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 Yritä edes! - Yrittäjyys yrittäjän näkökulmasta on oma näkemykseni yrittäjyydestä, jota 
peilataan Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn kansallisiin arvo- ja asennetutkimusten 
tuloksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjyyden arvoja ja asenteita, akateemista 
yrittäjyyttä, kasvu-ja pakkoyrittäjyyttä. Tutkimuksessa käsitellään myös yrittäjyyden 
motiiveja ja kannnustimia kansallisten tilastojen kautta ja niistä saatuja tutkimustuloksia 
verrataan tutkijan henkilökohtaiseen yrittäjyyskokemukseen. 
 
Tutkimuksessa käytetään autoetnografista metodia, jonka avulla yrittäjän omaa 20- vuotista 
yrittäjyyskokemusta pystytään käyttämään hyväksi autenttisena tutkimusmateriaalina ja  sen 
avulla yrittäjyystutkimukseen saadaan uutta näkökulmaa perinteisten kvalitatiivisten 
tutkimustulosten ohelle. 
 
 Kansalliset tutkimustulokset osoittavat selkeästi, että yrittäjyys koetaan riskialttiimpana kuin 
palkkatyö, vaikka yrittäminen on byrokratian puolesta helppoa Suomessa. Yrittäjäksi ei 
ryhdytä varallisuuden toivossa, vaan omien unelmien toteuttamisen ja henkilökohtaisen 
vapauden takia. 
 
Tutkimuksessa yritetään löytää syitä  miksi Suomessa on niin vähän yhteiskunnan kaipaamia 
kasvuyrityksiä. Johtuuko se yhteiskuntamme arvoista ja säännöistä vai olemmeko vain 
laiskempia kuin  esimerkiksi yritysintoisemmat kreikkalaiset 
 
 Tutkimuksen tuloksina voidaan todeta, että kasvuyrittäjille ja erityisesti akateemisille 
yrittäjille on kansantaloudellinen tilaus. Nuorten asenteet ovat yritysmyönteisempiä ja hyvillä 
yritysohjelmilla varustetuilla yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on paikkansa 
yhteiskunnan kipeästi tarvitsemien työllistävien kasvuyritysten tuottajina. 
 
 Tutkimuksen johtopäätöksenä yrittäjyyden osalta nousee selkeästi esille yrittäjyyden tärkeä 
kansantaloudellinen merkitys. Yhteiskuntamme suurimpia haasteita tulevaisuudessa tulee 
olemaan yrittäjyyden asenneilmaston muuttaminen positiiviseksi, sillä yrittäjyyttä ja yrittäjiä 
tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan kansantalouden pelastajina. Asenteet muuttuvat hitaasti 
kulttuurisen muutoksen kautta ja ajallisesti puhumme sukupolvista, mutta muutos on aina 
mahdollisuus. 
 
 
 
 
 Asiasanat : Yrittäjyyden arvot ja asenteet,akateeminen yrittäjyys, kasvuyrittäjyys, 
autoetnografia 
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In this thesis,  the author is sharing her personal experiences of entrepreneurship and relating  
them to  the Finnish Business and Policy Forum’s ( EVA)  Surveys’ of Finnish national values of 
and attitudes towards entrepreneurship. The purpose of this thesis is to examine entrepre-
neurial values and attitudes, academic entrepreneurship, start-up entrepreneurship and 
forced entrepreneurship. In this study entrepreneurial motives and incentives are investigated 
through national studies and statistics and the received data is related to the author´s per-
sonal entrepreneurial experiences.  
 
The autoethnographic method has been used in this research to reflect authentically the au-
thor’s 20 years experience of entrepreneurship. And the choice of autoethnographic metod  
gives readers a new perspective in the entrepreneurial studies where qualitative research 
methods are generally used. 
 
 National studies show clearly that starting your own business is a risky choice compared to 
secure employee status even though there is fairly little bureaucracy related to everyday 
business. It is not the possible wealth, but rather the possibility of chasing ones own dreams 
and the sense of freedom that are attracting younger generations to entrepreneurship. 
 
 The aim of this study is to find out why Finland has so few needed start-up businesses. Is our 
society to blame for its values and attitudes or are Finns just less motivated in commercial 
activities than more entrepreneurial-minded Greeks? 
 
 The outcome of this thesis points out that societies need start-up entrepreneurs and academ-
ic entrepreneurs to increase the economy. Young people are more open- minded towards en-
trepreneurship and their entrepreneurial minded attitudes should be met with adequate study 
programs in our educational system in order to create energetic start-up businesses 
 
 The study concludes that entrepreneurship is an important part of the driving force in our 
economy. In the future our societies will face challenges in creating a positive entrepreneuri-
al climate. Entrepreneurial minded persons are seriously needed in saving our economies in 
crises. Changes in attitudes and values take generations, but change is always a possibility. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 Key words:  Entrepreneurial values and attitudes, academic entrepreneurship, start-up en-

trepreneurship, autoethnography
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1 Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Yrittäjyys, yrittäjyyden arvostus ja yleiset arvot ja asenteet yrittäjyyttä kohtaan Suomessa on 

opinnäytetyöni tutkimuksen kohde. Yrittäjyyteen kohdistetut mielikuvat ovat usein varsin 

asenteellisia ja opinnäytetyössäni haluan ymmärtää, mistä asenteet ja arvot yrittäjyyttä 

kohtaan tulevat. Yrittäjyyttä ei nähdä perinteisesti ammattina muiden joukossa vaan se 

mielletään erillisenä työsuhteena. Yrittäjyyten liitettävät mielikuvat vaihtelevat 

ympäripyöreitä työpäiviä tekevistä puurtajista opportunistisiin keplottelijoihin yrittäjyyden 

arvo-ja asennetutkimusten tulosten valossa. (Huuskonen 1992, Aaltonen, Junkkari 2000, Kyrö 

1997.) 

 

 Opinnäytetyöni tutkimus tarkastelee yrittäjyyden asenteita yksityisen yrittäjän näkökulmasta 

ja peilaa niitä kansallisiin yrittäjyyden arvo-ja asennetutkimuksiin. Tutkimukseni 

henkilökohtaisen otteen kautta hyväksikäyttäen omaa laajaa henkilökohtaista 

yrittäjyyskokemustani tarkastelen  yrittäjyyteen liittyviä arvoja ja asenteita ja käytän 

autoetnografista metodia vertaillessani yrittäjyyden eri muotoja, joista minulla on 

henkilökohtaista kokemusta yrittäjänä: akateemista yrittäjyyttä, itsensä työllistämistä, 

kasvuyrittäjyyttä ja pakkoyrittäjyyttä. Käsittelen myös yrittäjyysidentiteettiä ja sitä, kuinka 

yrittäjät kokevat  valtion roolin. 

 

Historialliseti katsottuna Suomi ei ole ollut koskaan lukumääräisesti monipuolinen 

yrittäjäyhteiskunta. Koirasen mukaan maanviljelijät ja maatalouden parista elantonsa 

saaneet henkilöt ovat edustaneet historiallisesti suurinta yrittäjien ammattikuntaa Suomessa. 

Metsä-ja paperiteollisuudessa on Suomessa perinteisesti toiminut monia suuryrityksiä, joiden 

työllistävä vaikutus on ollut erittäin tärkeä Suomessa kautta aikojen. Teknologiateollisuuden 

kasvun myötä Suomeen on saatu paljon uusia yrittäjiä ja sen uusimman ilmentymän, 

peliteollisuuden, jota mm. Tekes on rahoittanut Verso-Vertical Software Solution –

projekteillaan miljooninen edestä, toivotaan työllistävän tulevaisuudessa uusia sukupolvia. 

(Koiranen 1993, Tekes 2009.) 

 

Olen toiminut yrittäjänä 20 vuotta ja saanut seurata aitiopaikalta yrittäjyysasenteiden 

muuttumista näiden vuosien aikana. Aloittaessani yrittäjänä 1990-luvun alussa Suomi oli 

historiansa suurimman laman kourissa ja  yrittäjyyden arvostus oli pohjamudissa. 1990-luvun 

puolivälissä Suomen talous alkoi nousta laman kourista ja yrittäjien määrä nousi tilastollisesti. 

Yrittäjyyttä markkinoitiin mahdollisuutena itsensä työllistämiseen ja yrittäjyyteen 

kannustettiin niin poliitikkojen kuin taloustieteilijöiden toimesta. 
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 Suomen Yrittäjien, Finnveran ja Työ-ja elinkeinoministeriön kaksi kertaa vuodessa 

julkaistavan yritysbarometrin syksyn 2012 tuloksissa mainittiin suomalaisten yritysasenteiden 

muuttumisesta entistä myönteisempään suuntaan.  GEM:in tilastojen mukaan suomalaisten 

yrittäjyysaktiivisuus on silti hyvin alhainen huolimatta asenteiden muuttumisesta 

positiivisempaan suuntaan, sillä yrittäjyyden ongelmat Suomessa eivät ole asenteissa vaan 

yhteiskunnan rakenteissa. (GEM  2011.) 

 

Yrittäjyyttä ja yritysasenteita tutkittaessa on luotava kuva Suomen valtion harjoittamasta 

yritys-ja talouspolitiikasta, sillä poliittisilla päätöksillä on suuri merkitys yrittäjyysasenteiden 

muotoutumiseen. Valtion suhdanneodotukset ja kansainvälisellä tasolla rahoitusmarkkinoiden 

tilanne vaikuttavat yrittäjyysilmapiiriin. Käytän tutkimusaineistona  työ-ja 

elinkeinoministeriön katsauksia yrittäjyyteen saadakseni selville yhteiskunnan muuttujia ja 

niiden vaikutusta yrittäjyysasenteisiin. (TEM 2012.) 

 

Kuka on yrittäjä? Kuinka yrittäjät mieltävät itsensä ja millaisena ympäristö kokee yrittäjät? 

Yritän valottaa yrittäjän omakuvaa opinnäytetyöni kautta kansallisten arvo-ja 

asennetutkimusten valossa. Yrittäjät eivät usein miellä itseään kansantaloudellisina toimijina 

vaan itsensä ja perheensä työllistäjinä. Perheen ulkopuolisten työntekijöiden palkkaaminen 

yritykseen koetaan monissa yrityksissä käänteentekeväksi askeleeksi yrittäjän uralla. 

Lakisääteiset velvoitteet ja moraalinen vastuu ulkopuolisen työntekijän elannosta rajoittavat 

monien pienyrittäjien yrittäjyyttä. 

 

Yrittäjäksi vai palkkatyöntekijäksi? – on kysymys, jonka parissa monet yrittäjät painivat 

varsinkin yrittäjyystaipaleen alkuvaiheissa. Jokainen yrittäjyyttä edes harkinnut on joutunut 

vertailemaan yrittäjyyden ja palkkatyön eroja. Yrittäjyyden riskit koetaan usein liian suuriksi 

monien turvallisesta palkkatyöstä nauttiven parissa. Yrittäjyyden tarjoama vapaus itsensä 

toteuttamiseen ja oman itsensä herrana toimimiseen koetaan usein liian riskipitoisena 

uravaihtoehtona. 

 

Käyn opinnäytetyössäni läpi akateemisen yrittäjyyden eri muotoja. Kannustaako akateemisuus 

yrittäjyyteen vai käykö juuri päinvastoin kun akateemisen koulutuksen myötä yrittäjyysriskit 

tiedostetaan helpommin? Yrittäjyyden arvoittaminen akateemisissä piireissä on perinteisesti 

ollut vähäistä, mutta kiinnostus akateemiseen yrittämiseen on lisääntynyt talouden 

laskukauden myötä. Yritän myös analysoida Laurean Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen- 

koulutusohjelmaan osallistumisen vaikutusta yrittäjyysinnokkuuteen. Omakohtaisesti käyn läpi 

koulutusohjelman antia minulle, yrittäjänä jo pitkään toimineelle oppilaalle. 

 

Kasvuyrittäjyydestä puhutaan paljon niiin taloustieteilijöiden kuin populististen politikkojen 

suulla. Kuka on kasvuyrittäjä ja miten yrityksen kasvu määritellään?  Mediaa kiinnostaa nuoret 
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it-alalla toimivat yrittäjät, joiden yritysten kasvuakäyriä seurataan ja tulkitaan vain 

kansainvälisten markkinoiden valloitusten kautta. Kenties kasvuyritysten työllistävää 

vaikutusta pitäisi arvostaa enemmän kuin mediaseksikkäitten it-applikaatioiden parissa 

toimivien yrittäjien tekemisiä, sillä yrityksen kasvun kautta luotava varallisuus sijoitettuna 

uusien työntekijöiden palkkaukseen luo uutta kasvua niin kansantaloudellisesti kuin 

yrityskohtaisesti. 

 

Pakkoyrittäjyydestä on alettu puhumaan Suomessa vasta viimeisten vuosien aikana suurten 

yritysten lomautusten yhteydessä. Yritysten entisille työntekijöille on ehdotettu entisen 

työllistäjän toimesta mahdollisuus työllistyä omaa ammattitaitoa myymällä . Yrittäjyysriskien 

kantaminen ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen on osoittautunut liian monimutkaiseksi 

monille entisille työntekijöile. Kuitenkin on aloja kuten sosiaali-ja terveyssektori, jonka 

työllistämisnäkymät yksityissektorille ovat alan ammattilaisille erittäin hyvät. 

 

Yrittäjyyden kannustimiksi mielletään perinteisesti raha ja henkilökohtainen vaurastuminen. 

Arvo-ja asennetutkimusten tulokset osoittavat kuitenkin yrittäjän henkilökohtaisen vapauden 

ja mahdollisuuden itsensä toteuttamiseen kiinnostavan eniten yrittäjyydessä. 

Tulospainotteinen työilmapiiri jatkuvan tuottavuuden vaatimuksineen saa monet työntekijät 

haaveilemaan yrittäjän urasta, mutta kansallisten arvo-ja asennetutkimustulosten valossa 

työntekijöiltä puuttuu usein yrittäjyyden vaatima riskinsietokyky. 

 

Onko yrittäjyyskoulutuksen lisääminen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 

koulutusohjelmiin vastaus yrittäjyysinnokkuuden leviämiseen ja johtaisiko se yritysten 

perustamisbuumiin nuorten keskuudessa? Yrittäjyyden koulutuksen yhdistämisen eri alojen 

akateemiseen koulutukseen kuten Aalto Yliopistossa tehdään tulee varmasti olemaan yksi 

tulevaisuuden keinoista markkinoida yrittäjyyttä mahdollisena uravaihtoehtona nuorille.  

Kansantaloudellisesti yrittäjyyskoulutuksen lisääminen ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 

koulutusohjelmiin voidaan nähdä yhtenä väylänä tulevaisuudessa akateemista työttömyyttä 

vähennettäessä. 

 

Pohjoismainen hyvinvointivaltion malli on taannut yhteiskunnallemme vakaan 

yhteiskuntarauhan ja tasaisen talouskasvun. Hyvinvointivaltion hyvistä aikomuksista 

huolimatta se on rajoituksillaan ja säädöksillään luonut yhteiskunnan, jossa 

yksityisyritteliäisyys koetaan varsin säännellyksi. Hyvinvointivaltiota kutsutaan sen säädöksistä 

ja rajoituksista johtuen joskus myös holhousyhteiskunnaksi. Kansallisten arvo-ja 

asennetutkimusten kautta on tutkittu suomalaisten suhtautumista holhousyhteiskuntaan ja 

yrittäjyyteen. 
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1.2 Tutkimuksen rajaus ja tavoite 

 

EVA on tutkinut suomalaisten yrittäjyysasenteita laajoilla arvo- ja asennetutkimuksillaan ja 

aion käyttää heidän tutkimustensa tuloksia vertaillessani niitä Flash Eurobarometer Survey of 

Entrepreneurship – tutkimusten tuloksiin. Tulen myös käyttämään Suomen – ja Helsingin 

yrittäjien kaksi kertaa vuodessa tehtävien yritysbarometrien tuloksia selvittäessäni 

yrittäjyyden ja yritysasenteiden nykytilaa. (Suomen Yrittäjät 2012.) 

 

EVAn arvo-ja asennetutkimukset ovat julkisia tutkimuksia, joiden aineistot ja 

tutkimustulokset ovat kaikkien ulottuvilla www.eva.fi/arvopankki. Kyselytutkimuksia on tehty 

vuodesta 1984 asti ja tutkimusten kohdejoukkona on koko maan 18-70- vuotias väestö. 

Kansallisten arvo-ja asennetutkimusten vastaajamäärä on 2000,  ja  virhemarginaali on 3 

prosenttiyksikköä. Yhteiskuntatutkimus Oy on toteuttanut EVAn kyselytutkimukset. 

 

Suomen yrittäjien jäsenilleen tekemät säännölliset haastattelututkimukset kartoittavat 

selkeästi yrittäjien näkemyksiä suhdanneodotuksista, yrittäjyysilmapiiristä ja 

rahoitustilanteesta. ( Suomen Yrittäjien Yritysbarometri 2012.) Vertailen opinnäytetyössäni 

Suomen yrittäjien ja  EVAn arvopankin kokoamia kyselytutkimusten tuloksia, joiden otanta on 

laajempi, kattaen myös palkansaajat ja eläkeläiset. (EVA 2010.) 

