyykö me-

nestyksen takana olevista tekijöistä ja ilmiöistä yhdistäviä tekijöitä. Tut-

kimus on laadullinen ja aineistonkeräystapana käytettiin teemahaastatte-

lua. Tutkimusta varten haastateltiin päijäthämäläisiä nuoria yrittäjiä, joilla 

on jo näyttöä menestymisestä. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään 

myös miten nuori yrittäjä tunnistaa omat menestystekijänsä ja mitkä ovat 

nuorten yrittäjien mielestä tärkeimmät menestymisen kriteerit. Tutkimus-

tulokset osoittavat, että päijäthämäläisten nuorten yrittäjien tärkeimmät 

menestystekijät ovat tapa, jolla yrittäjäksi on ryhdytty, sidosryhmät ja 

verkostot sekä kokonaisuutena yrittäjä itse. Yrittäjän itsensä muodosta-

masta kokonaisuudesta nousi tutkimuksessa vahvimmin esiin kolme eri 

osatekijää: yrittäjän persoona, yrittäjämäisyys sekä sisäinen menestymi-

nen. Tutkimustulokset osoittavat, että yhdistäviä tekijöitä menestykselle 

löytyy ja että nuoret yrittäjät tunnistavat omia menestystekijöitään.  
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The main goal of this Master’s Thesis has been to find out what the suc-

cess factors of the young entrepreneurs  located in Päijät-Häme region 

have been and if there are any common items in factors and phenome-

nons behind the success. The research was qualitative and the data col-

lection method was a theme interview. For the research young en-

trepeneurs in Päijät-Häme region were interviewed. Those entrepreneurs 

had already some evidence of success. The purpose of this research 

was also to find out how young entrepreneurs recognized their own suc-

cess items and what were the most important success criteria of their 

own opinion. The results of the research show that the most important 

success factors of young entrepreneurs in Päijät-Häme region are the 

way they started their carriers as entrepreneurs, stakeholders and net-

works and also as a whole the entrepreneur her/himself. From the entity 

made by entrepreneurs strongly highlighted three factors: entrepreneur’s 

personality, entrepreneur’s orientation and internal success. The results 

of the research show that there exist common success factors and that 

the young entrepreneurs do recognize their own success items.  
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Yksi tärkeä hetki tämän gradun syntymiselle oli, kun muutama vuosi sit-

ten seisoessani The Empire State Buildingin huipulla minulle lausuttiin 

nuo maagiset sanat ”Be careful what you wish for, it might come true.”  

 

Haastattelemistani nuorista yrittäjistä huokui silmiinpistävinä piirteinä 

voimakas tahto, sisu, periksiantamattomuus, innostus tekemäänsä työ-

hön, positiivisuus sekä sisäinen menestyminen ja onnellisuus. Opiskeluni 

aikana olen saanut huomata, että nämä samaiset piirteet ovat enemmän 

kuin hyödyllisiä myös akateemiselle aikuisopiskelijalle. Elämän jakami-

nen päivätyön, opiskelun, perheen ja muun elämän kesken ovat olleet 

suuri haaste opiskellessani. Tässä vaiheessa voin kuitenkin todeta, että 

opiskelu on antanut minulle paljon enemmän kuin ottanut. Paitsi että olen 

saanut valtavan määrän tietoa, taitoa ja kompetenssia lisää, on aikuis-

opiskelu kehittänyt minua valtavasti myös ihmisenä. Opiskeluni aikana 

olen saanut huomata, että kaikkeen pystyy kunhan vaan ryhtyy.  
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1. JOHDANTO 

 

Mietelmä: Sisu ja luovuus 

 

Yrittäjälle on ominaista luovuus ja sisu. 

Luovuus syntyy uudelleenarvioinnista. 

Sisu syntyy tahdosta toteuttaa elämäntehtäväänsä. 

Sisu on älyn ylittävää itsepäisyyttä. 

Yrittäjässä yhdistyvät sisu ja luovuus. 

Yrittäjä tietää, 

     että norsun voi syödä, 

     vuoren voi siirtää ja 

     järven voi juoda. 

 

(Ilkka O. Lavas. Luontainen yrittäjyys - mietelmiä yrittäjän elämästä 2005) 

 

Tämän tutkimuksen kohteena olleet nuoret yrittäjät ovat joukko menesty-

neitä ja upeita henkilöitä ja persoonallisuuksia, jollaisia kansakuntamme 

kaipaisi kipeästi lisää yritysmaailmaan. Heissä näkyy vahvasti oman suku-

polvensa tapa ajatella ja tehdä työtä. Useimmat haastatelluista ovat tulleet 

yrittäjiksi sukupolvenvaihdoksen kautta.  

Tutkimuksen avulla halutaan tuoda esiin, että menestyneitä nuoria yrittä-

jiäkin on, jotka voisivat olla esimerkkinä muille. Tutkimustulosten avulla 

voitaisiin saada lisää positiivista ajattelua yritystoimintaan. Suomalaisten 

yrittäjien keski-ikä on varsin korkea ja on tärkeää, että nuoria saataisiin 

lisää yrittäjiksi. Suomessa tulee ajankohtaiseksi noin 60 000 – 80 000 su-

kupolvenvaihdosta lähivuosien aikana. On tärkeää, että sukupolvenvaih-

dokset saadaan toteutettua onnistuneesti ja että jatkajilla on mahdollisuus 

jatkaa menestyksellistä liiketoimintaa.  

  

http://www.yrityskirjat.fi/product_info.php?products_id=445
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1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää päijäthämäläisten nuorten yrit-

täjien menestykseen vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä.  

Tutkimuksen pääkysymys on: 

Mitkä ovat päijäthämäläisten nuorten yrittäjien menestys-

tekijät? 

Tutkimuksen toinen päätavoite on selvittää, löytyykö menestyksen takana 

olevista tekijöistä ja ilmiöistä yhdistäviä tekijöitä:  

Löytyykö menestyksen takana olevista tekijöistä ja ilmiöistä 

yhdistäviä tekijöitä? 

Tutkimuksessa asetettiin lisäksi kaksi alakysymystä. Ensimmäisen alaky-

symyksen tavoitteena on selvittää tunnistaako ja millä tavoin nuori yrittäjä 

tunnistaa omat menestystekijänsä. Miten nuori yrittäjä perustelee omaa 

menestymistään. Toisen alakysymyksen tavoitteena on selvittää, mitkä 

ovat päijäthämäläisten nuorten yrittäjien mielestä tärkeimmät menestymi-

sen kriteerit ja mittarit. Tutkimuksen alakysymykset ovat: 

Miten nuori yrittäjä tunnistaa omat menestystekijänsä? 

Mitkä ovat päijäthämäläisten nuorten yrittäjien mielestä tär-

keimmät menestymisen kriteerit? 

Tutkimuksen rajaukset 

Tutkimuksen empiirisen osuuden haastatteluissa rajaudutaan päijäthämä-

läisiin alle 40-vuotiaisiin yrittäjiin. Haastateltujen piti täyttää jokin menes-

tymisen kriteeri. Tähän tutkimukseen valittiin kolme menestymisen kritee-

riä, joista vähintään yhden oli toteuduttava. Kriteerit ovat joko paikallisen, 

maakunnallisen tai valtakunnallinen yrittäjäpalkinnon saaminen, sijoitus 

Kauppalehden Menestyvä Yritys 2013 – listauksella tai liiketoiminnan 

huomattava laajentuminen viimeisen viiden vuoden aikana.  
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Useat haastatelluista yrittäjistä täyttivät useamman kuin yhden kriteerin. 

Osa täytti jopa kaikki kriteerit. Tutkimuksessa ei oteta kantaa mahdollisiin 

sukupuolten välisiin eroavaisuuksiin.  

1.2. Tutkimuksen konteksti ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa etsitään nuorten yrittäjien menestyksen takana olevia teki-

jöitä ja ilmiöitä. Tutkimuksen avulla halutaan tuoda esiin, että menestynei-

tä nuoria yrittäjiäkin on, jotka voisivat olla esimerkkinä muille. Tutkimustu-

losten avulla voitaisiin saada lisää positiivista ajattelua yritystoimintaan. 

Suomalaisten yrittäjien keski-ikä on varsin korkea ja on tärkeää, että nuo-

ria saataisiin lisää yrittäjiksi. Suomessa tulee ajankohtaiseksi noin 60 000 

– 80 000 sukupolvenvaihdosta lähivuosien aikana. On tärkeää, että suku-

polvenvaihdokset saadaan toteutettua onnistuneesti ja että jatkajilla on 

mahdollisuus jatkaa menestyksellistä liiketoimintaa.  

Selvittämällä menestyneen nuoren yrittäjän taustalla olevia piirteitä ja omi-

naisuuksia saadaan viitteitä siitä, millaiset ihmiset voivat menestyä yritys-

ten johtajina. Arvokeskustelua yrittäjän omista menestyskriteereistä ei ole 

paljon käyty julkisuudessa. Yksi tutkimuksen keskeinen kysymys on se, 

että milloin yrittäjä on omasta mielestään menestynyt ja milloin yrittäjä on 

muiden silmissä menestynyt.  Tutkimuksessa selvitetään mitä yrittäjä on 

tehnyt menestyäkseen ja mitä hän aikoo tehdä tulevaisuudessa. Lisäksi 

tutkitaan kuinka paljon hän on valmis uhraamaan menestyksen eteen ja 

uskaltaako yrittäjä itse myöntää olevansa menestyvä yrittäjä.  Tällaista 

arvokeskustelua ei Suomessa ole juurikaan käyty. 

Tutkimuksessa yrittäjiltä kysytään, että millä mittareilla yrittäjät itse mittaa-

vat omaa menestystään. Eri yrittäjät voivat tulkita menestymisen eri tavoin. 

Toiselle riittää vähempi, mutta toinen toteuttaa yritystoiminnassaan jatku-

vaa kasvustrategiaa. Tutkimuksessa halutaan haastaa yrittäjät pohtimaan, 

että kuka uskaltaa tunnustaa, että on menestynyt. Olisi hyvä ottaa aikaa ja 

pysähtyä miettimään, että ollaanko siellä mihin on pyritty. Monesti ajatel-

laan, että vaikka menestytään hyvin, ei lähdetä paukuttelemaan henkselei-
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tä ja halutaan pitää hyvin matalaa profiilia esimerkiksi kilpailijoihin ja sidos-

ryhmiin päin.    

Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla yrittäjiltä loka-marras-

kuussa 2013. Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen. Haastateltavien 

piti käyttää jokin menestymisen kriteeri. Tähän tutkimukseen valittiin kolme 

menestymisen kriteeriä, joista vähintään yhden oli toteuduttava. Kriteerit 

ovat joko sijoitus Kauppalehden Menestyvä Yritys 2013 – listauksella, pai-

kallisen, maakunnallisen tai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaminen tai 

liiketoiminnan huomattava laajentuminen viimeisen viiden vuoden aikana. 

Kriteerit täyttäviä yrittäjiä etsittiin päijäthämäläisten yrittäjäyhdistysten ko-

tisivujen palkittujen yrittäjien listauksista ja Kauppalehden Menestyvä Yri-

tys 2013–listauksesta. Tutkija tunsi osan haastatelluista entuudestaan 

työnsä kautta. Vinkkejä sopivista haastateltavista saatiin myös tutkijan tun-

temilta yrittäjiltä sekä haastatelluilta nuorilta yrittäjiltä.  

Haastattelussa kysyttiin yrittäjiltä ennalta laaditut kysymykset ja haastatte-

lut nauhoitettiin. Haastattelukysymykset loivat näin organisoidun rungon 

muuten keskustelunomaiselle haastattelulle. (Koskinen et al., 2005. s.108) 

Haastattelu katsottiin parhaaksi tiedonkeruumenetelmäksi, koska tutkija 

halusi nähdä vastaajan haastattelussa mahdollisimman subjektiivisesti. 

Tutkija halusi antaa heille mahdollisuuden tuoda esille heitä koskevia asi-

oita mahdollisimman vapaasti. Haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä 

ainutkertainen, koska siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuk-

sessa tutkittavan kanssa. (Hirsjärvi et al., 1997. s.204) Lisäksi pyydettiin 

haastateltavia täyttämään PK5-persoonallisuustesti-lomake. 

 

Tutkimusaineiston purkaminen aloitettiin kirjoittamalla kaikki sanelimella 

olevat haastattelujen vastaukset Excel-tiedostoon. Kunkin haastatteluky-

symyksen alle kirjoitettiin kaikkien yrittäjien vastaukset haastattelujärjes-

tyksessä. Jokainen haastateltu yrittäjä numeroitiin haastattelujärjestyksen 

mukaan. Tämän jälkeen alettiin lajitella ja litteroida vastauksia. Seuraa-

vaksi aineisto taulukoitiin Excelissä, jolloin pystyttiin analysoimaan dataa. 
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Haastattelukysymyksissä oli kymmenen eri osa-aluetta ja jokainen osa-

alue analysoitiin erikseen omaksi kokonaisuudeksi. Näin saatiin aineistolle 

luotua fyysinen rakenne, joka tukee analyysiä mahdollisimman hyvin. 

(Hirsjärvi et al., 1997. s.232) Yrittäjän persoonallisuutta käsittelevässä osi-

ossa haastateltavia pyydettiin täyttämään PK5-persoonallisuustesti-

taulukkoon heitä parhaiten kuvaavat persoonallisuuspiirteet. PK5-

persoonallisuustesti-taulukkoon täytettiin kunkin vastauksen lukumäärät, 

jonka perusteella pystyttiin analysoimaan mitkä persoonallisuuspiirteet 

toistuivat useimmin vastaajien keskuudessa.   

 

Tutkimuksen lopuksi tutkija loi tutkimustulosten pohjalta omat johtopäätök-

sensä. Johtopäätöksissä pohdittiin tarkemmin tutkimuskysymysten tuloksia 

ja ne nivottiin yhteen teorian kanssa. Johtopäätöksissä pohdittiin myös, 

miten yrittäjät voisivat hyötyä tutkimustuloksista ja mitä ideoita tutkimustu-

loksista voitaisiin saada käytännön työelämään ja yrittäjyyden kehittämi-

seen. 

Tutkimuksessa pyrittiin kautta linjan pitämään mahdollisimman tiukasti 

kiinni tutkimuksen luotettavuudesta sekä uskottavuudesta. Laadullisen 

tutkimuksen yksi keskeinen kriteeri on tutkija itse ja siksi tutkijan on tutki-

musprosessin aikana jatkuvasti pohdittava ratkaisujaan ja pidettävä huolta 

analyysin kattavuudesta. (Eskola & Suoranta, 2008. s.61) 

1.3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kahden teeman ym-

pärille, jotka ovat yrittäjäksi kasvaminen ja menestyvä yrittäjä. Yrittäjäksi 

kasvamisen viitekehyksessä ovat kasvuyrittäjyys sekä kasvu omistajayrit-

täjäksi ja johtajaksi. Menestyvän yrittäjän viitekehykseen kuuluvat sisäinen 

yrittäjyys, ulkoinen ja sisäinen menestymien, persoonallisuus sekä itsensä 

ymmärtäminen ja itsetuntemus. 

Tutkimuksen keskeisimmät käsitteet ovat nuori yrittäjä, yrittäjyys, menes-

tys sekä Päijät-Häme. 
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nuori yrittäjä 

Tässä tutkimuksessa nuori yrittäjä tarkoittaa alle 40-vuotiasta tai haastat-

teluvuonna 40 vuotta täyttänyttä yrittäjää. Yrittäjänä tässä tutkimuksessa 

tarkoitetaan henkilöä, joka on osakeomistuksensa tai asemansa johdosta 

määräävässä asemassa yrityksessä jossa hän työskentelee. Vain mää-

räävä omistus yhdistyneenä operatiiviseen toimintaan samassa yritykses-

sä tekee henkilöstä yrittäjän.  

yrittäjyys 

Yrittäjyys on omistamista, operatiivista työtä ja johtamista. Useimpiin yrittä-

jyyden määritelmiin sisältyy halu ottaa riskejä, kun siihen on tilaisuus. Var-

haisin viittaus termiin ”yrittäjyys” on löydetty Richard Cantillonilta vuodelta 

1734. Cantillon määritteli yrittäjyyden itsenäiseksi ammatinharjoittamiseksi 

epävarmoine tuloineen. (Shane, 2003. s.2) Vuonna 1934 itävaltalaissyn-

tyinen taloustieteilijä Joseph A. Schumpeter määritteli yrityksen tehtäväksi 

tuottaa tuotannontekijöistä uusia yhdistelmiä, jotka voivat olla muodoltaan 

uusia tuotteita, prosesseja, markkinoita tai organisatorisia muotoja ja hen-

kilöitä, joiden tehtävä on toteuttaa tämä tehtävä, kutsutaan yrittäjiksi. 

(Schumpeter, 1943. s.132) Monet yrittäjyystutkijat ovat keskittyneet selit-

tämään yrittäjyyttä yrittäjän henkilön kautta. (Shane, 2003. s.2) Viime ai-

koina on keskitytty määrittelemään yrittäjyyttä yrittäjämäisen käyttäytymi-

sen ja tekojen kautta. (Baum et al., 2003. s.7) Eräs yleinen ja yleisesti hy-

väksytty yrittäjyyden määritelmä on vuodelta 1997 Shanen, täydennettynä 

vuonna 2000 Shanen & Venkataramin; ”Yrittäjyys on prosessi, johon sisäl-

tyy uusien tuotteiden, palveluiden, prosessien, organisointitapojen tai 

markkinoiden löytämien, arviointi ja mahdollisuus niiden hyödyntämiseen 

ja käyttöönottoon”. (Shane, 2003. s.4) 

menestys 

Menestys voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen menestykseen. Yrittäjän 

ulkoisen menestyksen mittareina käytetään useimmiten taloudellisia mitta-

reita. Yrityksen taloudelliset tunnusluvut kertovat, miten yritys on taloudel-

lisesti menestynyt. Kansallisen lainsäädäntömme mukaan osakeyhtiöiden 



7 
 

ja osuuskuntien tilinpäätökset ovat julkisia. Lisäksi laki verotietojen julki-

suudesta mahdollistaa verotustietojen rajoitetun julkisuuden. Yrittäjän ja 

yrityksen taloustiedot ovat siis kaikkien saatavilla ja erilaisia tilastoja ja 

luottoluokituksia yritysten menestymisestä laaditaankin runsaasti. Sisäinen 

menestyminen tarkoittaa sitä, että olet tyytyväinen itseesi, ihmissuhteisiisi 

ja siihen mitä teet. Sen voidaan sanoa olevan mielihyvää ja tyytyväisyyttä 

elämästä. Omalla asennoitumisella ja suhtautumisella on ratkaiseva merki-

tys. Sisäinen menestys on tunne, joka ihmisellä on itsestään ja elämäs-

tään. (Ehdin, 2008. s.13) 

Päijät-Häme 

Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, 

Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. 

Päijät-Hämeen väkiluku on hieman yli 200 000 asukasta. Päijät-Hämeen 

maakunta on logistiselta sijainniltaan hyvä. Pääkaupunkiseudun läheisyys, 

hyvä tieverkosto sekä rautatieverkosto edistävät yritysten sijoittumista Päi-

jät-Hämeeseen. Päijät-Hämeessä maakunnallisesti toimivia yhteistyöeli-

miä ovat muun muassa Päijät-Hämeen Yrittäjät Ry, Lahden Seudun Kehi-

tys Ladec Oy ja Päijät-Hämeen Liitto. Päijät-Hämeessä ei ole yliopistoa, 

joka on koettu suurena puutteena yritysmaailmassa. Tietotaito ja huip-

puosaaminen jäävät usein opiskelupaikkakunnalle. Työttömyysaste Päijät-

Hämeessä oli elokuussa 2013 13,4 prosenttia. Se on hieman koko maan 

työttömyysastetta 11,1 prosenttia korkeampi. (Päijät-Hämeen Liitto, verk-

kotietokeskus)  

1.4. Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä tutkimus koostuu kuudesta eri luvusta ja liitteistä. Ensimmäisessä 

johdanto-luvussa käsitellään tutkimuksen taustat, tavoitteet ja toteutus se-

kä tutkimuksen rakenne.  
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Toinen luku käsittelee yrittäjäksi kasvamista. Siinä käsitellään yrittäjyyden 

määritelmä sekä kasvuyrittäjyyttä ja kasvuyritystä. Lisäksi toisessa luvussa 

käsitellään kasvua omistajayrittäjäksi ja johtajaksi. 

Kolmannessa luvussa kerrotaan menestyvän yrittäjän kriteereistä. Luvus-

sa selvitetään ulkoisen ja sisäisen yrittäjyyden sekä menestyksen eroja 

sekä yrittäjän persoonallisuuden, itsensä tuntemisen sekä itsetunnon mer-

kitystä yrittäjän ja johtajan työssä.  

Neljännessä luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyjä tutkimusmene-

telmiä ja tutkimusaineistoa.  

Viides luku käsittelee tutkimustuloksia sekä päijäthämäläisten yrittäjien 

taustoja. 

Kuudennessa luvussa käsitellään tutkimuksen ja tulosten johtopäätökset 

sekä tutkimustulosten yhteenveto. 
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2. YRITTÄJÄKSI KASVAMINEN 

 

2.1. Yrittäjyyden määritelmä 

 

Yrittäjyydelle ei ole olemassa tyhjentävää määritelmää, mutta useimpiin 

yrittäjyyden määritelmiin sisältyy halu ottaa riskejä, kun siihen on tilaisuus. 

Varhaisin viittaus termiin ”yrittäjyys” on löydetty Richard Cantillonilta vuo-

delta 1734. Cantillon määritteli yrittäjyyden itsenäiseksi ammatinharjoitta-

miseksi epävarmoine tuloineen. Cantillon keskittyi yrittäjään henkilönä, 

kun taas seuraavan 200 vuoden ajan on tutkimustyössä keskitytty huomat-

tavasti yrittäjän persoonallisuuteen. Varhaisimpien tutkijoiden kesken on 

vallinnut kahtiajako. Monet yrittäjyystutkijat ovat keskittyneet selittämään 

yrittäjyyttä yrittäjän henkilön kautta. (Shane, 2003. s.2)Tutkijat ovat yrittä-

neet määrittää kuka on ja kuka ei ole yrittäjyyteen sopiva yksilö. Tutkimus-

ten pääpaino oli piirreteorioissa ja oletettiin, että yrittäjyyteen vaadittavat 

kyvyt olivat synnynnäisiä. Viime aikoina on keskitytty määrittelemään yrit-

täjyyttä yrittäjämäisen käyttäytymisen ja tekojen kautta. (Baum et al., 2003 

s.7) Toinen varhainen tutkijoiden koulukunta on selittänyt yrittäjyyttä ul-

koisten voimien kautta. He ovat pyrkineet tunnistamaan tilanteita, joissa 

yrittäjämäinen käytös todennäköisesti ilmenee. (Shane, 2003. s. 3) 

 

Käsitteellä yrittäjyys on ollut muodollinen rooli varhaisessa historiallisessa 

akateemisessa taloustutkimuksessa. 1800-luvun puolivälistä lähtien talo-

ushistorioitsijat ovat kritisoineet klassisten ja uusklassisten teorioiden ajat-

telua dokumentoimalla tapoja, joilla talouden rakenteet ovat muuttuneet 

kapitalismin ja teollistumisen kehittyessä. Kuitenkin jo 1900-luvun alussa 

useat historioitsijat ja sosiologit ovat korostaneet yrittäjien merkitystä ta-

louden muutoksissa. Tutkittiin myös uskonnon ja sosiaalisten suhteiden 

roolia modernien kapitalististen asenteiden kehityksessä. Kuitenkin vasta 

1900-luvun puolivälissä tutkijoiden mielenkiinto kääntyi tutkimukseen yrit-

täjien vaikutuksesta talouden muutoksiin. (Jones & Wadhwani, 2007. 

s.502) 1950-luvulla yrittäjyystutkimus keskittyi paljolti yrittäjän persoonalli-
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suuteen. 1900-luvun puolenvälin jälkeen yrittäjyystutkimusten mielenkiinto 

alkoi keskittyä yhä enemmän yritys- ja organisaatiotutkimukseen.  

 

Kasvava kiinnostus tutkia yrittäjiä talouden muutosten aiheuttajina lähti 

Joseph Schumpeterin tutkimuksista. (Lambing, & Kuehl, 2003. s.24) 

Vuonna 1934 itävaltalaissyntyinen taloustieteilijä Joseph A. Schumpeter 

määritteli yrityksen tehtäväksi tuottaa tuotannontekijöistä uusia yhdistel-

miä, jotka voivat olla muodoltaan uusia tuotteita, prosesseja, markkinoita 

tai organisatorisia muotoja ja henkilöitä, joiden tehtävä on toteuttaa tämä 

tehtävä, kutsutaan yrittäjiksi. (Schumpeter, 1943. s.132) Schumpeter loi 

teorian, jonka mukaan yritysten innovaatiot olivat merkittäviä tekijöitä kapi-

talistisen yhteiskunnan tuottavuuden kasvattajina. (Jones & Wadhwani, 

2007. s.505) Schumpeteriläisen teorian, jonka mukaan suuryritykset ovat 

innovatiivisempia kuin pienet yritykset, vastapainoksi on tehty paljon tutki-

mustyötä, jonka mukaan nuorilla yrittäjävetoisilla yrityksillä on suuremmat 

edut innovaatiotoimintaan. Nämä yritykset ovat joustavampia ja nopeam-

pia reagoimaan markkinarakoihin. Ne pystyvät nopeaan päätöksentekoon 

ja vastaamaan nopeasti toimialansa dynaamiseen ympäristöön. (Berchicci 

& Tucci, 2006. s.333) Knight (1921) toi yrittäjyyden käsitteeseen mukaan 

myös epävarmuuden aseman. Hänen määritelmässään yrittäjän ansait-

semaan voittoon ei liity vain riskin ottaminen, vaan epävarmuuden asema. 

Yrittäjää ympäröivä epävarma maailma synnyttää voittojen tai tappioiden 

mahdollisuuden. (Ricketts, 2006. s.45)  

 

Eräs yleinen ja yleisesti hyväksytty yrittäjyyden määritelmä on vuodelta 

1997 Shanen, täydennettynä vuonna 2000 Shanen & Venkataramin; ”Yrit-

täjyys on prosessi, johon sisältyy uusien tuotteiden, palveluiden, prosessi-

en, organisointitapojen tai markkinoiden löytäminen, arviointi ja mahdolli-

suus niiden hyödyntämiseen ja käyttöönottoon”.  Tämän tulkinnan kautta 

on pyritty tutkimaan, miksi, milloin ja millä tavoin jotkut ihmiset, ja miksi 

jotkut eivät, löytävät, arvioivat, keräävät mahdollisia liiketoiminnallisia re-

sursseja ja pyrkivät hyödyntämään niitä. (Shane, 2003. s.4) Katz otti 

vuonna 2003 kantaa Shanen & Venkataramin määritelmän kirjavaan tul-
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kintaan ja määritteli yrittäjyyden kohteena kokoelmalle akateemisia tie-

teenaloja kuten yrittäjyys, yrityksen perustaminen, yritystalous, pienyritys, 

perheyritys, yrittäjänvapaus, yksityisyrittäjyys, korkean teknologian liike-

toiminta, uusien tuotteiden kehittäminen, mikroyritysten kehittäminen, so-

veltavan talouden kehittäminen, ammatinharjoittamisen tutkimukset, nais-

yrittäjyys, vähemmistöjen yrittäjyys ja etninen yrittäjyys. (Baum et al., 

2003. s.7) 

 

Vuonna 1990 William Gartner teki tutkimuksen, johon hän keräsi yrittäjyy-

den määritelmiä akateemisilta, yritysjohtajilta ja poliitikoilta. Vastauksista 

ilmeni 90 erilaista yrittäjyyteen liittyvää ominaisuutta. Nämä eivät olleet 

pelkästään muunnelmia käsitteestä yrittäjyys, usealla määritelmäparilla ei 

ollut lainkaan yhteisiä tunnuspiirteitä. (Wickham, 1998. s.6) Tyypillisiä eri 

tutkijoiden yrittäjyyteen liittämiä määritelmiä ovat mm. itsenäisyys, luovuus, 

määrätietoisuus, joustavuus, tavoitteellisuus, kova työ, mielikuvitus, aloit-

teellisuus, johtajuus, ennemmin maltillinen kuin korkea riskinotto, tarve 

saada aikaan/saavuttaa, oman onnensa seppä, optimismi, sitkeys, vakuut-

tavuus, ongelmanratkaisukyky. (Bridge et al., 2003. s.37) Kuitenkaan ei 

ole mitään todellista näyttöä siitä, että olisi olemassa yksi ”yrittäjyys-

persoona”.  Menestyvien yrittäjien joukosta löytyy kaikenlaisia eri persoo-

nallisuustyyppejä, eri asenteita ja eri mielenlaatuja. Pelkkä persoonallisuus 

onkin riittämätön määritelmä menestyneelle yrittäjälle. Menestyäkseen 

yrittäjä tarvitsee paljon muutakin kuten kunnianhimoa, paloa, kovaa työtä 

ja ponnisteluja oppia ymmärtämään liiketoimintaa käytännössä. (Wickham, 

1998. s.17) Yrittäjyys ei ole pelkästään työntekoa omistamassaan yrityk-

sessä. Vain määräävä omistus yhdistyneenä operatiiviseen toimintaan 

samassa yrityksessä tekee henkilöstä yrittäjän. Yrittäjyys on omistamista, 

operatiivista työtä ja johtamista.  
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2.1.1. Yrittäjyys Suomessa 

 

Suomalaisen verotuskäytännön mukaan toiminta, joka vaatii suuria talou-

dellisia investointeja, tulkitaan yleisesti yrittäjätoiminnaksi. Yrittäjätoimin-

nasta aiheutuu taloudellinen riski. Myös omaan ammattitaitoon perustuvia 

palveluita yleisesti tarjoavaa henkilöä voidaan pitää yrittäjänä, vaikka toi-

minta ei edellyttäisi mainittavaa pääomansijoitusta. Yrittäjyyden tunnus-

merkkejä ovat tällöin toiminnan yleisyys, laajuus ja julkisuus, jotka ilmene-

vät useina toimeksiantoina. Julkisesti palveluja tarjoavan työn suorittajan 

voidaan katsoa olevan yrittäjän asemassa. Yrittäjänä toimivalla täytyy olla 

y-tunnus, joka edellyttää rekisteröitymistä kaupparekisteriin sekä verohal-

linnon ennakkoperintärekisteriin ja mahdollisesti myös arvonlisäverovelvol-

liseksi ja säännöllisesti palkkoja maksavaksi työnantajaksi. Nämä seikat 

voidaan todeta verohallinnon ylläpitämästä Yritystietojärjestelmästä. (Ve-

rohallinnon tiedote, palkkaa vai työkorvausta) 

  

Suomessa yleisesti käytettävän määritelmän mukaan alle kymmenen työn-

tekijän yritykset ovat mikroyrityksiä. Alle 50 työntekijän yritykset ovat pien-

yrityksiä. Pk-yritys on alle 250 henkilöä työllistävä yritys. 50 - 249 henkilöä 

työllistävä yritys on keskisuuri ja vähintään 250 henkilöä työllistävä yritys 

on suuryritys. Tilastokeskuksen vuoden 2011 lopun laskelman mukaan 

Suomessa on 322 232 yritystä. Jos maa-, metsä- ja kalatalous jätetään 

pois, yrityksiä on 266 062. Näistä alle kymmenen työntekijän yrityksiä on 

247 785 eli 93,1 prosenttia. Pienyrityksiä on 15 175 (5,7 %), keskisuuria 

2 479 (0,9 %) ja suuryrityksiä 623 (0,2 %). Yritysten 350 miljardin liike-

vaihdosta yli puolet syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus bruttokan-

santuotteesta on yli 40 prosenttia. (Suomen Yrittäjät Ry, Yrittäjyyskatsaus) 

 

Suomen Yrittäjät Ry:n 26.2.2013 päivitetyn jäsentilaston mukaan suoma-

laisista yrittäjistä on korkeintaan 30 vuotiaita 5,3 prosenttia, 31-40 -

vuotiaita 17,9 prosenttia, 41-50 –vuotiaita 28,7 prosenttia, 51-60 vuotiaita 
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30,1 prosenttia sekä yli 60-vuotiaita 18,0 prosenttia. Yrittäjistä on 73,5 

prosenttia miehiä ja 26,5 prosenttia naisia.  