 

Kehittämistehtävänä tutkimukselleni on tutkia kuinka yrittäjyyteen liitettävät arvot-ja 

asenteet vaikuttavat yrittäjyysidentiteettiin. Yhteiskunnan puolesta yrittäjyyttä kannustetaan  

teoreettisesti, mutta käytännön tasolla yrittäjyyteen suhtautuminen on usein varsin kielteistä 

kansallisten tutkimusten valossa. Yrittäjyyteen olennaisesti kuuluvaan riskinottokykyyn 

suhtaudutaan kielteisesti niin palkansaajien kuin eläkeläisten toimesta EVAn arvo-ja 

asennetutkimusten valossa. (EVAn  arvopankki 2010.) 

 

Yrittäjyyttä on tutkittu perinteisesti kvalitatiivisillä kysely-ja haastattelututkimuksilla.  

Autoetnografista metodia ei ole käytetty laajemmalti taloustieteiden tutkimuksissa. Sini 

Ihalainen-Alanko on käyttänyt autoetnografista metodia tutkiessaan tytäryhtiöiden 

strategiakonflikteja emoyhtiön ja konsernin välillä  Jyväskylän Yliopistolle tehdyssä 

tutkimuksessaan. Tutkimuksessaan hän käyttää omia henkilökohtaisia kokemuksiaan 

tytäryhtiön johtajana tuoden uuden aspektin yritysten perinteisiin strategiatutkimuksiin. 

(Ihalainen-Alanko 2005.) 

 

Kansainvälisissä tutkimuksissa autoetnografista tutkimusta on  käytetty taloustieteen alalla 

lähinnä erilaisten tuotteiden käyttökokemuksia tutkittaessa. International Journal of 

Consumer Studies on julkaissut monia taloustieteiden alan tutkimuksia,  joissa 

http://www.eva.fi/arvopankki
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tutkimusmetodina on käytetty autoetnografista metodia. Nicholas J.Gouldin : Fair Trade and  

the consumer interest, on hyvä esimerkki kuluttajien käyttökokemusaineiston käsittelystä 

autoetnografisen metodin kautta. ( Gould 2003.) 

 

 

2  Autoetnografinen tutkimusmetodi 

 

 

Menetelmällisesti tutkimukseni perustuu autoetnografiseen metodiin. Autoetnografia on 

etnografian alalaji, joka tarkastelee kulttuuria tutkijan omakohtaisesta positiosta käsin 

(Moisander&Valtonen 2006: 63-67). Omaelämänkerrallinen näkökulma, jossa henkilökohtainen 

kokemus liittyy sosiaalisen ja kulttuuriseen perspektiiviin tarjoaa oivan näkökulman 

yrittäjyyden tarkasteluun. Laadullisen tutkimuksen mukaisesti tutkijan henkilökohtaiset 

kokemukset, tunteet ja ääni kuuluvat selvästi autoetnografisessa tutkimuksessa.  

 

Tarkastelen yrittäjyyttä autoetnografisen tutkimuksen kautta kyseenalaistaen oman 

kokemukseni ja ajatteluni subjektiivisuuden verraten sitä kansallisiin yrittäjyysasenteisiin. 

Jaan henkilökohtaista kokemustani muiden kertomusten kanssa. Kertomukseni ei ole 

yhtenäistä juonellisesti eikä kronologisesti, vaan jälkistrukturaalista monien näkökulmien ja 

äänien tuotosta,  kuten elämä yleensä on. (Moisander & Valtonen 2006.) 

 

Autoetnografia on etnografinen ja autoetnografinen yhtä aikaa. Tutkimusmetodin 

etnografinen luonne tulee hyvin esille autoetnografisessa tutkimuksessa, sillä 

autoetnografinen metodi tutkii erityisesti kulttuurisia yhteyksiä tutkijan itsensä ja 

yhteiskunnan välillä. Etnografinen aspekti erottaa autoetnografian muista kerronnallista 

tutkimusmetodeista kuten autobiografiasta, tutkimuspäiväkirjan pidosta tai muistelmista. 

(Ellis 2004.) 

 

Antropologi Heider (1979) käytti ensimmäisenä termiä autoetnografia tarkoittaen sillä 

tutkijaa itseään eikä etnografia.  Tutkijan mukanaolo tutkimukseen osallisena, mutta 

ulkopuolisena tarkkailijana on varsin haasteellista. Autoetnografiaa pidetään myös 

autobiografian sosiologisena muotona. (van Wyk 2012.) 

 

Reed-Danahay (1997)  esittää autoetnografian termille kolme seuraavaa luokittelua :  

 

 

- Alkuasukkaitten antropologiaa, tarkoittaen ryhmien sisäistä tutkimusta ulkopuolisen tutkijan 

tutkimustuloksen sijaan. 

 

- Etninen autobiografia, etnisen minoriteetin itsensä tuottamana. 
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- Autobiografista etnografiaa, jossa antropologit sisällyttävät henkilökohtaisia kokemuksiaan 

etnografiseen  tutkimukseen. 

 

 Changin mukaan  autoetnografinen metodi pitäisi olla tasopainossa kolmen käsitteen välillä : 

metodologinen orientaatio täytyisi olla etnografinen, esittävältä orientaatiolta kulttuurinen ja 

autobiografinen  sisällön puolesta. (Chang  2001.) 

 

Marechalin mukaan autoetnografisessa metodissa on kyse itsetutkistelusta ja reflektiivisestä 

tutkimuksesta etnografisen kenttätutkimuksen viitekehyksessä. (Marechal  2010).  Omien 

kokemusten tuominen muiden tarkasteltavaksi ja arvioitavaksi liittyy autoetnografisen 

metodin subjektiivisuuteen. Ellis:in  mukaan omien kokemusten, ajatusten ja havainnoinnin 

kautta pystytään ymmärtämään yhteiskunnallisia kokemuksia ja tutkimaan niitä eri 

näkökulmista lähtien kuin perinteisten haastatteluiden ja kyselytutkimusten avulla. (Ellis 

2004). 

 

Ellis ja Bochner kuvaavat tutkijan mukanaoloa tutkimuksessa osallisena, mutta kuitenkin 

ulkopuolisena. Tutkijan asema on haasteellinen modernin ja postmodernin tieteenteorian 

välillä. (Ellis & Bochner  2003.) Tutkijalla ei ole tarvetta assimiloitua tutkimuskohteeseen, 

koska hän on osa sitä. Narratiivi on aina tulkittu versio tapahtuneesta, subjektiivinen, ei 

koskaan täysin yhtenäinen kenenkään toisen todellisuuden kanssa. 

 

Autoetnografia on metodina täydellinen vastakohta teoriaperusteiselle hypoteeseihin 

perustuville menetelmille, jotka perustuvat positivistiselle epistemologialle. Ellingson ja Ellis 

näkevät autoetnografian sosiaalisena konstruktiivisena projektina, jossa ei tehdä selvää eroa 

tutkijan ja tutkittavan, objektiivisuuden ja subjektiivisuuden,  itsen ja muiden välillä             

( Ellingson & Ellis  2004. ) 

 

 Ellisin ( 2004)  mukaan autoetnografit haastavat tieteellisillä metodeilla saadut tulokset, 

joissa tutkija on erillään tutkimuskohteista. Tutkittaessa jotakin kokonaisvaltaista ilmiötä 

kuten yrittäjyyttää, jossa yrittäjän henkilökohtainen kokemus on pääosassa 

tutkimusmateriaalia kerättäessä voidaan autoetnografinen metodi nähdä oikeutettuna ja 

autenttisena metodina tutkimukselle. 

 

Kriitikot ovat arvostelleet autoetnografista  metodia liian subjektiiviseksi ja luotettavien 

tutkimustulosten osalta vaikeaksi luokiteltavaksi. Perinteisen hypoteeseihin perustuviin 

metodeihin liittyy myös omat heikkoutensa kuten muuttujien tarkoitushakuinen valikoiminen 

ja haluttujen tulosten  manipulointi kuten esim. surullisen kuuluisassa ajankohtaisessa 

Wilkinsonin ja Pickettin : Tasa-arvo ja hyvinvointi. (2012).  Saundersin : Beware False 
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Prophets  todistaa, että Wilsonin ja Picketin kahdestakymmenestä tilastollisesta väitteestä 14 

oli pätemättömiä. 

 

 

2  Yrittäjyyden historiaa 

 

 

Aloittaessani yrittäjänä 1990-luvun alussa  Suomi oli syvällä lamassa. Yrityslainojen korot 

olivat korkeimmillaan 16  % ja aloittaville yrittäjille ei ollut tarjolla TE-ja ELY-keskusten 

kautta nykyisenlaisia starttirahoja ja muita valtion tarjoamia rahoitusvaihtoehtoja.  

Tilastojen mukaan yrittäjien määrä vuonna 1993 oli 180.000 henkilöä ja heidän osuutensa 

työllisistä oli 9 % (Tilastokeskus 2000. ) Ihmettelen todella näin jälkikäteen mikä sai minut 

ryhtymään yrittäjäksi synkimmän laman aikana. 

 

Aloittava yrityksemme oli silloisen Postipankin asiakas ja aloitimme loogisesti lainakierroksen 

Postipankin tutusta konttorista. Pönäkkä pankkivirkailija tiskin takana ei innostunut 

laskelmistamme ja ilmoitti tylysti ettei pankki lähde rahoittamaan yritystämme, koska sen 

liiketoimintaan sisältyy liikaa riskejä. Olimme viemässä suomalaisia vientiyrityksiä Kiinaan 

osallistumaan alan messuille, joilla he pystyisivät esittelemään tuotteitaan ja osaamistaan 

sekä solmimaan kauppasuhteita. Se,  että olimme saaneet Suomen ulkomaankaupan 

vientitukea tietyn summan per messuille osallistuva yritys, ei riittänyt avaamaan pankin 

lainahanoja yrityksellemme myönteiseksi. 

 

 Konttisen mukaan,  pankit  rahoittivat valuuttalainoillaan monia yrityksiä, joilla ei ollut 

realistisia mahdollisuuksia koskaan maksaa lainojaan takaisin. Valuuttalainoja myönnettiin 

Suomessa jopa teollisuushallien rakentamiseen yrittäjille, joilla ei ollut teollisuustuotantoa. 

Valuuttalainoilla toivottiin kasvattavan suomalaisten yritysten vientiponnisteluja, mutta 

lainoja annettiin usein yrityksille, joilla ei ollut koskaan ollut vientitoimintaa ja joiden 

toimiala oli täysin kotimarkkinoille suuntautunut. (Konttinen 2008.) 

 

 Tilastokeskuksen mukaan Suomessa yritysten valuuttaluotot kolminkertaistuivat yli 155 

miljardiin markkaan vuodesta 1987 vuoteen 1990. Vuonna 1989 pörssikurssit olivat huipuissaan 

ja vuonna 1992 IMF:n tarkastusraportissa mainittiin erikseen Suomen jättimäinen ulkomaan 

velka.  Suomi oli vaarassa joutua IMF.n holhoukseen. Presidentti Mauno Koivisto ilmoitti 

poliitisen vallan sanelevan ehdot talouspoliittisille päätöksenteolle ja kyseisen päätöksen 

seurauksena 60 000 yritystä meni konkurssiin 1990-luvun alkupuolella ja yli viisisataatuhatta 

ihmistä joutui työttömiksi. 
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Konttisen mukaan se,  että Suomessa haluttiin pelastaa pankit yrittäjien sijaan oli senaikaisen 

poliittisen vallan päätös. Konkurssikypsien pankkien pelastaminen valtion eli veronmaksajien 

toimesta ottamalla lainaa korkealla korolla ja lainaamalla se edelleen pankeille korottomasti 

pelasti pankkisektorin, mutta aiheutti inhimillisen draaman ja  20 vuotta kestäneen 

velkavankeuden turhan monille yrittäjille. (Konttinen 2008.) 

 

 Kianderin mukaan 1990-luvun alun lama on tilastollisesti analysoitaessa osoittautunut Suomen 

lähihistorian suurimmaksi taloudelliseksi laskukaudeksi. 1990-luvun alun talouden lama ja sitä 

seurannut konkurssiaalto Suomessa johtui pääasiassa huonosti hoidetusta poliitisen sektorin 

taloudellisista päätöksistä. Yrittäjät joutuivat poliittisesti väärinhoidetun rahapolitikan 

maksumiehiksi valuuttalainojen kautta. (Kiander 2001.) 

 

Käytyämme läpi koko Helsingin pankkisektorin huomasimme ettemme tule saamaan 

tarvittavaa alkupääomaa,  jolla voisimme rahoittaa yrityksemme ensimmäisen ostotoiminnan, 

käännyimme sukulaisten puoleen Yhdysvalloissa ja saimme puuttuvan alkupääoman yhden 

pankkipäivän aikana kokoon.  Kokosimme messuosallistujat ja koordinoimme messuosastot 

Kiinassa. Messut sujuivat kaupallisesti erittäin hyvin ja osallistujayrityksen saivat tärkeitä 

kontakteja sekä alkavaa vientitoimintaa Kiinaan. 

 

Opimme aloittavina yrittäjinä käytännön opetuksen kautta sen, että yrityksen rahoituksen 

puute voi kaataa palavimmankin yritysinnon ja lannistaa motivoituneemmankin yrittäjän. 

Riskirahoituksen vähäisyys Suomessa on ongelmallista niin aloittaville kuin kasvuhaluisille 

yrittäjille. Lamavuosina moni meistä aloittavista yrityksistä ei selvinnyt hengissä 

kuolemanlaaksosta, vaan joutui lopettamaan yritystoiminnan rahoituksen puutteen takia. 

 

 Tilastokeskuksen YTR-tilastojen mukaan yritysten määrä väheni 1990- lamavuosina, mutta 

1995 lähtien yritysten määrä on lähtenyt kasvamaan 3,5 % vuosittain. Yritysten määrä kasvoi 

voimakkaasti vuosien 1995-1998 talouskasvun ja suurten yritysten sekä valtion 

palvelutoimintojen yhteyttämisen ja ulkoistamisen kautta. Uusia yrityksiä perustettiin 

teollisuuden alihankkijasektorilla sekä kuntien palvelutuotannon yhtiöittämisen sekä 

ostopalveluiden ulkoistamisen kautta (PRH-tilastot 2000.)  1990 –luvun lopussa suhdanteet 

muuttuivat ja noususuhdanne tarjosi monille yrittäjille mahdollisuuden palata palkkatyöhön 

ja jättää yrittäjyyden taakseen. 

 

1990-luvun alussa meitä pienyrittäjiä pidettiin välttämättömänä pahana yhteiskunnan 

näkökulmasta. Yrittäjiin asennoiduttiin lähes kuin lainsuojattomiin. Yritykset miellettiin  

valtion puolesta isoina vientiyrityksinä, mielellään paperi-tai metsäteollisuuden alalta. 

Pienyrittäjyyttä pidettiin puuhasteluna ja se ilmeni palveluntarjoajien osalta usein 

ylihinnoitteluna. 
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 Tiedustellessani kuljetusliikkeeltä tuontikuljetusten hintoja sain usein reilusti ylihinnoitellut 

rahtihinnat, kun ilmoitin että tarve on vain yksi merikontti eikä paperiteollisuuden 

tarvitsemat säännölliset kuukausimäärät. Pientä toimijaa pidettiin kuljetusliikkeiden puolesta 

merkityksettömänä asiakkaana, joten tuote pystyttiin ylihinnoittelemaan, koska 

monopolisoiduilla markkinoilla ei ollut kilpailevia yrittäjiä, jotka olisivat voineet tarjota 

kilpailukykyisiä hintoja. 

 

Yrittäjyys ja yrittäjyyden lisääminen on talous-ja elinkeinopolitiikan keskeisimpiä teemoja 

Suomessa. Sosiaalidemokraattinen puolue on luvannut jopa uusimmassa hallitusohjelmassaan 

100.000 työpaikan luomisen ja erityisesti kasvuyritysten tukemisen. ( SDP:n -puolueohjelma  

2011.)  Yritystoimintaa kannustetaan Suomessa julkisten rahoitus-ja neuvontajärjestelmien 

kautta. Yritysten kasvu ja hallinnollisen taakan vähentäminen osana poliittista ohjelmaa oli 

TEM:in Yrittäminen ja työelämä-seminaarin teemana vuonna 2008.  Byrokratian 

vähentämisellä tarkoitetaan käytännössä hallinnollisten velvoitteiden keventämistä, jonka 

toivotaan tuottavan hyötyjä yrittäjän verotukseen, kirjanpitolainsäädäntöön ja 

työnantajavelvoitteisiin uusien EU säädösten mukaisesti. (Vanhanen 2008.) 

 

 Suomessa on perinteisesti korostettu suurten yritysten merkitystä kansantaloudelle. Suuret 

yritykset ovat olleet kautta aikojen haluttuja työnantajia ja niiden rooli kansantaloudellisesti 

on ollut erittäin tärkeä. Suomen kansainvälisesti tunnetuimmat yritykset ovat paperi-ja 

metalliteollisuuden suuria  työllistäjiä. Hyytisen ja Rouvisen mukaan pienten- ja keskisuurten 

yritysten toimintaa ei ole perinteisesti Suomessa tuettu valtiovallan toimesta, sillä niitä ei ole 

nähty merkittävinä sosiaalisina tekijöinä vähäisen työllistävän roolinsa vuoksi (Hyytinen & 

Rouvinen 2005.) 

 

Koulutusjärjestelmämme Suomessa on todistetusti yksi maailman parhaita PISA-tutkimusten  

tulosten valossa. Kansainvälisten kilpailukykymittareiden kärjessä Suomi koreilee vuodesta 

toiseen. Innovaatiota ja tutkimusta tuetaan laajasti yhteiskunnan taholta. Kuitenkin 

Suomalaisen Työn Liiton ja Suomen Yrittäjien teetättämän kyselyn Yrittäjyysilmapuntari 2011 

tuloksista ilmenee, että yrittäjyys on  Suomessa vain eurooppalaista keskitasoa suurista 

panostuksista huolimatta. (STL,  Suomen Yrittäjät 2011.) 

 

Laadukas koulutus ja  tutkimus sekä innovaatio yhdessä vaikuttavat merkittävästi Suomen 

kansainväliseen kilpailukykyyn. Suomen kilpailukyky on heikentynyt voimakkaasti pitkän 

talouskasvun pysähtymiseen vuoden 2008 taantumaan. Tutkimus ja Innovaationeuvoston 

linjaraportin (2011-2015) mukaan vähäinen kansainvälisyys on innovaatiojärjestelmämme 

erityisiä heikkouksia. Investoimalla koulutukseen ja innovoivaan tutkimukseen Suomeen pitäisi 

pääsääntöisesti syntyä työllistäviä kasvuyrityksiä ja uusia innovaatioita. (KTI 2011.)  
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Oma-aloitteisuus on yrittäjyyden paras tunnusmerkki, eikä sitä opita minkään 

koulutusjärjestelmän kautta vaan omien henkilökohtaisten kokemusten kautta. Jos olisimme 

jääneet odottelemaan rahoitusta jonkin pankkisektorin toimijan tai valtion vientilainoittajan 

kautta olisimme tuskin pystyneet aloittamaan omaa yritystoimintaamme. Innovointia tuetaan 

valtion taholta, mutta kehitettyjen tuotteiden markkinointiin ja kaupallistumiseen tarvittavaa 

oma-aloitteisuutta ei pystytä oppimaan millään yrittäjyyskurssilla. 

 

Talouden uudistumisen,  rakennemuutoksen ja  työllistämisen osalta pienten yritysten 

merkitystä Suomessa on alettu ymmärtää vasta viime aikoina. Keski-euroopan yritysrakenne 

on taas perinteisesti rakentunut pienten-ja keskisuurten yritysten varaan ja ne on nähty 

kansantaloudellisesti merkittävinä sosiaalisina tekijöinä ja alueellisina työllistäjinä. (Flash 

European Barometer 2009. )  

 

 Uusien teknologioiden kehityksen myötä yrityssektorille on tullut uusia pienyrityksiä, jotka 

kilpailevat ja työllistävät globalisoituvassa maailmassa menestyksekkäämmin kuin perinteiset 

vanhaan teknologiaan perustuvat yritykset. Fried & Heinemeirin mukaan pienet yritykset ovat 

ketterämpiä reagoimaan  uusien teknologioiden tuomiin mahdollisuuksiin ja pystyvät 

ulkoistamalla toimintoja saamaan suuria kustannusetuja. Pienet yritykset ovat myös 

avoimempia yrityskulttuuriltaan verkostoitumaan ja saamaan sen kautta kilpailuetuja suuriin 

yrityskonserneihin verrattuna. ( Fried & Heinemeir 2010.) 

 

Ehdotin yhteistyötä pienelle maahantuontiyritykselle, jotta voisimme yhdessä tarjota 

laajemman tuotevalikoiman ja pääsisimme tuotteillamme helpommin keskusliikkeitten 

valikoimiin. Olimme periaatteessa kilpailijoita kyseisen yrityksen kanssa,  mutta ymmärsimme 

kumpikin,  että yksittäisenä toimijana olimme liian pieniä yksikköjä. Päätimme yhdistää 

voimamme ja teimme toimintasuunnitelman, jonka mukaan esittelimme tuotteemme saman 

tuoteperheen osana ja pääsimme haluttuun tulokseen. Onnistuimme myymään tuotteitamme 

keskusliikkeille, koska olimme valmiit omaksumaan uuden toimintakulttuurin. Joustavuus 

päätöksenteossa mahdollisti nopean strategian muutoksen yrityksissämme ja onnistuimme 

siinä missä suurilta yrityksiltä pelkkä tuotevalikoiman laajennus vie johdon hierarkkisuuden 

takia paljon ylimääräistä aikaa. 

 

Kanninen ja Hyrsky toteavat, että markkinoiden laajentuminen globalisaation kautta on 

avannut pienille erikoistuneille yrityksille uusia toimintamahdollisuuksia.  Kansallisten tulli- ja 

lisenssimaksujen  poistuminen Euroopan Unionin  myötä sekä monopolien purku,  on 

vapauttanut markkinoita ja mahdollistanut markkinoilletulon myös pienemmille yrityksille. 

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen on myös mahdollistanut pienempien toimijoiden 

esiinmarssin monille ennen monopolisoiduille sektoreille (  Kanninen (2006), Hyrsky (2006). ) 
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Olen osallistunut julkisiin hankintoihin muutaman yrityksen kautta ja olen huomannut, että 

julkisten hankkeiden kilpailuttaminen on varsin monitahoinen prosessi pienten yritysten 

kannalta. Lain mukaan kaikki kilpailutukseen osallistujat ovat samanarvoisia, mutta käytäntö 

on varsin toinen. Pienille yrityksille annetaan käytännössä mahdollisuudet kilpailutukseen 

samanarvoisena toimijana, mutta kilpailutuksen ehdot suosivat usein suuria toimijoita, jotka 

pystyvät järjestämään kaikki kilpailutuksen osa-alueet kustannustarkemmin kuin pienet 

toimijat, jotka joutuvat usein ostamaan joitakin kilpailutuksen osa-alueita alihankkijoilta. 

 

 

 

 

3  Yrittäjyysidentiteetti ja yrittäjän henkilökuva 

 

 

Yrittäjyysidentiteetin löytäminen itsestään kehittyy rituaalinomaisesti vaihe vaiheelta Häggin 

(2012) mukaan. Hägg  myös painottaa, että yrittäjyys on enemmänkin inhimillisen 

käyttäytymisen muoto kuin ensisijaiseen  taloudelliseen toimintaan tähtäävä toiminto. (Hägg 

2012.)  

 

Oma yrittäjyysidentiteettini on muovautunut vuosien varrella kokemuksen kautta. 

Yksinyrittäjänä identiteettini oli varsin mustavalkoinen, minä vastaan yhteiskunta. Koin 

jokaisen lakimuutoksen henkilökohtaisena hyökkäyksenä omaa elantoani kohtaan, enkä 

osannut käyttää yrittäjäjärjestöjen tukipalvelveluita, joista olisin saanut oikeaa tietoa ja 

apua ongelmiini.  

 

Yritystoimintani laajenemisen kautta identiteettini on muuttunut sallivammaksi ja minäkuvani 

yrittäjänä muiden joukossa on vahvistunut. Uteliaisuus ja avoin mieli uusien ideoiden 

kokeilemiseen kuuluu henkilökohtaiseen yrittäjäidentiteettiini. Uusien taitojen omaksuminen 

ja taito niiden soveltamiseen yrittäjyyteen on ehkä tärkein osa-alue omaa 

yrittäjyysidentiteettiäni. 

 

Koirasen  (1990) mukaan yrittäjyysidentiteetin muotoutumisessa tärkeintä on se, että yrittäjä 

luo itselleen päämäärät missä hän haluaa olla yrittäjänä. Oman polun löytäminen ja  uskallus 

toteuttaa itseään erilaisen tien kulkijana erottaa yrittäjät ei-yrittäjistä. Omaan 

ammattitaitoon uskominen ja sen kehittäminen paremmaksi kuin muiden kasvattaa 

yrittäjyysidentiteettiä. Innovointi ja halu olla parempi kuin muut kasvattavat kilpailuviettiä ja 

rohkeutta ottaa riskejä oman yritystoiminnan vuoksi. 
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Olen samaa mieltä Koirasen kanssa, että yrittäjyysidentiteettiä luotaessa on erotuttava 

muista. On tärkeää luoda itselleen omat tavoitteet ja päämäärä mihin yrittäjänä haluaa. Oma 

ammattitaito ei useinkaan erota yrittäjäksi aikovaa muista alan kilpailijoista vaan itselleen 

asettamissa päämäärissä pysyminen ja niiden kehittäminen auttavat vahvan 

yrittäjäidentiteetin kasvattamisessa. 

 

Muiden mukana kasvaminen tuo mukavaa kassavirtaa monen yrittäjän toimintaan, mutta 

suhdanteiden muuttuessa vain oman yrittäjyysidentiteetin kautta luotu erityisosaaminen tai 

tuote erottavat menestyvän yrittäjän massasta. Koiranen kutsuu lässähtämiseski sitä ei-

yrittäjämäistä tahtotilaa,  jota itse nimitän ihan sama-asenteeksi. Yrittäjäidentiteettiin 

kuuluu rohkeus etsiä ongelmiin ratkaisuja ja innovoida toimivia käytäntöjä, joiden myötä 

pyritään löytämään kaikille osapuolille sopiva ratkaisu. Ihan sama- lausekkeen käyttäjät 

kuuluvat ei-yrittäjämäisiin toimijoihin, joiden toimintatapaan kuuluu usein enemminkin 

syyllisten etsiminen kuin ratkaisuvaihtoehtojen kartoittaminen ja  niiden mukaan toimiminen. 
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Kaavio 1 Yrittäjyys – Ei-yrittäjyys. (Koiranen 1993,107) 

 

 Yrittäjyyttä voidaan määritellä monin eri tavoin tilastollisesti ja taloustieteellisien teorioiden 

kautta. Tilastokeskuksen määritelmän mukaan   

 

  ” yrittäjäksi määritellään 18-74-vuotiaat henkilöt, joilla on vuoden viimeisellä 

viikolla voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus.  Mikäli henkilöllä on 

yrittäjäeläkevakuutuksen lisäksi samanaikaisesti voimassaoleva työsuhde, 

edellytetään,  että yrittäjätulot ovat suuremmat kuin palkkatulot ”  (Tilastokeskus 

2000.) 

 

Omaan laskuun ja omalla riskillä taloudellista toimintaa harjoittavia henkilöitä pidetään myös 

yrittäjinä. Yksinyrittäjä, freelancer, ammatinharjoittaja tai työnantaja ovat kaikki yrittäjiä. 
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Puolet osakeyhtiöstä omistava henkilö lasketaan myös yrittäjäksi virallisten yrittäjä 

määritelmien mukaan. (Tilastokeskus 2000.) 

 

1100-luvun Ranskasta voidaan löytää jälkiä yrittäjyyden käsitteen alkuperästä. Ranskan verbi 

”entreprendre” tehdä, aloittaa jotakin, tarkoitti yrittäjämäistä toimintaa aikakaudellaan. 

Termi ” contractor”, sopimuksen tekijä, yhdistettiin 1400-luvun Ranskassa yrittäjyyden 

käsitteeseen ” entreprendre”. 1500-luvulla kyseisiin termeihin liitettiin vihamielinen 

konnotaation , sillä ” contractor” sopimuksen tekijät, ja  ”entreprendre” tehdä, aloittaa 

jotakin, yhdistetiin ajan poliittisiin negatiivisiin ilmiöihin. (Ylinen 2011.) 

 

Englannissa yrittäjyyden käsitteinä on tunnettu aikakauden saatossa ” project” ja  

”projector” sekä  ”undertaker” ja ”adverturer” , seikkailija. Termi ” undertaker” yhdistettiin 

rehelliseen toimijaan kun taas käsite ” projector” ilmaisi spekulaattoria ja epärehellistä 

toimijaa. (Ylinen 2011.) 

 

En peiliin katsoessani näe itseäni ensisijaisesti yrittäjänä vaan ihmisenä. Yrittäjyys on yksi 

osa-alue minusta, mutta olen myös muuta kuten nainen, vaimo, äiti sekä tytär ja ystävä. 

Yrittäjämäinen tapani toimia tulee taas esille jokapäiväisissä tehtävissä ja valinnoissa. Se, 

että vaadin hyvää palvelua ravintolassa tai kun neuvottelen listahinnoista asuntokaupassa on 

minusta normaalia toimintaa. Yrittäjiksi ei synnytä vaan kasvetaan elämänkokemuksen 

karttuessa. 

 

Yrittäjyys (entrepreneurship)  on talouskasvun moottori, sillä yrittäjyyden kautta tuodaan 

markkinoille ideoita, joista syntyy liiketoimintaa, joka puolestaan luo työpaikkoja ja talouden 

kasvua. Yrittäjyys (self-employed) tarkoittaa nimensä mukaisesti itsensä työllistämistä, 

ammatti-tai elinkeinon harjoittajana. Teoria ja käytäntö yrittäjyyden välillä on niin suuri että 

kyse on lähestulkoon täysin eri asioista (Hyytinen ja Maliranta 2006. ) 

 

Yrittäjänä määritän itseni Hyytisen ja Malinrannan määritelmän (self-employed) kautta. 

Työllistän itseni ja hankin työni kautta itselleni ja perheelleni elannon. En koe olevani 

yhteiskunnan määrittelemä yrittäjä (entrepreneur), sillä en koe , että minulla on 

velvollisuuksia työllistää ketään. Yhteiskunta ei pysty pakottamaan yrittäjiä työllistämään ja 

kantamaan vastuun esim. nuorten työllistämistakuu-ohjelman kautta. Yrittäjänä minulla on 

vapaus valita ketä työllistän tai olen työllistämättä. 

 

Schumpeterin mukaan yrittäjiä ovat kaikki osakkeenomistajista yritysten työntekijöihin, jotka 

osallistuivat  tuotantotekijöiden uusien yhdistelmien toteuttamiseen. (Schumpeter 1934.) 
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En valitettavasti pysty jakamaan Schumpeterin käsitystä siitä, että kaikki yritysten 

osakkeenomistajista työntekijiin ovat yrittäjiä. En koe itseäni yrittäjäksi siksi, että omistan 

pankkisektorin ja koneteollisuuden osakkeita. Käytännössä työntekijöiden sitoutuminen 

yritykseen on usein hyvin vajavaista. Yritykseni käyttää paljon kansainvälisiä kuriiripalveluita 

ja olen valitettavan usein reklamoidessani palvelun laatua saanut saman vastauksen yritysten 

työntekijöiltä : Olen pahoillani saamastanne huonosta palvelusta, mutta olen täällä vain 

töissä. 

 

Yrittäjämäinen asenne työntekoon vaatii sisäisen yrittäjyyden käsitteen sisäistämistä. Sisäisen 

yrittäjyyden voidaan katsoa alkavan siitä, mihin työsopimukset päättyvät. Sisäisen 

yrittäjyyden omaava työntekijä joustaa henkilökohtaisista eduistaan kun yrityksen etu niin 

vaatii ja työntekijä ottaa enemmän vastuuta työstään kuin työnkuva vaatii. Useimmissa 

työpaikoissa vaaditaan nykyään sisäistä yrittäjyyttä omaavia työntekijöitä ja sisäinen 

yrittäjyys mielletään osana ammattitaitoa kuten alan koulutus tai kielitaito. 

 

Voiton mahdollisuuksien tavoitteleminen  ja niiden löytäminen, sekä  yrittäjien nk. herkkyys 

täyttämättömien toiveiden löytämiseen  ja niiden  toteuttaminen kaupallistamisella on   

yrittäjyyttä Kirznerin mukaan. (Kirzner 1973.) 

 

Kirznerin määritelmän yrittäjyydestä allekirjoitan. Voiton mahdollisuuksien tavoitteleminen 

ja niiden etsiminen ajaa meitä yrittäjiä tekemään töitä tunteja laskematta ja riskejä 

pelkäämättä. Olen itse innostunut monia kertoja löytäessäni maailmalta tuotteita, joita ei 

meillä Suomessa ole vielä ollut kaupan hyllyillä. Tiedän kokemuksesta, että tuotteiden 

kaupallistaminen on usein pitkä tie johon kuuluu yhteistyötä niin tullin kuin muidenkin valtion 

viranomaisten kanssa ennen kuin tuotetta voi edes tarjota lopulliselle sijoituspaikalle eli 

kaupan toimijoille.Täyttämättömien toiveiden toteutus ajaa meitä yrittäjiä yrittämään ja 

parhaimmassa tapauksessa kehittämään ja keksimään  sekä tuomaan markkinoille kaikkein 

kuluttajien elämää helpottavia tuotteita ja palveluja. 