 

 

Kuvio 1. Suomen Yrittäjät Ry:n jäsentilaston mukainen yrittäjien ikäja-

kauma. 

Yrittäjien koulutusjakauman mukaan yliopiston tai korkeakoulun suoritta-

neita on yrittäjien keskuudessa 15,1 prosenttia, ammattikoulun tai vastaa-

van suorittaneita 32,1 prosenttia sekä opistotasoisen tutkinnon suorittanei-

ta 28,0 prosenttia. Ammattikorkeakoulun suorittaneita on 7,9 prosenttia, 

keski- tai kansalaiskoulun 6,3 prosenttia, keski- tai peruskoulun 6,2 pro-

senttia ja ylioppilaita 4,4 prosenttia. 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%
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Kuvio 2. Suomen Yrittäjät Ry:n jäsentilaston mukainen yrittäjien koulutus-

jakauma. 

 

Yrittäjämuotojakauman mukaan osakeyhtiöitä on 50,8 prosenttia, elinkei-

nonharjoittajia 35,9 prosenttia, kommandiittiyhtiöitä 9,1 prosenttia, avoimia 

yhtiöitä 2,6 prosenttia, muita 1,1 prosenttia, julkisia osakeyhtiöitä 0,3 pro-

senttia sekä rekisteröityneitä yhtiöitä 0,1 prosenttia. 

Toimialajakauman mukaan palvelut poislukien kuljetuksen osuus yrityksis-

tä on 44,4 prosenttia, kauppa 18,1 prosenttia, rakentaminen 17,8 prosent-

tia, teollisuus 10,4 prosenttia, kuljetuspalvelut 5,9 prosenttia sekä muut 

toimialat 3,5 prosenttia. (Suomen Yrittäjät Ry, tilastot 2013) 

Yrittäjäksi voi päätyä usealla eri tavalla, esimerkiksi sukupolvenvaihdok-

sen kautta, perustamalla yrityksen itse tai ostamalla olemassa olevan yri-

tyksen tai osan yrityksen liiketoimintaa. 

 

Suomessa on 1980-luvulle asti korostettu suurten yritysten roolia talou-

dessa. Niitä on pidetty tehokkaampina ja vakaampina sekä parempien 

palkkojen maksajina ja pääasiallisen innovaatiotoiminnan harjoittajina. 

Vasta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ovat asenteet alkaneet 

muuttua siihen suuntaan, että pienet yritykset ja yrittäjät tukevat talouden 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Yliopisto/korkeakoulu

Ammattikorkeakoulu

Ammattikoulu

Opistotaso
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Keski- tai kansalaiskoulu

Keski- tai peruskoulu
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uudistumista, rakennemuutosta ja työllisyyttä ja näin ovat osaltaan uusien 

innovaatioiden ja talouskasvun lähteenä. Suomen yrityskenttä on koroste-

tun pienyritysvaltaista, sillä noin kaksi kolmasosaa työ- ja elinkeinoministe-

riön julkaisemasta yritys- ja toimipaikkarekisterin vuositilaston yrityksistä 

työllisti alle kaksi henkilöä vuonna 2011. (Työ- ja elinkeinoministeriö, Yri-

tyskatsaus 2013) Nykypäivän epävarmassa, turbulentissa ja alati muuttu-

vassa maailmassa yritykset tarvitsevat nopeaa uusiutumiskykyä ja nopeaa 

reaktiokykyä markkinoiden muutoksiin. Innovaatiokyvyllä ja suurella ris-

kinottokyvyllä pienet yrittäjävetoiset yritykset pystyvät vastaamaan näihin 

muutoksiin usein nopeammin kuin suuryritykset. (Burns, 2011. s.9)                                                   

 

Opetusministeriöin alainen valtion nuorisoasiain neuvottelukunta julkaisee 

vuosittain nuorten asenteita ja arvoja selvittäviä nuorisobarometrejä. Ba-

rometrin otoksen muodostavat 15 - 29 vuotiaat suomenkieliset nuoret. 

Nuorten asenteista yrittäjyyteen on barometrissä selvitetty viimeksi vuonna 

2004. Barometri on tehty osana Etla-yhteisön ja Tekesin vuonna 2006 

valmistunutta Mistä Yrittäjät tulevat? –hanketta. Kyselyn mukaan 11 pro-

senttia nuorista suunnittelee enemmän tai vähemmän vakavasti yrityksen 

perustamista lähiaikoina, mutta 24 prosenttia vastaajista saattaisi tulevai-

suudessa haluta yrittäjäksi.  Vain 12 prosenttia vastaajista ei ryhtyisi yrittä-

jäksi missään olosuhteissa. Barometrin perusteella suomalaisnuoriso on 

hieman yrittäjäintoisempaa kuin muu väestö. Huipussaan yrittäjyyshalut 

ovat 25-vuotiaana, mutta tämän jälkeen into kääntyy nopeasti laskuun.  

 

Naisten asenne yrittäjyyteen on epäilevämpi kuin miesten ja naisten yrittä-

jyysaikomus on selvästi matalampi kuin miehillä. Niistä nuorista, joiden 

lähiomaisissa on yrittäjiä, huomattavasti muita suurempi osuus suunnitte-

lee vakavasti yrityksen perustamista. Myös aiempien tutkimusten perustel-

la tämä on yrittäjyyden keskeisin yksittäinen selittäjä. Perustamisaikeissa 

olevat erottuvat myös muutamien luonteenpiirteiden suhteen. He tavoitte-

levat menestystä, uskovat itseensä, hakevat jännitystä ja suhtautuvat kyy-

nisesti koulutuksen merkitykseen työelämässä. Nuorisobarometrin tulokset 
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tukevat aiemmista tutkimuksista saatua väitettä, jonka mukaan korkea 

koulutus vähentää yrittäjäinnokkuutta. (Nuorisobarometri 2004. s. 26) 

 

Tärkeimpinä yrittäjäksi ryhtymisen motiiveina tutkimuksessa tulivat esiin 

mahdollisuus toteuttaa itseään ja unelmiaan sekä saada vapautta ja itse-

näisyyttä omaan työhönsä. Mahdollisuudet vaurastumiseen ja parempiin 

tuloihin ovat selvästi taka-alalla, mikä ei välttämättä ole omiaan tukemaan 

kasvuyrittäjyyttä. Tutkimuksen mukaan yrittäjiksi päätyvät todennäköi-

semmin, ne joiden tuottavuus palkkatyössä ja tilastollisesti havaitsematon 

lahjakkuus ovat keskimäärin matalampia. ”Parhaat aivot” suuntautuvat siis 

keskimäärin palkkatyöhön. (Pajarinen & Rouvinen, 2006. s.15)                                                

 

Yrittäjyyskasvatuksella voidaan vaikuttaa paljon nuorten asenteisiin yrittä-

jyydestä. Aiemmin yrittäjyyskasvatuksen painopiste on ollut ulkoisessa 

yrittäjyydessä, mutta viime vuosina myös sisäinen yrittäjyys on saanut li-

sää huomiota. Viimeksi peruskoulun opetussuunnitelmia uudistettaessa 

yleisohjeissa tuotiin esiin yrittäjämäisen käyttäytymisen tärkeys yrittäjyys-

kasvatuksessa. Ulkoisen yrittäjyyden substanssin koulutus on toki tärkeää, 

mutta kognitiivisen oppimisen lisäksi kyse on yksilön kasvusta omaksi per-

soonakseen. Usein etenkin pienyrittäjyydessä yrittäjän oma persoona ja 

hänen minänsä ovat hyvin ratkaisevassa asemassa luotaessa yrityksen 

menestystä. Samoin yksilön kasvaessa omaan ammatillisuuteensa on hä-

nen kokonaisvaltaisella kasvulla omaksi itsekseen ja persoonakseen mer-

kitystä hänen myöhemmälle menestykselle ja pysyvyydelle omassa am-

matissaan. Globaalissa ja alati muuttuvassa maailmassa ei riitä, että kou-

lutus seuraa aikaansa, vaan koulutuksen ja yrittäjyyskasvatuksen tulisi 

kulkea aikaansa edellä. (Heikkilä, 2006. s.169) 
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2.2. Kasvuyrittäjyys ja kasvuyritys 

 

2.2.1. Määritelmä 

 

Kasvuyrittäjyys on liiketoimintaa, jota ohjaa tietoinen pyrkimys kasvaa 

määrällisesti ja luoda vaurautta, mutta sillä voidaan viitata myös kasvuyri-

tysten tai –hakuisuuden yleisyyteen. Kasvuyrityksellä tarkoitetaan kasvu-

hakuisesti johdettua yritystä. (Laukkanen, 2007. s.17) Kasvuyritys määri-

tellään tilastoissa OECD:n ja EU:n tilastovirasto Eurostatin mukaan seu-

raavasti: Kasvuyritys työllistää kasvukauden alussa vähintään kymmenen 

henkilöä ja seuraavan kolmen vuoden aikana henkilöstön keskimääräinen 

kasvu ylittää 20 prosenttia vuositasolla. Kasvukaudella 2008 - 2011 kas-

vuyrityksiä oli koko Suomessa 758 kappaletta ja Hämeen ELY-keskuksen 

alueella, johon Päijät-Häme kuluu, 36 kappaletta. Työ- ja elinkeinoministe-

riön Yleiskatsaus 2013 kertoo kuitenkin, että kasvuyritysten osuus yritys-

ten henkilöstöstä, liikevaihdosta tai jalostusarvosta on yli 20-kertainen. 

Aidon kasvun yrityksiä tilastoiduista oli noin 55 prosenttia. Fuusiot selittä-

vät suuren osan kasvuyritysten henkilöstön kasvusta. (Työ- ja elinkeino-

ministeriö, Yritysten kasvutilasto) 

 

2.2.2. Kasvuhakuisuus ja kasvuhalukkuus 

 

Kasvuhakuisuuden on tutkittu liittyvän pitkälti yrityksen ja yrittäjän ikään. 

Nuoremmat yrittäjät ovat kasvuhakuisempia kuin vanhemmat. Kasvu-

uusyrittäjät ovat tyypillisesti urallaan menestyneitä, joilla olisi muitakin 

ammatillisia ja ansaintamahdollisuuksia. Pajarisen ym. vuoden 2006 tut-

kimustuloksissa he ovat myös keskimäärin hieman nuorempia, koulute-

tumpia ja miehiä, joilla on usein liikkeenjohdollista tai yrittäjäkokemusta. 

Mäki-Fräntin vuoden 2006 tutkimuksissa on myös todettu, että voimak-

kaasti kasvuhakuisiksi itseään arvioineet yrittäjät ovat yleensä myös kas-

vattaneet yrityksiään muita nopeammin. Tämä kertoo merkittävästi yrittä-

jän tavoitteista ja niihin sitoutuneesta toiminnasta.  (Laukkanen, 2007. s. 

25) Tämän takia onkin tärkeää, että kasvuhakuisuuden merkityksen koros-
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tamista ja aktiivista kasvuyrityksiä tukevaa ja esteitä raivaavaa politiikkaa 

lisätään. Kansallisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi tarvitsemme lisää kas-

vuyrityksiä varsinkin vaativaan kansainväliseen liiketoimintaan. 

 

Yritysten kasvuhalukkuutta tutkittaessa Suomen Yrittäjät Ry:n Pk-

yritysbarometri syksy 2013:n mukaan koko maan pk-yrityksistä seitsemän 

prosenttia on voimakkaasti kasvuhakuisia ja 38 prosenttia on mahdolli-

suuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä. Asemansa säilyttämään pyrkiviä 

pk-yrityksiä on 34 prosenttia ja yritystoiminnan loppumista ennakoivia kol-

me prosenttia.  Päijät-Hämeen alueen pk-yritysten prosenttiluvut vastaavat 

koko maan pk-yritysten tuloksia muutoin, ainoastaan verrattuna kevään 

2013 tulokseen voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvavien pk-

yritysten osuus on Päijät-Hämeessä laskenut voimakkaammin kuin koko 

maassa. (Suomen Yrittäjät Ry.  Pk-yritysbarometri, syksy 2013) 

 

  

  Voimakkaasti Kasvu- Asemansa Ei kasvu- Toimintansa 

  kasvuhakuiset hakuiset säilyttäjät tavoitetta lopettavat 

Päijät-
Häme 5 39 35 16 5 

Koko maa 7 38 34 18 3 

 

Taulukko 1. Pk-yritysten kasvuhakuisuus, %. 

 

2.2.3. Kasvuyrityksen edellytykset 

 

Kasvuyritykset alkavat jostain kuten kaikki yritykset. Kasvun lähtökohtia 

ovat esimerkiksi yrityksen innovaatiolähtöisyys sekä liiketoiminnan johdet-

tu levittäminen. Aiempi yritys tai liiketoiminta voi toimia lähtöalustana kas-

vulle. Kasvua voidaan saavuttaa myös yritysostoilla ja portfoliokasvulla 

sekä kasvamalla ulkoisessa imussa.  (Laukkanen, 2007. s.31) 
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Todellinen kasvu riippuu kuitenkin innovaatiosta. Yritysostoilla ja fuusioilla 

voidaan kasvattaa yritystä, mutta todellisista kasvuyrityksistä puhuttaessa 

kasvua on täytynyt tapahtua useiden vuosien ajan. (Hamel & Getz, 2004. 

s.26) On tutkittu, että useiden menestyneiden kasvuyritysten johtajat to-

teuttavat strategisissa pyrkimyksissään valloittaa uusia markkinoita ar-

voinnovaation logiikkaa. (Chan & Mauborgne, 2004. s.176) Arvoinnovaatio 

on sinisen meren strategian kulmakivi. Se toteutuu vain, kun yritykset ni-

vovat innovaatioon myös hyödyn, hinnan ja kustannusaseman. Arvoinno-

vaatio on uusi ajattelutapa ja strategian toteuttamistapa, jolla yritys tekee 

selvän pesäeron kilpailijoihinsa. Aikaisempia uskomuksia vastoin on mah-

dollista samaan aikaan luoda asiakkaille enemmän arvoa pienemmillä 

kustannuksilla. Kustannussäästöjä saadaan supistamalla tekijöitä, joilla 

toimialan yritykset kilpailevat. Asiakkaan saamaa arvoa kasvatetaan luo-

malla elementtejä, joita toimialalla ei ole tarjottu ennemmin. (Kim & Mau-

borgne, 2010. s.33) 

 

Kasvuyrittäjien täytyy lisäksi sopeutua teknologiseen nopeaan kehityk-

seen, markkinoiden sirpaloitumiseen ja asiakkaiden tarpeiden yksilöitymi-

seen sekä liiketoimintaympäristön muuttumiseen entistä dynaamisemmak-

si. (Puhakka, 2007. s.58) Perusteellisten analyysien sijaan kasvuyrittäjältä 

vaaditaan käytännöllisiä lähestymistapoja ongelmiin sekä kykyä ratkaista 

ongelmat nopeasti ja edullisesti. Menestyvä yrittäjä seuloo pois menestys-

kelvottomat ideat mahdollisimman varhain käyttämällä omaa arvosteluky-

kyään ja näkemystään sekä harkintaa, ei pelkästään dataa keräämällä. 

Seuraavaksi he arvioivat realistisesti heidän taloudellisen tilanteensa, 

henkilökohtaiset mieltymykset sekä yrityksen tavoitteet. Näin he arvioivat 

houkuttelevimmat ideat ja valitsevat heille sopivimmat. Selviytyäkseen 

väistämättömiltä pettymyksiltä tiellä menestykseen he tarvitsevat intohi-

moa yrittäjän työhönsä. Toisin kuin suuryritysten johtajat, yrittäjillä ei tarvit-

se olla vastauksia valmiina toimiakseen. Analysointia ja toimintaa on vai-

kea erottaa yrittäjän toiminnassa. Menestyvät yrittäjät sukeltavat tilaisuu-

teen ja improvisoivat ja heti kun ongelmia syntyy, he alkavat etsiä siihen 

ratkaisua. He ratkaisevat ongelmat nopeasti ja muuttavat strategioitaan 
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tilanteen mukaan. (Bhide, 1994. s.57) Timmons ja Spinelli käyttävät nimi-

tystä ”think big” yrittäjien voimasta ja halusta etsiä ja kohdata uusia suuria 

haasteita ja mahdollisuuksia. (Timmons & Spinelli, 2004. s.80) 

 

Talous on globalisoitunut, informaatiota on valtavasti ja tutkimus lisääntyy. 

Tämän seurauksena talous on jatkuvassa epätasapainossa. Asiakkaista 

tulee entistä tasavertaisempia kumppaneita liiketoiminnan luomisessa.  

Haasteeksi nousee epätasapainossa selviytyminen.  Kompleksisuuden 

sietämisestä ja mahdollisuuksien näkemisestä on tullut yhä tärkeämpää.  

Uudistumiskyky on yrityksen elinehto. Tarvitaan luottamusta omaan ky-

kyyn luoda uutta intuitiivisesti, koska rationaalisuudella ja järjestelmällisyy-

dellä ei enää pysy vauhdissa mukana. Tarvitaan myös taitoa analysoida 

rationaalisesti, mutta myös taitoa nähdä mahdollisuuksia, joita muut eivät 

näe. Lisäksi tarvitaan kykyä, uskallusta ja halua toimia yhdessä toisten 

kanssa. Pelkästään taito tehdä asiat hyvin ei enää riitä, vaan lisäksi tarvi-

taan myös kykyä tehdä asiat hyvin uudenlaisissa tilanteissa. On tunnistet-

tava, mikä on oikea työ tehtäväksi. Tämä kaikki vaatii verkostoitumista se-

kä verkostojen kautta tulevaa sosiaalista ja virtuaalista pääomaa. (Puhak-

ka, 2007. s.58) Nykyaikaisessa liike-elämässä luottamuksen merkitys ko-

rostuu yhteistyön ja verkostoitumisen lisääntyessä. Luottamuspääomaa 

pidetään yhtenä menestyvän yrittäjän keskeisenä voimavarana. Erityisesti 

aloittavalle ja kasvuyrittäjälle kyky herättää luottamusta niin rahoittajissa, 

asiakkaissa kuin kumppaneissa voi olla ratkaisevaa. Luottamus on äärim-

mäisen tehokas, mutta samalla myös herkkä verkostoyhteistyön voimava-

ra. Luottamus voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: Ensimmäisenä ky-

vykkyys, joka sisältää substanssiosaamisen ja yhteistyökyvykkyyden, toi-

sena goodwill eli hyväntahtoisuus, joka sisältää positiiviset aikomukset, 

kiinnostavuuden ja huolenpidon, kunnioituksen ja moraalin sekä kolman-

tena identiteetti, joka sisältää yrittäjän ja yrityksen identiteetin, selkeät ar-

vot, suunnan ja valinnat sekä realistisen kuvan omasta osaamisesta. 

(Blomqvist, 2007. s.180) 
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Ympäristön jatkuva muutos luo kuitenkin mahdollisuusaukkoja, joiden va-

raan voidaan rakentaa uutta liiketoimintaa. (Puhakka, 2007. s.58) Tästä 

mekanismista, jossa jatkuvasti etsitään uusia mahdollisuuksia, hylätään 

heikosti tuottavat osat ja pyritään aistimaan heikot signaalit ja olemaan 

ensimmäisinä jossain, minne muut vasta tulevat, kun olet itse jo muualla, 

käytetään nimitystä käytäväperiaate (corridor principle).  Käytäväperiaate 

selittää, miksi yrittäjä näkee tai hänelle avautuu juuri tietty liiketoiminta-

mahdollisuus, ei jotain muuta. Mahdollisuus syntyy, koska kyseinen yrittäjä 

on käynnistänyt aiemman yrityksen tai hankkeen, joka tuottaa hänelle tie-

toa asiakkaista, toimittajista, teknologiasta, uusista trendeistä sekä myös 

hänestä itsestään – osaamisestaan, kyvyistään ja intresseistään. Tämä 

osaaminen ja tieto antaa yrittäjälle mahdollisuuden kohdata ja nähdä uusia 

tilaisuuksia liiketoimintaan ja yrittämiseen. Niitä ei olisi voitu kohdata ja 

oivaltaa, ellei aiempaa yrityshanketta tai uraa olisi käynnistetty. (Ronstadt, 

2007. s.71) Yrittäjän motivaatio ajaa kohti tavoitteita. Yrittäjyysmotivaatiota 

voi luonnehtia yksilöiden voimaksi, joka ajaa yrittäjiä kohti uusia hankkeita 

ja kasvua. (Baum et al., 2012. s.93) 

 

2.2.4. Johto ja hallinto kasvuyrityksessä 

 

Kasvavien pien- tai pk-yritysten omistajat joutuvat ennemmin tai myö-

hemmin pohtimaan, miten yritystä voi johtaa tavoitteellisemmin. Aloittavan 

yrityksen johtaminen on usein intuitiivista ja joustavaa; Asioita hoidetaan 

sitä mukaa, kun ne tulevat ajankohtaisiksi ja kulloinkin hyväksi havaittaval-

la tavalla. Tällainen tapa toimia voi tuottaa menestystä, mutta se ei välttä-

mättä toimi enää yrityksen kasvaessa nopeasti.  Pienyrityksen kasvu tar-

koittaa harvemmin sitä, että tehtäisiin enemmän, mutta samoja asioita. 

Kasvu tuo mukanaan muutoksia ja liiketoiminnan monimuotoisuutta, jota 

on pystyttävä hallitsemaan. Johtamisen avulla myös hankitaan ja kohden-

netaan resursseja, luodaan yhteistyösuhteita sekä suunnitellaan yrityksen 

tulevaisuutta pidemmällä aikavälillä. Hyvän johtamisen merkkinä pidetään 

tavanomaisesti sen ammattimaistumista. Yksi tapa ammattimaistaa johta-

mista on palkata yritykseen ulkopuolinen ammattijohtaja, jolla on monipuo-
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lisempaa johtamiskoulutusta ja johtamiskokemusta kuin omistajalla. Omis-

tajajohtaja voi myös osallistua erilaisiin johtamiskoulutuksiin. Ammattijohta-

jan valinta toimitusjohtajaksi voi olla ajankohtainen yrityksen perustamis-

vaiheessa, mikäli yrityksellä on suuri kasvupotentiaali, mutta yrityksen pe-

rustajilla ei ole osaamista tai halua ryhtyä johtamaan yritystä. Toinen tyy-

pillinen tilanne ammattijohtajaa valittaessa on vakiintuneemman kasvuyri-

tyksen kansainvälistyminen. Kolmas tyypillinen tilanne on kasvavan per-

heyrityksen toiminnan jatkaminen yrittäjän jäädessä pois johtajan tehtävis-

tä. Perheyrityksissä omistajajohtajan vaihtaminen ammattijohtajaan on 

erityisen vaikeaa. Jokaisessa perheyrityksessä on omaleimainen toiminta-

kulttuuri ja toimintatavat voivat poiketa suurempien yritysten johtamiskäy-

tännöistä. Iso osa pienyrityksistä ei kuitenkaan koskaan palkkaa ammatti-

johtajaa. Näillekin yrityksille johtamisen ammattimaistamisen vaihtoehdot 

ovat kuitenkin hyödyllisiä, koska ne antavat ideoita johtamisen kehittämi-

seksi. Yrityksen tulevaisuuden ja kasvun kannalta on tärkeää, että johta-

miseen liittyvät päätökset ovat linjassa yrityksen historian, strategian ja 

tavoitteiden, toimintatapojen ja yrityskulttuurin kanssa. (Eriksson, 2007. s. 

297)  

 

Kasvavissa perheyrityksissä on myös tärkeää kiinnittää huomiota yrityksen 

hallinnon järjestämisestä hyvän hallintotavan (governance) mukaiseksi. 

Monissa perheyrityksissä esimerkiksi hallitus on olemassa vain paperilla – 

se ei oikeasti kokoonnu ja kokousten pöytäkirjat sepitetään samoin kuin 

yhtiökokousten. On harvinaista, että perheyritysten hallituksissa on muka-

na perheen ulkopuolisia. Perheyritysten seurantatutkimukset kuitenkin pal-

jastavat, että yritykset joiden hallituksissa on ulkopuolisia jäseniä, menes-

tyvät paremmin. (Brockhaus & Brockhaus, 2007. s.284) Yrityksen kasva-

essa myös taloushallinnon rooli muuttuu entistäkin tärkeämmäksi.  Talo-

ushallinnon on kehityttävä yrityksen kasvun mukana. Oikea tieto auttaa 

parhaiden valintojen ja suunnitelmien tekemisessä ja tekee monimutkais-

tuvan organisaation ohjauksesta tehokkaampaa. Laskentatoimen tuotta-

malla tiedoilla syntyy kannattavampia päätöksiä ja saadaan organisaatio 

toimimaan tehokkaammin. (Pellinen, 2007. s.311)  
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2.3. Kasvu omistajayrittäjäksi ja johtajaksi 

 

Yli 80 prosenttia suomalaisista yrityksistä on perheyrityksiä. Yrittäjyys ei 

kuitenkaan ole perinnöllistä eikä geneettistä, mutta usein yrittäjäperhe so-

siaalistaa jälkipolvensa siihen harjoittelun ja roolimallien kautta. Päätös 

perheyrityksen jatkamisesta tai oman yrityksen perustamisesta voi viedä 

useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. (Kansikas, 2007. s.103) Yrityksen siir-

täminen luopujalta seuraajalle tapahtuu useimmiten sukupolvenvaihdos-

menettelyllä. Sukupolvenvaihdos on monivaiheinen prosessi, jossa yrityk-

sen omistajuus, johtajuus ja osaaminen siirretään luopuvalta omistajalta 

seuraavalle sukupolvelle. Se on yksi yrityksen haasteellisimpia toimenpi-

teitä. Onnistunut sukupolvenvaihdos vaatii tarkkaa suunnittelua, jossa pi-

tää ottaa huomioon myös verotukselliset ja juridiset kysymykset. Juridisen 

suunnittelun lisäksi sukupolvenvaihdokseen liittyy paljon myös asenteita, 

sosiaalisia kysymyksiä ja tunteita, koska sukupolvenvaihdos tapahtuu per-

heenjäsenten kesken.  

 

Suomessa tulee ajankohtaiseksi noin 60 000 – 80 000 sukupolvenvaih-

dosta lähivuosien aikana. Yrittäjäperheessä kasvaminen antaa varsin rea-

listisen kuvan siitä, mitä yrittäminen todellisuudessa on. Ajoissa aloitettu 

sukupolvenvaihdoksen suunnittelu antaa jatkajalle mahdollisuuden päästä 

sisään yrittäjän maailmaan ja muodostaa oman kuvan yrittäjänä olemises-

ta. On tärkeää, että kaikki tarpeellinen tieto yrityksen sisällä saadaan siir-

rettyä jatkajalle. Jatkaja on voinut ennen yrittäjäksi ryhtymistään saada 

alan koulutuksen, mutta yrityksen sisällä oleva hiljainen tieto opitaan aino-

astaan seuraamalla, keskustelemalla ja tekemällä. (Varamäki et al., 2003. 

s.11) Olisikin hyvä, että yrittäjäperheen lapset otetaan mahdollisimman 

varhain mukaan yrityksen toimintaan. Näin heillä on aikaa valmistautua 

päätökseen jatkajaksi ryhtymisestä. Myös luopuja tarvitsee usein useam-

man vuoden aikaa luopumisprosessiinsa. Oman elämäntyön luovuttami-

nen on usein kova paikka ja luopuja haluaa varmuuden jatkajan kyvyistä 

selvitä yrittäjänä. Osa luopujista jää yritykseen vielä töihin mentoreiksi su-
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kupolvenvaihdoksen jälkeen jatkajan jo otettua vetovastuun yrityksestä. 

Osa luopujista taas kokee parhaaksi ristiriidoilta välttyäkseen väistyä si-

vuun ja antaa kokonaisvastuun päätöksenteosta jatkajalle.  

 

Vuosikymmeniä sitten suvussa perustettu yritys on sukupolvien välistä 

varallisuutta, joka halutaan siirtää sukupolvelta seuraavalle ja samalla taa-

ta yrityksen taloudellinen menestys myös tulevaisuudessa. Sukupolven-

vaihdoksen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota myös yrityksen uudista-

miseen. Yrityksen ja liiketoiminnan uudistaminen ja kasvu tarkoittavat 

konkreettisten tavoitteiden asettamista, aloitteellisuutta sekä kovaa halua 

kilpailla ja menestyä. On seurattava asiakkaita ja kilpailijoita sekä ana-

lysoitava yhteiskunnan ja toimialan muutoksia. Jokaisen sukupolven täytyy 

löytää uudelleen menestymisen nälkä, into ja motivaatio yrittää. (Kansikas, 

2007. s.105) 

2.3.1. Ammatillinen johtaja  

 

Ammatillisen johtamisen kokonaisuuteen kuuluu ensiksikin persoonallisuu-

teen liittyvät tekijät, kuten identiteetti, itsetunto ja itseluottamus, motivaatio 

ja sitoutuminen, ajattelumallit ja reflektiotaito, itsetuntemus, tunteet ja ko-

kemukset. Toiseksi ammatillinen osaaminen, johon sisältyy tiedot ja taidot, 

ihmiskäsitys ja arvot, oman organisaation johtamisjärjestelmän tuntemus 

ja sisäistäminen, hiljainen tieto. Ammatillisen johtamisen kokonaisuuteen 

kuuluu myös perustehtävä, eli mitä tulee saada aikaan; työt ja tavoitteet eli 

varsinainen johtamisen punainen lanka. Kunnossa olevat rakenteet ovat 

hyvän työnteon edellytys. Lopuksi kokonaisuuteen kuuluu vielä työkulttuu-

ri; yhteistyö ja ilmapiiri (Kaski & Kiander, 2007. s.52). Ammatillisessa joh-

tamisessa tarvitaan vahvuutta. Yrittäjältä vaadittavia vahvuuksia ovat 

muun muassa periksiantamattomuus, saavuttamattomasta luopuminen ja 

kasvu. Vahvuus on lujuutta, joustavuutta, sitkeyttä kestää vaikeudet. Yrit-

täjän vahvuudessa on kyse myös vaikeuksien ylittämisestä, menestymi-

sestä. Vahvuus ei ole kuitenkaan pelkästään voittoa, vaan siinä on myös 

kyse voitetuksi tulemisesta, tappiosta ja siitä, mikä tappiota seuraa.  Vah-
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vuus on osittain kiinni pitämistä, mutta osittain luopumista.  Vahvuus on 

olennainen osa yrittäjän psykologisen kasvun prosessia. (Carver & Schei-

er, 2006. s.96)  

Perimmältään johtamisessa on kyse uskomusten luomisesta. Johtaminen 

voidaan nähdä syvällisenä, merkityksen luomisen prosessina, jonka kautta 

luomme käsityksen todellisuudesta ja jäsennämme itsemme. Johtajan 

persoona on tulkintaväline, jonka kautta muut hahmottavat tapahtumien 

taustalla olevan yhtenevyyden ja järjestyksen. Se on kuitenkin myös suo-

datin, joka rajaa käsiteltävää maailmaa ja valitsee ilmiöistä ja niiden ole-

muksesta. Organisaation jäsenet tarkastelevat ilmiöitä johtajan suodatta-

mina ja mallintamina. Tähän tarvitaan johtajan karismaa. Karisma luo mer-

kitystä, mitä organisaatio tarvitsee ratkaistakseen ongelmansa. Karismaat-

tisella henkilöllä on uudenlainen maailma ja lisäksi kyky esittää se niin, 

että muut omaksuvat sen oman maailmansa perustaksi. Karisman synty 

liittyy toisaalta yhteisön kriisiin ja toisaalta ihmisten muutoksen pelkoon. 

Nykyajan nopeasti muuttuvassa ja niin organisaation kuin yksilönkin erilai-

suutta korostavassa maailmassa karisman tarve lisääntyy koko ajan. (Juu-

ti, 2003. s.14) 

2.3.2.  Johtajan paineet 

 

Esimieheen kohdistuu runsaasti sellaisia epärealistisia odotuksia, toiveita 

ja pelkoja, jotka heijastavat niistä vääristyneitä merkityksiä, joita liitetään 

hänen asemaansa. Esimiehellä uskotaan olevan sellaista valtaa ja sellai-

sia ominaisuuksia, joita hänellä ei tosiasiassa useinkaan ole. Omaa johta-

jaa pyritään toisaalta idealisoimaan ja toisaalta häntä syyllistetään usein 

kohtuuttomasti. Esimies on ikään kuin jatkuvan roolipelin ja psyykkisen 

painostuksen kohteena. Siitä huolimatta esimiehen pitäisi säilyttää itsenäi-

syytensä ja kyetä toimimaan provokatiivisissakin tilanteissa tehtävänsä 

mukaisesti. Esimiehen onkin erityisen tärkeää tiedostaa sekä esimiehen 

oma että myös koko organisaation kuormittuminen. Tilanne pitää tunnis-

taa. Vaikka psyykkinen kuormittuminen syntyisikin pääosin työstä, sen vai-

kutukset ulottuvat myös yksityiselämään. (Lönnqvist, 2002. s.110) Tutkijat 
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David P. Boyd ja David E. Gumbert ovat tunnistaneet neljä yrittäjyyteen 

liittyvää stressitekijää: yksinäisyys, työhön uppoutuminen, ihmissuhdeon-

gelmat ja jatkuva saavuttamisen halu. Valtaosalla yrittäjistä, joiden stres-

saantuneisuutta on tutkittu, stressi ilmaantuu ruoansulatushäiriöinä, unet-

tomuutena ja päänsärkynä. Tutkitut yrittäjät olivat kuitenkin halukkaita sie-

tämään näitä stressin vaikutuksia saavuttaakseen yritystoiminnalleen aset-

tamansa tavoitteet. (Kuratko & Hodgetts, 2007. s.127) Johtaja on erään-

lainen paineen tasaukseen tarkoitettu astia, jonka kestävyyteen organisaa-

tion jäsenet haluavat luottaa. Johtaja on muille myös peili, joka heijastaa 

organisaation tilaa. Pahinta, mitä johtamisessa voisi tapahtua, on että pai-

neen alaisena astia särkyy tai peili pirstoutuu. (Lönnqvist, 2002. s.110)  

Aiemmin on jo todettu, että yrittäjyyteen liittyy aina riski. Useimmiten tällä 

tarkoitetaan ainoastaan taloudellista riskiä, mutta yrittäjäriski on paljon 

monimutkaisempi ja kokonaisvaltaisempi käsite. Yrittäjäriski käsittää ta-

loudellisen riskin lisäksi myös urariskin, perhe- ja sosiaalisen riskin sekä 

psyykkisen riskin. Stressin ja riskin haasteiden lisäksi yrittäjä voi myös ko-

kea liioitellun egon negatiivisia vaikutuksia. Tietyt yrittäjän ominaisuudet, 

jotka yleensä auttavat kuljettamaan häntä menestykseen, voivat myös 

näyttäytyä niiden ääriominaisuuksina. Tuhoisia vaikutuksia yrittäjille voi 

olla dominoivalla vallan tarpeella, epäluottamuksen tunteella, pakottavalla 

halulla menestykseen ja epärealistisella optimismilla. (Kuratko & Hodgetts, 

2007. s.126) Esimiestehtävän hyvä hoitaminen vaatiikin yleisen psyykki-

sen toimintakyvyn ja kypsyyden lisäksi myös kokonaisvaltaista elämänhal-

lintaa. (Lönnqvist, 2002. s.110) Elämänhallinta tarkoittaa, että johtaja ko-

kee voivansa päätöksillään, ratkaisuillaan ja toimenpiteillään vaikuttaa 

elämäänsä ja ympäristöönsä. (Keltikangas-Järvinen, 1994. s.227)  

2.3.3.  Kasvu, muuttuminen ja oppiminen 

 

Yksilön keskeinen kasvun ja oppimisen kohde oman kognitiivisen oppimi-

sen rinnalla on minäkäsityksen syventäminen ja itsetunnon kasvattaminen. 

Yksilön kasvun tavoitteena tulisi aina olla itsensä vahventamiseen pyrki-

minen. Yksilön persoonallisuuden kehittymisen kannalta on keskeistä, ko-
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keeko henkilö itsensä subjektiksi eli kontrolloiko hän omaa toimintaansa 

vai objektiksi, eli kontrolloivatko ulkoiset tekijät toimintaa. (Heikkilä, 2006. 

s. 169) Tärkein ehto muutokselle on halu muuttua. Muutoksen välttämät-

tömyys tekee siitä johtajalle osin vaikean, sillä he tekevät aina työtään 

näyttämöllä. Heidän jokaista liikettä seurataan ja analysoidaan. Syvällinen 

itsetiedostus on ensimmäinen askel kohti tuloksellisempaa johtajuutta. Jos 

johtajat haluavat uudistua tai muuttaa itseään, heidän on katsottava sisin-

päänsä. Tietoisuus omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan sekä esi-

merkiksi luovuutta ja innovoimista rajoittavista ominaisuuksistaan on tär-

keä tekijä menestyksessä. (Kuratko & Hodgetts, 2007. s.146) 

 

Muutostahtoon liittyy epäsuorasti valmius antautua itsetutkiskeluun. Muu-

tosta haluavan on saatava vaikutteita sekä tiedollisella että tunnetasolla, 

jotta muutospyrkimys onnistuisi. Niin sydämen kuin mielenkin on oltava 

mukana käyttäytymisen muuttamisessa. Tunteet ja tietäminen kulkevat 

käsi kädessä, ne ovat erottamattomat myös siinä, minkälaiseksi käyttäy-

tyminen muodostuu. Vaikka muutosta haluavan onkin tarpeellista tietää 

muutospyrkimyksen hyödyt älyllisesti, pelkkä tiedostaminen ei riitä, vaan 

muutoshalun on liikautettava häntä myös tunnetasolla. (Kets de Vries. 

2007. s.201). Johtamisessa on tärkeää vuorovaikutus. Johtaminen raken-

tuu esimiesten ja työntekijöiden keskinäisessä toiminnassa ja vuorovaiku-

tuksessa. Sisäisenkin yrittäjyyden kasvussa yksilö on kasvun keskiössä, 

mutta yksilön vuorovaikutussuhteet ovat olennaisen tärkeät. (Heikkilä, 

2006. s.170) Tärkeää on, että johtajatkin saavat palautetta työstään. Pa-

lautteen on tultava se alhaalta että ylhäältäpäin ja mahdollisesti myös ho-

risontaalisesti. Johtajan tulee olla sosiaalisesti tietoinen. Sosiaaliseen tie-

toisuuteen kuuluvat muun muassa empatia, tunneäly, eettisyys ja avoi-

muus. Tämän lisäksi johtajan on oltava myös tietoinen omasta johtajuu-

destaan. Häneltä vaaditaan itsekuria, itsearviointia, jatkuvaa uudistumista 

ja kasvua sekä rohkeutta ja luovuutta.  
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3. MENESTYVÄ YRITTÄJÄ 

 

3.1. Sisäinen yrittäjyys 

 

Eräässä haastattelussa toimitusjohtajalta kysyttiin, kuinka monta ihmistä 

heillä on töissä. ”Noin puolet heistä”, hän vastasi. (Malmelin & Hakala, 

2012. s.106) 

 

Amerikkalainen Gifford Pinchot III lanseerasi termit sisäinen yrittäjä (intra-

preneur) ja sisäinen yrittäjyys (intrapreneurship) (Bridge et al., 1998. s. 

188) 1980-luvun puolivälissä, jolloin sillä kuvattiin ensi kerran yrittäjämäis-

tä toimintaa suuren organisaation sisällä. (Heinonen & Vento-Vierikko,  

2002. s.28) Sisäinen yrittäjyys on ollut laajasti tutkittua 1980 – 1990 luvuil-

la. Mielenkiintoa on kohdistettu erityisesti korporaatioyrittäjyyteen (corpora-

te entrepreneurship). Tutkimuksissa käytettiin myös muita ilmaisuja, kuten 

”corporate venturing” – ja ”internal corporate entrepreneurship” –käsitettä. 

Käsitteiden tarkoituksena oli kuvata sisäisen yrittäjyyden ilmiötä yrityksen 

näkökulmasta. Tämän takia sisäinen yrittäjyys ja yrittäjämäinen toimintata-

pa liitettiin nimenomaan suuriin ja olemassa oleviin yrityksiin. Tutkimuksis-

sa on kuitenkin osoitettu, että sisäinen yrittäjyys on myös pienten yritysten 

mahdollisuus ja keino uusiutua kovenevassa kilpailussa. (Koskinen, 2009. 

s.52) Suurimmat erot sisäisen yrittäjyyden ja yrittäjyyden välillä ovat siinä, 

että sisäinen yrittäjä ottaa riskin ja hän on vastuussa vain omasta työ-

panoksestaan ja urastaan. Hänellä ei myöskään ole yrittäjän vapautta, 

eikä hän omista konseptia. Hänen on toimittava tiettyjen sääntöjen mu-

kaan, mutta hänellä on myös turvanaan työntekijöitä koskeva lainsäädän-

tö. (Kuratko et al., 2008. s.39) 

 

Yrittäjä tarvitsee ympärilleen yrittäjähenkisiä ja innokkaita henkilöitä, jotka 

ovat sitoutuneet yrityksen kasvuun ja ovat valmiita laittamaan itsensä li-

koon. Yrittäjämäistä toimintatapaa edellytetään yrittäjän lisäksi erityisesti 

avainhenkilöiltä, mutta myös muilta työntekijöiltä. Sisäinen yrittäjä suhtau-

tuu työhönsä yhtä sitoutuneesti, innostuneesti ja aloitteellisesti kuin jos 



29 
 

hän työskentelisi yrittäjänä omistamassaan yrityksessä. (Heinonen, 2007. 

s.258) Sisäinen yrittäjyys on henkilön mahdollisesti elinikäistä oppimista 

omasta itsestään. (Heikkilä, 2006. s.19) Sisäinen yrittäjyys perustuu 

schumpeteriläiseen käsitykseen yrittäjyydestä eli korostaa yrittäjyyden 

prosessia (entrepreneur carries out new combinations) ja innovatiivisuu-

desta. Yritteliäisyys ja siihen liittyvä innovatiivisuus ja luovuus voidaan 

saavuttaa myös olemassa olevassa organisaatiossa, mikäli työntekijöitä 

motivoidaan yrittäjämäiseen toimintaan, itseohjautuvuuteen ja tulosvas-

tuullisuuteen. (Heinonen, 2002. s.33) Sisäinen yrittäjyys elää vain innovaa-

tiota ja luovuutta suosivissa sekä virheitä sietävissä organisaatioissa. ( 

Hisrich & Kearney, 2012. s.42) Sisäinen yrittäjyys korostuu suurena voi-

mavarana yrityksen kasvuprosessissa. Yrityskoon kasvaessa omistajayrit-

täjän rooli muuttuu väistämättä enemmän hallinnolliseksi. Yrittäjä tarvitsee 

tuekseen avainhenkilöitä, sisäisiä yrittäjiä, ottamaan vastuuta työtehtävis-

tä, jotka ovat mahdollisesti aiemmin kuuluneet yrittäjälle itselleen. Haas-

teena on rakentaa organisaatio yhteneväksi vastaanottamaan sekä tämän 

hetken ponnistelut että tulevaisuuden innovaatiot. (Hisrich & Kearney, 

2012. s.55) Yrittäjä voi pyrkiä sitouttamaan näitä avainhenkilöitä esimer-

kiksi tarjoamalla heille osakkuutta yrityksessä ja ensiarvoisen tärkeää on 

yrittäjän oma henkinen kasvu pystyäkseen antamaan vastuuta, vapautta ja 

tilaa sisäiselle yrittäjyydelle organisaatiossa. Yrittäjä ei saa kuitenkaan ka-

dottaa itseään tässä prosessissa. Yrityskoon kasvaessa ja työmäärän li-

sääntyessä hänen täytyy kyetä järjestämään aikaa myös omalle luovuu-

delleen. Jatkuvan kiireen ja stressin keskellä luovuus voi olla lähes mah-

dotonta. (Amabile et al., 2003. s.17) 

 

3.2. Ulkoinen menestyminen 

 

Yrittäjän ulkoisen menestyminen mittareina käytetään useimmiten talou-

dellisia mittareita. Yrityksen taloudelliset tunnusluvut kertovat, miten yritys 

on taloudellisesti menestynyt. Kansallisen lainsäädäntömme mukaan osa-

keyhtiöiden ja osuuskuntien tilinpäätökset ovat julkisia. Julkisuus tarkoittaa 

sitä, että jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomus lähetetään rekiste-
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röitäväksi Patentti- ja Rekisterihallitukselle. Näin tilinpäätökset ovat kaikki-

en saatavilla.  

 

Kansallisessa lainsäädännössämme on laki verotietojen julkisuudesta ja 

salassapidosta. Lain mukaan verotustiedot ovat rajoitetusti julkisia. Lähtö-

kohtaisesti jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta Verohallinnon hallus-

sa olevasta verotusasiakirjasta, paitsi mikäli tätä oikeutta on laissa rajoitet-

tu. Julkista tietoa vuosittain toimitetussa verotuksessa tuloverotuksen osal-

ta ovat pääsääntöisesti verovelvollisen nimi, syntymävuosi ja se maakun-

ta, jonka alueella verovelvollisen kotikunta sijaitsee, sekä tiedot valtionve-

rotuksessa verotettavasta ansiotulosta, valtionverotuksessa verotettavasta 

pääomatulosta, kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, tuloverosta, 

kunnallisverosta sekä maksuunpantujen verojen ja maksujen yhteismää-

rästä, maksettujen ennakoiden yhteismäärästä sekä veronkannossa mak-

settavasta ja palautettavasta määrästä. Lisäksi vuosittain toimitetussa ve-

rotuksessa yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotustiedoista julkisia ovat ve-

rovelvollisen nimi, verovelvollisen kotikunta sekä yritys- ja yhteisötunnus, 

sekä tiedot verotettavasta tulosta, maksuunpannun veron yhteismäärästä, 

ennakoiden yhteismäärästä sekä veronkannossa maksettavasta tai palau-

tettavasta määrästä. (Finlex lakikokoelma) Yrittäjät ja yrityksen taloustiedot 

ovat siis kaikkien saatavilla ja erilaisia tilastoja ja luottoluokituksia yritysten 

taloudellisesta menestymisestä laaditaankin runsaasti.  

 

3.3. Sisäinen menestyminen 

 

”Yritystoiminnan tavoitteet ovat hyvin raadolliset. Yrittäjä ryhtyy harjoitta-

maan yritystoimintaa tehdäkseen rahaa. Rahanteon tavoite ei ole kuiten-

kaan samaa kuin henkilökohtaisen rikastumisen tavoite. Jos yrittäjä en-

simmäisen miljoonan hankittuaan edelleen tavoittelee rikkautta, hän on 

epäkypsä ihmiseksi.” Jalo Paananen 1996 (Seppälä, 2009. s.78) 

 

Filosofit ovat jo kauan pitäneet onnellisuutta olemassaolon tärkeimpänä 

päämääränä. Aristoteles kutsui sitä nimellä summum bonum – ylin hyvä – 
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siksi, että siinä missä haluamme muita asioita, kuten rahaa tai valtaa, kos-

ka uskomme niiden tekevän meidät onnellisiksi, haluamme onnellisuutta 

vain sen itsensä tähden. On tutkittu, että päinvastaisena yleiselle luulolle, 

raha ja omaisuus eivät näytä lisäävän onnellisuutta matalahkon kynnyksen 

jälkeen. Lottovoittajat ovat onnellisempia muutaman kuukauden ajan, mut-

ta palaavat sen jälkeen entiselle onnellisuustasolle, tai jopa sen alapuolel-

le. (Chikszentmihalyi, 2007. s.31) Vasta viime vuosikymmenen aikana on 

alettu kiinnostua vakavasti tutkimaan onnea, palkitsemista ja tyytyväisyyttä 

sekä sitä, miten tämän kaiken voi saavuttaa. On oivallettu, että hyvinvointi 

on tuottavaa ja on todettu, että se on valinta. Sisäinen menestyminen tar-

koittaa sitä, että olet tyytyväinen itseesi, ihmissuhteisiisi ja siihen mitä teet. 

Sen voidaan sanoa olevan mielihyvää ja tyytyväisyyttä elämästä. Se on 

myös kiitollisuutta ja iloa siitä, mitä elämä on suonut – olitpa päässyt ta-

voitteisiisi tai et. Sisäisessä menestymisessä ei ole tärkeintä se, mitä sinul-

la on, vaan miten suhtaudut siihen, mitä sinulla on. Omalla asennoitumi-

sella ja suhtautumisella on ratkaiseva merkitys. Sisäinen menestys on 

tunne, joka ihmisellä on itsestään ja elämästään. Se on hyvin henkilökoh-

taista ja kyse on jokaisen omista kokemuksista. (Ehdin, 2008. s.13)  

 

Yrittäjämäisessä toiminnassa voidaan Timmonsin (Timmons & Spinelli, 

2004. s.251) mukaan jakaa tärkeimmät yksilöominaisuudet kolmeen ryh-

mään: ydinominaisuuksiin, toivottaviin piirteisiin ja ei-yrittäjämäisiin piirtei-

siin. Ydinominaisuuksia ovat toimintaan sitoutuminen ja päättäväisyys, 

johtamistaito sekä liiketoimintamahdollisuuksien korostaminen ja siihen 

sitoutuminen. Myös riskien, epäselvyyden ja jatkuvan epävarmuuden sie-

tokykyä tarvitaan. Luovuus, luja usko omaan kykyyn selviytyä ja jousta-

vuus sekä halu menestyä ovat myös ydinominaisuuksia. Yrittämisessä 

toivottavia piirteitä ovat älykkyys, innovatiivisuus, kyky innostaa muita sekä 

selkeät ja hyvin jäsentyneet arvot. Myös energisyys, hyvä terveys ja tun-

ne-elämän tasapaino ovat toivottavia piirteitä yrittämisessä. 

 

Timmonsin mukaan persoonallisuutta tärkeämpää yrittäjyydessä on kui-

tenkin yrittäjämäinen käytännön toiminta. Yrittäjyys on pitkälti yrittämisen 
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ja erehtymisen periaatteella toteutuvaa oppimista. Onnistumisen kokemus 

ruokkii rohkeutta yrittää uudelleen, jolloin luottamus omaan kykyyn selviy-

tyä monimutkaisissa tilanteissa kasvaa. (Valli, 2007. s.120) Onnistuneiden 

suoritusten ja hyvinvoinnin taustalla on yksilön ja ympäristön välinen yh-

teensopivuus ja tasapaino. Yrittäjänä toimiessa oman osaamisensa ja 

vahvuuksiensa suuntaisesti, rakentaen toiminnan olemassa olevien vah-

vuuksien varaan voimme puhua ilmiöstä nimeltä flow.  

 

 

 

 

Kuvio 5. Jokapäiväisen kokemuksen kartta (Csikszentmihalyi, 2007. s.87) 

 

Flown eli virtaamisen kokemiseen liittyy, että tehtävän vaikeusaste on teki-

jän osaamisen ja vahvuuksien äärirajoilla ja että omasta edistymisestä saa 

jatkuvaa palautetta, taidot kehittyvät koko ajan. Keskittyminen on vahvaa – 

tekijä ja tekeminen lähes sulautuvat toisiinsa. Flown kokemiseen liittyy li-

säksi, että oma minä tarpeineen ja kritiikkeineen väistyy tekemisen tieltä ja 

aika kuluu kuin siivillä. Tekeminen itse koetaan palkitsevana ja samalla 

ulkoisten palkkioiden merkitys (raha, valta) vähenee. (Valli, 2007. s.125) 
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Työn sisäinen palkitsevuus on useimmiten sekä tulosten että yksilön hy-

vinvoinnin ja onnellisuuden kannalta kestävämpää kuin ulkoiset palkkiot. 

(Csikszentmihalyi, 2005. s.211) Yrittäjän elämän eri roolien - esimerkiksi 

työn ja perheen - tulisi olla tasapainossa. Collinsin mukaan menestyneim-

pien yritysten johtajille oli tunnusomaista, että he olivat sitoutuneita yrityk-

sen menestykseen mutta heillä oli myös muita työn ulkopuolisia palkitsevia 

rooleja elämässä. Positiivisilla tunteilla kuten tyytyväisyys, ilo, onni, kiitolli-

suus ja niin edelleen on suuri merkitys menestymisessä. Fredricksonin 

tutkimuksen mukaan ne laajentavat yksilön käytettävissä olevia ajattelu-, 

reaktio- ja toimintamahdollisuuksia. Negatiiviset tunteet kuten stressi ja 

ahdistuneisuus kaventavat niitä. Positiivisten tunteiden kokeminen auttaa 

ajattelemaan avoimesti ja uutta luovalla tavalla, auttaa sietämään stressiä, 

epävarmuutta ja muutoksia, auttaa palautumaan pettymyksistä ja stressis-

tä sekä lisää koettua hyvinvointia. Positiivisten tunteiden tuottaminen ja 

onnellisuus eivät kuitenkaan ole tavoitteista joustamista vaan myös henki-

löstön toimintakyvyn tukemista ja stressin haittavaikutusten torjumista en-

nalta. (Valli, 2007. s.126) Elämänmyönteisessä organisaatiossa myönne-

tään, ettei onnellisuus ole työn ulkopuolinen asia; se on työhön kuuluvaa, 

sen sisäistä asiaa. (Kets de Vries, 2007. s.379)  

 

Onnellinen yrittäjä on usein myös menestyvä yrittäjä. Menestymistä voi 

harvoin saavuttaa ainoastaan tekemällä asioita enemmän kuin muut. 

Vaikka menestyminen ja menestyjän taidot vaativat paljon työtä, menesty-

jät pyrkivät tekemään oikeita asioita oikein. Menestyminen tarkoittaa siis 

viisautta tehdä asioita fiksusti. Yrittäjän sisäiseen menestymiseen liittyy 

usein myös vapaus, henkinen vapaus.  Se tarkoittaa yrittäjän vapautta aja-

tella, tuntea ja toimia siten kuin tuntuu itsestä luontevimmalta, vapautta 

ohjata itse itseään. Vapaa tahto on siten viime kädessä (oman) järjen käyt-

töä. (Tiensuu et al., 2004. s.40) 
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3.4. Persoonallisuus 

”Kun johtajat ymmärtävät, miksi ihmiset toimivat jollain tietyllä tavalla, mi-

ten käyttäytymisen pimeä puoli ilmenee työssä ja miten eri persoonalli-

suustyylit liittyvät toisiinsa, he pystyvät vaalimaan luovuutta ja edistämään 

yhteistyötä kollegojen ja alaisten kanssa.” (Kets de Vries, 2007. s.16) 

Persoonallisuuspsykologiassa ihminen nähdään integroituna kokonaisuu-

tena, joka koostuu pysyvistä sisäisistä ominaisuuksista sekä toiminnoista 

ja prosesseista. Rakenteet ja prosessit ovat jatkuvassa vuorovaikutukses-

sa ja vaikuttavat toinen toisiinsa muuttaen joskus jopa toimintaansa järjes-

telmän toiminnan myötä. Nämä havaittavissa olevat, tietyssä tilanneyhtey-

dessä esiintyvät toiminnot ja reaktiot muodostavat persoonallisuustieteen 

perusajatuksen. (Lazarus, 1971. s.17) Persoonallisuus on hyvin laaja ter-

mi. Sillä tarkoitetaan ihmisen fyysistä, sosiaalista, psyykkistä ja henkistä 

kokonaisuutta. Persoonallisuuteen sisältyy kaikki, minkä voidaan ajatella 

vaikuttavan ihmisen henkilökohtaiseen elämään. Persoonallisuudessa 

voidaan nähdä monta eri minuutta; fyysinen minä, rooliminä, kulttuuriminä, 

kasvatettu minä sekä ydinminä. (Dunderfelt, 2012. s.13) 

Alla olevassa kuvassa esitetty persoonallisuuden lähtökohta on jo synty-

essä oleva temperamentti. Temperamentti on ihmisen yksilöllinen rea-

goimis- ja käyttäytymismalli. Temperamentti tavallaan erottaa ihmiset toi-

sistaan. Temperamentti vaikuttaa siihen, kuinka ihmiset tekevät sen mitä 

tekevät.  Temperamentin kautta ihmiset suuntautuvat vuorovaikutukseen 

ympäristön kanssa. Persoonallisuuden ydin on minäkokemus. Se on syn-

tynyt varhaisessa vuorovaikutussuhteissa peilautumisen kautta. Vastasyn-

tyneelle ei ole vielä syntynyt jäsentynyttä käsitystä itsestä eli minäkoke-

musta, mutta aikuisena ihmisellä on kohtalaisen pysyvä persoonallisuuden 

ydin, minäkokemus. Usein persoonallisuuden ytimen muuttaminen ja ke-

hittäminen on vaivalloinen ja pitkä prosessi. On olemassa myös näkemyk-

siä, joiden mukaan persoonallisuus on ikään kuin alati muuttuva prosessi, 

jossa persoonallisuus muokkautuu koko ajan erilaisten kokemusten myötä 

(Kaski & Kiander, 2007. s.25) 



35 
 

 

 
 

 

Kuvio 6. Persoonallisuus – ihminen kokonaisuutena (Kaski & Kiander, 

2007. s.25) 

 

3.4.1. Persoonallisuusteoriat 

 

Persoonallisuutta on selitetty tieteessä lukuisten eri teorioiden kautta. Ylei-

simpiä ovat erilaiset piirreteoriat, psykodynaaminen persoonallisuusteoria, 

behavioristinen persoonallisuusteoria, humanistinen persoonallisuusteoria 

sekä sosiaalis- kognitiivisen persoonallisuusteoriat.  