 

Vuonna 2005 yrittäjiä (pl. maatalous) oli 208.000 ja heidän osuutensa kaikista työllisistä oli 

9,1 %. Vaikka yrittäjyyden kehityksessä on yleisellä tasolla havaittavissa hienoinen positiivinen 

trendi, työnantajina toimivien yrittäjien osuus on vuosina  2003- 2005 laskenut lähes 4 %. 

(PRH-tilastot 2005. ) 

 

EHCP (European Community Household Panel )  mukaan  Suomen yrittäjyysaste on puolet 

kärkimaan Kreikan vastaavasta. Kansainväliset vertailuluvut nostavat esiin tärkeän 

kysymyksen : Onko institutionaalisissa rakenteissamme jotain, joka haittaa perheen 

ulkopuolisen työvoiman palkkaamista, yrityskoon kasvattamisen tavoittelua ja /tai 

”positiivista ahneutta” paremman ansiotason ja korkeamman varallisuuden tavoittelua. 
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Hyytinen ja Malinranta esittävät huolensa että nimenomaan innovaativisista yrityksistä 

siirrytään vähemmän todennäköisemmin yrittäjiksi. (Hyytinen & Malinranta 2006.) 

 

Yhteiskuntatieteilijät selittävät Suomen vähäistä yritysinnokkuutta rakenteellisilla syillä.  

Hyytisen ja Rouvisen mukaan raaka-aineiden hyödyntäminen kuten metsä-ja 

kaivosteollisuudessa ovat vaatineet suuria investointeja. Idänkauppamme hoidettiin 

valtiojohtoisesti ja se rajoitti pienten yritysten markkinoilletuloa vaikuttaen 

yritysrakenteisiin. (Hyytinen & Rouvinen 2005.)  Poliittisesti suojeltu maataloutemme on myös 

vaikuttanut maatalousyrittäjyyden rakenteisiin ja rajoittanut  esim. maataloustuotteiden 

tuontiin erikoistuneiden yritysten toimintaan. 

 

Handelberg tuo väitöskirjassaan : Johtoryhmän ominaisuudet ja yrityksen kasvu (2012) esille 

väittämän, että suomalainen yhteiskunta ei ole ajan tasalla. Sosialismin romahdus 1990-

luvulla ja entisten sosialististen valtioiden siirtyminen markkina-ja kuluttajayhteiskuntaan tuli 

suomalaiselle yhteiskunnalle yllätyksenä eikä toimintaympäristön muuttumiseen oltu 

varauduttu. (Handelberg 2012.) 

 

Suomalainen vaateteollisuus koki romahduksen Neuvostoliiton hajottua. Handelbergin 

kuvaama toimintaympäristön muutos Suomen ja Neuvostoliiton kaupassa johti siihen, että  

suomalaisen vaateteollisuus huomasi ettei heidän tuotteille, joita oli valmistettu vain yhtä 

markkinaa varten ollut enää asiakkaita. Valtiovalta teki päätöksen suojella kannattamatonta  

vaateteollisuutta korkeilla tuontitulleilla ja tekstiilialan yrittäjänä huomasin olevani 

kilpailullisesti epäedullisessa asemassa . Jouduin maksamaan korkeita tuontitulleja 

maahantuomistani tuotteista kun samalla suomalaisia vaatetusalan yrittäjiä tuettiin 

epäsuorasti valtiovallan toimesta meidän veronmaksajien varoilla.  

 

Suomalaista vaateteollisuutta ei pystytty suojelemaan edes korkeilla tuontitulleilla vaan 

kotimaiset vaateteollisuuden toimijat ovat lopettaneet toimintansa yksi toisensa jälkeen. Sain 

myytyä yrityksemme tuotteita keskusliikkeille, sillä heidän asiakkaat halusivat ostaa 

laadukkaita ja huokeita tuotteita kalliiden ja vanhentuneiden suomalaisten mallistojen sijaan. 

Se, että pääsimme myymään  pienenä toimijana tuotteitamme suoraan keskusliikkeille osoitti 

ajan muuttuneen Suomessa, jossa epäsuora kilpailu ja säädellyt markkinat olivat estäneet 

pienyrittäjiä pääsemästä markkinoimaan tuotteitaan ja osaamistaan. 

 

 Handelbergin mukaan suomalainen järjestelmä periytyy vanhanaikaisesta 

toimintaympäristöstä, säännellyistä markkinoista ja turvallisesta  kahtiajaetusta 

maailmankuvasta   kapitalistiseen ja sosialistiseen. Suomalaiset pitävät historian kuluessa 

muotoutunutta järjestelmää ja arvoja, normeja, sääntöjä ja tapoja itsestäänselvinä.  
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Ammattiin ohjaantuminen ja yleinen toiminta johtuu tästä järjestelmästä, jonka oikeutta ei 

ole koskaan edes kyseenalaistettu. (Handelberg  2012.) 

 

 Heinosen mukaan toimintaympäristön muutos on joko uhka tai mahdollisuus, riippuen siitä 

osaammeko hyödyntää muutokset vai emme. Toimintaympäristön kartoitus auttaa muutoksen 

selvittämisessä. Asiakkuuksien kehittäminen valmistaa ympäristön mahdollisiin muutoksiin. 

Toimintamallien prosessien ja verkostojen kehittäminen auttaa toimintaympäristön 

muutoksiin sopeutumisessa suuresti. Teknologian, palveluiden ja tuotteiden kehittäminen on 

vastaisku toimintaympäristön muutoksiin. Kilpailukyvyn vahvistaminen on ehkä paras ase 

toimintaympäristön muutoksiin pitkässä juoksussa. (Heinonen 2009.) 

 

Työtä ja ahkeruutta Suomessa on aina arvostettu ja siitä meillä on liuta sananlaskuja  

todisteena. (Kiljunen 2010.) Yrittäjyyteen suhtaudutaan yritysbarometrin mukaan keskimäärin 

myönteisesti. Miksi yrittäjyys ei kuitenkaan urana kiinnosta suomalaisia? Oman kokemukseni 

mukaan syy on suomalaisen yhteiskunnan rakenteissa. Yhteiskunnan kollektiiviset  

tukirakenteet mahdollistavat niiden varassa elämisen eivätkä kannusta individualistiseen 

yrittämiseen. Yrittäjyyteen kuuluvaa riskinsietokykyä pitäisi valorisoida enemmän ja 

mahdolliset epäonnistumiset yritystoiminnassa tulisi sallia. 

 

Michelsenin mukaan suomalaiset oppivat jo 1800-luvulla fennomaanien säestyksellä 

yhdessätekemisen tradition ja ovat käyttäneet tätä strategiaa menestyksekkäästi ulkopuolisia 

vihollisia vastaan. Yhdessä on menestytty ja kollektivismia on aina valorisoitu individualistista 

yrittäjyyttä korkeammalle suomalaisten asennemaailmassa. (Michelsen 2010.) 

 

Yrittäjänä olen yksin ja kannan vastuun päätösistäni myös yksin. Yrittäjyys perustuu 

individualistisiin päätöksiin, joiden seurauksista kannan yrittäjänä yksin vastuun. Olen oppinut 

käyttämään Suomen Yrittäjien neuvontapalveluja kun olen huomannut etten omaa tiettyjen 

alojen ammattitaitoa. Suomen Yrittäjien tarjoamat lakiasiainpalvelut ovat osoittautuneet 

erittäin hyödyllisiksi kun olen tarvinnut ammattijuristin neuvoja. Pienyrittäjänä en pysty 

palkkaamaan omaa juristia vaan ostopalvelujen käyttäminen on kustannustehokasta. 

 

 Kolbe painottaa, että historiallisesti katsottuna Suomi  ei ole koskaan ollut mikään 

yritysyhteiskunta. Maatalousyrittäjiä meillä on aina ollut paljon johtuen maamme 

agraariyhteiskuntarakenteesta. 1960- ja 1970-lukujen teollistumisen yhteydessä 

yhteiskuntarakenteet muuttuivat ja monet entiset maatalousyrittäjät jättivät 

yritystoimintansa ja muuttivat kaupunkeihin palkkatöihin. Samat maatalousyrittäjät 

autioittivat maaseudut ja muuttivat sankoin joukoin Ruotsiin aiheuttaen Suomen historia 

suurimman demografiamuutoksen. Kaupungistumista seurasi Suomen yhteiskunnan 

rakennemuutos teollistumisen myötä. Hyvinvointivaltion rakentamista ja ylläpitämistä 
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verovaroin tarvittiin suuryrityksiä eikä pienyrityksille annettu tilaa yrityskentällä. ( Kolbe 

2010.) 

 

Kolben historiallisen yrityskatsauksen taustoista olen samaa mieltä. Meiltä on kautta historian 

puuttuneet pienet toimijat monilla aloilla. Olimme aloittamassa ravintolatoimintaa 

Helsingissä 1990-luvun lopulla ja kartoittaessamme kilpailijoita huomasimme lähes kaikkien 

lähialueen ravintoloitsijoiden kuuluvat joihinkin ketjuihin. Parhaat liikepaikat vuokrataan 

usein ketjuravintoloille, sillä heidän päämiehensä pystyvät neuvottelemaan kilpailukykyiset 

vuokrasopimukset kauppaketjujen kansainvälisten omistajien kanssa. Laskesteltuamme 

yrityksen mahdollisia tuloja ja menoja huomasimme, ettei meillä pienenä yhden yksikön 

toimijana ollut realistisia mahdollisuuksia menestyä Restelin ja Primulan kilpailijana. 

 

 

 

 3.1 Yrittäjäksi vai palkkatyöntekijäksi? 

 

 

Hyytinen ja Pajarinen selvityksessään ”Mistä yrittäjät tulevat?” nostavat esille kysymyksen : 

Ryhdytäänkö yrittäjiksi vai valikoidutaanko yrittäjiksi?( Hyytinen, Pajarinen 2005.) Yrittäjiksi 

ryhtyvät henkilöt ovat tutkimusten mukaan suhteellisen optimistisia oman tulevaisuutensa 

suhteen, mutta systemaattista epärationalisuutta heissä ei ole edustettuna. Yksilöt, jotka 

yliarvioivat omat menestymisen mahdollisuutensa uravalintaansa tehdessään valikoituvat 

suhteellisen usein yrittäjiksi optimistisen kantsantokantansa perusteella. (Van den Steen 

2004.) 

 

Olen aina pitänyt itseäni optimistina ja omaan ammattitaitoon luottaminen sekä itseensä 

uskominen on edesauttanut omaa elämääni yrittäjänä. Tarjotessani uusia tuotteita 

keskusliikkeitten ostajille on uskottava omaan osaamiseensa. Se, että tuotteesi valitaan 

tuhansien muiden joukosta on onnistumista. Omien kykyjen arvostaminen ei ole niiden 

yliarvioimista vaan itseensä luottamista ja uskomista omiin taitoihin. 

 

Aikajanan muodossa tarkasteltaessa yrittäjyyteni alkaa yksinyrittäjyydestä kielenkääntäjänä. 

Yksinyrittäjänä toimiessani huomasin varsin pian, että tarvitsen verkostoja pystyäkseni 

kehittämään yritystoimintaani. Kielenkääntäjän työ on yksin puurtamista ja kontaktit muihin 

sidosryhmiin rajoittuvat kustantajiin ja muihin toimeksiantajiin. 1990-luvun lama vähensi 

toimeksiantoja ja tein päätöksen siirtyä kokeilemaan erilaista yritystoimintaa. 

 

Yksinyrittäjyys johti maahantuotiyrityksen perustamiseen ja tuontikaupan aloittamiseen. 

Olemassaolevan kontaktiverkoston kautta pystyimme luomaan ja tarjoamaan kilpailukykyiset 
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tuoteperheet keskusliikkeille. Kolmansista maista tuotuja tuotteita verotettiin 1990-luvulla 

pääsääntöisesti 12% tuontitulleilla. Kyseisellä menettelyllä haluttiin suojella suomalaista 

omaa teollisuutta ja tuotantoa, mutta yhteneväinen Eu-lainsäädäntö pakotti myös Suomen 

luopumaan eriarvoistavasta verotuskäytännöstä. 

 

Vientiyrittäjyys alkoi kansainvälisten messujen myymisellä ja osallistujayritysten 

keräämisellä. Vientitoiminta jatkui Venäjälle ja Kiinaan tapahtuvalla erikoistuotteiden 

viennillä. Vienti jäi pienimuotoiseksi, sillä pienenä toimijana emme pystyneet investoimaan 

tarvittavasti pärjätäksemme kansainvälisissä tarjouskilpailuissa. 

 

2000-luvun alussa muutimme Espanjaan ja aloitimme yhteistyön paikallisen yrityksen kanssa. 

Toimimme perheyhtiönä toisen perheyhtiön kanssa yhteistyössä ja käytimme kumpikin omia 

vahvuuksiamme pärjätäksemme voimakkaassa kilpailussa. Partnerillamme oli paikallisten 

markkinoiden tuntemus ja jakelukanavat kontollaan ja me toimme tuoteosaamisellamme 

tarvittavan osan toimivaan yhteistyökuvioon. 

 

Espanjassa asuessamme aloitimme yhteistyön kiinalaisen yrityksen kanssa ja yhteistyömme 

jatkuu vielä nykyäänkin. Työskentely kiinalaisten yhteyistyökumppanien kanssa perustuu 

pitkälti hyviin henkilösuhteisiin ja molemminpuoliseen luottamukseen. Hyvät 

kumppanuussuhteet Kiinassa periytyvät usein isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle, ja 

ulkopuolisten on usein valitettavasti mahdoton päästä osaksi näitä tiiviitä verkostoja. 

 

Yhteistyöprojektit ovat aina olleet osa yrittäjyyttäni. Olen aina halunnut osallistua osana 

projekteihin, joihin omat pienyrittäjän voimavarat eivät yksin riittäisi, mutta yhteistyö 

kumppanin kanssa avaa ovia yllättäviinkin projekteihin. Yhteistyöprojekteissa kummankin 

osapuolen roolijako täytyy olla selvillä ennen projektiin sitoutumista. Näin selvitään 

mahdollisista ongelmatilanteista projektin aikana ja sen toteutumisen jälkeen. 

 

Kaupan alalla pitkään toimineena yrittäjänä olen huomannut jo viimeisen kymmenen vuoden 

aikana voimistuneen trendin vähittäiskaupan siirtymisestä verkkoon. Kuluttajat tekevät yhä 

enenemässä määrin ostoksensa verkkokaupassa ja ostavat kuljetuspalvelut kotiin. 

Verkkokauppiaana toimiminen tulee olemaan eräänlaista verkostuneena yksinyrittäjänä 

toimimista. Kontaktit asiakkaisiin tapahtuvat verkon kautta ja maksupalvelut ja 

tavarantoimitukset tapahtuvat myös anonyymisti palveluntarjoajien kautta. 
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Kaavio 2  Aikajana yrittäjyydestäni 

 

Yrittäjyyttä tai toisen palvelukseen hakeutumista on tutkittu erilaisilla tutkimuksilla ja niiden  

tuloksista voimme saada käsityksen yrittäjyysasenteista ja  siihen vakuttavista tekijöistä. 

Flash Eurobarometer Survey of Entrepreneurship 2009 tutkimuksen tuloksia verrattaessa 

edelliseen 2007 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen paljastuu monia erittäin mielenkiintoisia 

muutoksia yritysasenteissa Euroopassa ja Suomessa erityisesti. 

 

Flash Eurobarometer on EU:n toimeksiantona tehtävä kyselytutkimus, jonka kohdejoukkona 

ovat yli 15-vuotiaat EU:n kansalaiset. Haastattelututkimuksen otanta on kustakin maasta 500-

1000 henkilöä.  Islanti, Liechtenstein, USA ja Norja kuuluvat lisäksi EU:n ulkopuolisista maista 

mukaan kyselytutkimukseen.  

Yksinyrittäjänä 

Kielenkääntäjä 

 

Maahantuonti- 

yrittäjänä 

Vientiyrittäjänä 

Kiinaan ja Venäjälle 

Perheyrittäjänä 

Espanjassa 

Yhteisyritys 

kiinalaisen yrityksen 

kanssa 

Projektiyrittäjänä 

belgialaisen 

yhteistyökumppanin 

kanssa 

Verkkokauppa-

yrittäjänä 

               Aikajana Yrittäjyydestäni 
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Vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen tulosten mukaan  45 %  eurooppalaisista haluaisi 

työskennellä yrittäjänä ja 49 % haluaisi työskennellä toisen palveluksessa. Yhdysvalloissa 

kiinnostus yrittäjyyttä kohtaa väheni  vuoden 2007 tutkimuksen tuloksen 61 prosentista 

vuoden 2009 tehdyn tuloksen mukaan 55 prosenttiin. Vuonna 2008 tapahtunut Yhdysvalloista 

alkanut ja maailmanlaajuiseksi levinnyt pankkikriisi näkyi tilastollisesti yritysinnokkuuden 

lopahtamisena. 