Behavioristisessa persoonallisuusteoriassa oppiminen on keskiössä. Us-

kotaan, että ihminen on alussa tabula rasa, kuin tyhjä taulu. Toisin kuin 

piirreteorioissa oppimisteoriat korostavat yhteyksiä käyttäytymisen ja ul-

koisen maailman tapahtumien välillä enemmän kuin laajoja persoonalli-

suuden ominaisuuksia. Behaviorismi uskoo ihmisen olevan ulkopuolelta 

Persoonallinen identiteetti 

Itseluottamus, pystyvyyden tunne 

Suojaava taso: selviytymiskeinot 

Puolustautumiskeinot, defenssit 

Itsetunto 

Minäkokemus 

Perusluottamus elämään ja itseen 

Temperamentti 

Perustavaa laatua oleva tapa hahmottaa 
itseä ja maailmaa 
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ohjautuva. Humanistinen persoonallisuusteoria keskittyy yksilölliseen ko-

kemukseen. Sen mukaan jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja yksilölli-

syyttä tulee kannustaa positiivisella ilmapiirillä. Sosiaalis-kognitiivisen per-

soonallisuusteoriat korostavat yksilöä tietoa käyttävänä, aktiivisena, omaa 

toimintaansa ohjaavana, mielellisenä ja tavoitteisiin pyrkivänä. Se huomioi 

kontekstisidonnaisuuden ja uskoo että persoonallisuus rakentuu sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa.  

Yleisesti hyväksytyn 1950-luvulta peräisin olevan Cattellin määritelmän 

mukaan persoonallisuuspiirre on taipumus käyttäytyä tietyllä tavalla ja tuo 

käyttäytyminen toistuu melko samankaltaisena ajasta ja paikasta riippu-

matta. (Heikkinen, 2007. s.23) Piirteet ovat dispositiokäsitteitä, eli ne viit-

taavat tiettyihin toiminta- ja reagointitapoihin. Henkilö kuljettaa psykologi-

sia dispositioitaan oletettavasti mukanaan tilanteesta toiseen, ja ne anta-

vat tietyn todennäköisyyden siitä, että hän tulee käyttäytymään jollakin 

tietyllä tavalla. (Lazarus, 1971. s.43) Piirreteoriat ovat ehkä yleisimmin 

työelämässä käytettyjä persoonallisuuden tutkimusmenetelmiä. Ne ovat 

perinteisen persoonallisuustutkimuksen tärkeimpiä alueita. Piirretutkimuk-

sessa luodaan tyyppiluokkia, kun tutkitaan, mitkä suhteellisen pysyvät re-

aktio- ja toimintatavat (piirteet) ovat kussakin yksilössä hallitsevia. Piirre on 

selkeästi erottuva, suhteellisen pysyvä tapa, joka on eri ihmisillä erilainen. 

Piirteellä on kaksi ääripäätä, esimerkiksi levollinen – levoton, joiden välis-

sä piirteen vahvuus vaihtelee henkilöstä toiseen. (Brandt, 2011. s.15) Piir-

repsykologian historian merkittävin hahmo on kiistatta ollut Gordon Allport. 

Hän loi 1930-luvulla 4541 sanaa käsittävän piirrenimikkeistön, jonka sisäl-

tävien persoonallisuuspiirteiden ajateltiin tarjoavan hyvän lähtökohdan 

persoonallisuustutkimukselle. Allport korosti piirteiden olevan henkilöön 

kiinteästi kuuluvia, neuropsyykkisiä ominaisuuksia, jotka muovaavat yksi-

lön käyttäytymistä. (Lazarus, 1971. s.45)  

Useissa piirreteorioihin perustuvissa yrittäjien persoonallisuutta tutkivissa 

tutkimuksissa on saatu yhteneviä piirteitä yrittäjien persoonallisuustyypeil-

le. Esimerkiksi Myers-Briggs Tyyppi-Indikaattori (MBTI), joka perustuu 

sveitsiläisen psykiatrin C.G. Jungin havaintoihin ihmisten erilaisuudesta. 
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Yleisiksi yrittäjien persoonallisuuspiirteiksi on saatu, että he pitävät jousta-

vuudesta, spontaaniudesta ja muuttuvasta ympäristöstä. (Routamaa & 

Miettinen, 2006. s.8) 

3.4.2. Big Five 

 

Piirreteorioista nykyään ehkä vallitsevin on persoonallisuusteoria niin sa-

nottu viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoria Big Five–teoria. Se on 

kehittynyt maailmanlaajuisesti käytetyksi psykologiseksi persoonallisuus-

menetelmäksi. Siinä persoonallisuutta kuvataan viiden ulottuvuuden yhdis-

telmänä. (Dunderfeld, 1999. s.24) Viidestä peruspiirteestä on ensimmäi-

senä eloisuus, energisyys, kilpailunhalu. Toisena miellyttävyys ja ystävälli-

syys. Kolmantena tunnollisuus ja itsekuri. Neljäntenä tasapainoisuus ja 

tunteiden hallinta sekä viidentenä avoimuus kokemuksille.  

Suomalainen versio Big Five–testistä on PK5-testi. Se on Suomen oloihin 

standardoitu persoonallisuustesti. (Psykologien kustannus) 

faktorin nimi   
 ääripäiden nimet 

1. SOSIAALINEN AKTIIVISUUS VETÄYTYVÄ - AKTIIVINEN 
- eloisuus hillitty – eloisa 
- sosiaalinen rohkeus varovainen – rohkea 
- johtavuus mukautuva - johtava 

2. YSTÄVÄLLISYYS ETÄINEN – LÄMMIN 
- seurallisuus yksin viihtyvä – seurallinen 
- avoimuus muodollinen – avoin 
- luottavaisuus epäilevä - luottava  

3. TUNNOLLISUUS SUURPIIRTEINEN-TUNNOLLINEN 
- vastuuntunto huoleton – vastuuntuntoinen 
- suunnitelmallisuus joustava – suunnitelmallinen 
- harkitsevuus innostava - harkitseva 

4. TASAPAINOISUUS LEVOTON – LEVOLLINEN 
- rauhallisuus kärsimätön – rauhallinen 
- rentoutuneisuus jännittynyt – rentoutunut 
- itsevarmuus huolestunut - itsevarma 

5. AVOIMUUS KOKEMUKSILLE SOVINNAINEN – UUDISTAVA 
- kokeilunhalu perinteinen – kokeilunhaluinen 
- ideoivuus käytännönläheinen – pohtiva 
- tunnekeskeisyys asiakeskeinen - tunnekeskeinen 

 

Taulukko 2. PK5–persoonallisuustestin faktorit (Psykologien kustannus) 
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Eila Heikkinen on väitöskirjassaan ”Yrittäjän persoonallisuus ja sen yhteys 

yrityksen kasvuun Big Five -teorian mukaan tarkasteltuna” tutkinut yrittäji-

en persoonallisuutta ja hänen tutkimustulostensa mukaan yrittäjien per-

soonallisuus poikkeaa ratkaisevasti muun väestön persoonallisuudesta. 

Tutkimuksen mukaan yrittäjät ovat eloisampia, rohkeampia, joustavampia, 

itsevarmempia, kärsimättömämpiä ja asiakeskeisempiä kuin vertailuväes-

tö. Tutkimuksen mukaan yrittäjät ovat luottavaisempia, suvaitsevaisempia, 

sovinnollisempia – jopa sinisilmäisempiä – kuin toiset. Yrittäjät ovat jous-

tavampia kuin verrokkiryhmä, ja sen perusteella he eivät näytä kärsivät 

yllätyksistä tai kaaoksesta. Yrittäjät näyttävät olevan tunne-elämältään va-

kaampia kuin muut, sillä rauhallisuus ja itsevarmuus-asteikot ovat korke-

ammalla ja ero on tilastollisesti merkitsevä. Tietynlainen levottomuus, tyy-

tymättömyys olemassa oleviin oloihin ja aggressiivisuus nousevat esille 

tutkimuksessa. Tunne-elämän puolella yrittäjien persoonallisuus painottuu 

enemmänkin asiakeskeisyyteen, järkeilyyn ja hyötyjen punnitsemiseen 

kuin tunnekokemuksiin ja siinäkin ero verrokkiryhmään on tilastollisesti 

merkitsevä. Heikkisen tutkimuksessa tuli esiin selkeä yhteys persoonalli-

suuspiirteiden sekä kasvustrategian välillä. Eli erilaiset henkilöt toteuttavat 

erilaisia strategisia vaihtoehtoja. Persoonallisuuspiirteillä on tutkimuksen 

mukaan yhteys myös kasvumotivaatioon, yrittäjän taitoihin sekä yrityksen 

tulokseen. Erilaisten yrittäjäpersoonallisuuksien asennoituminen kasvuun 

eroaa toisistaan.  (Heikkinen, 2007. s.96). 

Heikkisen tutkimuksessa yrittäjien persoonallisuudesta saadaan varsin 

positiivinen kuva. Tutkimuksen valossa yrittäjillä näyttää olevan valtaväes-

töön verrattuna enemmän hyviä persoonallisuuspiirteitä. Kuitenkin esimer-

kiksi Amerikassa on tehty paljon tutkimuksia, joiden mukaan johtajissa on 

keskimääräistä enemmän psykopaatteja. Häikäilemättömyys, kilpailuhen-

kisyys ja voitontahto, muista piittaamattomuus ovat piirteitä joita nykyaikai-

nen alati muuttuva ja kiihtyvä globaali liike-elämä rakastaa. Itsekeskeisyy-

destä, kovuudesta ja röyhkeydestä on tullut yllättäen liike-elämän peli-

merkkejä, kun kilpaillaan entistä kiivaammin ja tylymmin osaajista ja lah-

jakkuuksista. Nopeus ja innovatiivisuus ovat tärkeämpiä kuin perinteet. 
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Muutoksessa ei enää tarvita perinteisiä ”firman miehiä ja naisia” (Babiak & 

de Hare, 2007. s.8). Muutosjohtajan elinkaari yhdessä yrityksessä voi olla 

vain pari vuotta.  Tällainen maailma vetää puoleensa ja suosii persoonalli-

suushäiriöisiä ihmisiä. He eivät kykene empatiaan, välittämiseen tai orga-

nisaatiouskollisuuteen, vaan he ajavat ainoastaan omaa etuaan. Heidän 

todellista sisintään on kuitenkin äärimmäisen vaikea selvittää tavanomai-

silla persoonallisuustesteillä ja psykologisilla työhönottotesteillä. Psyko-

paatit osaavat ”lukea” hyvin muita ihmisiä ja he ovat usein loistavia puhu-

jia. He hallitsevat myös hyvin mielikuvajohtamisen. Tällainen persoonalli-

suushäiriöinen henkilö ei kuitenkaan yleensä pysty ratkaisemaan elämäs-

sä vastaan tulevia ongelmia. Ero tavalliseen ihmiseen on, että tavallinen 

ihminen pystyy muuttamaan käytöstään tilanteen vaatimalla tavalla kun 

esimerkiksi narsisti taas ei (Babiak & de Hare, 2007. s.45). 

3.5. Itsensä ymmärtäminen ja itsetuntemus 

 

Kiihtyvän yhteiskunnallisen ja kulttuurisen muutoksen myötä identiteetin ja 

yksilöllisyyden muokkauksesta on tullut eräänlainen pakko. Globalisoitu-

minen ja yhä hektisemmäksi käyvä liike-elämä tekee yrittäjienkin elämästä 

entistä riskisempää ja vähemmän ennustettavaa. Työelämän ja työmark-

kinoiden muutoksen vuoksi identiteettien rakentamisesta ei tulevaisuudes-

sa voida ennustaa mitään yhtä varmaa kuin jatkuva muutos. Osaamisen ja 

oppimisen vaatimuksina korostuvat ensisijaisesti joustavuuden, laaja-

alaisuuden ja jatkuvan oppimisen tarve. Kun lisäksi ajatellaan, että yksilöt 

ovat ensisijaisesti itse vastuussa itsensä kehittämisestä, heiltä vaaditaan 

jatkuvaa itsensä tarkkailua ja arviointia sekä tältä pohjalta uudelleen orien-

toitumista. Itseä suhteessa ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskunnan muu-

tokseen arvioiva minuus on oletusten mukaan välttämätön, jotta ihminen 

voisi sitoutua jatkuvaan muutoksen ja identiteetin rakentamiseen (Etelä-

pelto et al., 2007. s.137). 

Itsetuntemus on minätietoisuutta. Se on taito tunnistaa, mitä ihmisessä 

itsessään tapahtuu ja millä tavalla hän toimii. Se on tietoisuutta omasta 

persoonasta ja omista persoonallisista toimintatavoista eri tilanteissa. Hy-
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vään itsetuntemukseen kuuluu taito tunnistaa omia merkityksenantopro-

sessejaan sekä tiedostaa ja hyväksyä niiden erilaisuus suhteessa muihin. 

Tarvitaan myös taitoa tunnistaa, hyväksyä ja käsitellä omia tunteitaan ja 

hyödyntää niiden tuottamaa tietoa omassa toiminnassa sekä taitoa tunnis-

taa suojautumistaan vaativissa vuorovaikutustilanteissa. Taito säilyttää 

riittävä etäisyys ja toisaalta riittävä läheisyys ja taito ymmärtää omien si-

säisten tapahtumien ja ulkoisen todellisuuden välinen yhteys ja toisaalta 

erilaisuus, eli tunnistaa omat sisäiset silmälasit kuuluvat myös hyvään itse-

tuntemukseen sekä  taito kuunnella ja tutkia omaa sisäistä maailmaa ja 

jäsentää sitä ja tilannetietoisuuden taito. (Kaski & Kiander, 2007. s.24) 

Itsetuntemus lisää joustavuutta ja mahdollisuuksia rakentavaan vuorovai-

kutukseen. Se on tietoisuustaitojen lisäämistä ja kehittämistä. Tietoisuus-

taitojen kautta esimies voi lisätä omaa itseymmärrystään ja toisten ymmär-

tämistä. Johtamistyössä tulevat näkyviksi johtajan henkilökohtaiset vah-

vuudet ja heikkoudet. Tästä syystä on erittäin tärkeää tuntea itsensä hyvin. 

Silloin voi realistisesti arvioida saamaansa palautetta ja ottaa vastaan mo-

nipuolista palautetta. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ja 

tiedostaminen lisää myös mahdollisuuksia oman vaikutuksensa ja osalli-

suutensa näkemiseen ja ymmärtämiseen. Johtamistyössä esimies joutuu 

kasvokkain myös inhimillisen elämän varjopuolten kanssa. Työntekijät 

saattavat joskus toimia ei toivotulla tavalla. Tällaiset vaikeat tilanteet nos-

tavat monesti esille esimiehen suojautumisen tarpeen, joka voi näkyä esi-

merkiksi vetäytymisenä. Itsetuntemus vähentää haitallisen suojautumisen 

tarvetta ja auttaa esimiestä toimimaan vaikeissakin työtilanteissa työnteki-

jöiden ja työyhteisön parhaaksi (Kaski & Kiander, 2007. s.43).  

Menestyneet henkilöt ovat pystyneet löytämään heissä piilevät voimavarat 

ja saaneet ne käyttöönsä. Noiden voimavarojen tunnistaminen ja niihin 

luottaminen on auttanut heitä menestymään. Menestyvät henkilöt eivät 

välttämättä ole meitä muita osaavampia tai älykkäämpiä. He ovat vain löy-

täneet sen, mitä elämältään hakevat ja keskittyneet siihen sekä luottaneet 

itseensä. (Juuti, 2004. s.122) 
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3.5.1.  Itsetunnon, itseluottamuksen ja tunteiden merkitys johtamistyössä 

 

Ihmisellä on hyvä itsetunto silloin, kun hän tuntee sekä vahvuutensa että 

heikkoutensa ja useimmiten hyväksyy itsensä juuri sellaisena kuin on. Ih-

minen arvostaa itseään ja on etupäässä tyytyväinen itseensä eri tilanteis-

sa.  Itsetunto on eräänlainen itsearvio, johon kuuluu voimakas omakohtai-

nen tunnearvio. Se on hyvin subjektiivinen kokemus itsestä. Itsetunnon 

juuret ovat varhaisessa lapsuudessa. Mikäli esimiehen itsetunto on huono, 

voivat työyhteisön tapahtumat romahduttaa hänet täysin. Hän ei kestä 

vastoinkäymisiä. Hyvän itsetunnon omaavan ihmisen on helpompi toimia 

erilaisissa vaikeissakin tilanteissa. Se, että esimiehen itsetunto on hyvä, ei 

kuitenkaan suojaa häntä kokonaan siltä, etteivätkö asiat tuntuisi. Esimie-

hen ammatillinen itsetunto voi joutua kovallekin koetukselle vaativassa 

työtodellisuudessa. Esimieskin tarvitsee hyvää palautetta ja riittävästi tu-

kea ulkopuolelta. Hän ei saa olla syntipukki kaikkeen. Kun esimiehen itse-

tunto on riittävän hyvä, hänen on helpompi pitää yksityisminänsä erillisenä 

johtajan roolista. Uusissa ja itselle vaikeissa asioissa voi esimiehenkin it-

seluottamus olla huono, mutta kun hän saa onnistumisen kokemuksia, 

nousee itseluottamus. (Kaski & Kiander, 2007. s.40) 

Ihmisen sisäinen olemus, sisäinen maailma, heijastuu aina hänen ulkoi-

seen olemukseensa ja ympäristöönsä. Ihmiset eivät itse juurikaan kykene 

tiedostamaan tätä sisäisen, subjektiivisen maailmansa objektivoimisen 

pyrkimystä. Omaa maailmaa pidetään rationaalisena. Nykyisessä ratio-

naalisessa ja tietoa korostavassa kulttuurissamme saattaa olla vaikea hy-

väksyä sitä, että johtamistapaamme puntaroidessamme meidän olisi ensi 

sijassa puhuttava omista tunteistamme. Koska olemme ihmisiä, meillä on 

rikas tunne-elämä, joka luo perustan ajatuksillemme. Voimme kehittyä ih-

misinä ja esimiehinä vain löytämällä ihmisen itsestämme ja muista sekä 

arvostamalla itsessämme ja muissa olevaa ihmistä. Kasvaessamme ihmi-

senä kasvamme samalla esimiehenä tai työntekijänä. Jos emme kykene 

löytämään omia tunteitamme, emme pysty parantamaan omaa elämääm-

me, johtamamme ryhmän työskentelyä ja ryhmän ihmisten elämän laatua. 
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Mikäli aiomme kehittyä johtajana tai työyhteisön jäsenenä, meidän on opit-

tava löytämään entistä läheisempi suhde omiin tunteisiimme. Johtamista-

van kehittäminen edellyttää aina kehittymistä ihmisenä ja omien tunteiden 

tiedostamista. (Juuti, 2003. s. 98) 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT JA –AINEISTO 

 

4.1. Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tämän tutkimuksen kohderyhmä on päijäthämäläiset menestyneet nuoret 

yrittäjät.  Tutkimusta varten haastateltiin yhtätoista päijäthämäläistä alle 

neljäkymmentävuotiasta yrittäjää. Haastatteluvuonna neljäkymmentä vuot-

ta täyttäneet katsottiin kuuluvan vielä kohderyhmään. Haastatelluista yrit-

täjistä kymmenen oli miehiä ja yksi nainen. Tutkimuksessa ei oteta kantaa 

mahdollisiin yrittäjien sukupuolten välisiin eroihin.  Haastateltavien piti 

käyttää jokin menestymisen kriteeri. Tähän tutkimukseen valittiin kolme 

menestymisen kriteeriä, joista vähintään yhden oli toteuduttava. Kriteerit 

ovat joko sijoitus Kauppalehden Menestyvä Yritys 2013 – listauksella, pai-

kallisen, maakunnallisen tai valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saaminen tai 

liiketoiminnan huomattava laajentuminen viimeisen viiden vuoden aikana. 

Useat haastateltavat täyttivät useamman kuin yhden kriteerin. Osa täytti 

jopa kaikki kriteerit. Haastateltujen yrittäjien yritysten toimipaikat sijaitsevat 

seuraavasti: Lahdessa kolme, Heinolassa kolme, Orimattilassa kaksi, Hol-

lolassa yksi ja Hartolassa kaksi. 

 

Kaikkien haastateltujen yrittäjien yritykset olivat yhtiömuodoltaan osakeyh-

tiöitä. Haastateltujen Tilastokeskuksen TOL-toimialaluokitus 2008:n mu-

kaiset toimialat jakaantuivat seuraavasti: rakentaminen 3 yritystä, teolli-

suus 3 yritystä, kuljetus 1 yritys, tukku- ja vähittäiskauppa 3 yritystä ja in-

formaatio- ja viestintä 1 yritys. 
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Kuvio 8.  Haastateltujen Tilastokeskuksen TOL-toimialaluokitus 2008:n 

mukainen toimialajakauma. 

 

4.2. Tutkimusmenetelmät 

 

Kriteerit täyttäviä yrittäjiä etsittiin päijäthämäläisten yrittäjäyhdistysten ko-

tisivujen palkittujen yrittäjien listauksista ja Kauppalehden Menestyvä Yri-

tys 2013 –listauksesta. Tutkija tunsi osan haastatelluista entuudestaan 

työnsä kautta. Vinkkejä sopivista haastateltavista saatiin myös muilta yrit-

täjiltä sekä haastatelluilta nuorilta yrittäjiltä. Ainoastaan kaksi yrittäjää kiel-

täytyi haastattelusta työkiireisiinsä vedoten. Osa haastatelluista kertoi pu-

helintiedustelun yhteydessä pitävänsä kunniana päästä mukaan menesty-

vistä yrittäjistä tehtävään tutkimukseen.  

Tutkimuksen tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Haastatelta-

viin otettiin ensin yhteyttä puhelimitse, kerrottiin mistä tutkimuksessa on 

kyse, tiedusteltiin suostumusta haastatteluun ja lopuksi sovittiin haastatte-

lun ajankohta. Tämän jälkeen haastateltaville lähetettiin sähköpostilla 

haastattelukysymysten aihealueet jaettuna kymmeneen eri teemaan. En-

nen haastattelun aloittamista tutkija kertoi nauhoittavansa haastattelut ja 

että haastateltavien vastaukset eivät tule näkymään tutkimustuloksissa 

heidän omilla nimillään.  Näin haluttiin saada haastateltavat vastaamaan 

Rakentaminen 
28 % 

Teollisuus 
27 % 

Kuljetus 
9 % 

Tukku- ja 
vähittäiskauppa 

27 % 

Informaatio ja 
viestintä 

9 % 

Toimialat 
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vapautuneesti ja rehellisesti kysymyksiin ilman pelkoa heidän vastausten-

sa julkistamisesta.  Haastattelut suoritettiin useimmiten haastateltavien 

yrittäjien yrityksen toimitiloissa. Haastattelupaikaksi valittiin erillinen huone, 

jossa haastattelu pystyttiin suorittamaan vain haastattelijan ja haastatelta-

van läsnä ollessa rauhassa ulkoisilta ärsykkeiltä.  Yksi haastattelu suoritet-

tiin haastateltavan kotona, yksi tutkijan työhuoneessa sekä yksi Lahdessa 

tiedekirjasto Fellmannian ryhmätyötilassa. Haastattelussa yrittäjiltä kysyt-

tiin ennalta laaditut kysymykset ja haastattelut nauhoitettiin. Haastattelu 

katsottiin parhaaksi tiedonkeruumenetelmäksi, koska haluttiin nähdä vas-

taajan haastattelussa mahdollisimman subjektiivisesti. Haluttiin antaa 

haastateltaville mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdol-

lisimman vapaasti. Haastattelu on tiedonkeruumenetelmänä ainutkertai-

nen, koska siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkitta-

van kanssa. (Hirsjärvi et al., 1997. s.204) Lisäksi haastateltavia pyydettiin 

täyttämään PK5-persoonallisuustesti-lomakke. 

 

4.3. Tutkimusaineiston analysointi 

 

Tutkimusaineiston purkaminen aloitettiin kirjoittamalla kaikki sanelimella 

olevat haastattelujen vastaukset Excel-tiedostoon. Kunkin haastatteluky-

symyksen alle kirjoitettiin kaikkien yrittäjien vastaukset haastattelujärjes-

tyksessä. Jokainen haastateltu yrittäjä numeroitiin haastattelujärjestyksen 

mukaan. Tämän jälkeen aloitettiin vastausten lajittelu ja litterointi. Osa vas-

tauksista oli kysymyksenasettelusta riippuen suoraan luokiteltavissa, esi-

merkiksi kysymys ”Kuinka monta vuotta olet ollut yrittäjänä?” ja osa vasta-

uksista oli tulkinnallisempaa, vastaajan vapaata kerrontaa aiheesta, esi-

merkiksi kysymys ”Mitä sisäinen menestys merkitsee sinulle?” Seuraavak-

si aineisto taulukoitiin Excelissä, jolloin pystyttiin analysoimaan dataa. 

Haastattelukysymyksissä oli kymmenen eri osa-aluetta ja jokainen osa-

alue analysoitiin erikseen omaksi kokonaisuudekseen.  

 

Yrittäjän persoonallisuutta käsittelevässä osiossa haastateltavia pyydettiin 

täyttämään PK5-persoonallisuustestitaulukkoon heitä parhaiten kuvaavat 



46 
 

persoonallisuuspiirteet. PK5-persoonallisuustestitaulukkoon täytettiin kun-

kin vastauksen lukumäärä, jonka perusteella pystyttiin analysoimaan mitkä 

persoonallisuuspiirteet toistuivat useimmin vastaajien keskuudessa.  Li-

säksi haastateltavia pyydettiin luonnehtimaan omaa persoonaansa sekä 

kertomaan, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät luonteen- tai per-

soonallisuuden piirteet, joita yrittäjällä pitäisi olla. Kummastakin kysymyk-

sestä tehtiin oma taulukko, joihin jaettiin vastauksissa esiin tulleet persoo-

nallisuuspiirteet viiteen eri luokkaan, joihin sijoitettiin kaikki vastauksissa 

esiin tulleet piirteet. 

 

4.4. Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuksen aihe on Suomessa erittäin ajankohtainen suuren määrän su-

kupolvenvaihdoksia tullessa lähivuosina ajankohtaisiksi. Tutkija työskente-

lee yrittäjien parissa ja sieltä on lähtöisin kiinnostuminen yrittäjien menes-

tymisen taustalla oleviin tekijöihin. Tutkija on pohtinut työssään, että miksi 

jotkut menestyvät ja jotkut ei. Pelkästään yrityksen toiminnan ja taloushal-

linnon kautta ei tähän löydy vastausta, joten tutkija halusi tutkimuksessa 

selvittää menestymisen taustoja yrittäjähenkilön näkökulmasta.  

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. (Eriks-

son & Kovalainen, 2008. s.292) Mittauksen tai tutkimuksen reliaabelius 

tarkoittaa siis sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi et 

al., 1997. s.230) Validius tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä 

mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. (Hirsjärvi et al., 1997. s.230) 

Tutkimustuloksia analysoitaessa ilmeni lukuisia yhteneväisyyksiä vastaus-

ten välillä. Tutkimuksen otoksen voidaan siis olettaa olevan riittävän katta-

va ja saturoitunut. 

Tutkimuksen reliabiliteetin ja validiteetin käsitteet liittyvät juuri kvantitatiivi-

seen tutkimukseen ja sen vahva kohta on teorioiden koettelu ja testaami-

nen. (Uusitalo, 1991. s.82) Kuitenkin kaiken tutkimuksen luotettavuutta ja 

pätevyyttä tulisi jollakin tavoin arvioida. Laadullisen tutkimuksen ydinasioi-

ta ovat henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset. Validius merkit-
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see kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuut-

ta. (Hirsjärvi et al., 1997. s.232) 

Tutkimuksen validiutta pyrittiin tarkentamaan triangulaation avulla pyytä-

mällä haastateltavia täyttämään PK5-persoonallisuustestilomake. Triangu-

laatio tarkoittaa erilaisten menetelmien, tietolähteiden tai teorioiden yhdis-

tämistä tutkimuksessa. (Eriksson & Kovalainen, 2008. s.310) Tällä mene-

telmällä saatiin tutkimukseen mukaan kaikki tutkimuksen kannalta relevan-

tit persoonallisuuden osa-alueet, joita haastateltavat eivät pelkästään suul-

lisessa haastattelussa olisi mahdollisesti osanneet käydä läpi. 
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5. TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1. Yrittäjänä Päijät-Hämeessä 

Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, 

Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. 

Päijät-Hämeen väkiluku on hieman yli 200 000 asukasta. Päijät-Hämeen 

maakunta on logistiselta sijainniltaan hyvä. Pääkaupunkiseudun läheisyys, 

hyvä tieverkosto sekä rautatieverkosto edistävät yritysten sijoittumista Päi-

jät-Hämeeseen. Päijät-Hämeessä maakunnallisesti toimivia yhteistyöeli-

miä ovat muun muassa Päijät-Hämeen Yrittäjät Ry, Lahden Seudun Kehi-

tys Ladec Oy ja Päijät-Hämeen Liitto. Päijät-Hämeessä ei ole yliopistoa, 

joka on koettu suurena puutteena yritysmaailmassa. Tietotaito ja huip-

puosaaminen jäävät usein opiskelupaikkakunnalle. Työttömyysaste Päijät-

Hämeessä oli elokuussa 2013 13,4 prosenttia. Se on hieman koko maan 

työttömyysastetta 11,1 prosenttia korkeampi. (Päijät-Hämeen Liitto, verk-

kotietokeskus)  

Viime vuosina useasta Päijät-Hämeen kunnasta on lopettanut useita suu-

ria teollisuuslaitoksia ja kuntia on nimetty äkillisiksi rakennemuutosalueiksi. 

Onkin ensiarvoisen tärkeää, että Päijät-Hämeen elinkeinoelämä saadaan 

pidettyä virkeänä ja että tänne saadaan luotua uusia yrityksiä ja uusia työ-

paikkoja. Korkeasti koulutettujen huippuasiantuntijoiden saaminen Päijät-

Hämeen elinkeinoelämään on myös tärkeä tavoite maakunnan yrittäjyyden 

tukemiseksi. 

Perustettujen yritysten lukumäärä on tasaisesti kasvanut Päijät-Hämeessä 

2000-luvulla aina vuoteen 2007 asti. Vuonna 2009 tuli suurin notkahdus, ja 

vuosina 2010 ja 2011 perustettujen yritysten määrä lisääntyi. Lakanneiden 

yritysten määrä pysyi vuosikymmenen alussa suhteellisen vakiona, mutta 

lähti kasvuun vuonna 2008 ja on sen jälkeen pysynyt melko vakaana. 

Vuonna 2012 yritysten nettomuutos pysyi samalla tasolla kuin edellis-

vuonna. Maakunnassa perustettiin 997 uutta yritystä ja lakkautettiin 550 

yritystä, joten yritysten nettomuutos oli 447. Päijät-Hämeen kunnissa yri-
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tysten nettomuutos oli vuonna 2012 positiivista Hartolaa ja Padasjokea 

lukuun ottamatta, joissa muutosta ei tapahtunut eli yhtä monta yritystä lo-

petti toimintansa kuin uusia perustettiin.  

 

Kuvio 3. Yritysten nettomuutos Päijät-Hämeessä vuosittain 

Päijät-Hämeessä sijaitsevista toimipaikoista suurin osa, 20,9 prosenttia, 

toimii kaupan ja majoituksen alalla. Toiseksi eniten toimipaikkoja toimii 

liike-elämän toiminnan piirissä (20,8 %), kolmanneksi tilastointitavan muu-

toksesta johtuen maa-, metsä ja kalatalouden (15,3 %). Rakennusalalla 

toimipaikkoja on 14,2 prosenttia. Toimipaikkoja oli kaiken kaikkiaan 12 765 

eli 64 enemmän kuin edellisvuonna. 
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Kuvio 4. Toimipaikkojen toimialarakenne Päijät-Hämeessä 2011 

 

5.2. Yrittäjien perustiedot 

 

Haastateltujen yrittäjien keski-ikä on 35 vuotta, vaihteluväli 30 - 40 vuotta. 

Yrittäjänä aloittamisen iän keskiarvo on 28 vuotta, vaihteluväli 19 - 35 

vuotta. Haastatellut yrittäjät ovat toimineen yrittäjinä keskimäärin 7,3 vuot-

ta, vaihteluväli 1,5 – 15 vuotta. Haastateltujen siviilisääty jakaantuu seu-

raavasti: naimisissa kahdeksan, naimaton kaksi ja eronnut yksi. Haastatel-

luilla yrittäjillä on keskimäärin kaksi lasta. 

 

Haastatelluista yrittäjistä on kuusi aloittanut yritystoiminnan sukupolven-

vaihdoksen myötä. Kolme haastateltavaa on perustanut itse yrityksensä ja 

kaksi on tullut yrittäjäksi ostamalla olemassa olevan yrityksen liiketoimin-

nan. 
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Kuvio 9. Haastateltujen yrittäjänä aloittaminen. 

 

Yritysten keski-ikä on 30 vuotta, vaihteluväli 6 - 77 vuotta. Yritysten keski-

määräinen liikevaihto on 2,8 miljoonaa euroa, vaihteluväli 0,5 – 10 miljoo-

naa euroa. Yritysten työntekijöiden lukumäärän keskiarvo on 28 kappalet-

ta, vaihteluväli 2 – 70 työntekijää. 

 

5.3. Yrittäjäksi ryhtyminen 

 

Seitsemän yhdestätoista haastatellusta yrittäjästä on kasvanut yrittäjäper-

heessä ja yrittäjyyteen on näin kasvettu jo lapsesta saakka. Nämä yrittäjä-

perheessä kasvaneet kokivat päätöksen yrittäjäksi ryhtymisestä helpoksi, 

eivätkä he sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen enää harkinneet 

yrittäjäksi ryhtymistä. Kaksi heistä joutui aloittamaan yrittäjänä toimimisen 

täysin suunnittelematta heidän isiensä äkillisen kuoleman johdosta. Kaksi 

haastatelluista kertoi suurimmaksi syyksi yrittäjäksi ryhtymiselle kyllästy-

misen senhetkiseen palkkatyöhön. Halu kokeilla yrittäjyyttä oli vahva. Lii-

ketoimintakaupalla yrittäjäksi ryhtyneet harkitsivat kauemmin yrittäjäksi 

ryhtymistä kuin sukupolvenvaihdoksen kautta yrittäjäksi ryhtyneet. Kolme 

haastatelluista kertoi harkinneensa noin kuukauden ja yksi haastatelluista 

vuoden. Heidän päätökseensä vaikutti myös perheen tilanne ja mielipide. 

Sukupolvenvaih
dos 

55 % 

Liiketoiminnan 
osto 
18 % 

Perustanut itse 
27 % 

Yrittäjänä aloittaminen 
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Kolme itse yrityksensä perustanutta kertoi, että eniten päätökseen yrittä-

jäksi ryhtymisestä vaikuttivat muun muassa edellisen työn loppuminen, 

kokeilunhalu sekä itsensä toteuttamisen tarve. He kokivat, että palkkatyös-

tä ei saa samanlaista vapautta, haasteellisuutta, kehittämismahdollisuutta 

kuin yrittäjänä olisi mahdollista.  

 

Viisi haastatelluista on perustanut joko yhden tai useamman yrityksen al-

kuperäisen yrityksen rinnalle. 

 

Kukaan haastatelluista ei ole kokenut minkäänlaista painostusta yrittäjäksi 

ryhtymisestä. Yrittäjäperheessä kasvaneet kokivat saaneensa kotoa tu-

kea, rohkaisua ja kannustusta päätökseen. Useimmat haastatelluista eivät 

myöskään ole kokeneet minkään tahon yrittäneen jarruttaa heidän päätös-

tään ryhtyä yrittäjäksi. Kolme kertoi vaimonsa kysyneen, että onko tämä 

varmasti sitä mitä hän haluaa. Yksi haastatelluista vastasi kysymykseen: 

jarrutteliko mikään taho päätöstäsi ryhtyä yrittäjäksi, seuraavasti: 

 

”Jarrutteli, kaikki pitivät hulluna tietenkin. Vuonna 2008 lama häämötti 

ovella ja minä irtisanouduin vakituisesta virasta. Eihän ne nyt terveenä 

pitäneet, se on selvä.” (7) 

 

Neljällä haastatelluista on keskiasteen tutkinto, kahdella alempi korkea-

koulututkinto, kolmella ylempi korkeakoulututkinto ja kahdella ovat jääneet 

ammattikorkeakoulu-opinnot hieman kesken yrittäjäksi ryhdyttäessä. Nel-

jällä haastatelluista on alaa vastaava koulutus ja he kokivat koulutuksella 

olevan tärkeän merkityksen yrittäjä menestymisessä. Lisäksi kolme haas-

tatelluista kertoi koulutuksella olevan merkitystä yrittäjänä menestymises-

sä, vaikka heidän koulutuksensa onkin muulta alalta kuin missä he yrittä-

jänä toimivat. Neljä haastateltavaa kertoi, että koulutuksella ei ole ollut 

vaikutusta yrittäjä menestymisessä vaan työssäoppiminen on ollut ratkai-

sevaa. Kahdeksan yrittäjää on käynyt erilaisia yrittäjyyteen liittyviä koulu-

tuksia tai kursseja, kun taas kolme ei ole saanut minkäänlaista yrittäjyy-

teen liittyvää koulutusta. Yrittäjäkoulutuksista saatu hyöty koettiin hyvin 
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ristiriitaiseksi. Noin puolet haastatelluista piti yrittäjäkoulutuksia hyödyllisi-

nä. Osa koki sisäistäneensä yrittäjäkursseilla saadun tiedon jo käytännön 

yrittäjän työn kautta. Haastatelluista kolme kertoi omaavansa työkokemus-

ta ainoastaan omasta yrityksestään, loput kahdeksan kertoivat olleensa 

myös muualla töissä ennen yrittäjyyden aloittamista. Näistä kolmella on 

tosin työkokemusta vain opiskeluaikojen kesätöistä ja viidellä on ollut vaki-

tuisia työsuhteita ennen yrittäjyyden alkamista. 
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5.4. Yrittäjän persoona 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavien yrittäjien persoonaa tutkittiin PK5-

persoonallisuustestin avulla. Haastateltavat täyttivät PK5-persoonallisuus-

testilomakkeen.  Lisäksi haastateltavien piti luonnehtia omaa persoonaan-

sa. PK5-testissä vahvimmat yhtäläisyydet haastatelluilla oli seuraavissa 

persoonallisuuspiirteissä: eloisa, rohkea, johtava, avoin, luottava, vastuun-

tuntoinen, joustava, harkitseva, rentoutunut, itsevarma ja kokeilunhalui-

nen. 

 

faktorin nimi     1 2 3 4 5   

1 SOSIAALINEN AKTIIVISUUS VETÄYTYVÄ           AKTIIVINEN 

  eloisuus 
 

hillitty   1 4 6   eloisa 

  sosiaalinen rohkeus 
 

varovainen     2 6 3 rohkea 

  johtavuus   mukautuva   1 1 9   johtava 

2 YSTÄVÄLLISYYS 
 

ETÄINEN           LÄMMIN 

  seurallisuus 
 

yksin viihtyvä     7 4   seurallinen 

  avoimuus 
 

muodollinen     2 6 3 avoin 

  luottavaisuus   epäilevä   1 1 8 1 luottava 

3 TUNNOLLISUUS 
 

SUURPIIRTEINEN           TUNNOLLINEN 

  vastuuntunto 
 

huoleton     4 4 3 vastuuntuntoinen 

  suunnitelmallisuus 
 

joustava 1 4 3 2 1 suunnitelmallinen 

  harkitsevuus   innostava   2 4 3 2 harkitseva 

4 TASAPAINOISUUS 
 

LEVOTON           LEVOLLINEN 

  rauhallisuus 
 

kärsimätön   4 2 3 2 rauhallinen 

  rentoutuneisuus 
 

jännittynyt     5 5 1 rentoutunut 

  itsevarmuus   huolestuneisuus     4 6 1 itsevarma 

5 AVOIMUUS KOKEMUKSILLE SOVINNAINEN           UUDISTAVA 

  kokeilunhalu 
 

perinteinen   1 2 3 5 kokeilunhaluinen 

  ideoivuus 
 

käytännönläheinen   4 2 5   pohtiva 

  tunnekeskeisyys   asiakeskeinen 3 1 4 3   tunnekeskeinen 

 

Taulukko 3. PK5-persoonallisuustestitaulukko 
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Seuraavaksi haastavia pyydettiin luonnehtimaan omaa persoonaansa. 

Saadut vastaukset jaettiin viiteen eri osa-alueeseen: tunnollisuus, tasapai-

noisuus, sosiaalinen aktiivisuus, avoimuus kokemuksille ja ystävällisyys. 

Tunnollisuus-osioissa tunnollisuus, luotettavuus, rauhallisuus sekä tark-

kuus mainittiin useammin kuin kerran. Tasapainoisuus-osiossa nousi esiin 

persoonallisuuspiirteinä muun muassa rohkeus, päättäväisyys ja eteen-

päinpyrkivyys. Sosiaalista aktiivisuutta kuvaavina persoonallisuuspiirteinä 

tuli haastatteluissa voimakkaasti esiin ilmaisukykyisyys, innostajuus, in-

nostavuus sekä innostuvuus. Haastateltujen persoonallisuuspiirteistä ke-

hittävyys, keksivyys, kokeilevuus, luovuus sekä näkemyksellisyys sijoitet-

tiin kohtaan avoimuus kokemuksille. Viidenneksi osa-alueeksi muodostui 

ystävällisyys. Osa haastateltavista ilmoitti olevansa tunteellisia, tuntevia, 

aistivia ja muun muassa herkkiä. 

 

 

TUNNOLLISUUS       

ahkera 3 tunnollinen sinnikäs asiat loppuun hoitava 

harkitseva miettivä pohtiva 2 rauhallinen 

2 insinöörityyppi suunnitelmallinen 2 tarkka   

2 luotettava lupauksien pitäjä vakuuttava   

        

TASAPAINOISUUS       

rohkea eteenpäinpyrkivä päättäväinen   

itseriittoinen omavoimainen     

kylmempi laskelmoivampi lyhytjänteinen   

        

SOSIAALINEN AKTIIVISUUS       

joustava kuunteleva mukautuva   

avoin sosiaalinen ratkaisunhakuinen   

2 ilmaisukykyinen       

2 innostaja innostava 2 innostuva   

hiljainen vetäytyvä varovainen   

        

AVOIMUUS KOKEMUKSILLE       

2 kehittäjä keksivä kokeileva   

luova näkemyksellinen     

        

YSTÄVÄLLISYYS       

2 tunteellinen tunteva     

aistiva herkkä mystinen   

epäinsinöörimäinen       

 

 

Taulukko 4. Yrittäjän oman persoonallisuuden luonnehdinta. 
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Haastateltujen omien persoonallisuuspiirteinen lisäksi yrittäjiltä kysyttiin, 

mitkä ovat heidän mielestä tärkeimmät luonteen- tai persoonallisuuden 

piirteet, joita yrittäjällä pitäisi olla. Useamman kuin yhden kerran mainittiin 

seuraavia persoonallisuuspiirteitä: ahkeruus, tunnollisuus, pitkäjänteisyys, 

rohkeus, kunnianhimoisuus, luottamus, päätöksentekokyky, sosiaalisuus, 

nöyryys, joustavuus, mukautumiskyky, tekemisenhalu, kärsimättömyys, 

vaihtelunhalu.  

 

TUNNOLLISUUS       

2 ahkeruus 2 tunnollisuus 3 pitkäjänteisyys vastuunkanto 

rehellisyys       

suunnitelmallisuus harkitsevaisuus johdonmukaisuus jämäkkyys 

ammattitaitoisuus       

        

TASAPAINOISUUS       

3 rohkeus       

2 kunnianhimoisuus päättäväisyys   

 määrätietoisuus omapäisyys 2 päätöksentekokyky   

itseluottamus 4 luottamus optimismi   

        

SOSIAALINEN AKTIIVI-
SUUS       

3 sosiaalisuus aktiivisuus 
kyky tuoda itsensä 
esille   

2 nöyryys sietokyky 2 mukautumiskyky   

2 joustavuus 
toisten huomioonotta-
minen toisten kunnioittaminen   

        

AVOIMUUS KOKEMUK-
SILLE       

visionääri näkemyksellisyys edelläkävijä 
kyky nähdä pidemmälle kuin 
muut 

kyky napata tavoitteet 
pelikentän tunnistami-
nen myyntikyky   

kehittämisenhalu kokeilunhalu 
eteenpäin menemisen 
halu   

uuden oppimisen halu 3 tekemisenhalu     

innostus palo tekemiseen varttihulluus   

2 kärsimättömyys 2 vaihtelunhalu ei jää paikalleen   

 

Taulukko 5. Tärkeimmät persoonallisuus- tai luonteenpiirteet, joita yrittäjäl-

lä haastateltujen mukaan pitäisi olla. 
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Haastattelussa vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 -5 tiettyjä per-

soonallisuuteen liittyviä ominaisuuksia. Vastauksista näkyy selvästi, että 

haastatellut yrittäjät eivät anna yleisen mielipiteen ohjata päätöksenteko-

aan. Keskiarvo oli 1,7.  

 

”Markkinoiden yleinen mielipide on jotain ihan muuta mitä me tehtiin. 

Olemme aina menneet yleistä mielipidettä vastavirtaan.” (5) 

 

”Jos on kuultu, että joku tekee tolleen, niin me ollaan aina ajateltu ettei 

ainakaan noin tehdä, vaan tehdään jollain muulla tavalla.” (7) 

 

Muiden ihmisten mielipiteistä välitetään kuitenkin paljon, keskiarvoksi saa-

tiin 4,7. 

 

”Kaikki syntyy ihmisten välisestä yhteydestä, siitä riippuu kaikki mitä yrityk-

sessä tehdään.” (9) 

 

Kritiikinsietokyvyn haastatellut arvioivat melko korkeaksi keskiarvolla 3,8. 

 

”Kritiikinsietokyky on parantunut, en aina vastaa puhelimeen, ennen se 

olisi ollut ihan käsittämätöntä. On tullut mustavalkoisemmaksi.” (7) 

 

Kymmenen yhdestätoista vastaajasta ilmoitti olevansa hyvin kunnianhi-

moinen samoin kysymyksen ”Oletko omapäinen” keskiarvoksi muodostui 

4,3. 

 

”Kunnianhimo. Mun on tosi vaikea pelata lautapelejä, jos mä häviän. Ei 

kiitos.” (5) 

 

”Olen yrityksessäni ehdoton auktoriteetti. Olen perustanut sen, olen taval-

laan korvaamaton, olen The.” (9) 
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Kysymykseen ”Uskallatko sanoa mielipiteesi aina tarvittaessa?” keskiar-

voksi muodostui 4,4. Sosiaalisuuden keskiarvoksi muodostui 3,6. 

 

Haastatellut yrittäjät kokivat, että eniten edellä mainituista ominaisuuksista 

on heidän yrittäjyytensä aikana muuttunut omien mielipiteiden ilmaisukyky 

sekä kritiikinsietokyky. Yrittäjät kokivat stressinsietokyvyn parantuneen. He 

ovat tulleet vapautuneemmiksi, rauhallisemmiksi, avoimemmiksi ja itse-

varmemmiksi, suoraviimaisemmiksi ja muita enemmän huomioonottaviksi 

kuin yrittäjyyden alkuaikoina. Lähes kaikki haastatellut pitivät edellä mainit-

tuja ominaisuuksia erittäin tärkeinä yritystoiminnassa menestymisessä. 

 

”Luonne, joustavuus on tärkeää. Ei saa olla riippuvainen muiden mielipi-

teistä, mutta pitää kuunnella ja uskoa omaan näkemykseen. Pitää pystyä 

ilmaisemaan ja tekemään päätöksiä. Yrittäjä on eri asemassa kuin työnte-

kijä.” (9) 

 

5.5. Sidosryhmät ja verkostot 

 

Yrittäjiltä kysyttiin kuinka tärkeää on luoda hyvät suhteet seuraaviin sidos-

ryhmiin: asiakkaat, työntekijät, tavarantoimittajat, alihankkijat, kilpailijat, 

rahoittajat, viranomaiset ja taloushallinto. 

 

Tärkeimmäksi sisäiseksi sidosryhmäksi haastatellut ilmoittivat työntekijät. 

Asiakkaat ovat tärkein ulkopuolinen sidosryhmä. Vähiten tärkeänä edellä 

mainituista sidosryhmistä pidettiin hyvien suhteiden luomista kilpailijoihin 

ja viranomaisiin. Lähes kaikki vastaajista ilmoittivat tehneensä työtä suh-

teiden luomiseksi edellä mainittuihin sidosryhmiin. 

 

Kaikki vastaajista ilmoittivat olevansa jollakin tavalla verkostoituneita. Ver-

kostoituminen on lisääntynyt yrittäjän uran aikana ja suurin osa yrittäjistä 

uskoi verkostoituvansa tulevaisuudessa yhä enemmän. Yrittäjät kokivat 

tärkeinä verkostoina esimerkiksi muiden saman alan yritysten ja yrittäjäyh-

distysten yhdistystoiminnan ja nuorten sukupolvenvaihdos-yrittäjien Face-
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book-ryhmän. Lisäksi tärkeinä verkostoina pidettiin usean saman alan yri-

tyksen muodostamaa osto-organisaatiota ja saman alan yritysten yhteis-

työtä, joka mahdollistaa suurempien tilausten vastaanottamisen. Verkos-

toista on paitsi suoraa taloudellista hyötyä, mutta niistä saa myös vertais-

tukea, neuvoja ja kannustusta yrittäjän työhön. Osa haastatelluista kertoi 

pitkälti yrittäjistä muodostuvan ystäväpiirin muodostavan tärkeän tukiver-

kon. Koettiin, että yrittäjä ymmärtää toista yrittäjää ja hänen ajatusmaail-

maansa ja ongelmia paremmin kuin palkkatyössä oleva. 

 

5.6. Menestyksen taustat 

 

Haastateltavilta kysyttiin kuinka paljon heidän menestymiseensä yrittäjänä 

vaikuttaa se mitä kautta yrittäjäksi on ryhdytty, työntekijät, toimiala, paik-

kakunta, suhteet tai joku muu asia.  

 

Haastatelluista kuusi oli tullut yrittäjäksi sukupolvenvaihdoksella. Kaikki 

heistä kokivat, etteivät olisi kyenneet perustamaan yritystä alusta asti ja 

saamaan sitä siihen kuntoon, missä se tällä hetkellä on. Koettiin, että su-

kupolvenvaihdos mahdollisti yrityksen jatkumisen taloudellisesti. Markki-

nahintaan yrityksen ostaminen olisi ollut paljon haasteellisempaa ja monel-

le jopa mahdotonta. Pitkäaikaiset asiakas- ja työsuhteet koettiin myös hy-

vin arvokkaina sukupolvenvaihdoksessa siirtyneinä tekijöinä. Osa haasta-

telluista piti silti sukupolvenvaihdoksen jälkeen jatkamista yrittäjänä myös 

haasteellisena ja koki, että on pitänyt tehdä kova työ, jotta yrityksen toi-

minta saadaan jatkumaan samanlaisena. 

 

”En olisi pystynyt perustamaan itse alusta asti. Historian havinaa on niin 

paljon mukana. Tuli hyvää ja huonoa mukana.” (2) 

 

”Moni ajattelee, että helppoahan se on lähteä jatkamaan. Mutta loppupe-

lissä siinä saa tehdä aika kovan työn sille aika kovalle pohjalle, että se jat-

kuu samanlaisena.” (8) 
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Kaikki haastatellut pitivät työntekijöitä erittäin merkittävänä tekijänä yrityk-

sen menestymiselle. Arvostettiin pitkäaikaisia ja tunnollisia työntekijöitä. 

Osalla oli tärkeitä avainhenkilöitä, joiden kanssa yrittäjä voi jakaa osan 

vastuusta tärkeissä asioissa. Työntekijät eivät silti ole korvaamattomia. 

Työnantajan roolia korostettiin. On tärkeää, että työnantajalla on taito rek-

rytoida oikeita työntekijöitä oikeisiin tehtäviin. 

 

Toimialaa ei pidetty kovin tärkeänä menestymisen kriteerinä. Peräti yh-

deksän vastaajista ilmoitti, että voisi toimia yrittäjänä jollain muullakin toi-

mialalla, kuin missä yritys tällä hetkellä toimii. He myös uskoivat, että voi-

sivat pärjätä yhtä hyvin jollain muullakin toimialalla yrittäjänä. Ainoastaan 

kaksi vastaajista ilmoitti, etteivät he voisi harkita toimivansa yrittäjänä jolla-

kin muulla toimialalla. 

 

Suhteista asiakassuhteita pidettiin tärkeimpinä. Monella sukupolvenvaih-

doksen kautta yrittäjäksi ryhtyneellä vanhoilla asiakassuhteilla oli keskei-

nen rooli menestymisessä. Se, että pitäisi nyt luoda kaikki olemassa olevat 

asiakassuhteet, koettiin haastavaksi nykypäivän kireässä kilpailutilantees-

sa. 

 

Muina merkittävinä yrittäjänä menestymiseen vaikuttavina asioina pidettiin 

yrityksen uudistumiskykyä, yrittäjän halua kehittää yritystä, yrittäjän omaa 

työpanosta ja periksiantamattomuutta, yrityksen tunnettavuutta sekä edel-

lisen yrittäjän pitkäjänteistä työtä yrityksessä yrityskauppatilanteessa. 

 

Paikkakunnan vaikutus yrittäjänä menestymiseen jakoi mielipiteitä. Osa 

koki, ettei paikkakunnalla ole minkäänlaista merkitystä ja yritys voisi toimia 

periaatteessa missä tahansa. Osalle taas yrityksen sijainnilla oli keskeinen 

vaikutus menestymiseen ja yrityksen toimintaan.  

 

Haastatelluista yrittäjistä kolme harjoittaa kotimaan kaupan lisäksi myös 

vientiä, kolmen toimialueena on lähes koko Suomi, kahden toimialue on 
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Päijät-Häme, yhden Hartola ja lähikunnat ja yksi toimii pääasiallisesti ai-

noastaan Heinolassa ja yksi Lahdessa. 

 

Yrittäjät, joiden toimialueena on Päijät-Häme, pitivät maakunnan vahvuuk-

sina alueen kokoa, asiakkaiden määrää, kilpailutilannetta – kilpailua on, 

mutta ei niin paljon kuin pääkaupunkiseudulla. Hyvänä pidettiin sitä, että 

yrittäjät tuntevat toisensa ja näin on helppo tehdä yhteistyötä tuttujen ja 

luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

Päijät-Hämeen heikkouksina pidettiin sitä, että Päijät-Hämeessä ei ole yli-

opistoja ja koulutettua väestöä. Ihmiset jäävät koulutuspaikkakunnille töi-

hin eivätkä palaa Päijät-Hämeeseen opiskelujen jälkeen. Opiskelupaikko-

jen yleinen puute on suuri heikkous Päijät-Hämeessä.   

 

Lahden vahvuutena pidettiin hyvää logistista sijaintia. Heikkoutena pidet-

tiin korkeaa työttömyysastetta ja Lahtea pidettiin köyhänä alueena pää-

kaupunkiseutuun verrattuna. Koettiin vaikeana saada rekrytoitua Lahteen 

maailmanluokan osaajia ja pitämään heidät Lahdessa. Lahdessa koettiin 

olevan vähemmän maailman huippuosaajia kuin esimerkiksi pääkaupunki-

seudulla. Mutta toisaalta myöskään kilpailu työntekijöistä ei Lahdessa ole 

niin kovaa kuin pääkaupunkiseudulla. 

 

Heinolan vahvuuksina pidettiin matalaa kustannustasoa ja lyhyitä välimat-

koja. Myös Heinolan logistista sijaintia pidettiin hyvänä. Heinolasta koettiin 

löytyvän sitoutunutta ja motivoitunutta henkilökuntaa ja kaupungin pienuu-

den takia yrityksen hyvä maine leviää nopeasti ja luonnollisesti huono 

maine myös. Heinolan heikkouksina pidettiin väestön liian pientä määrää, 

väestön ikääntymistä, työikäisten määrän vähenemistä sekä palveluiden 

kuihtumista. Palvelujen keskittymistä Lahteen pidettiin Heinolassa yrittämi-

sen kannalta negatiivisena asiana.  Esimerkiksi pankkien palvelujen vähe-

neminen koettiin yritystoiminnan kannalta huonoksi. Negatiivisena pidettiin 

myös Heinolan kunnallispolitiikkaa, jota ei koettu yrittäjäystävälliseksi. Eri-

tyisesti Ladecin yhteistyön lopettaminen oli erittäin negatiivinen asia vien-
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tiä harjoittaville tai viennin aloittamista suunnitteleville heinolalaisille yrityk-

sille. Yrityksen voi olla vaikea lähteä maailmalle ja Ladecin kaltaista yhteis-

työtä kaivattiin kipeästi, jotta yrityksillä olisi paremmat mahdollisuudet laa-

jentaa toimintaansa myös ulkomaille. 