 

Miehet ovat perinteisesti kiinnostuneempia yrittäjyydestä (51 %) kuin naiset (39 %) Nuoret 

ovat myös kiinnostuneempia yrittäjyydestä yleensä kuin vanhemmat kansalaiset. Hyvä 

koulutustaso kannustaa yrittäjyyteen kuten myös kaupunkilaisuus. Vanhempien yritystausta 

vaikuttaa lasten yrittäjyysmyönteisyyteen. Perheet, joissa yksi vanhemmista oli yrittäjä, 56 % 

lapsista olisi kiinnostunut yrittäjyydestä. Perheet, joissa kummatkin vanhemmat olivat 

yrittäjiä vain 42 % lapsista haluaisi jatkaa vanhempiensa valitsemalla uralla. 

 

Omat lapseni eivät ole ilmaisseet minkäänlaista kiinnostusta yrittäjyyteen, sillä he ovat 

nähneet yrittäjyyden monipuolisen arjen. He ovat nähneet pienestä pitäen vanhemmat, jotka 

keskustelevat työasioista ruokapöydässä ja liikennevaloissa. Yrittäjyyden mukaan sovitettavat 

lomat ja sen , että sairaus ei ole este työnteolle. Raskaat varastotyöt ja mielenkiintoiset 

hankintamatkat kaukomailla ovat tulleet lapsille tutuiksi ja he ymmärtävät että yrittäminen 

on osa elämää eikä sitä voi tehdä vain tietyissä paikoissa tiettyina työaikoina. 

 

Yrittäjiä ja yrittäjyyttä pidetään kaikkialla maailmassa työpaikkojen luojina, uusien 

tuotteiden – ja palveluiden tuottajina , jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Flash 

Barometrin 2009 tulosten valossa yrittäjyyden imago on heikentynyt jyrkästi edelliseen 

vuonna 2007 tehdyn kyselyn tuloksiin verrattuna. 54 % kaikista eurooppalaisista uskovat että 

yrittäjät ajattelevat vain omaa rahapussiaan ja 49 % vastaajista oli sitä mieltä että yrittäjät 

riistävät työntekijöitä. Vuonna 2007 tehdyn vastaavan kyselyn vastaajista vastaavat luvut 

olivat 45 % ja 42 %. 

 

Tuoreen Eurobarometer survey 354 ,2012 ( entrepreneurship in the EU and beyond) mukaan 

58 % vastaajista valitsisi palkkatyön ja yrittäjyys kiinnosti vain 37 % vastaajista. Yrittäjyys on 

selvästi suositumpaa ei EU-maiden kansalaisten joukossa. 82 % turkkilaisista vastaajista 

valitsisi yrittäjyyden ja Brasilian vastaajista 63 % oli yrittäjyyden kannalla. 

 

Yrittäjien arvostus vaihtelee suuresti eri maiden välillä. Yrittäjyyttä arvostetaan erittäin 

korkealle Pohjoismaissa (83 %) Tanskassa, ja (78 %) Suomessa. Yrittäjyyden arvostus on 

alhaimmillaan  itä-Euroopan maissa kuten Puolassa ja Slovakiassa. 
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Evan kansallisen arvo-ja asennetutkimuksen kysymykseen : 

 

” Yrittäjänä toimimiseen liittyy Suomessa niin paljon suuria riskejä että vain ”hullu ” ryhtyy 

turvallisen palkkatyön sijasta yrittäjäksi”. 

 

Vuonna 2003 vastaukset jakaantuvat seuraavasti : 

 

23 prosenttia vastaajista oli selkeästi samaa mieltä 

 

37 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä. 

 

 

Vuonna 2011 vastaukset jakaantuivat seuraavasti : 

 

14 % prosenttia täysin samaa mieltä 

 

35 % prosenttia jokseenkin samaa mieltä 

 

 

Tuloksista voidaan vetää johtopäätös,  että suomalaisten asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat 

muuttuneet hiukan positiivisemmaksi, mutta pysyvät silti selvästi yrittäjyysvastaisina. 

Yrittäjyys koetaan liian suurena riskinä, niin henkilökohtaisena kuin taloudellisena ettei 

yrittäjyyttä harkita mahdollisena uravaihtoehtona. Aaltosen mukaan suomalainen kulttuuri on 

lähtökohtaisesti negatiivisesti virittynyt. Negatiivisesti virittynyttä kulttuuria on raskas 

muuttaa, koska taustalla on moninaisia toisiinsa vaikuttavia asioita.  (Aaltonen 2010.) 

 

Yrittäjyysvastaisuutta olen saanut kokea niin viranomaisten kuin yksittäisten kuluttajien 

kohdalla. Pienyrittäjyyteen lähtökohtaisesti negatiivisesti suhtautuva tullivirkailija voi 

pelkällä negatiivisellä asenteellaan aiheuttaa pienyrittäjälle ylimääräisiä kuluja ja 

kustannuksia omavaltaisten tullitarkastusten muodossa. Yksittäinen kuluttaja puolestaan 

osoittaa negatiivista asennoitumistaan pientä yksityisyrittäjää kohtaan reklamoidessaan 

käyttötavaraa ja vaatiessaan tuotteen palautusta, vaikka tuotteen lakisääteinen palautusaika 

olisikin mennyt umpeen jo kuukausia sitten. 

 

Yrittäjyyden vaihtoehto koetaan usein riskialttiimpana kuin turvallinen palkkatyö 

lakisääteisine lomineen ja muine etuineen. Yrittäjä on usein yksin ja joutuu venymään työn 

ehdoilla . Aaltosen mukaan suomalaisilla on alhainen kaaoksen sietokyky. (Aaltonen 2010.) 
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Prigoginen mukaan systeemeillä, jotka kestävät kaaosta on mahdollisuus menestyä. (Prigogine 

1986.) 

 

Minulla on kokemusta niin palkkatyöstä kuin yrittäjyydestä ja pystyn vertailemaan niitä 

monilta eri osa-alueilta. Palkkatöissä ollessani kaaoksen sietämisen rajoittui selkeästi 

työtehtäviin. Yrittäjänä kaaoksen kanssa eläminen on ympärivuorokautista. Yrittäjänä joudun 

kantamaan vastuun tekemisistäni kokonaisvaltaisemmin ja se motivoi yrittämään kaaoksenkin 

keskellä. 

 

 Evan vuonna 2005 tekemän kansallisen arvo-ja asennetutkimuksen tulokset ovat 

samansuuntaisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. Yrittäjyyttä ei ole pidetty 

varteenotettavana uravaihtoehtona. 45 % vastaajista suhtautuivat yrittäjyyteen kielteisesti 

oheisten tutkimustulosten mukaan. 

 

 

Väittämän :  En ole koskaan vakavissani harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä : 

 

 

30 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä  

 

15 prosenttia vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä. 

 

 

 

Flash Euro barometer Entrepreneurship Survey EU25 vuodelta 2008 

tulosten mukaan Suomella on 25 tutkitun EU maan korkein yrittäjyysaktiviteetti indeksi. 

Kyseinen tutkimustulos nostettiin otsikkoihin Suomen lehdistössä, mutta tutkimustuloksia ei 

vaivauduttu käymään yksityiskohtaisesti läpi ja selvittämään mistä oikein oli kysymys. 

 

Korkealla yrittäjyysaktiviteetilla tarkoitetaan Suomen osalta sitä ,että Suomen kansallinen 

yrittäjyysilmasto helpottaa yritysten perustamista laajalla neuvonta-ja tukiverkostolla sekä 

valtiollisilla tukirahoitusohjelmilla erityisesti start up-yrityksille. Yrittäjyys on tehty 

teoreettisesti helpoksi yksinkertaisen byrokratian toimesta. TEM:in tilastojen mukaan 

Suomessa lähes puolet  valtion tukia saaneet start-up yritykset joutuvat kuitenkin 

lopettamaan yritystoimintansa kannattamattomana ensimmäisen viiden toimintavuoden 

aikana (TEM  yrittäjyysraportti 2010.) 

 

Yrityksen perustaminen Suomessa on ehkä liiankin helppoa byrokratian puolesta, sillä moni 

aloittava yrittäjä luulee valtiollisten tukirahoitusten jatkumisen olevan lakisääteistä. 
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Aloittavan yrityksen toiminnan saaminen kannattavaksi parin ensimmäsisen toimintavuoden 

aikana on haasteellista, mutta viiden vuoden toiminnan jälkeen normaali kannattava yritystoi 

minta pystyy normaalioloissa jatkumaan ja kasvamaan. Valtion tukitoimet aloittaville 

yrittäjille kannattaisi tulevaisuudessa keskittää laajemmin kattaviin neuvontapalveluihin 

tukirahoitusten sijaan. 

 

Suomalaiset yrittäjät pelkäävät yritysriskejä ja yleinen kiinnostus yrittäjyyteen on Suomessa 

keskitasoa 25 Euroopan maan kesken. Lisäksi alottavien yrittäjien määrä on yksi 

matalaimmista 25 Euroopan maan  kesken. (Eurobarometer 2008). Suomalaiset ovat mieluiten 

työntekijänä toisen omistamassa yrityksessä kuin yrittäjänä omassa yrityksessä. Muiden 

Pohjoismaiden ja eurooppalaisten yritysinnokkuus on selvästi suurempaa kuin suomalaisten 

kuten kyseinen tutkimus osoittaa. 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Yrittäjäksi vai työntekijäksi ? 

 

Aineistolähde : Flash Eurobarometer kyselyt. Vastaajilta pyydettiin vastausta kysymykseen:  

 

Oletetaan, että voisitte vapaasti valita eri työskentelytapojen välillä. Olisitteko mieluummin 

yrittäjä vai työntekijä?   Kuvioissa on yrittäjyyden osuudet. 
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Suomalaista yrittäjyyttä karakterisoi kyseisen eurooppalaisen testitulosten mukaan 

senioriyrittäjyys. Yli 55-vuotiaita toisen polven yrittäjiä oli tilastojen valossa eniten 

Suomessa. Ja vastaavasti alle 31-vuotiaiden kiinnostus  aloittaa yritystoiminta oli Suomessa 

tutkituista Euroopan maista matalin. (Flash Eurobarometer Entrepreneurship  Survey25 2008). 

Sukupolvenvaihdos koetaan monissa yrityksissä varsin ongelmalliseksi, eikä nykyinen 

verotuskäytäntö yritysten sukupolvenvaihdon osalta ole houkutteleva (Suomen Yrittäjät 

2011.) 

 

Olen henkilökohtaisesti ihmetellyt miksi toisen polven senioriyrittäjät eivät onnistu jakamaan 

yrittäjyysinnostustaan nuorille alle 30-vuotiaille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Motivoituneille 

senioriyrittäjille olisi tarvetta yrittäjyyskurssien opettajina ja menttoreina. Olisin itse 

kaivannut aloittavana yrittäjänä neuvoja alalla pitkään olleelta yrittäjältä. Yrittäjyyden 

jakaminen omien kokemusten kautta avaa yrittäjyyttä paremmin kuin yritysoppaiden 

amerikkalaiset esimerkkitapaukset. Yrittäjyyttä promovoivan Leijonan luola- ohjelman 

senioriyrittäjätkin ovat varsin haluttomia jakamaan yrittäjyyskokemuksiaan nuorille 

yrittäjille. Yrittäjyyskokemusten jakaminen ja mentorointi olisi varmaankin arvokkaampaa 

monelle  ohjelmassa esiintyvälle aloittelevalle yrittäjälle kuin leijonien rahallinen investointi. 

 

 EVAn vastaavat tutkimukset yrittäjyysasenteista kertovat samansuuntaisia tuloksia. 

Yrittäjyyttä tuetaan laajoilla valtiollisilla tukimuodoilla ja yrittäjyyskasvatusta sisällytetään 

koulujen opetussuunnitelmiin. Start up- yritysten perustaminen on tehty mahdollisimman 

helpoksi ja yrittäjyys aktiviteettina nähdään positiivisemmassa valossa kuin aikaisemmin. Silti 

omakohtainen  yrittäjyys nähdään vieläkin  riskialttiina ja valitaan mieluummin palkkatyö. 

Suomalaisten arvostus yrittäjiä kohtaan on kasvanut kunhan yrittäjäriskin ottaa joku muu kuin 

minä itse. Grönroosin ja Ståhlen mukaan uuden kehittäminen ei onnistu stabiileilta ja 

kontrolloilluita. (Grönroos & Ståhle 1999-2000.) 

 

Yrittämisessä on juuri kysymys uuden kehittämisestä ja siihen tarvitaan uskallusta ja 

uteliaisuutta. Stabiilin mielenlaadun ja kontrolloidun persoonallisuuden omaavan henkilön on 

ehkä vaikeampaa lähteä rikkomaan rajoja, mutta yrittämiseen sisältyvä kyky sietää 

epävarmuutta on olennaista yrittämisessä. Olen samaa mieltä Koirasen väittämän kanssa, että  

yrittäjyys ei siirry geeneissä eikä äidinmaidossa, vaan yrittäjys toteutuu synnynnäisen 

temperamentin ja opitun yhteisvaikutuksena. Yrittäjiä ei voida pitää varmaankaan 

tieteellisesti omana rotunaan, mutta yrittäjyysominaisuuksien tunnistaminen yksilökohtaisesti 

on mahdollista jopa maallikoille. (Koiranen 1993.) 

 

 

 

 



36 

 

 3.2  Akateeminen yrittäjyys 

 

 

 Koirasen mukaan yrittäjyys on jatkuvaa oppimista, uusien mahdollisuuksien haarukoimista, 

uuden tiedon hankkimista ja assimiloimista. Yrittäjiltä vaaditan monien alojen taidot 

voidakseen menestyä alati muuttuvassa työympäristössä. Yrittäjien on omaksuttava uutta 

tietoa ja taitoja pystyäkseen soveltamaan ja hyötykäyttämään niitä oman alansa 

yritystoiminnassa. Oman asiantuntijuuden kaupallistaminen ja tuotteen tai palvelun 

myyminen vaatii yrittäjältä jatkuvaa tietojen päivittämistä. (Koiranen 2001.) 

 

Akateemisen yrittäjyyden määritelmänä voidaan pitää yrittäjyyteen yleensä yhdistettyjä 

määritelmiä kuten : 

 

 

- halu ottaa riskejä 

- oma-aloitteisuus 

- vastuun kantaminen 

- määrätietoisuus 

- rohkeus 

- menestyksenhalu 

- sitkeys 

- kärsivällisyys 

 

 

Akateemista yrittäjyyttä voidaan myös määrittää akateemisen koulutuksen kautta. 

Akateemisen koulutuksen hankkineet eivät ole perinteisesti työllistyneet yrittäjiksi vaan 

palkkatyöntekijöiksi. Tonttilan mukaan vuonna 2006 vain noin 9 % yrittäjistä oli suorittanut 

akateemisen loppututkinnon. (Tonttila, 2010.).Akateemista koulutuksen hankkineet eivät ole 

perinteisesti arvottaneet yrittäjyyttä yhtenä varteenotettavana uravaihtoehtona. 

 

Akava, akateemisesti koulutettujen henkilöiden etujärjestö, teki keväällä 2012  kyselyn 

jäsenilleen yrittäjyydestä www.akava.fi/opiskelijat/jasentutkimus , ja sai 719 vastausta 

yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoilta. Kyselyssä haluttiin kartoittaa Akavan jäsenten 

mielipiteitä yrittäjyydestä yleensä ja henkilökohtaista suhtautumista omaan mahdolliseen 

yrittäjyyteen. 

 

40 prosenttia korkeakouluopiskelijoista oli harkinnut valmistautumisen jälkeen yrittäjyyttä tai 

ammatinharjoittajaksi ryhtymistä. Jäsentutkimuksen mukaan yrittäjyydessä kiinnostaa eniten 

http://www.akava.fi/opiskelijat/jasentutkimus
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vastaajia itsenäinen työ ja omien unelmien toteuttaminen sekä itsensä haastaminen ja 

mahdollisuus toteuttaa omaa luovuuttaan. 

 

Kaupan ja liiketalouden opiskelijat sekä tekniikan ja liikenteen opiskelijat olivat harkinneet 

yrittäjyyttä keskimääräistä enemmän. Taas keskimääräistä harvemmin yrittäjyyttä olivat 

harkinnet luonnontieteiden opiskelijat. Yksi viidesosa vastaajista epäili omien kykyjensä ja 

taitojensa riittävyyttä yrittäjyyden osalta. Yrittäjyyttä pidettiin toissijaisena vaihtoehtona 

omalla alalla työllistymisen osalta. 

 

Hain itse Laurean Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen-koulutusohjelmaan, koska ajattelin sen 

tarjoavan minulle uusia ideoita yrittämiseen. Halusin kehittyä yrittäjänä ja  vaikka olenkin 

käyttänyt Helsingin Yrittäjien koulutuspalveluja aikaisemmin, Laurean Yrittäjyys ja 

liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma houkutteli minua mielenkiintoisella sisällöllään. 

Yrittäjänä ajattelin myös, että pystyisin verkostoitumaan muiden oppilaiden kanssa ja ehkä 

kehittelemään uusia liikeideoita yhdessä muiden yrittäjien kanssa. 