 

”Heinolan huonot puolet, kunnallispolitiikka. Ladecin yhteistyön lopettami-

nen oli huono juttu. Esimerkiksi Heinolalaisten yritysten suuntautuminen 

ulkomaille, täällä ei saa ryhmiä kasaan, jotka voisivat tehdä yhteistyötä. 

Ladecissa tehdään tätä työtä.” (6) 

 

Orimattilan vahvuutena koettiin olevan hyvä logistinen sijainti pääkaupun-

kiseutuun nähden. Yksi haastateltava kertoi Orimattilan olevan yrittäjäys-

tävällinen kaupunki, jossa yrittäjän on helppo asioida. Negatiivisena pidet-

tiin sitä, että Orimattilasta ei löydy matkailua tukevaa toimintaa tai osaa-

mista. Yksi haastateltava luonnehti Orimattilaa Lahden nukkumalähiöksi. 

 

Hartolan vahvuutena pidettiin niin ikään hyvää sijaintia valtaväylän varrella 

keskellä Suomen. Hartolasta koettiin löytyvän vielä enemmän henkilökoh-

taista palvelua yrityksille kuin Heinolasta esimerkiksi pankkisektorilta.  

 

5.7. Yrittäjämäisyys 

 

Haastateltavien sitoutumista yritykseensä tiedusteltiin sekä taloudellisen 

sitoutumisen että työaikojen kautta. Haastatelluista kaksi ilmoitti pantan-

neensa kotinsa yrityksen lainojen vakuudeksi. Kolme ilmoitti, että tarvitta-

essa he olisivat valmiit panttaamaan. Neljä vastasi ehkä panttaavansa, 

mikäli muita vaihtoehtoja ei olisi. Kaksi ilmoitti, että ei panttaisi missään 

tilanteessa. 

 

”En panttaisi. Se oli isän antama neuvo.” (2) 

 

Viikottaisen työajan keskiarvoksi saatiin 45,5 tuntia. Erot haastateltujen 

viikottaisissa työajoissa olivat suuria. Vaihteluväli oli 20 – 70 tuntia viikos-
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sa. Osa haastatelluista kertoi tekevänsä säännöllisesti töitä vain 20 – 30 

tuntia viikossa. Nämä yrittäjät olivat tietoisesti pyrkineet vähentämään työ-

aikaansa mahdollisimman pieneksi ja tietoisesti organisoineet yrityksen 

toiminnan sellaiseksi, ettei päivittäinen toiminta ole riippuvainen heidän 

työpanoksestaan ja läsnäolostaan. Osalla taas säännöllinen viikottainen 

työaika oli 50 – 60 tuntia. Osa haastatelluista kertoi viikottaisen työajan 

vaihtelevan paljon esimerkiksi sesongista johtuen. Kiireaikoina töitä teh-

dään jopa 70 tuntia viikossa ja hiljaisina aikoina pidetään vapaata ja teh-

dään lyhyempää työpäivää. 

 

Seitsemän yrittäjää ilmoitti pitävänsä säännöllisesti vuosilomalain mukaiset 

lomat. Kolme yrittäjää kertoi pitävänsä enintään viikon mittaisia lomia työti-

lanteen salliessa. Yksi yrittäjä ei ollut kolmen vuoden yrittäjänä olon aikana 

pitänyt vielä yhtään lomaa.  

 

”En ole vielä pitänyt yhtään lomaa. Pidän sitten, kun lainat on maksettu.” 

(3) 

 

Haastatelluista vain yksi ilmoitti tekevänsä säännöllisesti töitä viikonlop-

puisin, kahdeksan tekee tarvittaessa, mutta ei usein ja kaksi ei tee töitä 

koskaan viikonloppuisin. 

 

”Teen. Jos en mene työmaalle, niin teen kotona tarjouslaskentaa. Ainahan 

mä olen töissä.” (8) 

 

Kahdeksan yrittäjää ilmoitti olevansa aina tavoitettavissa puhelimitse ja 

kolme ilmoitti pitävänsä esimerkiksi lomilla puhelimen kiinni tai soitonsiir-

ron päällä. 

 

Työasiat pyörivät kuitenkin haastateltujen yrittäjien mielessä paljon. Neljä 

ilmoitti ajattelevansa työasioita lähes aina. 

 

”Ainahan ne on mielessä, yöllä ja milloin vaan.” (6) 
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”Sesonkiaikana en mieti mitään muuta. Kaikki muu elämä on järjestetty 

muuten. Joku hakee lapsen, ruokaa, joku pesee pyykkiä, en harrasta, en 

tee mitään muuta.” (8) 

 

”Kyllä ne vaan päässä pyörii. Aina on joku homma, mitä pitäisi kehittää ja 

miettiä. On ollut yrittäjyyden alusta asti samalla lailla mielessä.” (11) 

 

Ainoastaan yksi ilmoitti, että ei mieti vapaa-aikana paljonkaan työasioita. 

Kaksi vastaajista kertoi miettivänsä työasioita usein ja neljä kertoi, että 

yrittäjäuran alussa he miettivät työasioita lähes aina, mutta nykyään ei 

enää niin usein. Moni yrittäjä kertoi, että perheen perustamisen myötä työ-

asioiden ajatteleminen vapaa-aikana on vähentynyt. Lapset vievät työasiat 

pois mielestä yrittäjän palattua kotiin työpäivän jälkeen. Moni haastatelluis-

ta myös ilmoitti, että tärkeysjärjestys on selvästi muuttunut lasten synty-

män jälkeen. Perheelle halutaan antaa aikaa. Kotona ei haluta tehdä iltai-

sin töitä, vaan perheen kanssa vietetty aika koetaan tärkeämmäksi. Moni 

haastatelluista kertoi myös tietoisesti vähentäneensä työaikaansa lasten 

syntymän myötä.  

 

”Nykyään vähemmän, alussa koko ajan. Alussa työnteko oli harrastus 60 

tuntia viikossa.” (4) 

 

”Lomalla, lomamatkoilla en mieti yhtään. Mutta muulloin mietin kyllä. Ny-

kyisin olen ehkä oppinut paremmin olemaan miettimättä koko ajan. Lapset 

auttavat viemään työasiat pois mielestä, niin kuin vaipanvaihto.” (7) 

 

Haastatelluista viisi ilmoitti tekevänsä töitä säännöllisesti myös kotona, 

kaksi harvoin ja neljä kertoi, ettei tee ikinä kotona töitä. 

 

Suurimpana erona verrattaessa yrittäjän työtä palkkatyöhön oli haastatel-

tujen mielestä lähes yksimielisesti vastuu. Yrittäjällä on päävastuu yrityk-

sen taloudesta ja toiminnasta. Moni haastateltava kertoi yrittäjän työssä 

olevan suuremmat paineet kuin palkkatyössä. He kokivat yrittäjinä olevan-
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sa sitoutuneempia työhönsä kuin palkkatyössä olevat ovat. Kukaan ei ker-

ro yrittäjälle miten tulisi toimia, kokonaisuuksien hallintaa vaaditaan, mutta 

vaakakupissa toisella puolella painaa myös vapaus. 

 

”Ei ole mitään yhteistä. Keskeisin on se, että on kokonaisvastuu, että ku-

kaan ei kerro että kuinka tulisi toimia. On vastuussa koko yrityksen toimin-

nasta.” (7) 

 

”Palkkatyö oli raskaampaa, kun esimies vaati aina vaan kovempaa tulosta, 

mitä ei pystynyt saavuttamaan. Yrittäjä saa itse määritellä omat tulostavoit-

teet.” (3) 

 

Kahdeksan yhdestätoista haastatelluista kertoi tunteneensa työuupumista 

yrittäjäuransa aikana. Työuupumus ilmeni väsymyksenä, unettomuutena, 

että kaikki asiat tuntuvat raskailta.  Osa haastatelluista kertoi työuupumuk-

sen heijastuneen myös perheeseen. Kaikki kuitenkin kertoivat työuupu-

muksen olevan hetkittäistä ja he ovat itse kyenneet palautumaan siitä il-

man ulkopuolista ammattiapua. Yksi vastaajista käytti nimitystä ”elämän-

uupumus” ajasta, jolloin oman henkilökohtaisen elämän kriisitilanteet hei-

jastuivat negatiivisesti myös yrittäjänä toimimiseen ja koko yrityksen toi-

mintaan. Kolme vastaajista ei ollut koskaan tuntenut työuupumusta.  

 

”Kyllä olen tuntenut. Silloin kun oli toinen yritys rinnalla ja tein kahta työtä. 

Olin tosi väsynyt, mutta yhtään ei nukuttanut. Tätä jatkui puoli vuotta.” (2) 

 

5.8. Yrittäjänä nyt tässä hetkessä 

 

Seitsemän vastaajista kertoi, ettei ollut koskaan katunut yrittäjäksi ryhty-

mistä. Neljä kertoi katuneensa joskus ”heikkoina hetkinä”, mutta ei tosis-

saan. Yrittäjyyden lopettamista ei ollut koskaan harkinnut kuusi vastaajaa. 

Viisi kertoi harkinneensa yrityksen myymistä jossain vaiheessa tai tulevai-

suudessa. Osa yrittäjistä kertoi saaneensa yrityksestään ostotarjouksia, 

mutta kukaan ei pitänyt yrityksen myymistä tällä hetkellä ajankohtaisena. 
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Lähes kaikki haastatelluista kertoivat, että yrittäjäuran alussa oli asioita, 

jotka he tällä hetkellä tekisivät toisin. Oltiin kuitenkin sitä mieltä, että vir-

heet oli tehtävä, jotta niistä oppii. Koettiin että nykyisillä tiedoilla jotkut pää-

tökset olisi tehnyt toisin, mutta sen hetkisen tilanteen ja kompetenssin mu-

kaan ei siihen olisi pystynyt.  

 

Kaikki vastaajat kertoivat olevansa tyytyväisiä työhönsä yrittäjänä, kaikki 

vastaajat kertoivat myös olevansa onnellisia työssään sekä saavansa siitä 

riittävästi tyydytystä. Ainoastaan yksi vastaajista ilmoitti, että hänen työnsä 

yrittäjänä ei tällä hetkellä ole riittävän haasteellista. Osa vastaajista ilmoitti 

työnsä olevan ajoittain liiankin haasteellista.  

 

Valtaosa vastaajista kertoi tietoisesti pyrkineensä kehittämään omaa johta-

juuttaan. Osa on käynyt esimerkiksi toimitusjohtajakursseja ja muita yrittä-

jyyteen liittyviä koulutuksia. Muiden yrittäjien ja kavereiden kanssa käytyjä 

keskusteluja ja ajatustenvaihtoja pidettiin hyödyllisinä oman johtajuuden 

kehittämisessä. Yrittäjät ovat myös paljon itse pohtineet, minkälaisia johta-

jia he ovat ja minkälaisiksi he haluavat kehittyä. Myös esimerkiksi työnteki-

jöiden ja johtoryhmän kanssa on keskusteltu johtajuudesta. Usea on pyy-

tänyt työntekijöiltä suoraa palautetta johtamistavastaan. 

 

”En ole opiskellut johtajuutta, enemmän oman itsensä tutkiskelua ja sen 

perusteella vängännyt itseä johonkin suuntaan. Olen työntekijöiltä aina 

kysellyt, että minkälainen minä olen. Kaikki sanovat, että mukavahan sä 

olet. Yksi työntekijä oli vähän aikaa pois ja tuli takaisin ja sanoi että teillä 

oli aina niin kivaa olla töissä.” (8) 

 

Kolme vastaajista ilmoitti, ettei ole millään tavoin pyrkinyt kehittämään 

omaa johtajuuttaan.  Osa vastaajista koki haasteelliseksi oman kehittymi-

sen ja yrityksen kasvun mukana pysymisen. Kyseenalaistettiin oman 

osaamisen riittävyys yrityksen kasvaessa voimakkaasti. 
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”Olen miettinyt paljon, että olenko oikea ihminen johtamaan tätä yritystä, 

vai tarvitaanko tähän joku palkkajohtaja.” (5) 

 

Yrittäjiltä kysyttiin, että minkälainen johtaja hän on omasta mielestään. 

Noin puolet vastaajista ilmoitti olevansa hyvin vaativa johtaja, he antavat 

työntekijöilleen paljon vastuuta ja vastaavasti myös paljon vapautta. Luot-

tamus työntekijöihin koettiin tärkeäksi ja yrittäjät kertoivat myös luottavan-

sa paljon työntekijöihinsä. Yhdeksi tärkeäksi yrittäjän tehtäväksi koettiin 

rekrytoida päteviä, luotettavia työntekijöitä. Eräs yrittäjä kertoi yrittävänsä 

palkata aina pätevämpiä työntekijöitä kuin hän itse. Hyvä ihmistuntemus 

koettiin tärkeäksi. Muita esiin tulleita ominaisuuksia olivat muun muassa 

jämäkkyys, oikeudenmukaisuus ja päättäväisyys. Ihmis- ja asiajohtajuu-

den osalta hajonta oli suurta.  Osa kertoi olevansa nimenomaan asiajohta-

ja ja että ihmisjohtajuudessa olisi heidän mielestään vielä paljon kehitettä-

vää. Osa taas ilmoitti olevansa nimenomaan ihmisjohtaja ja kertoi, että  

heidän yrityksensä toiminnassa kaikki on kiinni työntekijöistä ja heidän 

toiminnastaan. Yrittäjät kertoivat olevansa johtajina innostavia, innostuvia 

ja innostuneita. Yrittäjät kertoivat olevansa myös joustavia, kannustavia, 

kuuntelevia, reiluja, sovittelevia, keskustelevia, ymmärtäviä ja toiset huo-

mioon ottavia johtajia. He ovat ideoita, ratkaisuja ja kompromisseja hake-

via ja tekeviä ja he haluavat työntekijöiltään palautetta johtajan työstään. 

Yksi haastatelluista kertoi olevansa samassa rintamassa työnjohtajien 

kanssa.  

 

5.9. Yrittäjänä tulevaisuudessa 

 

Strategista suunnittelua yritykselle yrittäjät ovat tehneet 1 – 5 vuodeksi 

eteenpäin. Yleisesti vuodeksi on tehty yksityiskohtaisempia suunnitelmia 

käytännön yritystoimintaan ja kolmesta viiteen vuotta eteenpäin on suunni-

teltu laajempia strategisia suuntaviivoja. Neljällä yrittäjällä ei ollut minkään-

laisia strategisia tulevaisuuden suunnitelmia. Yksi haastatelluista tavoitte-

lee mahdollisimman nopeaa kasvua, kaikki muut haastateltavat kertoivat 

pyrkivänsä maltilliseen ja hallittuun kasvuun. Yksi haastatelluista kertoi, 
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että nykyistä liiketoimintaa ei pysty enää kasvattamaan. Kasvun huippu 

tässä liiketoiminnassa tällä paikkakunnalla on jo saavutettu. Ainut mahdol-

linen kasvu tulisi yrityskauppojen myötä. Yksi haastatelluista kertoi halua-

vansa pitää yrityksensä suhteellisen pienenä, liian suurta kasvua ei haluta. 

Useimmat haastatelluista kertoivat, että takana on useita voimakkaan kas-

vun vuosia ja jatkossa pyritään hallittuun kasvuun ja tilanteen vakauttami-

seen.  Lähes kaikki kertoivat saavuttaneensa jonkun yrittäjyyden alkuvai-

heessa liiketoiminnan kasvulle asettamansa tavoitteen. Ainakin yhden 

haastatellun tavoitteena oli saada yritys mahdollisimman hyvään myynti-

kuntoon.  

 

”Tavoite on ollut olla Suomen suurin tämän alan toimija ja sitä me olemme 

tällä hetkellä. Tavoitteena on edelleen kasvaa, mutta ehkä maltillisemmin.” 

(7) 

 

Yrittäjän henkilökohtaisena kasvutavoitteena tuli monella esiin oman työ-

taakan keventäminen. Henkilökohtaisena kasvutavoitteena nähtiin myös 

yrittäjän kehittyminen yrityksen kasvun mukana. Sisäinen menestys ja 

henkiset arvot koettiin yhä tärkeämmiksi tulevaisuudessa tavoiteltaviksi 

asioiksi. Yrittäjyyden alkuvuosien kova työtahti, näyttämisen halu, kunni-

anhimo ja yrityksen laajentaminen tiettyyn pisteeseen koettiin palkitseva-

na, mutta osa haastatelluista kertoi tavoitteiden saavuttamisen jälkeen ha-

luavansa rauhoittaa työtahtia ja antaa enemmän aikaa itselleen ja perheel-

leen. 

 

”Henkilökohtainen kasvutavoite on ihmisten johtamisessa ja delegoinnis-

sa. Kun tulee otettua tuttuja töihin ja niin poispäin. Kun ollaan laajennettu 

voimakkaasti, on tullut niin paljon juttuja vastaan mistä ei ollut hajuakaan 

ja kaikkeen ei ole ratkaisua vieläkään.” (7) 

 

Kaikki haastatellut suhtautuivat hyvin positiivisesti tulevaisuuteensa yrittä-

jänä. Yrittäjät kokivat yritystensä olevan sellaisessa kunnossa, että esi-

merkiksi välitöntä taloudellista uhkaa ei tulevaisuudessa nähty. Yritystä 
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halutaan kehittää maltillisesti ja omaa työtaakkaa keventää ja yrityksen 

kasvaessa muuttaa omaa työnkuvaa enemmän hallinnolliseksi. Halutaan 

kehittää omaa johtajuutta ja suhdetta työntekijöihin ja asiakkaisiin. Osa 

kaipasi lisää haasteita yritystoimintaansa ja piti mahdollisena uusien lii-

keideoiden lanseeraamista, kasvun hakemista liiketoimintakaupoilla tai 

liiketoiminnan laajentamista toiselle paikkakunnalle.  

 

”Yritys on nyt velaton. Haluan keskittyä enemmän suunnitteluun, haluan 

syventää yhteistyötä työntekijöiden kanssa ja haluan syventää henkistä 

pääomaa.” (9) 

 

5.10. Yrittäjänä menestyminen 

 

Haastatellut yrittäjät ovat saaneet seuraavia palkintoja ja tunnustuksia: 

Kaksi haastateltavaa on saanut Valtakunnallisen vuoden nuori yrittäjä -

palkinnon, kaksi haastateltavaa on saanut Päijät-Hämeen vuoden nuori 

yrittäjä–palkinnon. Lisäksi haastateltavat ovat saaneet seuraavia palkintoja 

ja tunnustuksia: Heinolan vuoden yrittäjä, Lahden vuoden yrittäjä, Lahden 

kaupungin vuoden työllistäjä. 

Haastatellut yrittäjät ovat saaneet sijoituksia myös muun muassa seuraa-

vissa listauksissa: Kauppalehden ja Balance Consulting Oy:n Menestyjä–

sertifikaatti, Suomen Asiakastieto Oy:n Suomen Vahvimmat–sertifikaatti, 

Solidited Finlandin korkein AAA-luottoluokitus, Red Herring Top 100 Euro-

pe, Deloitte Technology Fast 500, EMEA Fast 500. 

Lähes kaikki haastatelluista tunsivat olevansa menestyneitä yritystoimin-

nassaan.  Yksi haastatelluista kertoi, että juuri tällä hetkellä hän ei tunne 

itseään menestyneeksi, koska hän ei ole päässyt asettamiinsa tavoittei-

siin. Ennen laman alkua hän kertoi päässeensä asettamiinsa tavoitteisiin, 

mutta tämän hetkinen yleismaailmallinen huono taloudellinen tilanne on 

vaikuttanut yrityksen menestymiseen.  Yksi haastatelluista koki, että yrittä-

jä ei saa tuntea itseään menestyneeksi, vaan on jatkuvasti asetettava uu-

sia tavoitteita, joita kohti tulee pyrkiä. 
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”Katson eteenpäin. Minä katson sitä kaikkea mitä on tekemättä, niin ei sii-

nä tunne sitä menestystä. Menestys on taaksepäin katsomista.  On tehty 

asioita, mutta enemmän on tekemättä. Onhan tässä tietysti joku tarina, 

mutta se on tullut ulkopuolelta, että tässä on teille palkinto ja mitali.  Siitä 

tulee semmoinen olo, että kai me ollaan sitten aika hyviä, mutta ei mulla 

sellaista tunnetta itsellä ole, että vitsi sä olet hyvä. Vaan kyllä mä katson 

eteenpäin, että mitä kaikkea on tekemättä. Viisi vuotta sitten olisin voinut 

katsoa tätä hetkeä, että nyt menee hyvin, mutta ei se nyt tunnu siltä. Moni 

yritys saavuttaa tietyt tulostason ja tyytyy vaan ylläpitämään sitä.” (5) 

 

Yrittäjiltä kysyttiin menestymisen kriteereistä ja mittareista. Haastateltavat 

kertoivat, mitkä ovat heidän itsensä mielestä tärkeimmät menestymisen 

kriteerit ja mittarit, joilla he muiden yrittäjien menestymistä arvioivat. Lisäk-

si kysyttiin, että mitkä heidän mielestään ovat yleisesti käytetyt yrittäjien 

menestymistä arvioitaessa käytettävät kriteerit ja mittarit.  

 

Haastateltavat olivat hyvin yksimielisiä siitä, että yleisesti yrittäjien menes-

tymistä arvioidaan lähes pelkästään taloudellisilla mittareilla. Valtaväestön 

silmissä raha koettiin tärkeimmäksi mittariksi. Lisäksi myös valta ja asema 

nähtiin tärkeinä yleisesti käytettyinä menestymisen kriteereinä. Osa arveli 

myös yrityksen kasvun, henkilöstön lukumäärän ja vaihtuvuuden kiinnos-

tavan ihmisiä. Yleisesti pidettiin negatiivisena sitä, että kaikki tuijottavat 

liikaa rahaa, koska on olemassa paljon muitakin arvoja.  Yksi haastatel-

luista kommentoi kysymystä sanoen ”moni kakku päältä kaunis”, tarkoitta-

en, että ulkoisesti menestynyt yrityskin voi kätkeä sisälleen onnettoman 

yrittäjän ja työntekijät. Onnellisuus ei automaattisesti seuraa taloudellises-

ta menestymisestä. Koettiin että joskus se voi olla jopa päinvastoin, var-

sinkin mikäli rahan tavoitteluun on uhrattu liikaa esimerkiksi  perheeltä pois 

olevaa yrittäjän omaa aikaa. 

 

Yrittäjien itsensä mielestä heidän tärkeimmät muiden yrittäjien menesty-

mistä mittaavat asiat poikkesivat valtaväestön kriteereistä. Yrityksen talou-
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dellinen tilanne tuli kyllä lähes kaikilla esiin, mutta sen lisäksi nähtiin myös 

paljon muita arvoja. Henkilökunta ja sen tyytyväisyys ja vaihtuvuus oli yksi 

tärkeimmistä mittareista. Lisäksi arvostettiin pitkään toimineita terveitä yri-

tyksiä. Kolme vastaajista piti tärkeänä menestymisen kriteerinä yrittäjän 

työaikaa ja töiden määrää. Koettiin, että menestyneen yrittäjän ei tarvitse 

tehdä töitä ”24/7”.  Yrittäjän itsensä työtyytyväisyys ja tyytyväisyys elä-

mään mainittiin tärkeinä asioina. Moni kertoi tärkeimmäksi menestymisen 

kriteerikseen sen, että heillä on itsellään hyvä tunne, he ovat onnellisia ja 

tyytyväisiä työssään. Perheen ja lasten hyvinvointi koettiin erittäin tärkeäk-

si.  Monet yrittäjät kertoivat, että heillä oli yrittäjyyden alussa tietyt taloudel-

liset tavoitteet ja tämän tietyn taloudellisen aseman saavutettuaan rahalla 

ei enää ole niin suurta merkitystä, vaan sisäinen menestyminen ja onnelli-

suus ovat tulleet yhä tärkeämmiksi kriteereiksi. Yksi haastateltava nosti 

menestyvän yrittäjän kriteeriksi sen, että yrittäjä jakaa tietämystään myös 

muille yrittäjille esimerkiksi toimimalla yrittäjäyhdistyksessä paikkakunnan 

muiden yrittäjien tukena. 

 

”Itsestä tuntuu hyvältä, että on tyytyväinen työssään ja näkee itse siinä 

työssään, että on itse voinut vaikuttaa siihen missä ollaan.  Ne on tärkeim-

piä. En painota niinkään taloudellisia mittareita. Onhan se tietysti tärkeää, 

että rahaakin tulee. Että pystyy elämään vapaasti ja että lapset saa ruokaa 

pöytään ja pystyy harrastamaan vapaasti, ettei tarvi miettiä, niin silloin mä 

koen että on hyvä olo.” (6) 

 

”Minulle ainut mittari on onnellisuus. Näen ihmisistä kuka on onnellinen.” 

(9) 

 

Yhdeksän yhdestätoista haastatellusta yrittäjästä kertoi saavuttaneensa 

heidän itsensä määrittelemät menestyksen kriteerit. Loput kaksikin kertoi-

vat saavuttaneensa ne ainakin osittain.  
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”Olen saavuttanut, olen tosi tyytyväinen. Ei tarvi aamulla miettiä, että läh-

denkö töihin vai en. On kiva lähteä. En ole niinku menestyjä, mutta kyllä 

mä olen tosi tyytyväinen.” (6) 

 

”Olen saavuttanut 110 %:sesti.” (4) 

 

”Tosi huonosti, mutta mulla on velaton firma, mulla on koti. Suomessa on 

aika harvalla velaton firma. En lähde rahan perään. Liikevaihto on niin pie-

ni, että tämä on elämäntapa.” (9) 

 

Yhdeksän haastatelluista kertoi arvostavansa itseään johtajana, yksi ei 

osannut sanoa ja yksi kertoi arvostavansa ainakin osittain.  

 

”Osittain. Koneisto toimii kohtuullisen hyvin ja menee pitkälti haluttuun 

suuntaan. Mä en itse tee juuri mitään täällä.” (1) 

 

Yrittäjät osasivat arvostaa omaa työpanostaan, päätöksentekokykyään ja 

aikaansaannoksiaan, hyvää henkeä työpaikalla, luottamuksellista ilmapii-

riä ja sitä että he ovat saaneet rakennettua sellaisen itseohjautuvan orga-

nisaation, joka toimii ilman yrittäjän jatkuvaa väliintuloa. 

 

”Pikkuhiljaa alan arvostamaan ja alan pikkuhiljaa pitämään itseäni hyvänä 

tyyppinä. Vähän epäsovinnaisena, liberaalina ja omia heikkouksia tunte-

vana.  Ei ole mitenkään helppoa työllistää yhtäkkiä monta kymmentä ih-

mistä. Pitää olla avoin itselleen.” (9) 

 

”Pidän itseäni hyvänä johtajana. Mielestäni kyllä olen.” (10) 

 

Vaikka lähes kaikki haastatelluista yrittäjistä kertoivat saavuttaneensa jon-

kun taloudellisen tavoitteen, jonka he ovat asettaneet, ulkoista menestystä 

näytetään silti varovaisesti. Koettiin, että yritystoiminnassa, jossa ollaan 

suoraan yhteydessä loppuasiakkaisiin, yksityishenkilöihin, voi ulkoisen 

menestyminen näyttäminen olla yritystoiminnalle haitallista. Jokainen 
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haastateltava mainitsi kateuden osana suomalaista perusluonnetta. Usea 

haastateltava koki, että varsinkin pienellä paikkakunnalla ei ulkoista me-

nestymistä voi vapaasti näyttää tai asiakkaat saattavat äänestää jaloillaan.  

Uusi auto tuntuu olevan kriittinen menestystä mittaava kriteeri edelleenkin. 

Kaksi yrittäjää kertoi, että mikäli yrittäjä ajaisi asiakkaan tai oman yrityk-

sensä pihaan Hummerilla, niin kateus veisi asiakkaat pois. Uusi Mersu 

vielä sallittaneen, mutta Hummerin katsottiin ylittävän kateuden sietoky-

vyn. Yritysten välisessä liiketoiminnassa ulkoisen menestymisen näyttä-

mistä ei pidetty niin suurena haittana. Kateutta nähtiin monenlaisena, on 

kateutta joka saa viereisen hallin yrittäjän ostamaan vielä hienomman au-

ton kuin naapurilla tai koettiin, että kateus voi olla myös kampittamista. 

Voidaan tietoisesti yrittää aiheuttaa haittaa esimerkiksi kateuden kohteen 

liiketoiminnalle. Osa yrittäjistä tosin arveli, että ilmapiiri olisi pikkuhiljaa 

muuttumassa sallivampaan suuntaan. Lähes jokainen haastatelluista yrit-

täjistä kertoi kokeneensa jollakin tavalla kateutta.  

 

”Kateutta on näkynyt kaveripiirissä. Jotkut eivät ole enää samanlaisia kuin 

ennen.” (8) 

 

”En ole koskaan peitellyt ulkoisen menestyksen näkymistä, Jos haluan 

ostaa kalliita autoja tai veneitä, niin se on mun asia.  Jos se jotain vaivaa, 

niin se on sen murhe. En pilaa omaa elämääni toisten mielipiteillä. Raja 

menee siinä, jos se alkaa vaikuttamaan negatiivisesti liiketoimintaan.” (4) 

 

Osa haastatelluista piti ulkoisen menestyksen näyttämistä myös positiivi-

sena asiana. Koettiin, että ulkoisen menestyksen näyttäminen voisi luoda 

myös positiivista kuvaa yrittämisestä ja siitä, että siinä on mahdollisuus 

pärjätä taloudellisesti. Se voisi jopa rohkaista muita yrittäjiä tai yrittäjäksi 

aikovia. 

 

”Omasta työstä ja saavutuksista pitää olla ylpeä. Menestymistä pitää näyt-

tää terveellä tavalla. Se saa näkyä, jos menestyt. Omaa elämää tämä on. 
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Toisten mielipiteistä ei pidä niin paljon välittää, kaikillahan on periaattees-

sa sama mahdollisuus menestyä.” (8) 

 

”Pitäisi voida näyttää, mutta välillä tuntuu, että parempi ettei näyttäisi. Ka-

teellisia on. Hummerilla ei voi mennä asiakkaan pihaan.” (11) 

 

Yritysten välisessä liiketoiminnassa erilaisia luottoluokituksia pidettiin hyö-

dyllisinä. Yrittäjät kertoivat, että haluavat mieluiten tehdä yhteistyötä yri-

tyksen kanssa, jonka talouden he tietävät olevan hyvässä kunnossa. Usea 

haastateltava kertoi esimerkiksi Solidited Finlandin kehittämän AAA-

luottoluokituksen olevan yritykselle hyvää mainosta ja merkki terveestä ja 

luotettavasta yhteistyökumppanista. Ainoastaan yksi yrittäjä kertoi halua-

vansa pitää niin matalaa profiilia, ettei halua käyttää AAA-luokitusmainosta 

yrityksensä kotisivuilla.  

 

 Yrittäjiltä kysyttiin, mitkä ovat heidän suurimmat vahvuutensa ja heikkou-

tensa.  

 

Suurimpina vahvuuksina nähtiin ihmistuntemus, joustavuus, ymmärtäväi-

syys, kuuntelemisen taito, tunneäly ja rauhallisuus. Painotettiin myös ko-

konaisnäkemystä yrityksen toiminnasta, kokonaisuuksien hallintaa, kauas-

katseisuutta, muutoskykyä ja kasvua yrityksen mukana. Periksiantamat-

tomuus, rohkeus, lujuus, usko omaan tekemiseen ja kyky tehdä vaikeita 

päätöksiä tulivat myös esille vastauksista. Yrittäjät listasivat myös vakuut-

tamiskyvyn, myyntitaidon, sosiaalisuuden, puheliaisuuden vahvuuksik-

seen. Myös elämänkokemus koko elämästä, kokemus palkkatyöstä sekä 

kielitaito mainittiin suurimpina vahvuuksina. 

 

Suurimpina heikkouksina nähtiin delegointikyvyn puute, osa yrittäjistä koki 

tekevänsä liikaa itse. Liiallinen harkitsevaisuus, varovaisuus ja turvatto-

muus koettiin heikkouksina. Lisäksi liiallinen tunteilu ja hienovaraisuus se-

kä liian vähäinen rohkeus, räväkkyys, jämäkkyys, tiukkuus ja innostavuus 

tulivat vastauksista esille. Osa yrittäjistä kertoi suurimmiksi heikkouksik-
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seen sen, että he antavat joskus periksi. Ihmisjohtajuuden taidon puute 

sekä ammattitaidon puute mainittiin myös heikkouksina. 

 

Kysymykseen ”Olisitko mielestäsi pystynyt menestymään yhtä hyvin palk-

katyössä kuin yrittäjänä olet menestynyt?”, kaikki vastaajat ilmoittivat, että 

taloudellisesti he eivät olisi palkkatyössä pystyneet menestymään niin hy-

vin, kuin ovat yrittäjänä menestyneet. Viisi vastaajista oli sitä mieltä, että 

he olisivat voineet palkkatyössä edetä urallaan yhtä menestyneesti kuin 

nyt yrittäjänä, mutta eivät taloudellisesti. 

 

Yhdeksän haastatelluista ilmoitti saavuttaneensa tällä hetkellä sen, mihin 

he ovat pyrkineet. Useat kokivat, että he ovat tällä hetkellä saavuttaneet 

ne tavoitteet, jotka he ovat asettaneet itselleen yrittäjyyden alussa. Usealla 

oli myös uusia tavoitteita, joita kohti he olivat määrätietoisesti matkalla.  

 

”Mulla on niin paljon pyrkimyksiä ja yrityksellä on vahva tahtotila, joita en 

ole vielä saavuttanut. Vuoden 2005 tavoitteet olen saavuttanut.” (5) 

 

Kuusi yhdestätoista yrittäjästä ilmoitti menestyksen muuttaneen heitä ih-

misenä tai heidän arvojaan ja asenteitaan. Neljä ilmoitti, että menestys ei 

ole muuttanut heitä lainkaan.  Koettiin menestyksen lisänneen itseluotta-

musta ja ymmärrystä. Osa kertoi taloudellisen menestyksen vieneen hei-

dän arvomaailmaansa eri suuntaan ja työn tulleen tärkeämmäksi osaksi 

elämää. 

 

Yrittäjiltä kysyttiin, mitkä ovat olleet heidän tähänastisen yrittäjänuransa 

kirkkaimmat tähtihetket.  Jokainen yrittäjäpalkinnon saanut mainitsi palkin-

non saamisen olleen hieno kokemus. Palkinnon saaminen oli suuri yllätys 

sen saajille.  Yksi haastatelluista koki ensireaktion olleen hieman kiusalli-

nen.  Yleisesti palkinnon saamista arvostettiin ja sen koettiin antavan voi-

maa jatkaa yrittäjän työtä.  
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”Maakunnallinen nuori yrittäjä–palkinto. Kyllä siinä tippa linssiin tuli. Kun 

joskus on tuntunut, että mä en jaksa, niin kyllä se sitten taas antoi uutta 

puhtia. Se oli hieno tunne, soisin sen monelle muullekin nuorelle yrittäjälle. 

Se on hieno asia.” (8) 

 

Suosiota ja julkisuutta ei pidetty kuitenkaan itsetarkoituksena, mutta myös 

muilla palkinnoilla ja esimerkiksi luottoluokituksilla koettiin olevan paljon 

positiivista mainosarvoa yritykselle.  Kauppalehden tekemä juttu maakun-

nallisessa menestyjä-sarjassa koettiin hienona kokemuksena. Jotkut yrittä-

jät kertoivat arvostavansa suuresti hyvää tilikauden tulosta. Mainittiin että 

”rahan takia tätä tehdään”. 

 

Lähes jokainen haastatelluista kertoi myös jokapäiväisessä työssä tapah-

tuneita tähtihetkiä. Näitä olivat muun muassa isojen kauppojen saaminen 

ulkomaille, suuren projektin onnistuminen sekä hyvät asiakaspalautteet ja 

uudet asiakassuhteet. Uuden liiketoimintakokonaisuuden käynnistäminen 

sekä isot rahoitussopimukset koettiin myös tärkeiksi hetkiksi. Tähtihetkinä 

mainittiin myös yrityksen nostaminen vaikeuksista hyvään taloudelliseen 

tilaan sekä yrittäjyyden alun vaikeuksista selviäminen. 

 

”Isot rahoituskierrokset. Sulle annetaan kymmenen minuuttia aikaa pitää 

puhe ja sen perusteella sijoittajapaneeli päättää, että antaako se sulle ra-

haa vai ei. Onnistumisen hetkiä on myös kun jengi täällä toimii ilman mua. 

Alussa mun piti tehdä täällä kaikki itse, nyt meidän jengi tekee mun tietä-

mättäni loistosuorituksia, ne on niitä huippuhetkiä.” (5) 

 

 ”Kun mä tajusin, että mä olen vaikeuksien jälkeen johtanut yrityksen sii-

hen tilaan, että oltiin velaton.” (9) 
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5.11. Ulkoinen ja sisäinen menestyminen 

 

Yrittäjiltä kysyttiin ulkoisen ja sisäisen menestyksen eroista ja mitä ne heil-

le merkitsevät. Kysymykseen ”Mitä sisäinen menestys on?”, eräs yrittäjä 

vastasi sisäisen menestyksen tarkoittavan hänen kohdallaan sitä, ettei 

olisi niin kiinni työssä ja että on enemmän aikaa perheelle. Lyhyemmän 

työpäivän tekemistä pidettiin tärkeänä. Yksi haastatelluista vastasi, että ikä 

antaa valmiudet sisäiseen menestykseen. Tavoitteiden saavuttaminen, 

oma henkilökohtainen hyvä olo ja oma puhdas sydän tulivat esiin vastauk-

sissa. Sisäinen menestys voi tarkoittaa vastaajien mielestä myös tyytyväi-

syyttä omaan tekemiseen ja omaan asemaan sekä tyytyväisyyttä omaan 

työhön. Sen katsottiin tarkoittavan myös onnellisuutta sekä rakkautta elä-

mää kohtaan. Sisäinen menestys on kaikkea, mikä on totta. Yksi yrittäjistä 

kertoi, että sisäinen menestys on tunne, että vaikean alun jälkeen on saa-

vutettu menestystä. Vastauksissa tuli myös ilmi, että sisäistä menestystä 

pitää oppia, sitä ei ole ihmisen luonteessa. Sisäisen menestyksen koettiin 

olevan myös tasapainoa itsensä kanssa ja sitä, että tuntee tekevänsä 

työnsä hyvin. 

 

Kuusi vastaajaa kertoi suoraan, että sisäinen menestys on heille ulkoista 

menestystä tärkeämpää. Lähes kaikki kertoivat sisäisellä menestyksellä 

olevan merkitystä heidän työssään yrittäjinä. Sisäisen menestyksen koet-

tiin tulevan yhä tärkeämmäksi mitä kauemmin he ovat työskennelleet yrit-

täjinä. Yrittäjyyden alkuvuosina oli keskityttävä paljolti ulkoisen menestyk-

sen luomiseen, mutta tietyn tavoitetason saavuttamisen jälkeen alkoivat 

sisäiset arvot nousta yhä tärkeämmiksi. Useat haastatelluista kertoivat, 

etteivät he yrittäjäuran alkuvuosina ehtineet edes miettimään sisäiseen 

menestykseen liittyviä asioita, mutta he kokivat, että pelkällä ulkoisella 

menestyksellä ei kukaan jaksa kovin pitkään. Monet haastatelluista myös 

kertoivat sisäisen menestyksen seuraavan ulkoista menestystä, yksi haas-

tatelluista koki että asia voi olla myös toisinpäin. Koettiin sisäisen menes-

tyksen tarkoittavan henkisesti hyvää oloa. Sitä, että osaa nauttia sen het-

kisistä saavutuksista, eikä heti miettisi jo uusia haasteita.  
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”Koko ajan se merkitsee enemmän, kaipaa kotiinkin. Neljä vuotta sitten en 

pystynyt pitämään isyyslomia, kun oli niin kova kiire. Nyt on saanut sitä 

asiaa takaisinpäin ja sitä arvostaa nykyään tosi paljon, aikaa perheelle.” 

(11) 

 

Kaksi vastaajista kertoi etsivänsä tietoisesti sisäistä menestystä. Kuusi 

kertoi sisäisen menestyksen tulevan itsestään muun muassa onnistumisen 

kokemuksista yrittäjyyden myötä. Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, 

että on mahdollista saavuttaa sekä ulkoista että sisäistä menestystä. Pää-

sy asetettuihin tavoitteisiin, taloudellinen varmuus, vastuun jakaminen ja 

onnistumiset lisäävät sisäistä menestystä ja myös sisäistä hyvinvointia. 

Haastateltujen mielestä ahkeruudella, tahdolla, motivaatiolla ja yrittämisen 

halulla voi saavuttaa sisäistä menestystä. Yksi haastatelluista painotti 

myös korkealla moraalilla toimimista, johdonmukaisuutta ja perusteltuja 

päätöksiä sisäisen menestyksen lähteinä. Useampi haastatelluista painotti 

sisäiseen menestykseen liittyvän sen, että saa rakennettua yritystoiminnan 

sellaiseksi, ettei itse tarvitse olla koko ajan läsnä. 

 

Kysymykseen ”Onko käsityksesi ulkoisesta ja sisäisestä menestyksestä 

muuttunut yrittäjän urasi aikana?” saatiin vastauksiin paljon hajontaa. Puo-

let vastaajista kertoi käsityksensä ulkoisesta menestyksestä muuttuneen 

yrittäjän uransa aikana.  Kuusi yrittäjää kertoi käsityksensä sisäisestä me-

nestyksestä muuttuneen heidän yrittäjän uran aikana. Suurin osa haasta-

telluista oli sitä mieltä, että sisäinen menestys on tullut tärkeämmäksi yrit-

täjyyden aikana ja iän myötä. Osa vastaajista koki, että iän myötä arvo- ja 

ajatusmaailma sekä tärkeysjärjestys ovat muuttuneet. Osa vastaajista ker-

toi myös, että ulkoinen ja sisäinen menestys voivat olla ristiriidassa, aina-

kin mikäli ulkoinen menestys on saavutettu moraalisesti väärin. Usea vas-

taajista koki, että samaan aikaan on vaikeaa saada molempia, mutta riittä-

vän kurinalaisella ja määrätietoisella toiminnalla sekä vahvalla näkemyk-

sellä siitä miten tulee toimia se voi olla mahdollista. 
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”Kun menestyin ulkoisesti hyvin, en saanut siitä sisäistä menestystä. Vaik-

ka liikevaihto nousi 100 %:a se ei tuntunut miltään. Mutta sitten kun yrityk-

sellä meni todella huonosti ja se tuntui pahalta, niin silloin vasta alkoi tun-

tua joltain. Sieltä lähtee tahtotila, että mitä minä haluan. Nykyään haluan 

sisäistä menestystä ja uskon siihen pikkuhiljaa kykeneväni ja ulkoinen 

menestys on siitä seuraava.” (9) 

 

”Käsitys on ehkä muuttunut, ei niinkään ulkoinen menestys. Taloudellisesti 

menee hyvin, alussa se tuntui hyvälle, nyt ei ehkä enää niin paljon. Se, 

että saa asiakkaat tyytyväiseksi ja työntekijät hymyilemään. Se aiheuttaa 

nykyään enemmän positiivista fiilistä.” (8) 

 

Sisäinen menestyminen koettiin erilaisina hyvinä ja positiivisina tunnetiloi-

na.  Kysymykseen ”Mitä tunteita yhdistät sisäiseen menestykseen?” useat 

haastateltavat vastasivat onnellisuus, onnistuminen, hyvä mieli, hyvä tun-

ne, hyvän olon tunne, elämänilo ja positiivinen asenne.  Sisäiseen menes-

tykseen yhdistettävinä tunteina lueteltiin myös rakkaus, lämpö, rauhalli-

suus, levollisuus, rento, mutta ei hälläväliä-tunne ja tasapainoisuus. Use-

ampi mainitsi myös vapauden, saavuttamisen ja sen ettei kotona tarvitse 

miettiä töitä. Sisäiseen menestykseen yhdistettiin myös korkea moraalikä-

sitys ja yleinen hyväntuulisuus. 

 

Haastattelun lopuksi yrittäjät kiteyttivät, mitä on yrittäjyys. Suurimmalle 

osalle yrittäjyys merkitsee suurta vastuuta; paljon vastuuta, paljon työtun-

teja, paljon päätöksentekoa mutta myös paljon vapautta, mutta ei vapautta 

ilman vastuuta. Yrittäjyys vaatii luonteen lujuutta, korkeaa moraalia ja ko-

konaisvaltaista ymmärrystä asioista. Ylä- ja alamäet on kestettävä ja mi-

kään ei tule helpolla. Yrittäjyys nähtiin kokonaisvaltaisena elämänä, mikä 

näkyy koko perheessä. Yrittäjyys on elämäntapa. Yritys on osa sinua ja se 

on aina sinun mukanasi ja aina harteillasi, jos haluat hoitaa sen hyvin. Yri-

tyksessä muu on materiaa, mutta yrittäjä on yrityksen henki. Kaikki kul-

minoituu yrittäjään, joka on se viimeinen linkki yrityksessä. Yrittäjyys on 

mahdollisuus menestyä. Koettiin, että yrittäjyys on tärkeää, Suomi elää 
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yrittäjistä. Yrittäjät kertoivat, että Suomessa ja Päijät-Hämeessä on hyvä 

yrittää, jos on halu ja palo yrittää. Yrittäjät toivoivat enemmän avoimuutta 

ja kannustusta ja yhteistyötä toisten yrittäjien kanssa sekä kateellisuutta 

pitäisi poistaa.  

 

”Tämmöistä kokonaisvaltaista elämää. Meilläkin vaikka on iso perhe, niin 

yrittäjyys näkyy koko perheessä. Ei ole ihan yksi eikä kaksi lauantaita kun 

ollaan oltu täällä hallilla koko perhe vaikka talven jäljiltä siivoamassa ojan-

varsia tai tekemässä jotain rästihommia ja muksut tekee omia juttujaan. 

Niistä on aina hauskaa päästä tänne. Joku ulkopuolinen voi ajatella, että 

ne on hulluja. Tiivistettynä ajatellen, mulle on annettu joku tehtävä, jota 

yritän tehdä mahdollisimman hyvin ja se johtaa johonkin.” (7) 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, mitkä ovat päijäthämäläisten 

nuorten yrittäjien menestystekijät. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisäksi 

tutkia, löytyykö menestyksen takana olevista tekijöistä ja ilmiöistä yhdistä-

viä tekijöitä. Näiden kahden päätutkimuskysymyksen lisäksi asetettiin kak-

si alatutkimuskysymystä. Ensimmäisen alatutkimuskysymyksen tarkoituk-

sena oli tutkia, miten päijäthämäläinen nuori yrittäjä tunnistaa omat me-

nestystekijänsä. Toisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli tutkia, 

mitkä ovat päijäthämäläisten nuorten yrittäjien mielestä tärkeimmät me-

nestyksen kriteerit. Tutkimustuloksista nousi esiin viisi eri menestystekijää, 

jotka tässä johtopäätöskappaleessa käydään läpi. Päijäthämäläisten nuor-

ten yrittäjien tärkeimmät menestystekijät ovat tapa jolla yrittäjäksi on ryh-

dytty, sidosryhmät ja verkostot sekä kokonaisuutena yrittäjä itse. Yrittäjän 

itsensä muodostamasta kokonaisuudesta nousi tutkimuksessa vahvimmin 

esiin kolme eri osatekijää; yrittäjän persoona, yrittäjämäisyys sekä sisäi-

nen menestyminen.  

6.1. Tapa jolla yrittäjäksi on ryhdytty 

 

Seitsemän yhdestätoista haastatelluista nuorista yrittäjistä on kasvanut 

yrittäjäperheessä ja kuusi heistä on tullut yrittäjäksi sukupolvenvaihdoksel-

la. Yrittäjämäisyys on tullut tutuksi jo perheessä ja päätös yrittäjäksi ryhty-

misestä koettiin helpoksi. Halu kokeilla yrittäjyyttä ja itsensä toteuttamisen 

tarve ovat vahvoja. Yrittäjyys ei ole perinnöllistä eikä geneettistä, mutta 

usein yrittäjäperhe sosiaalistaa jälkipolvensa siihen harjoittelun ja roolimal-

lien kautta. (Kansikas, 2007. s.103) Yrittäjäperheessä kasvaminen antaa-

kin varsin realistisen kuvan siitä, mitä yrittäminen todellisuudessa on (Va-

ramäki et al., 2003. s.11) Kynnys yrittäjäksi ryhtymisestä koettiin mata-

lammaksi. Minkäänlaista painostusta yrittäjäksi ryhtymisestä kukaan ei 

kertonut kokeneensa, mutta tukea ja kannustusta he saivat vanhemmil-

taan. Sukupolvenvaihdoksen kautta yrittäjiksi tulleet kertoivat, että he eivät 

olisi pystyneet perustamaan yritystään alusta asti. Koettiin, että sukupol-
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venvaihdos mahdollisti yrityksen jatkumisen taloudellisesti. Yrityksen os-

taminen markkinahintaan olisi ollut paljon haasteellisempaa ja monelle 

jopa mahdotonta. Yksi perheyritysten hyödyistä onkin juuri sukupolven-

vaihdosten mahdollistama pitkän tähtäimen suunnitelmien tekeminen. 

(Burns, 2011. s.411) Pitkäaikaiset asiakas- ja työsuhteet koettiin myös hy-

vin arvokkaiksi sukupolvenvaihdoksessa siirtyneinä tekijöinä. Nykypäivän 

kireässä kilpailutilanteessa samanlaisen pitkäaikaisen asiakaskunnan 

luominen olisi paljon haastavampaa. Sukupolvenvaihdoksessa siirtyvistä 

olemassa olevista verkostoista nuori yrittäjä saa suoraa kilpailuhyötyä uu-

siin yrityksiin nähden. (Wickham, 1998. s.112) Tutkimustuloksena voi-

daankin sanoa, että tapa jolla yrittäjäksi on ryhdytty, on yksi nuorten yrittä-

jien tärkeimmistä menestystekijöistä. Se on lisäksi myös vahvasti yhdistä-

vä menestyksen takana oleva tekijä. Suomessa tulee lähivuosien aikana 

ajankohtaiseksi noin 60 000 – 80 000 sukupolvenvaihdosta. Onkin ensiar-

voisen tärkeää, että sukupolvenvaihdokset saadaan toteutettua mahdolli-

simman onnistuneesti ja yritysten jatkamismahdollisuudet turvataan. 

6.2. Sidosryhmät ja verkostot 

 

Tärkeimmäksi sidosryhmäksi haastateltavat ilmoittivat työntekijät. Kaikki 

haastateltavat pitivät työntekijöitä erittäin merkittävänä tekijänä yrityksen 

menestymiselle. Arvostettiin pitkäaikaisia ja tunnollisia työntekijöitä. Osalla 

yrittäjistä oli tärkeitä avainhenkilöitä, joiden kanssa yrittäjä voi jakaa osan 

vastuusta tärkeissä asioissa. Osa haastatelluista on myös sitouttanut näitä 

avainhenkilöitä tarjoamalla heille osakkuutta yrityksestään. Näissä avain-

henkilöissä on selvästi havaittavissa voimakasta sisäistä yrittäjyyttä. 

(Burns, 2011. s.474) Haastatellut nuoret yrittäjät ovat ymmärtäneet sen, 

että menestyäkseen he tarvitsevat ympärilleen yrittäjähenkisiä ja innokkai-

ta henkilöitä, jotka ovat sitoutuneet yrityksen kasvuun ja ovat valmiita lait-

tamaan itsensä likoon. (Heinonen, 2007. s.258) Useimmilla haastatelluista 

yrittäjistä on takanaan useita voimakkaan kasvun vuosia. Voimakkaassa 

yrityksen kasvuprosessissa sisäinen yrittäjyys korostuu suurena voimava-

rana. Yrityksen kasvaessa omistajayrittäjän rooli muuttuu väistämättä 
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enemmän hallinnolliseksi ja yrittäjä tarvitsee tuekseen avainhenkilöitä, si-

säisiä yrittäjiä ottamaan vastuuta työtehtävistä, jotka ovat mahdollisesti 

aiemmin kuuluneet yrittäjälle itselleen. (Hisrich & Kearney, 2012. s.55) 

Noin puolet vastaajista kertoi olevansa hyvin vaativia johtajia, he antavat 

työntekijöilleen paljon vastuuta ja vastaavasti myös paljon vapautta. Rek-

rytointitaitoa ja hyvää ihmistuntemusta pidettiin tärkeänä ja eräs haastatel-

luista kertoi yrittävänsä rekrytoida aina pätevämpiä työntekijöitä kuin hän 

itse.  

Toiseksi tärkeimmäksi sidosryhmäksi tutkimuksessa nousi asiakkaat. Jat-

kuvasti kiristyvässä kilpailutilanteessa pitkäaikaisia asiakassuhteita arvos-

tettiin ja niiden ylläpitämiseksi oltiin valmiita tekemään paljon työtä. Pitkä-

aikaisissa ja luottamuksellisissa asiakassuhteissa nähtiin selvää kilpailu-

hyötyä. (Wickham, 1998. s.270) Asiakkaiden ja toimittajien luottamukseen 

vaikuttavina tekijöinä mainittiin muun muassa erilaiset luottoluokitukset. 

Yrittäjät kertoivat haluavansa mieluiten tehdä yhteistyötä yrityksen kanssa, 

jonka talouden he tietävät olevan hyvässä kunnossa.  

Globalisoitunut ja nopeasti muuttuva talous vaatii yhä enemmän verkostoi-

tumista sekä verkostojen kautta tulevaa sosiaalista ja virtuaalista pää-

omaa. (Puhakka, 2007. s.58) Haastatellut yrittäjät kertoivatkin verkostoi-

tumisen lisääntyneen heidän yrittäjänuransa aikana ja suurin osa vastaa-

jista uskoi verkostoituvansa tulevaisuudessa yhä enemmän. On ensiarvoi-

sen tärkeää ymmärtää verkostoitumisen merkitys yhtenä yrityksen menes-

tystekijänä. (Wickham, 1998. s.112) Eri verkostoista saa paitsi suoraa ta-

loudellista hyötyä, mutta niistä saa myös vertaistukea, neuvoja ja kannus-

tusta yrittäjän työhön. Osa haastatelluista yrittäjistä piti yhtenä Päijät-

Hämeen seutukunnan vahvuutena juuri sitä, että täällä yrittäjät tuntevat 

toisensa ja näin on helppo tehdä yhteistyötä tuttujen ja luotettavien yhteis-

työkumppaneiden kanssa. Koettiin, että riittävän pienellä alueella hyvä 

maine leviää nopeasti, tosin myös huono maine. Haastatellut yrittäjät ovat 

ymmärtäneet, että nykyaikaisessa liike-elämässä luottamuksen merkitys 

korostuu yhteistyön ja verkostoitumisen lisääntyessä. Luottamuspääomaa 

pidetäänkin yhtenä menestyvän yrittäjän keskeisenä voimavarana. Erityi-
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sesti aloittaville ja kasvuyrittäjille kyky herättää luottamusta niin rahoittajis-

sa, asiakkaissa kuin kumppaneissa voi olla ratkaiseva tekijä menestymi-

selle. (Wickham, 1998. s.270) Luottamus on äärimmäisen tehokas, mutta 

samalla myös herkkä verkostoyhteistyön voimavara. (Blomqvist, 2007. 

s.180) 

6.3. Yrittäjä itse 

 

6.3.1. Persoonallisuus 

 

Tutkimuksessa nuorten yrittäjien persoonallisuutta tutkittiin PK5-

persoonallisuustestin avulla. Se on Suomen oloihin strandardoitu Big Fi-

ve–teoriasta kehitetty persoonallisuustesti. (Psykologien kustannus) Haas-

tateltavien piti täyttää PK5-persoonallisuustesti–lomake sekä luonnehtia 

sanallisesti omaa persoonaansa. Ihmisen persoonallisuuteen sisältyy 

kaikki, minkä voidaan ajatella vaikuttavan ihmisen henkilökohtaiseen elä-

mään. (Dunderfelt, 2012. s.13) Aiemmissa tutkimuksissa on saatu tuloksia, 

joiden mukaan yrittäjät ovat eloisampia, rohkeampia, joustavampia, itse-

varmempia, kärsimättömämpiä ja asiakeskeisempiä kuin vertailuväestö. 

(Heikkinen, 2007. s.96) PK5-testissä vahvimmat yhtäläisyydet haastatel-

luilla oli seuraavissa persoonallisuuspiirteissä: eloisa, rohkea, johtava, 

avoin, luottava, vastuuntuntoinen, joustava, harkitseva, rentoutunut, itse-

varma ja kokeilunhaluinen. Seuraavaksi haastavia pyydettiin luonnehti-

maan omaa persoonaansa. Saadut vastaukset jaettiin viiteen eri osa-

alueeseen: tunnollisuus, tasapainoisuus, sosiaalinen aktiivisuus, avoimuus 

kokemuksille ja ystävällisyys. Tunnollisuus-osioissa tunnollisuus, luotetta-

vuus, rauhallisuus sekä tarkkuus mainittiin useammin kuin kerran. Tasa-

painoisuus-osiossa nousi esiin persoonallisuuspiirteinä mm. rohkeus, 

päättäväisyys ja eteenpäinpyrkivyys. Sosiaalista aktiivisuutta kuvaavina 

persoonallisuuspiirteinä tuli haastatteluissa voimakkaasti esiin ilmaisuky-

kyisyys, innostajuus, innostavuus sekä innostuvuus. Haastateltujen per-

soonallisuuspiirteistä kehittävyys, keksivyys, kokeilevuus, luovuus sekä 

näkemyksellisyys sijoitettiin kohtaan avoimuus kokemuksille. Viidenneksi 
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osa-alueeksi muodostui ystävällisyys. Osa haastateltavista ilmoitti olevan-

sa tunteellisia, tuntevia, aistivia ja muun muassa herkkiä. Tutkimustulok-

sena voidaan todeta, että haastateltujen persoonallisuuspiirteillä on selkeä 

yhteys aiemmissa tutkimustuloksissa saatuihin yrittäjien persoonallisuus-

piirteisiin.   