 

 Akateemiselle yrittäjyydelle koulutusohjelmana olisi tarvetta yhteiskunnallisesti, mutta 

käytännön tasolla akateeminen yrittäjyys ei näytä erikoisemmin houkuttavan palkansaajia. Ja 

tuskin kukaan edes yrittäjyydestä vähänkin kiinnostunut henkilö pystyy motivoimaan itseään 

yrittäjäksi vain siksi että se olisi kansantaloudellisesti hyvä uravaihtoehto työllistymiselle. 

Turvallinen palkkatyö näyttää käytännössä olevan ehdottomasti houkuttelevampi 

uravaihtoehto nuorelle akateemisesti kouluttautuneelle kuin yhteiskunnan turvaverkkojen 

ulkopuolelle putoavan yrittäjän arki. 

 

Korkeakoulujärjestelmämme on tuottanut akateemisesti koulutetuille virkoja lähinnä julkisen 

sektorin parista. (Kivinen, Ahola& Kankaanpää 1995.)  Akateemisten koulutettujen uraputki 

johti suoraan valtion turvalliseen virkauraan eläkeikään asti talouden nousukauden aikana. 

Hyvinvointivaltiomme rakentaminen 1960-1990-lukujen aikana taloudellinen nousukausi 

täystyöllisti akateemisesti koulutetut. ( Honkanen 2012.)  Täystyöllisyyden aikana yrittäjyys ei 

houkutellut uravaihtoehtona akateemisesti koulutettuja edes mahdollisilla paremmilla 

ansiotuloilla ja itsenäisemmällä työllä  vaan valtion turvattu kapea leipä nähtiin siltikin 

parempana vaihtoehtona. 

 

Akateeminen yrittäjyys Suomessa on vanhastaan tarkoittanut ammatinharjoittajia kuten esim. 

; lääkäreitä, hammaslääkäreitä ja asianajajia. Yrittäjyys muilla aloilla akateemisten 

koulutuksen saaneiden joukossa on perinteisesti ollut hyvin vähäistä. (PRH-tilastot 2000.) 

Yrittäjyyttä ei ole nähty houkuttelevana vaihtoehtona kun tarjolla on ollut valtion- tai kunnan 

virka. Palkkatyön suuri arvostus Suomessa on pysynyt vakaana taloustilanteen heiketessä. 

 



38 

 

 

Taulukko 2. Riskit, jotka liittyvät yritystoiminnan aloittamiseen. 

 

 

 

 

 

 

Flash Eurobaroter-kyselyssä kartoitettiin aloittavien yrittäjien riskejä Euroopan maiden ja 

Usan välillä. Suomalaisten osalta yritystoiminnan aloittamisen suurimpina riskeinä koettiin se, 

että yritystoiminta vaatii liikaa aikaa ja vaivaa verrattuna muiden  maiden vastaajien 

tuloksiin. Henkilökohtaisen epäonnistumisen mahdollisuus peloitti suomalaisia vähiten kaikista 

muista vastaajista. Konkurssin mahdollisuus ei myöskään pelottanut suomalaisia vastaajia.  

 

Riski omaisuuden menettämisestä ja epävarmuus ansiotasosta pelottivat suomalaisia vastaajia 

eniten. Epävarmuus työstä pelotti suomalaisia eniten vastaajien keskuudessa. Suomalaiset 

vastaajat pelkäävät yritysriskin ottamista ja työskentelisivät mieluummin palkkatyössä. 

 

EVAn asennetutkimuksen tulokset yrittäjyyden taloudellisista riskeistä antaa selvän 

tilastollisen kuvan suomalaisten suhtautumisesta yrittäjyystoimintaan, johon aina liittyy 

riskejä. 

 

 

 

”Yrittämiseen liittyy liian suuria taloudellisia riskejä ”. 

 

32 % Täysin samaa mieltä 

 

46 % Jokseenkin samaa mieltä 

 

1 % Täysin eri mieltä 
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Turvallinen palkkatyö nähdään näidenkin tutkimustulosten mukaan parhaana mahdollisena 

vaihtoehtona työllistymislle. 78% suomalaisista kokee yrittämisen liian riskialttiina 

uravaihtoehtona. Kyseiset vastaajat pelkäävät oman ja perheensä taloudellisen tasapainon 

järkkyvän mahdollisen yritystoiminnan seurauksena. Ainoastaan 1 % ei pitänyt yrittäjyyden 

taloudellisia riskejä liian vaarallisina. 

 

Tietoyhteiskunnan katsotaan tarvitsevan dynaamista yrittäjyyskulttuuria, minkä oletetaan 

toteutuvan parhaiten koulutuksen, erityisesti yrittäjäkoulutuksen avulla (Honkanen  2012.) 

(European Komission 2000, 2008a.) Lissabonin strategian tavoitteeisiin päästäessä  

yliopistojen opetusohjelmiin täytyisi sisältää liike-elämän  yhteistyön kehittämistä tieteellisen 

ja teknologisen tiedon saralla. (European Commission 2006a.) 

 

Akateemisesti koulutetut  insinöörit ovat perinteisesti täystyöllistyneet Suomessa, sillä 

olemmehan Etelä-Korean jälkeen toiseksi insinöörivaltaisin maa väkilukuun suhtautettuna. 

(Suomen Akatemia  2000.) Insinöörien on ollut helppo työllistyä maassa, jossa insinöörien 

arvostus on aina ollut erittäin korkealla. Yrityskoulutuksen lisääminen yliopistojen 

opetusohjelmiin on käytännössä erittäin hyvä idea, mutta vaikea toteuttaa. 

 

 Suomessa on herätty myöhään luomaan yrityshautomoja yliopistojen ympärille, sillä siihen ei 

ole ollut tarvetta, koska akateemisesti koulutetut ovat perinteisesti työllistyneet valtiolle tai 

kunnalle. Suomessa olisi tarvetta yritystaustan omaaville akateemisille opettajille, jotka 

voisivat oman yrittäjyyskokemuksen välittämisellä luoda arvokkaan mallin akateemisen uran 

valinneille nuorille. Häggin (2012) mukaan yrittäjyysidentiteetin muodostamisessa mallin 

merkitys on tärkeä ja yrittäjyysvalmennuksessa pitäisi keskittyä kehittämään enemmän 

ihmistä yrittäjänä kuin monimutkaisia liiketoimintamalleja.  

 

Osallistuin LaureaEs:in järjestämälle Cambridge Venture Camp- koulutusohjelmaan 2012 

keväällä Cambridgessä. Cambridgen yliopiston ympärille on kehittynyt yrittäjyysoppimisen 

keskus, jossa opiskelijoita ohjataan akateemisten opintojen ohella yrittäjyyden saloihin. 

Kurssilla meillä oli luentoja tohtorin tutkinnon omaavilta henkilöiltä, jotka olivat kaikki 

valinneet yrittäjyyden akateemisen uran sijaan. Akateemiset yrittäjät jakoivat omaa 

yrittäjyyskokemustaan uskottavasti ja kannustavasti. Liiketalouden teoriat avautuvat 

selkeämmin kun ne esitetään henkilökohtaiseen yrittäjyyskokemukseen perustuvan 

viitekehyksen kautta. 

 

Suomessa vastaavaa akateemista yrittäjyyden oppimisympäristöä ollaan vasta rakentamassa 

uuden Aalto yliopiston ympärille. Aalto-yliopistolla on yrittäjyyskoulutusta kurssitarjontana 
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myös muille kuin kauppatieteitä opiskeleville ja opiskelijoiden toivotaan ottavan 

poikkitieteellisesti yrittäjyyskursseja niin insinöörikoulutuksen kuin taiteellisten alojen 

normaalien kurssien lisäksi. (Aalto-yliopisto 2012.) 

 

 

3.2.1  Yrittäjyyden arvostus vähenee koulutustason noustessa. 

 

 

Tilastokeskuksen mukaan akateemisesti kouluttatuneiden keskuudessa esim. 

kauppatieteellisen ja teknillisen tutkinnon suorittaneista vain harva ryhtyy yrittäjäksi 

(Tilastokeskus 2004a.) Yrittäjyys koetaan akateemisesti kouluttautuneiden parissa vieraaksi 

uravaihtoehdoksi. Suomen yrittäjyysaktiivisuus korreloi negatiivisesti koulutustason kanssa 

(Arenius-Autio 2000, Tonttila 2001.) Yrittäjyysriskit tunnistetaan paremmin korkeamman 

koulutuksen kautta ja niihin suhtaudutaan vakavasti. 

 

Yrittäjyysriskien tunnistaminen hillitsee yrityksen perustamishaluja varsinkin akateemisesti 

kouluttautuneiden parissa. Yrittäjyyden mukanaan tuoma epävarmuus toimentulosta 

epäilyttää monia, jotka muuten olisivat ammattitaitonsa ja tietotaitonsa puolesta hyvin 

varustettuja aloittamaan yrittäjyyden uraa. Yrittäjyys nähdään monen akateemisesti 

kouluttautuneen puolesta monin verroin huonompana työllistymisen vaihtoehtona kuin 

turvallinen palkkatyö. 

 

Tonttilan mukaan yrittäjyys ei kuulu akateemiseen perinteeseen. Nuorilla akateemisesti 

kouluttautuneilla ei ole esikuvia akateemisista yrittäjistä joihin he voisivat samaistua. 

Yrittäjäuran valitsemisen perusteena käytetään itselle merkityksellisen yrittäjän esimerkin 

seuraamista ja sen puuttuminen vähentään yrittäjyyden kiinnostavuutta urana akateemisesti 

kouluttautuneiden joukoissa. (Tonttila, 2012.) 

 

Osallistuin eräälle yrittäjyysluennolle, jossa luennoitsija kertasi meille osallistujille tilastoja 

akateemisten yrittäjien niukkuudesta Suomessa. Eräs yrittäjäkollega kertoi asian olevan aivan 

luonnollinen seuraus koulutuksen tuloksesta, sillä akateemiset yrittäjät osaavat laskea 

tarkasti mitä viivan alle jää ja harkitsevat erittäin tarkkaan ryhtymistään yritystoimintaan, 

jonka  mahdollisuudet menestyä ovat epävarmat. 

 

Yrittäjyystaitojen kehittäminen edistää akateemisesti kouluttautuneiden mahdollisuuksia 

työllistyä. Yritystaidot kannattaisi ehkä  sisällyttää erillisenä oppiaineena korkeamman asteen 

koulutusohjelmaan. Ongelmalähtöisen oppimisen ja yrityskontaktien kautta syntyviä 

käytännön kokemuksia pitäisi pystyä hyödyntämään mahdollista yrittäjyyden uraa 

toteuttaessa. 
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Marja-Liisa Kakkosen tuoreen (2012) väitöskirjan: Learning Entrepreneurial Competencies in 

an International Undergraduate Programme. Kävi selvästi ilmi , että yrittäjyysinto laskee 

selvästi liiketalouden opintojen edetessä. Opintojen edetessä yrittäjyystaustaisetkin oppilaat 

alkoivat harkita muita uravaihtoehtoja kuin yrittäminen.  

 

Yrittäjyyden liian teoreettispainotteinen opetus vähentää yritysintoa. Yrittäjyysopetukseen 

pitäisi sisältyä konkreettista tekemistä pelkän teoria sijaan. (Kakkonen 2012.) Yrittäjyyden 

vaatima innovaativuus syntyy ihmisten välillä. (Ståhle  2010.) Positiivisen yrittäjyyshengen 

luominen Suomessa on paljolti yrittäjäjärjestöjen varassa, sillä kansallinen 

yrittäjyysmyönteisyys ei tule tilastoissa esille. 

 

Tuottaaksen työllistymisen kannalta oikeita tietoja ja taitoja on jatkuva haaste 

koulutusjärjestelmille. Yritysten ja työnantajien kanssa pitäisi pystyä koordinoimaan 

soveltuvia oppimiskokemuksia akateemisesti koulutteutuneille, että heidän todellinen 

osaamisensa vastaisi työympäristöjen vaatimuksia. Yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn 

kannalta on erityisen tärkeää, että niiden työntekijöiden tietotaito on alansa huippua. 

 

 

 

 

 

3.2.2  Sosiaali-ja terveysalan yrittäjyys 

 

 

Turun kauppakorkeakoulun ja PK-Instituutin työpoliittisen tutkimuksen : Palkkatyöstä 

yrittäjäksi (2007) mukaan yhteiskunnassa viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtuneiden 

rakennemuutosten johdosta palkkatyöstä on siirrytty useammin yrittäjiksi. Sosiaali-ja 

terveyssektorilla on tapahtunut suuria muutoksia, joiden seurauksena julkisesti tuotettujen ja 

rahoitettujen palveluiden rinnalle on syntynyt usein täydentäviä vaihtoehtoja. (Kauppinen & 

Niskanen 2005.)  

 

Uuden kuntalain uudistuksen myötä kuntasektorin tuotettavien palveluiden kenttä tulee 

muuttumaan radikaalisti, ja sen myötä uusille palveluntarjoajille avautuu uusia 

mahdollisuuksia tarjota omaa yrittäjävetoista osaamistaan. Kunnat tulevat käyttämään 

ostopalveluita pystyäkseen tarjoamaan kuntalaisilleen lakisääteiset palvelut. Kauppisen ja 

Niskasen (2005)  tutkimuksen mukaan vaihtoehtoisille kustannustarkoille palveluntarjoajille 

avautuvat uudet markkinat julkisesti tuotettujen palveluiden rinnalla. 
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 Kauppinen ja Niskanen ovat tutkineet kuntien ja kuntayhtiöiden hankkeita, joissa ne ostavat 

palveluita entisten työntekijöiden perustamilta yrityksiltä. Tutkimuksen mukaan julkisen 

sektorin sosiaali-ja terveysalan palkkatyöntekijät ovat ryhtyneet yrittäjiksi tarjoten 

palveluksiaan seuraavilla toimialoilla : fysioterapia, lääkärin vastaanotto, työterveyshuolto ja 

laboratorio. (Kauppinen & Niskanen 2005.) 

 

Julkisen sektorin työntekijät ovat ryhtyneet myymään ammattitaitoaan ja palveluitaan 

kunnille ja kuntayhtiöille huomattuaan markkinoilla olevan selvän kysynnän 

ammattitaidolleen. Kynnys siirtyä palveluntarjoajaksi perinteisen työntekijän asemasta on 

ollut varsin suuri varsinkin sosiaali-ja terveysalan työntekijöille, sillä ala on mielletty lähinnä 

valtio- ja kuntalähtöiseksi. Kilpailu julkisen sektorin kanssa on  mahdollistunut yhteiskunnan 

rakennemuutosten kautta. 

 

Nurmesniemen (2013) mukaan palkkatyöstä yrittäjiksi siirtyvät sosiaali-ja terveysalan yrittäjät 

kokevat yrittäjyyden muutosvoimana. Ammattitaidon kautta kertyneen osaamisen ja 

aineettoman pääoman merkitys korostuu muutosvoimana yrittäjyydessä. Oman työn 

merkityksellisyys ilmenee tavoitteisiin sitoutumisena ja itseohjautumisena. 

 

Sosiaali-ja terveysalan yrittäjät ovat pääosin naisia tilastokeskuksen tietojen mukaan. 

 

Terveysalan yrittäjiä 2002 :    miehiä   2147 

 

                                                naisia   4290 

 

 

Ikäjakauma : 40 -49 vuotiaat. 

 

 

Sosiaalialan yrittäjiä 2002 :   miehiä   116 

                          

                                              naisia    1726 

 

 

 

 Tilastokeskuksen mukaan yrittäjyys ei houkuttele sosiaali-ja terveysalan miehiä yrittäjiksi. 

Miehien osuus korkeasti koulutettujen teknisen tai kaupallisen tutkinnon suorittaneista 

asiantuntijoista tai johtajista yrittäjiksi on huomattavasti suurempi. (Tilastokeskus 2000.) 
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Sosiaali-ja terveysalan koulutuksen yhteyteen liitettävillä yrittäjyyskursseilla pystyttäisiin 

selventämään ja kartoittamaan yrittäjyyden vaatimuksia kyseisellä alalla. Yksityisellä 

sektorilla toimiville sosiaali-ja terveysalan yrittäjille tulee avautumaan uudet markkinat 

väestön ikääntymisen myötä ja kyseisen alan koulutuksessa tulisi myös painottaa mahdollista 

työllistymistä yksityisyrittäjäksi. 

 

 

 

 3.3 Itsensä työllistäminen  

 

 

Globalisaation myötä työn teettämisen ja tekemisen tavat ovat muuttuneet. Työ, joka 

aikaisemmin oli sidottuna tiettyyn paikkaan tekemisensä puolesta, pystytään nykyään 

tietotekniikan kehittymisen myötä teetättämään vaikka maapallon toisella puolella. Työtä 

teetetään myös siellä missä se tehdään kustannustehokkaasti välittämättä työntekijöiden 

aikaisemmista sidonnaisuuksista työnantajaan. Yhä useampi länsimaalainen työntekijä onkin 

huomannut olevansa pakotetussa asemassa hyväksymään työnteon jatkumiselle 

välttämättömän aseman eli työllistämään itsensä entisen työnantajan niin sanellessa. 