 

Useissa persoonallisuuspiirteissä oli lisäksi havaittavissa vahvaa yhtenäi-

syyttä haastateltujen kesken. Voidaan myös todeta, että pyydettäessä 

haastateltavia luonnehtimaan omaa persoonaansa, he tunnistivat hyvin 

omat persoonallisuuspiirteensä. Haastateltavia pyydettiin persoonallisuus-

piirteiden lisäksi luettelemaan suurimmat vahvuutensa ja heikkoutensa. 

Yrittäjien luettelema lista oli hyvin pitkä ja haastateltaessa osa kertoi hy-

vinkin pitkiä tarinoita vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Tämä antaa viit-

teitä siitä, että nuoret yrittäjät tunnistavat hyvin omat persoonallisuuteen 

liittyvät menestystekijänsä. Tietoisuus omista vahvuuksistaan ja heikkouk-

sistaan sekä esimerkiksi luovuutta ja innovoimista rajoittavista ominai-

suuksistaan on tärkeä tekijä menestyksessä. (Kuratko & Hodgetts, 2007. 

s.146) 

6.3.2. Yrittäjämäisyys 

 

Kaikki haastatellut yrittäjät ovat hyvin sitoutuneita yritykseensä ja yritys-

toimintaansa. Useat menestyneet yrittäjät pitävätkin yrittäjyyttä elämänta-

pana. (Timmons & Spinelli, 2004. s.248) Suurin osa haastatelluista kertoi 

työasioiden pyörivän mielessä usein myös vapaa-aikoina ja varsinkin yrit-

täjän uran alkuaikoina lähes aina. Lomia pidetään silloin kun se työn kan-

nalta on mahdollista ja yrittäjät ovat lähes aina tavoitettavissa puhelimitse. 

Kahdeksan yhdestätoista haastatellusta ilmoitti tunteneensa työuupumus-

ta yrittäjänuransa aikana. Työuupumus ilmeni esimerkiksi unettomuutena. 

Tutkijat David P. Boyd ja David E. Gumbert ovat tutkineet yrittäjyyteen liit-

tyviä stressitekijöitä ja stressin ilmenemistä ja todenneet, että heidän tut-

kimansa yrittäjät olivat kuitenkin halukkaita sietämään stressin vaikutuksia 

saavuttaakseen yritystoiminnalleen asettamansa tavoitteet. (Kuratko & 
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Hodgetts, 2007. s.127) Koettiin, että vastuu yrityksestä painaa jatkuvasti 

harteilla, mutta vastapainona on myös yrittäjän vapaus. Haastateltavat 

kertoivat kuitenkin stressinsietokykynsä kasvaneen yrittäjyyden myötä.  

Perheen ja lasten kerrottiin vievän työasiat hyvin pois mielestä työpäivän 

jälkeen. Moni haastatelluista kertoi, että perheen perustamisen myötä työ-

asioiden ajatteleminen vapaa-aikana on vähentynyt. Perheelle haluttiin 

myös antaa enemmän aikaa. Esimiestehtävän hyvä hoitaminen vaatiikin 

yleisen psyykkisen toimintakyvyn ja kypsyyden lisäksi myös kokonaisval-

taista elämänhallintaa. (Lönnqvist, 2002. s.110) Elämänhallinta tarkoittaa, 

että yrittäjä kokee voivansa päätöksillään, ratkaisuillaan ja toimenpiteillään 

vaikuttamaan elämäänsä ja ympäristöönsä. (Keltikangas-Järvinen, 1994. 

s.227) Tutkitut nuoret yrittäjät ovat oivaltaneet, että yrittäjänkin elämän eri 

roolien – esimerkiksi työ ja perheen – tulisi olla tasapainossa. Aiempien 

tutkimusten esimerkiksi Collinsin tutkimuksen mukaan menestyneimpien 

yritysten johtajille oli tunnusomaista, että he olivat sitoutuneita yrityksen 

menestykseen, mutta heillä oli myös muita työn ulkopuolisia palkitsevia 

rooleja elämässä. (Valli, 2007. s.126)  

Vastuun jakamiseen suhtauduttiin hyvin eri lailla. Osa vastaajista ilmoitti 

tietoisesti pyrkineensä jakamaan vastuuta työntekijöilleen ja he ovat tietoi-

sesti kehittäneet yritystä siihen suuntaan, että yrityksen päivittäiset toimin-

not pyörivät ilman heitä ja he ovat samalla muuttaneet omaa työnkuvaan-

sa hallinnollisempaan suuntaan. He kuitenkin pitivät tärkeinä, että heillä on 

edelleen kokonaisnäkemys yrityksen toiminnasta. Hyvän johtajan merkki-

nä pidetään usein sen ammattimaistamista. (Eriksson, 2007. s.297)   

Valtaosa vastaajista kertoi pyrkineensä kehittämään omaa johtajuuttaan. 

He ovat käyneet erilaisia johtamiskoulutuksia ja myös pohtineet paljon it-

se, minkälaisia johtajia he ovat ja minkälaisiksi he haluavat kehittyä. Itse-

tutkiskelu sekä halu muuttua ovatkin tärkeimmät ehdot muutokselle. (Kets 

de Vries, 2007. s.201) Osa haastatelluista johtajista kyseenalaisti oman 

osaamisensa riittävyyttä yrityksen kasvaessa voimakkaasti. Kasvuyrityk-

sessä on tärkeää tunnistaa johtajuuden muutoksen tarve. (Burns, 2011. 

s.435) Tutkimustuloksista nousee esille yrittäjien vahvuuksina ihmistunte-
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mus, joustavuus, kuuntelemisen taito, tunneäly, rauhallisuus, kokonai-

suuksien hallinta, kauaskatseisuus, muutoskyky, kasvukyky, periksianta-

mattomuus, rohkeus, lujuus, usko omaan tekemiseen, kyky tehdä vaikeita 

päätöksiä, vakuuttamiskyky, sosiaalisuus. Nämä kaikki ovat tärkeitä am-

matilliselta johtajalta vaadittavia ominaisuuksia, vahvan johtajan (Carver & 

Scheier, 2006. s.96) sekä karismaattisen johtajan ominaisuuksia. (Juuti, 

2003. s.14) Haastateltavat olivat myös tiedostaneet itsensä vahventami-

sen tärkeyden. (Heikkilä, 2006. s.169) 

Osa haastatelluista taas piti työpanostaan johtajana välttämättömänä yri-

tyksen toiminnan kannalta. He kokivat, että he ovat yrittäjinä yhtä kuin yri-

tys ja että lähes kaikki mitä yrityksessä tapahtuu riippuu yrittäjästä. Yrittä-

jän on kyettävä näkemään itsensä yhtenä yrityksen käytettävissä olevista 

resursseista. (Wickham, 1998. s.96) 

Haastateltavat pitivät yrittäjänä menestymiseen vaikuttavina tekijöinä yri-

tyksen uudistumiskykyä, yrittäjän halua kehittää yritystä, yrittäjän omaa 

työpanosta sekä periksiantamattomuutta. Tutkimuksessa ilmeneekin vah-

vasti, että haastatelluilla nuorilla yrittäjillä on kyky havaita uusia mahdolli-

sia liiketoimintamahdollisuuksia. (Ronstadt. 2007. s.71) Heistä on havait-

tavissa vahvaa yrittäjän motivaatiota, joka ajaa heitä kohti uusia hankkeita 

ja kasvua. (Baum et al., 2012. s.93) Heillä on myös intohimoa ja rohkeutta 

sukeltaa uusiin tilaisuuksiin ja ratkaista ongelmat nopeasti improvisoimalla 

ja muuttamalla strategioita tilanteen mukaan. (Bhide, 1994. s.57) Timmons 

ja Spinelli käyttävät nimitystä ”think big” yrittäjien voimasta ja halusta etsiä 

ja kohdata uusia suuria haasteita ja mahdollisuuksia. (Timmons & Spinelli, 

2004, s.80) Tutkimustuloksissa ilmenee myös vahvaa yrittämisen ja ereh-

tymisen periaatteella toteutuvaa oppimista. Etenkin yrittäjäuran alussa he 

ovat tehneet päätöksiä, jotka he nykyisillä tiedoilla olisivat tehneet toisin. 

Haastatellut yrittäjät olivat kuitenkin sitä mieltä, että virheet oli tehtävä, jot-

ta niistä oppii. Positiivinen haasteiden vastaanottaminen ja virheistä oppi-

min onkin yksi tärkeimmistä yrittäjien menestymisen osatekijöistä. (Tim-

mons & Spinelli, 2004. s.249) Yrittäjämäiseen käyttäytymiseen liittyy se, 

että onnistumisen kokemus ruokkii rohkeutta yrittää uudelleen, jolloin luot-
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tamus omaan kykyyn selviytyä monimutkaisissa tilanteissa kasvaa. (Valli, 

2007. s.120) 

6.3.3. Sisäinen menestyminen 

 

Tutkimuksen toisessa alakysymyksessä pyrittiin selvittämään, mitkä ovat 

yrittäjien mielestä tärkeimmät menestymisen kriteerit. Yrittäjien itsensä 

mielestä heidän tärkeimmät muiden yrittäjien menestymistä mittaavat asiat 

poikkesivat valtaväestön kriteereistä. Yrityksen taloudellinen tilanne tuli 

kyllä lähes kaikilla esiin, mutta sen lisäksi nähtiin myös paljon muita arvoja. 

Henkilökunta ja sen tyytyväisyys ja vaihtuvuus oli yksi tärkeimmistä mitta-

reista. Lisäksi arvostettiin pitkään toimineita terveitä yrityksiä. Kolme vas-

taajista piti tärkeänä menestymisen kriteerinä yrittäjän työaikaa ja töiden 

määrää. Koettiin, että menestyneen yrittäjän ei tarvitse tehdä töitä ”24/7”.  

Yrittäjän itsensä työtyytyväisyys ja tyytyväisyys elämään oli tärkeää. Moni 

kertoi tärkeimmäksi menestymisen kriteerikseen, että heillä on itsellään 

hyvä tunne, he ovat onnellisia ja tyytyväisiä työssään. Perheen ja lasten 

hyvinvointi koettiin erittäin tärkeäksi.  Monet yrittäjät kertoivat, että heillä oli 

yrittäjyyden alussa tietyt taloudelliset tavoitteet ja tämän tietyn taloudelli-

sen aseman saavutettuaan rahalla ei enää ole niin suurta merkitystä vaan 

sisäinen menestyminen ja onnellisuus tulevat yhä tärkeämmiksi kriteereik-

si. Yksi haastateltava nosti menestyvän yrittäjän kriteeriksi sen, että yrittäjä 

jakaa tietämystään myös muille yrittäjille esimerkiksi toimimalla yrittäjäyh-

distyksessä paikkakunnan muiden yrittäjien tukena. Yhdeksän yhdestä-

toista haastatellusta yrittäjästä kertoi saavuttaneensa heidän itsensä mää-

rittelemät menestyksen kriteerit. Loput kaksikin kertoivat saavuttaneensa 

ne ainakin osittain. Yhdeksän yhdestätoista haastatellusta kertoi arvosta-

vansa itseään johtajana. Arvostettiin myös omaa työpanosta, päätöksen-

tekokykyä ja aikaansaannoksia. Lähes kaikki haastatelluista tunsivat ole-

vansa menestyneitä yritystoiminnassaan.  
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Työn sisäinen palkitsevuus on useimmiten sekä tulosten että yksilön hy-

vinvoinnin ja onnellisuuden kannalta kestävämpää kuin ulkoiset palkkiot. 

(Csikszentmihalyi, 2005. s.211) Sisäistä menestymistä voidaankin pitää 

yhtenä tutkimuksessa ilmenneistä menestystekijöistä. Sisäinen menesty-

minen tarkoittaa sitä, että olet tyytyväinen itseesi, ihmissuhteisiisi ja siihen 

mitä teet. Sen voidaan sanoa olevan mielihyvää ja tyytyväisyyttä elämäs-

tä. Omalla asennoitumisella ja suhtautumisella on ratkaiseva merkitys. 

(Ehdin, 2008. s.13) Kuusi vastaajaa ilmoitti suoraan sisäisen menestyksen 

olevan heille ulkoista menestystä tärkeämpää ja lähes kaikki kertoivat si-

säisellä menestyksellä olevan merkitystä heidän työssään yrittäjänä. Si-

säisen menestyksen koettiin tulevan yhä tärkeämmäksi mitä kauemmin he 

ovat työskennelleet yrittäjinä. Haastateltavat kertoivat sisäisen menestyk-

sen merkitsevän heille onnellisuutta, onnistumista, hyvää mieltä, hyvää 

tunnetta, hyvän olon tunnetta, elämäniloa ja positiivista asennetta. Sisäi-

seen menestykseen yhdistettävinä tunteina lueteltiin myös rakkaus, läm-

pö, rauhallisuus, levollisuus, rentous ja tasapainoisuus. Kaikki haastatelta-

vat kertoivat olevansa tyytyväisiä työhönsä sekä olevansa onnellisia työs-

sään ja suhtautuvansa hyvin positiivisesti tulevaisuuteensa yrittäjinä. 

Stevensonin ja Timmonsin vuonna 1983 tekemässä tutkimuksessa heidän 

haastattelemansa yrittäjät kertoivat, kuinka tärkeää menestymiselle on, 

että yrittäjät nauttivat ja ovat kiinnostuneita yritystoiminnastaan. (Timmons 

& Spinelli, 2004. s.248) Onnellinen yrittäjä on usein myös menestyvä yrit-

täjä. Menestyminen tarkoittaa viisautta tehdä asiat fiksusti. Yrittäjän sisäi-

seen menestykseen liittyy usein vapaus ajatella, tuntea ja toimia siten kun 

tuntuu itsestä luontevimmalta. (Tiensuu et al., 2004. s.40) Positiivisilla tun-

teilla kuten tyytyväisyys, ilo, onni, kiitollisuus jne. on suuri merkitys menes-

tymisessä. (Valli, 2007. s.126) Elämänmyönteisessä organisaatiossa 

myönnetään, ettei onnellisuus ole työn ulkopuolinen asia; Se on työhön 

kuuluvaa, sen sisäistä asiaa. (Kets de Vries, 2007. s.379) Voidaan siis 

päästä johtopäätökseen, että menestys luo menestystä.  
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Tutkimuksen ensimmäisessä alakysymyksessä pyrittiin tutkimaan, miten 

nuori yrittäjä tunnistaa menestystekijänsä. Tutkimustulokset antavat vah-

voja viitteitä siitä, että menestyneet nuoret ovat pystyneet löytämään heis-

sä piilevät voimavarat ja saaneet ne käyttöönsä. Noiden voimavarojen 

tunnistaminen ja niihin luottaminen on auttanut heitä menestymään. He 

ovat löytäneet sen, mitä elämältään hakevat ja keskittyneet siihen sekä 

luottaneet itseensä. (Juuti, 2004. s.122)  

 

6.4. Tutkimustulosten hyödynnettävyys 

 

Tutkimuksen idea lähti liikkeelle tutkijan jokapäiväisestä työstä yrittäjien 

parissa. Yrittäjien keski-ikä on varsin korkea, sillä yli puolet Suomen yrittä-

jistä on täyttänyt 50 vuotta. Suurena huolenaiheena yrittäjien keskuudessa 

onkin se, että löytyykö yritystoiminnalle jatkajia ja onnistuvatko sukupol-

venvaihdokset. On tärkeää pohtia, millä keinoilla nuoret saadaan yrittä-

mään ja menestymään työssään. 

Tutkimustulokset antavat viitteitä siitä, että minkälaisten henkilöt voisivat 

menestyä yrittäjinä ja mitä osatekijöitä menestymiseen tarvitaan. Olisikin 

tärkeää, että jo koulujen yrittäjyyskasvatuksessa sekä yrittäjäkoulutuksissa 

otettaisiin huomioon myös yrittäjän luonteeseen ja persoonallisuuteen liit-

tyvät asiat sekä sisäisen menestyksen tärkeys yrittäjänä menestymisessä. 

Koulutusohjelmien valmisteluun ja toteutukseen pitäisi ottaa aktiivisesti 

mukaan menestyneitä yrittäjiä kertomaan omista kokemuksistaan.  

Tutkimuksessa haastatellut yrittäjät pitivät tärkeänä toisten yrittäjien tukea. 

Yrittäjien keskuuteen tulisi luoda enemmän yrittäjien välistä toimintaa, jos-

sa kokeneemmat yrittäjät toimisivat mentoreina ja couchaajina nuoremmil-

le yrittäjille, antaen heidän käyttöönsä yrittäjäkokemuksensa myötä saa-

dun arvokkaan tietotaidon yritysmaailmasta. Tällä toiminnalla voisi olla 

suoraan koko yhteiskuntaa ja maan työllisyystilannetta parantavaa vaiku-

tusta. 
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Tutkimuksessa nousi yhtenä tärkeänä nuorten yrittäjien menestystekijänä 

esiin työntekijät. Haastatellut yrittäjät ymmärtävät, että sitoutuneet, luotet-

tavat, innovatiiviset ja idearikkaat työntekijät ovat tärkeä tekijä yrityksen 

menestymisessä. Olisikin tärkeää, että yrittäjät ymmärtäisivät sisäisen yrit-

täjyyden tärkeyden työtekijöidensä keskuudessa. Sisäistä yrittäjyyttä tulee 

tukea ja vahvistaa sekä kannustaa ja sitouttaa sisäisiä yrittäjiä yhä aktiivi-

semmin mukaan yrityksen toimintaan. 

Päijät-Hämeen kunnista esimerkiksi Heinola on ollut viime vuodet äkillise-

nä rakennemuutosalueena. Kaupungista on lopettanut toimintansa useita 

suuria teollisuusyrityksiä viime vuosien aikana. Tällä on suuri vaikutus 

myös alueen pienyrityksiin sekä työllisyyteen. Tutkimuksessa halutaan 

tuoda esille, että Päijät-Hämeessä on mahdollista menestyä yrittäjänä.  

6.5. Jatkotutkimustarpeet 

 

Tutkimuksen kohteena olleet nuoret yrittäjät ovat joukko menestyneitä ja 

upeita henkilöitä ja persoonallisuuksia, jollaisia kansakuntamme kaipaisi 

kipeästi lisää yritysmaailmaan. Heissä näkyy vahvasti oman sukupolvensa 

tapa ajatella ja tehdä työtä. Useimmat haastatelluista ovat tulleet yrittäjiksi 

sukupolvenvaihdoksen kautta. Olisikin mielenkiintoista tutkia nyt tutkimuk-

sen kohteena olleiden nuorten yrittäjien sekä edellisen yrittäjäpolven väli-

siä eroavaisuuksia esimerkiksi arvoissa, asenteissa sekä suhtautumisessa 

menestykseen.  

Toinen jatkotutkimuksen kannalta kiinnosta aihe on se, että miten suuri 

vaikutus onnistuneella sukupolvenvaihdoksella on yrittäjänä menestymi-

seen verrattuna esimerkiksi yrityksen perustamiseen alusta alkaen. Tämä 

on hyvin ajankohtainen aihe suuren määrän sukupolvenvaihdoksia tulles-

sa ajankohtaiseksi lähivuosina.  

Lisäksi erittäin kiinnostavaa jatkotutkimuksen kannalta olisi tutkia ulkoisen 

ja sisäisen menestyksen suhteita ja riippuvuutta. Tätä sivuttiin tässä tutki-

muksessa saaden riippuvuudesta ristiriitaisia tutkimustuloksia, mutta asian 
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tarkempi tutkimus voisi antaa viitteitä mahdollisista riippuvuussuhteista 

sekä sisäisen menestyksen tärkeydestä yrittäjänä menestymisessä. 

Neljäntenä jatkotutkimusaiheena haluan nostaa esiin tarpeen tutkia sitä, 

että minkälaiset ihmiset eivät todennäköisesti menestyisi yrittäjinä. Tämä 

tutkimus keskittyy menestyvien yrittäjien tutkimiseen, mutta yhtä tärkeää 

olisi tutkia, onko olemassa ihmistyyppejä, joille yrittäjänä menestyminen 

tulisi olemaan haasteellista jopa mahdotonta. Tämä aihe on myös ajan-

kohtainen maassamme eräiden suurten teollisuusyritysten tarjotessa irti-

sanotuille työntekijöilleen tukipaketteja, mikäli he ryhtyvät yrittäjiksi. Tärke-

ää olisi tutkia ovatko tällaiset tukipaketit irtisanottujen pelastus vai tuleva 

katastrofi. 
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LIITTEET 

LIITE 1. Haastattelukysymykset 

 

1. YRITTÄJÄN PERUSTIEDOT 

1.1. Nimi? 

1.2. Ikä tällä hetkellä? 

1.3. Minkäikäisenä tulit yrittäjäksi? 

1.4. Kuinka monta vuotta olet ollut yrittäjänä? 

1.5. Miten tulit yrittäjäksi (aloitti itse, sukupolvenvaihdos, yrityskauppa)? 

1.6. Perhetiedot ? 

 

2. YRITYKSEN PERUSTIEDOT 

2.1. Yrityksen nimi? 

2.2. Yrityksen ikä? 

2.3. Liikevaihto viimeiset 3 – 5 vuotta? 

2.4. Työntekijämäärä viimeiset 3 – 5 vuotta? 

2.5. Liikevaihto, tulos, työntekijämäärä, tavoite ja sen toteutuminen? 

 

3. YRITTÄJÄKSI RYHTYMINEN 

3.1. Miten päädyit yrittäjäksi? 

3.2. Oletko perustanut yrityksesi itse? Kuinka monta yritystä olet perusta-

nut? 

3.3. Oliko päätös yrittäjäksi ryhtymisestä helppo? Perustele. 

3.4. Kuinka pitkään harkitsit yrittäjäksi ryhtymistä? 

3.5. Mitkä asiat vaikuttivat eniten päätökseesi ryhtyä yrittäjäksi? 

3.6. Oliko sinulla muita vaihtoehtoja kuin yrittäjyys? 

3.7. Painostivatko esimerkiksi vanhemmat sinua? 

3.8. Yrittikö mikään taho jarrutella sinua? Esimerkiksi perhe, vanhemmat, 

ystävät? 

3.9. Mikä oli koulutuksesi kun aloitit yrittäjänä? Oletko kouluttautunut yrittä-

jyyden aikana lisää? 

3.10. Minkälainen on koulutustaustasi vaikutus yrittäjän menestymiseen? 
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3.11. Oletko saanut koulutusta yrittäjyyteen? 

3.12. Mikä on työkokemuksesi ennen yrittäjäksi ryhtymistä? 

 

4. YRITTÄJÄN PERSOONA 

4.1. Miten luonnehtisit omaa persoonaasi ja luonnettasi? 

4.2. Kuinka paljon päätöksiäsi ohjaa yleinen mielipide, muiden ajatukset 

 (1 – 5)? 

4.3. Välitätkö muiden ihmisten mielipiteistä (1 – 5 )? 

4.4. Miten hyvin siedät kritiikkiä (1 – 5 )? 

4.5. Oletko mielestäsi kunnianhimoinen (1 – 5 )?  

Miten se näkyy käytännössä? 

4.6. Oletko omapäinen (1 – 5)? 

4.7. Uskallatko sanoa mielipiteesi aina tarvittaessa (1 – 5)? 

4.8. Oletko sosiaalinen (1 – 5)? Miten se näkyy käytännössä? 

4.9. Onko yrittäjyys muuttanut luonnettasi, sosiaalisuuttasi, kritiikinsietoky-

kyäsi, muiden mielipiteistä välittämistä, mielipiteiden ilmaisukykyä? 

4.10. Kuinka tärkeinä pidät näitä ominaisuuksia yritystoiminnassa menes-

tymisessä? 

4.11. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät ominaisuudet ja luonteenpiirteet, 

joita yrittäjällä olisi oltava? 

 

5. SIDOSRYHMÄT JA VERKOSTOT 

 

5.1. Kuinka tärkeää on luoda hyvät suhteet seuraaviin sidosryhmiin as-

teikolla 1 – 5: 

asiakkaat, työntekijät, tavarantoimittajat, alihankkijat, kilpailijat, rahoittajat, 

poliittinen päätöksenteko, verotus, taloushallinto? 

5.2. Oletko tehnyt paljon työtä suhteiden luomiseen? Millä tavoin? 

5.3. Mikä on tärkein sidosryhmäsi? 

5.4. Mikä on tärkein verkostosi? 

Yrittäjyyden alussa ja nyt. 

 

 



101 
 

6. MENESTYKSEN TAUSTAT 

 

6.1. Kuinka paljon menestymiseesi yrittäjänä sekä yrityksen menestyk-

seen mielestäsi vaikuttaa seuraavat seikat: 

a) Se miten ryhdyit yrittäjäksi? Olisitko itse kyennyt perustamaan yrityksen 

alusta nykypäivänä? 

b) Työntekijät? 

c) Ala, jolla yritys toimii? 

d) Paikkakunta? 

e) Suhteet? 

f) Joku muu, mikä? 

6.2. Paikallisuus. Mitkä ovat mielestäsi Päijät-Hämeessä ja kotipaikkakun-

nallasi yrittämisen hyvät ja huonot puolet? 

 

7. YRITTÄJÄMÄISYYS 

 

7.1. Sitoutuminen. Miten sitoutunut olet yritykseesi ja tavoitteisiisi taloudel-

lisesti? Panttaisitko kotitalosi tai muun yksityisomaisuutesi yrityksen laino-

jen vakuudeksi tarvittaessa? 

7.2. Mikä on viikottainen työaikasi? Pidätkö säännöllisesti lomia? Minkä 

pituisia? 

7.3. Teetko töitä myös viikonloppuisin? 

7.4. Tavoittaako sinut aina puhelimitse? Kuinka paljon ja kuinka usein mie-

tit vapaa-aikanasi työasioita? 

7.5. Teetkö töitä kotonasi? 

7.6. Miten mielestäsi sinun työnkuvasi yrittäjänä eroaa tavallisesta palkka-

työstä? Mitkä ovat suurimmat erot? 

7.7. Oletko koskaan tuntenut työuupumusta? 

 

8. YRITTÄJÄNÄ NYT TÄSSÄ HETKESSÄ 

 

8.1. Oletko koskaan katunut yrittäjäksi ryhtymistä? 
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8.2. Oletko koskaan harkinnut yrityksen lopettamista tai yrittäjyyden lopet-

tamista ja menemistä palkkatyöhön? 

8.3. Onko yrittäjänurasi alussa asioita, jotka nyt tekisit toisin? 

8.4. Oletko tyytyväinen työhösi? Oletko onnellinen työssäsi? Saatko työs-

täsi riittävästi tyydytystä? 

8.5. Onko työsi sopivan haasteellista? 

8.6. Oletko tietoisesti kehittänyt omaa johtajuuttasi? 

8.7. Millainen johtaja olet omasta mielestäsi? 

 

9. YRITTÄJÄNÄ TULEVAISUUDESSA 

 

9.1. Minkälaisena näet tulevaisuutesi yrittäjänä? 

9.2. Kasvumotivaatio. Mikä on henkilökohtainen kasvutavoitteesi? 

9.3. Kasvustrategia. Tavoitteletko mielummin hallittua kasvua vai mahdol-

lisimman nopeaa kasvua? 

9.4. Strateginen suunnittelu. Kuinka moneksi vuodeksi eteenpäin olet teh-

nyt suunnitelmia yritystoiminnastasi? 

 

10. YRITTÄJÄNÄ MENESTYMINEN 

 

10.1. Tunnetko itsesi menestyneeksi? 

10.2. Mitkä ovat sinun itsesi mielestä tärkeimmät menestymisen kriteerit ja 

mittarit? Mitkä ovat mielestäsi yleisesti tärkeimmät menestymisen kriteerit 

ja mittarit? 

10.3. Kuinka hyvin olet mielestäsi tällä hetkellä saavuttanut ne? 

10.4. Arvostatko itseäsi johtajana? Perustele. 

10.5. Mitkä ovat suurimmat vahvuutesi, heikkoutesi ja oppimisen esteesi? 

10.6. Olisitko mielestäsi pystynyt menestymään yhtä hyvin palkkatyössä, 

kuin miten hyvin olet yrittäjänä menestynyt? 

10.7. Oletko saavuttanut sen, mihin olet pyrkinyt? 

10.8. Onko menestyminen muuttanut sinua, arvojasi ja asenteitasi? 

10.9. Mitkä ovat olleet tähänastisen yrittäjänurasi kirkkaimmat tähtihetket? 
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11. ULKOINEN JA SISÄINEN MENESTYMINEN 

 

11.1. Mitä sisäinen menestys on? 

11.2. Mitä sisäinen menestyminen merkitsee sinulle (ulkoiseen menesty-

miseen verrattuna)? 

11.3. Miten mielestäsi voit saavuttaa sisäistä menestystä yrittäjän työssä? 

11.4. Etsitkö sisäistä menestystä tai tunnetko löytäneesi sitä? 

11.5. Mitä tunteita yhdistät sisäiseen menestymiseen? 

11.6. Onko mahdollista saada sekä ulkoista että sisäistä menestystä? 

11.7. Onko käsityksesi ulkoisesta tai sisäisestä menestyksestä muuttunut 

yrittäjän uran aikana? 

11.8. Voiko tai pitääkö mielestäsi ulkoista menestystä näyttää? 

11.9. Kiteytä lopuksi, mitä on yrittäjyys, mitä on olla yrittäjä? 

 

 

 

       
         

 
 

    

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

    

 
 

   

 
 

         

 
 

      

         

         

 
 

    

 
 

       

 
 

      

 
 

      

 
 

       

 
 

    

 
 

    

 
 

     

 
 

     