 

Itsensä työllistämisellä tarkoitetaan ” palkkatyön ja yrittäjyyden välimaastoon sijoittuvia 

erilaisia työllistymisen muotoja (toimeksiantosuhteet, freelancetyö, apurahansaajat) ” (TEM 

2013.)  Kirjallisuudessa itsensä työllistäneitä on kuvattu myös termillä näennäisyrittäjät. 

Näennäisyrittäjyyden keskeinen tunnusmerkki on toimeksiantajan taholta tapahtuva 

yrittäjyyteen johtava motivointi. (TEM 2013.) 

 

Työntö- ja vetomallit ovat yrittäjyyttä selvittäviä malleja  (Thornton 1999.) Taloudellisen 

aktiivisuuden ollassa korkealla yritystoiminta kukoistaa yrittäjiksi ryhtyneillä. Itsensä 

työllistäminen on vetomallin mukaan yrittäjien oma valinta. 

 

Työntömallin (Pull)  mukaan itsensä työllistävät tekevät niin ulkoisesta pakosta muiden 

työllistymismahdollisuuksien puuttuessa. Syitä tähän vaihtoehtoon ovat yritysten 

työntekijöiden vähentäminen , tuotantorakenteiden muutokset ja muut epävarmuustekijät 

palkkatyöläisen uralla. (Thornton 1999.) 

 

 TEM:in tutkimusten mukaan teknologian muutokset ja  kehitys avaavat  uusia mahdollisuuksia 

itsensä työllistämiseen. Työn luonteen muutos esim. pätkätyöt ajavat työntekijöitä vahvasti 

itsensä työllistämisen tielle. Elinikäisen työpaikan saa meistä enää hyvin harva ja osa-aikatyö 

sekä freelancer työsuhteet yleistyvät koko ajan. Työ ja elinkeinoministeriön väliraportin 

15.5.2012 mukaan määraikaiset työsuhteet ja itsensä työllistäjät ovat uusin työvoimatrendi.  
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 Voidaanko itsensä työllistävä yksinyrittäjä, ammatinharjoittaija ja freelancereitä pitää 

yrittäjinä vai työskenteleekö osa heistä käytännössä palkkatyösuhteeseen verrattavassa 

toimeksiantosuhteessa ? Yritykset ulkoistavat työntekijänsä ja ostavat heidän perustamiltaan 

yrityksiltä täysin samat työpanokset ilman työntekijän sosiaalituvan maksuvelvoitetta. Itsensä 

työllistäneet sijoittuvat yrittäjien ja palkkatyöläisten väliin. Heidän osuus yrittäjistä on vain 

10 %. ( TEM 2012.) 

 

 TEM:in työvoimatrendien tutkimuksen mukaan osa-aikatyössä on kaksi trendiä : 

vapaaehtoinen –ja vastentahtoinen osa-aikatyö. Vapaa-ehtoinen osa-aikatyö on nais-ja 

opiskelijavaltaista ja väliaikaista. Osa-aikaisten työsuhteiden osuus on Suomessa vain 14% . 

Vastentahtoisten osa-aikatyön joutuvat varsinkin työllistettävät useinkin ottamaan vastaan 

säilyttääksenn etuuksiaan. Vähittäiskaupassa sekä majoitus-ja ravitsemustoiminnassa osa-

aikatyöt ovat yleisimpiä ja työntekijöinä nuoret ja vanhat ikäluokat. (TEM 2012.) 

 

Vuokratyön osuus on noussut viime aikoina erilaisten vuokratyöyritysten toiminnan 

laajenemisen mukana. Vuokratyön osuus työllisistä on kuitenkin vain 1 % vuonna  2011 TEM:in 

raporttien mukaan.  Vuokratyön työntekijöinä on pääasiassa nuoria ja opiskelijoita. 

 

Virpi Honkasen väitöskirjan : Korkeakoulutetut menestyvät palkkatöissä paremmin kuin 

yrittäjinä ;  mukaan ammattiasema ei vaikuta naisten menestymisen mahdollisuuksiin. 

Toisaalta Suomessa on löydettävissä ansioiden perusteella selvä korkeakoulutettujen 

yrittäjänaisten joukko. Tutkimuksessa tuleekin esille se, että yrittäjyys ei välttämättä ole 

naisille palkkatyötä parempi vaihtoehto. (Honkanen 2012.) European Flash Barometer 

tuloksista käy myös ilmi keski-Eurooppalaisten korkeakoulutettujen naisyrittäjien 

köyhyysrajalla olevat vuositulot. ( European Flash Barometer 2010.) Naisten palkkataso niin 

yrittäjinä kuin palkansaajina on tilastollisesti matalampi kuin miesten vastaava. 

 

Työ-ja elinkeinoministeriön raportin mukaan 14 prosenttia työllisistä on osa-aikatyössä 

Suomessa. (TEM 2012.) Varsinkin naisten osalta osa-aikainen työ on mahdollisuus työn ja 

perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Osa-aikaiseen työhön suhtaudutaan usein varsin 

negatiivesti, mutta se pitäisi nähdä mahdollisuutena työllistyä niin naisille , joiden elämän 

tilanne sitä vaatii, kuin nuorille, jotka opiskelujen takia eivät pysty vastaanottamaan 

vakituista työsuhdetta. 

 

Suomen Yrittäjänaisten Heli Järvisen mukaan naisten yritykset eivät kasva, kansainvälisty 

eivätkä työllistä, koska osa-aikatyötä koskevaa lainsäädäntöä ei uudisteta vastaamaan 

nykypäivän työmarkkinoiden vaatimuksia. Yksittäisten työtuntien tekeminen silloin kun se on 

käytännössä mahdollista ei ole lainsääntäjän mukaan mahdolista. Pitkään työmarkkinoilta 
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poissaolleille mahdollisuus tehdä osa-aika työtä antaa mahdollisuuden hankkia kaivattua 

työkokemusta ja päästä kiinni työelämään. 

 

Olen  täysin samaa mieltä Suomen Yrittäjänaisten Järvisen kanssa naisten yritysten 

kasvamismahdollisuuksista. Olen moneen kertaan halunnut palkata ylimääräisen työntekijän 

tietyksi ajaksi, mutta osa-aikaisen työvoiman käyttö on liian kallista pienyrittäjälle. AY-

liikkeet suojelevat työntekijöitä itseltään eivätkä salli työntekijän palkkausta epäsäännöllisiin 

toistuviin työsuhteisiin. Monilla aloilla on satunnaista tarvetta palkata työntekijöitä ja esim.  

moni kotiäiti haluaisi palata työelämään joustavasti osa-aikatyön kautta. 

 

 

 

 

 

4  Yrittäjyysasenteet-ja arvot 

 

 

Arvot ovat osa ihmisen tajuntaa. Arvoilla ymmärretään Allardtin mukaan ympäristöstä 

opittuja, yleisiä, pysyviä tavoitteita koskevia valintataipumuksia. (Allardt 1960.) 

 Ympäristön arvo-ja asennemaailma muovaavat käyttäytymistämme ja vaikuttavat 

valintoihimme. Huuskosen mukaan pienyrittäjillä tai sitä läheltä seuraavilla on eniten 

yrittäjyyttä suosivia asenteita. Arvot vaikuttavat suoraan asenteisiin, käyttäytymiseen ja 

maailmankuvaamme. Yrittäjämyönteisyys ilmenee myönteisessä suhtautumisessa 

yrittäjyyteen ja sen arvottamiseen. (Huuskonen 1989.) 

 

Jaan täysin Huuskosen väittämän siitä, että yrittäjinä toimivilla henkilöillä ja sitä läheltä 

seuranneilla kuten perheenjäsenillä on eniten yrittäjyysmyönteisiä asenteita. Pienyrittäjien 

perheenjäsenet näkevät yrittäjyyttä aivan eri perspektiivistä kuin palkkatyöläiset ja he 

arvostavat yrittäjyyttä. Ympäristön vaikutus arvomaailmamme muotoutumiseen ja 

käyttäytymiseen on erittäin suuri, mutta olen usein saanut seurata yrittäjäperheiden lapsien 

valitsevan palkkatyöläisen uran yrittämisen sijaan. Ympäristö vaikuttaa arvomaailman 

muotoutumiseen ja yrittäjyyden arvostamiseen, mutta henkilökohtaisiin valintoihin ja 

käyttäytymiseen vaikuttavat myös muut ympäristön vaikuttimet. 
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Kaavio 3. Arvojen ja käyttäytymisen suhde ( Huuskonen 1989) 

 

 

Yrittäjäksi ryhdytään monista syistä. Yhdysvaltalaisten tutkimusten valossa perinteinen 

kannustin yrittäjyydelle on aina ollut henkilökohtainen vaurastuminen. Hamiltonin mukaan 

kuitenkin viimeaikaiset tutkimuksen osoittavat, että yrittäjien tulotaso jää usein 

alhaisemmaksi kuin palkansaajien (Hamilton  2000.) Suomen Yrittäjien tekemien tilastojen 

mukaan yrittäjät ansaitsevat keskimäärin vähemmän kuin palkansaajat, kun tulot 

suhtautetaan tehtyihin työtunteihin ja tulojen hajontaan (Suomen Yrittäjät 2005.) 

 

 Moskowitzin ja Vissing-Jorgensin tekemien tutkimusten tulosten valossa yrittäjien omiin 

yrityksiin tekemien sijoitusten tuottosuhde on huonompi kuin julkisiin osakkeisiin sijoitetun 

pääoman tuotto osakemarkkinoilla (Moskowitz , Vissing-Jorgensen 2003.) Omiin yrityksiin 

sijoitetaan, koska omaan työhön uskotaan ja julkisilta markkinoilta lainansaanti voi olla 

vaikeampaa. Omiin yrityksiin sijoittaminen koetaan myös usein yrittäjien puolesta 

moraalisena velvollisuutena oman ja perheen työpaikan säilymisen ehtona varsinkin 

perheyritysten kohdalla. 

 



47 

 

Yrittäjän vaurastuminen on varsin kaksipiippuinen asia Suomessa. Valtiovalta näkisi mielellään 

yritysten vaurastuvan ja niiden sekä yrittäjien valtiolle maksavien verotulojen kasvavan. 

Yrittäjät itse, minä mukaan lukien, pidän omalla työllä vaurastumista henkilökohtaisena 

asiana, enkä koe itselläni yrittäjänä olevan minkäänlaisia erityisiä velvollisuuksia toimia  

valtion verojen kokoojana kuin normaali palkansaajakaan. 

 

Evan arvo-ja asennetutkimusten vuonna 2005 saatujen  tulosten mukaan kansalaisten 

asenteet yrittäjien vaurastumiseen ovat varsin positiiviset. Kansalaiset ovat nähneet yrittäjien 

vaurastumisen eräänlaisena yhteisenä hyvänä. Yrittäjien vaurastuminen on nähty  myös 

yrittäjien verotettavien tulojen kasvamisena valtion verotuksessa. Yhteiset kasvavat verotulot 

kasvattavat yhteiskunnan jaettavaa veropottia, jonka osallisina näkevät itsensä niin 

palkkatyöläiset kuin yrittäjät. 

 

Taulukko 2.  Yrittämisen taloudelliset kannustimet. 

 

 

 

 

 

 

Aineistolähde : Evan kansallinen arvo-ja asennetutkimus 2005. 

 

 

Kysymykseen : Yrittäminen tarjoaa hyvät mahdollisuudet vaurastumiseen? 

 

 

50 % vastaajista oli  samaa mieltä 

 

28 % vastaajista oli  eri  mieltä 
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Yrittäjätaustaiset vastaajat suhtautuivat väittämään hiukan pessimistisemmin.  

 

 

46 % vastaajista oli samaa mieltä 

 

38 % vastaajista oli eri mieltä 

 

 

Yrittäjätaustaiset vastaajat reflektoivat vastauksissaan omia kokemuksiaan ja tuntojaan. 

Yrittäjyyden alkuhuuman mentyä arkielämän realiteettien astuessa kuvaan yrittäjät tietävät, 

että tie vaurastumiseen tietää käytännössä pidempiä päiviä ja mahdollinen vaurastuminen on 

vain ja yksin yrittäjän omasta työpanoksesta kiinni. 

 

 Samassa kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin pienyrittäjien ja palkansaajien palkoista.  

 

Yrittäjätaustaiset vastaajat tietävät oman palkkatasonsa ja 70 % yrittäjätaustaisista 

vastaajista oli samaa mieltä väittämän : 

 

Nyky-Suomessa pienyrittäjät ovat useammin pienetuloisempia kuin palkansaajat?  

 

Muiden  kuin yrittäjätaustaisten vastauksista käy ilmi heidän epätietoisuus kysymyksestä, 

koska heiltä puuttuu omakohtaista tietoa yrittäjien realistisista palkoista. Heidän 

vastauksensa perustuivat vain henkilökohtaisiin olettamuksiin yrittäjien palkkatasosta. 

 

Nyky-Suomessa pienyrittäjät ovat useammin pienituloisempia kuin palkansaajat? 

 

 

14 %  vastaajista oli täysin samaa mieltä 

 

25 % jokseenkin samaa mieltä 

 

38 % vaikea sanoa 

 

 

 

 Evan talvella  2011 tekemään arvo-ja asennetutkimukseen vastaajien vastaukset yrittäjien 

vaurastumisesta osoittivat selvää myötämielistä asennoitumista yrittäjien vaurastumiseen ja 

sen merkitykseen yhteiskunnalle. 
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”  Yrittäjien vaurastuminen on vain hyvä asia, sillä samalla nousee muidenkin elintaso 

vastaukset jakaantuivat seuraavasti.” ( EVA 2011) 

 

 

11 % täysin samaa mieltä 

 

32 % jokseenkin samaa mieltä 

 

 

Suomen Yrittäjien 2012 syksy tekemä pk-yritysbarometrin, johon vastasi 3900 pk-yritystä 

ympäri maan. Yrittäjiltä kysyttiin yrittäjyysilmapiiristä ja yrittäjyysilmapiiri-indeksin 

osatekijöistä oma kokemus ja kansalaisten suhtautuminen saavat positiivisen arvion. Julkisen 

vallan asenteet ja toimet arvioidaan selkeästi negatiiviseen sävyyn niin paikallis-kuin 

aluetasolla kuin myös valtakunnallisella tasolla (Suomen Yrittäjät 2012.) 

             

 

 

 4.1  Itsensä toteuttaminen 

 

 

Vaurastumisen ja suuret tulot saattavat houkutella joitain palkkatyöläisiä yrittäjiksi, mutta 

yrittäjyyteen näyttää motivoivan monet varsin yllättävät syyt tutkimusten tulosten valossa. 

Yrittäjyyden motivoinnista Flash Eurobarometer Survey on Entrepreneurship 2009 tulosten 

mukaan suomalaisten vastaajien mukaan itsensä toteuttaminen ja yrittäjien vapaus ovat 

pääasialliset syyt yrittäjyyteen. 

 

Omien unelmien toteuttaminen ja mahdollisuus toteuttaa omaa luovuuttaan oli Akavalaisten 

korkeakouluopiskelijoiden pääasialliset motiivit yrittäjyydessä. (Akava 2012.) Yrittäjyys 

nähdään vaihtoehtona oman itsensä toteuttamiseen, siinä missä palkkatyö koetaan 

rajoittavana tekijänä yksilöiden ammatillisissa realiteeteissa. Akavalaisten 

korkeakouluopiskelijoiden kokemukset niin palkkatyöstä kuin yrittäjyydestä ovat varsin 

rajalliset ja heidän motivaationsa yrittäjyyden osalta perustuu heidän luomiinsa mielikuviin 

yrittämisestä ja yrittäjänä toimimisesta. 

 

Käsitykset yrittämisen vapaudesta perustuvat usein jotakuinkin epärealistisiin käsityksiin 

yrittäjien elämästä. Median usein välittämä kuva yrittäjistä on varsin asenteellinen. Yrittäjät 

esitetään joko suurina sankareina tai armottomina huijareina. Normaalit keskivertoyrittäjät 
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tuskin tunnistavat itseään kummastakaan median välittämästä yrittäjän stereotypiasta. 

Yrittäjien normipäivät tuskin eroavat palkkatyöläisten arjesta muun kuin ajankäytön suhteen, 

sillä yrittäjät tekevät keskimäärin pitempiä työpäiviä kuin palkkatyöläiset. 

 

Turvallisuushakuisuus ja mahdollisuus oman elannon hankkimiseen oman tekemisen kautta ei 

näytä houkuttavan aloittavia yrittäjiä kovinkaan paljon. Suomen yhteiskunnan takaama 

perusturvallisuus ei motivoi aloittavia yrittäjiä riskien ottamiseen. Kattavat sosiaalipalvelut 

takaavat perusturvallisuuden elannosta ja mahdollisuuden elää eri tukimuotojen varassa 

ilman että perusturvallisuuden tunne heikkenee. 

 

Taulukko 3.  Motiivit yrittäjäksi ryhtymiseen. 

 

 

 

Yrityksen perustamista motivoi Etlan 2004 tekemän kyselyn  alottaville yrittäjille mukaan 

eniten itsensä ja unelmien toteuttaminen. Vapaus ja itsenäisyys omaan työhön motivoi 

vastaajia seuraavaksi eniten. Paremmat tulot ja mahdollisuus luoda varallisuutta motivoivat 

vastaajia vasta kolmanneksi eniten. Turvallisuuden ja varmuuden saavuttaminen työstä 

motivoivat vastaajia neljänneksi eniten. Perheyritysten jatkaminen motivoi kaikista vähiten 

vastaajia. 

 

Parempien tulojen ja mahdollisuuden luoda varallisuutta olettaisi motivoivan eniten alottavia 

yrittäjiä. Elinkeinoelämän Taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan 

yritystoiminnalla vaurastumista ei nähty suurimpana motivaattorina yrittäjyyteen, vaan 

itsenäinen työ ja unelmien toteutus houkuttelevat alottavia yrittäjiä eniten yrittäjyyden 

pariin. 
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Perheyritysten jatkamisen vähäinen motivointi on  tullut  myös myöhemmin esille Flash 

Eurobarometerin tekemissä kyselyissä, joissa suomalaisten senioriyrittäjien suuri osuus 

vastaajista tuli selvästi esiin. Sukupolven vaihto yrityksissä on myös verotuksellisesti haastava 

asia, jota eduskunta edesauttoi uudella lainsäädöllä 2012. 

 

Evan kansallisen arvo-ja asennetutkimuksen tulokset kertovat samaa.  

 

 

” Yrittäjän työ on itsenäistä ja vapaata”. 

  

 

81 % yrittäjistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 

 

75 % muista vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 

 

 

Yrittäjien työtyytyväisyys on huomattava tilastollisesti, varsinkin kun sitä verrataan 

palkkatyöläisten vastaaviin lukuihin. 

 

 

 

”Yrittäjänä voi toteuttaa itseään ja omaa osaamistaan kaikkein parhaiten ” 

 

 

83 % yrittäjistä on täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 

 

77 % muista vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 

 

 

 

”Yrittäjän työ on mielenkiintoista ja henkisesti palkistevaa”” 

 

 

83 % yrittäjistä oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 

 

66 % muista vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä. 
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Yrittäjien ja palkansaajien näkemysten ero on tilastollisesti merkitsevä. 

Nuorisobarometrin 2004 tulosten mukaan 87 % nuorista yrittäjistä ilmoittivat olevansa 

tyytyväisiä työhönsä yrittäjinä. Tarkasteltaessa nuorten palkansaajien työtyytyväisyyttä 48 % 

heistä kertoi olevansa toiveammatissaan. (Nuorisobarometri 2004.) 

 

 

5   Kasvuyrittäjyys 

 

 

Kasvuyrittäjyydellä määritellään  monia eri asioita riippuen kenen käyttämänä kyseinen termi 

on. Kansantaloudelliseti termillä tarkoitetaan yrityksiä, jotka kasvavat liikevaihdoltaan 

aggressiivisesti  ja työllistävät sen mukaisesti. (EK 2007.) 

 

 Aalto Start-Up Centerin määritelmän mukaan kasvuyritykset tai tutummin Start-Up yritykset 

ovat aloittelevia yrityksiä, jotka eivät vielä tuota voittoa vaan vasta kehittelevät tuotteitaan 

ja palveluitaan. Suomalaiset kasvuyritykset toimivat pääasiassa teknologia-alalla ja ne 

tavoittelevat nopeaa kansainvälistymistä ja voimakasta kasvua alallaan. (Aalto Start-Up 

Center 2012.) 

 

Voidakseen kasvaa yritystoiminnallaan kasvuyritykset tarvitsevat pääomia. Kasvuyrityksiin 

sijoittavia riskisijoittajia löytyy Suomesta valitettavan vähän. Finnish business angels network 

(FIBAN), Tekes, Startup Sauna, VNT Management ovat Suomen tärkeimmät riskisijoittaja 

ryhmät. Aalto Start-Up Center painottaa kasvuyrittäjiä satsaamaan tiimin osaamiseen, 

perustajien tietotaitoon ja hallitusten jäsenten kokemukseen riskirahoitusta haettaessa. 

(Aalto Start-Up Center 2012.) 

 

Luukkosen mukaan kasvuyrittäjyys tarkoittaa kasvuun pyrkivää ja siinä onnistuvaa yritystä. 

Kasvua yrityksissä mitataan monilla mittareilla, joista yleisimpiä on henkilöstön määrän, 

myynnin ja innovoinnin kasvu. (Luukkonen 2010.)Pajarinen ja Rouvinen painottavat, että 

henkilöstön määrän kasvulla kasvuyritysten osalta tarkoitetaan vuosittaista 20 prosentin 

kasvua kolmen vuoden aikana. (Pajarinen & Rouvinen 2009.) 

 

Kasvuyritykset tarvitsevat kilpailuetuja voidakseen kasvaa. C. K. Prahalad ja M.S. Krishnan 

kirjassaan ” The New Age of Innovation- Driving Co-created Value Through Global Networks” 

toteavat totuttujen kilpailuetujen kuten pääoman saatavuuden, raaka-aineiden, tekniikan ja 

yrityksen fyysisen sijainnin olevan vähemmän tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden yritysten 

kasvustrategiassa. (Prahalad C.K. ja Krishnan M. S. 2008.) 
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Prahaladin ja Krishnan mukaan kilpailuedukseen yritysten täytyy kehittää uusia 

liiketoimintaprosesseja, joissa yhdistetään resursseja ja kuluttajia. Kokemusten tarjoaminen 

palvelujen ja tuotteiden välityksellä asiakkaille tulee erottamaan tulevaisuuden voittajat 

häviäjistä. Kasvuyritysten kasvustrategioissa uusien liiketoimintaprosessien kehittäminen on 

elintärkeässä asemassa. (Prahalad C. K ja Krishnan M.S. 2008.) 

 

Olen täysin samaa mieltä Prahaladin ja Krishnan kanssa kokemusten tarjoamisen tärkeydestä 

palveluiden ja tuotteiden välityksellä asiakkaille. Asiakkaiden sitouttaminen tuotteisiin ja 

palveluihin omien kokemusten kautta tarjoaa kasvuyrittäjille oivan kasvun lisän kilpailijoihin 

verrattuna. Voidakseen kasvaa yrityksen täytyy löytää uusia liiketoimintaprosesseja eikä 

toivottua kasvua useinkaan saada aikaan vain ainoastaan lisärahoituksen kautta. 

 

Suomessa kasvuyrittäjiä on keskimäärin vain 3-5 % koko yrityskannasta. Kasvuyritysten määrä 

on huolestuttavasti vähentynyt viime aikoina Suomessa.(EK2012.)  Pajarisen ja Rouvisen 

mukaan yritysten kasvuhaluttomuus ja keskisuurten yritysten puute on suomalaisen 

yritysmaailman erikoispiirre. Suuri osa yrityksistä ei pyri todellisuudessa yritystensä 

kasvattamiseen vaan tyytyvät olemassaolevaan tilanteeseen. (Pajarinen & Rouvinen 2009.) 

 

Suomalaisten yritysten kasvuhaluttomuus on erittäin huolestuttava seikka 

kansantaloudellisesti kun työttömien määrä Suomessa lähentelee Tilastokeskuksen mukaan 

300 000 työtöntä työnhakijaa. Yritysten kasvun kautta pystyttäisiin teoreettisesti luomaan 

yhteiskunnan kipeästi tarvittavia työpaikkoja ja edesauttamaan puolestaan kansantalouden 

kasvua. Keskisuurten yritysten vähäinen määrä Suomessa johtunee rahoistusmarkkinoitten 

nuivasta suhtautumisesta yritysten lisälainoittamiseen heikossa kansainvälisessä 

markkinatilanteessa. 

 

Nordic Growth Entrepreneurship Review 2012 tutkimuksen mukaan nuoret Pohjoismaiset 

kasvuyritykset eivät kasvaneet erityisen nopeasti tarkastelujakson 2006-2009 aikana. 

Tarkastetavien yritysten kasvu pysähtyi 50 työntekijään. (NGER 2012.) 

 

Kyseisillä tarkasteltavilla nuorilla Pohjoismaisilla kasvuyrityksillä oli kuitenkin erittäin 

merkittävä työllisyysvaikutus. Tarkasteltavat 602 kasvuyritystä loivat yhteensä 29.588 uutta 

työpaikkaa vuosien 2006-2009 aikana. Suomen osalta luvut ovat merkittävät, 92 

tarkasteltavaa kasvuyritystä tarjosivat 7617 uutta työpaikkaa. (NGER 2012.) 

 

Shane painottaa, että uusien työpaikkojen luominen yhteiskuntaan ja taloudellisen 

hyvinvoinnin syntymistä tapahtuu pääosissa kasvuyrityksissä. (Shane 2009.) Kasvuyritysten 

määrää tulisi lisätä valtiollisten yritysesteiden vähentämisellä ja uusien tukimuotojen 
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lisäämisellä. Yrittäjyyskasvatuksella tulisi rohkaista yrittäjiä kasvattamaan yritystensä kokoa 

ja myyntiä. (Shane 2009.) 

 

Kasvuyritysten vähäiselle määrälle Suomessa on monia tärkeitä syitä, joista ehkä tärkeimpänä 

voidaan niin yrittäjien itsensä toteamana kuin Elinkeinoelämän Keskusliitonkin tekemien 

tutkimusten valossa pitää pääomapulaa, joka estää yrityksiä laajentamasta yritystoimtaansa. 

Riskisijoittajien vähäistä määrää Suomessa on yritetty parantaa lainmuutoksilla 

riskisijoitusten verovapaudesta. Nähtäväksi jää saadaanko lainmuutoksella aikaan merkittävää 

riskisijoitusten kasvua. 

 

Yksityisten sijoittajien puuttuminen kasvuyrityksiin sijoittavina tahoina on passivoittanut 

monia yrittäjiä, jotka odottavat liikaa rahoitusta julkiselta sektorilta. Julkisen sektorin rooli 

yritysten kasvun rahoittamisena on moniselitteinen. TEKESIN ja FINVERAN yritystuilla on 

tilastollisesti tuettu suuria yrityksiä telekommunikaation ja metsäteollisuuden alalta niiden 

valtiollisen työllistävän vaikutuksen takia. Valtio on nähnyt perustelluksi tukea  suurien 

monikansallisten yritysten kasvua suomalaisten veronmaksajien verovaroilla. Pienten 

kasvuyritysten on varsin vaikeaa saada valtion tukea yritystoiminalleen kun samoista tuista 

kilpailevat suuret monikansalliset pörssiyhtiöt.  

 

EK:n tilastojen mukaan kuluttajien ostokäyttäytymisellä on suuri merkityksensä yritysten 

mahdollisissa kasvuhaluissa. Innovaativien tuotteiden ja palveluiden osalta niitä tuottavien 

yritysten osalta kasvu on ollut vähäistä heikon kysynnän vuoksi. Kuluttajat eivät ole omalta 

osaltaan tukeneet yritysten liiketoimintaa, vaan ovat valinneet perinteisiä tuotteita uusien 

innovaativien tuotteiden sijaan. ( EK 2012.) 

 

Handelbergin mukaan me suomalaiset kuluttajat emme ole tottuneet elämään 

kuluttajavetoisessa yhteiskunnassa. (Handelberg 2012.) Meiltä suomalaisilta puuttuu 

amerikkalaisten ja aasialaisten kuluttajien tarve ja halu omistaa kuluttajahyödykkeitten 

viimeisimmät markkinoilla löytyvät mallit ja sovellukset. Suomi on myös tee-se-itse-miesten 

ja naisten luvattu maa, joka käytännössä tarkoittaa omien tuotteiden ja sovellusten 

tuottamista ensisijaisesti uusien kuluttajahyödykkeitten ostamisen sijaan. 

 

Yrittäjät itse näkevät koko kasvuyrittäjyyden termin eri näkökulmasta. Kasvuyrittäjyys ei ole 

ammatti, vaan elämäntapa ja asenne toimia yrittäjämäisesti. Parantainen ilmaisee kirjoissaan 

varsin selväsanaisesti näkemyksensä kasvuyrittäjistä painottaen faktaa,  että kasvuyrittäjyyttä 

ei lähdetä kokeilemaan valtion eri tukimuotojen avulla, vaan kasvuyrittäjä ollaan 100 

prosenttisesti. Kasvuyrittäjän motiivi ei ole ensisijaisesti raha ja maine, vaan hän elää 

unelmalleen eikä vauraus välttämättä näy puurtaessa bemareissa ja purjeveneissä. 

(Parantainen 2009.) 
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 Oma näkemykseni on, että kasvuyrittäjän stereotypia voi olla usein median välittämä 

asenteellinen kuva, jossa käsitellään yrittäjän henkilökohtaista vaurautta, ilmoittamatta 

työhön käytettyjen työtuntien määrää. Saadakseen yrityksen kasvamaan on sen eteen tehtävä 

töitä, otettava riskejä ja työllistettävä työntekijöitä. Kasvuyrittäjän ja palkkatyöläisen 

erottaa toisistaan yrittäjän kantama vastuu toisten elättämisestä ja palkkojen maksamisesta 

suhdanteiden ja kasvukäyrien noustessa ja laskiessa. Mielestäni kasvuyrittäjän määrittelevät 

myös ensisijaisesti markkinat eivätkä valtiolliset instanssit. 

 

Yrittäjänä olen joutunut miettimään moneen kertaan yrityksen kasvun myötä tulevia 

velvoitteita. Yrityksen liikevaihdon kasvun myötä tulevat tarpeet joko lisätyövoiman 

palkkaamiseen tai muihin perusinvestointeihin vievät usein tarpeellista rahoitusta, jota pitäisi 

pystyä sijoittamaan tuotekehittelyyn ja innovointiin. Pienyrittäjien kasvuhaluja säätelee usein 

täysin eri realiteetit kuin suurempien yritysten, jotka voivat saada tukea kasvuun konsernilta 

eri muodoissa tarvitsematta kyseenalaistaa perustoimintojen rahoitusta. 

 

Suomalaisten kasvuyritysten menestyksen kannalta on olennaista, että verolainsäännössä 

tehdään ratkaisuja, joilla tuetaan nopealla aikavälillä työllisyyttä ja pitkällä aikavälillä koko 

kansantaloutemme menestystä sekä siten myös riittävien verotulojen kertymistä. (TEM  

2009.) Talouden kasvun vetovastuussa ovat mikro-ja pienyrittäjät. Halvat 

tuotantokustannukset ovat houkutellet keskisuuret ja suuret yritykset siirtämään tuotantonsa 

halvempiin maihin. (Suomen Yrittäjät 2010.) 

 

 Suomen Yrittäjien mukaan valtion toimenpiteet kasvuyrittäjyyden kannustamiseen ovat 

olleet ensisijaisesti verotuksellisia. Lisää verovähennysoikeuksia pitäisi kuitenkin myöntää 

innovaativisten toimintaan käytettävistä kuluista. Tukea hakevien yritysten tulisi kuitenkin 

kantaa taloudellinen riski innovaativisesta toiminnasta. (Suomen Yrittäjät 2012.) Pk-ja 

mikroyritysten innovaatiovalmiuuksien parantaminen tukee yrittäjien kasvuhalukkuutta. 

Valtion kannattaisi perustaa erillinen innovaatiorahoitusjärjestelmä yritysten kasvun varalle. 

 

Sami Kuusisen pamfletin : ” Hupparihörhö ja bisnesmies, opas startup-kulttuurin 

ymmärtämiseen”, mukaan Suomi on kasvuyrittäjien kehitysmaa. (Kuusinen 2013.) Kuusinen 

tuo kirjoituksessaan esille kasvuyrittäjien pääoman puutteen ja riskisijoittajien vähäisen 

määrän  Suomen yritysmaailmassa. Hänen omakohtainen kokemuksensa kasvuyrittäjien 

kroonisesta pääoman puutteesta, joka rajoittaa yritysten kasvua ja työvoiman palkkaamista, 

on erinomainen puheenvuoro suoraan yrityskentältä. 

 

Parantaisen mukaan kasvuyrityksessä kehittäminen ei perustu pitkiin 

liiketoimintasuunnitelmiin vaan kehitys perustuu tekemiseen, kokeilemiseen ja testaamiseen. 
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Käytännössä asiakkaalle pitäisi pystyä kertomaan oleellinen ratkaisu ongelmaan selvästi A4 

arkilla. Asiakas haluaa usein  toimintakykyisen ratkaisun eikä viihdekirjallisuutta. 

(Parantainen 2010.) 

 

Kasvuyrittäjät ja muut yrittäjät eroavat toisistaan merkittävästi Taposen tutkimusten 

mukaan. Kasvuyrittäjät ovat muita yrittäjiä nuorempia, ylemmän korkeakoulututkinnon 

hankkineita ja heillä on selkeä päämäärä hankkia suuremmat tulot kuin palkkatyössä. 

Kasvuyritysten hallitukset toimivat aktiivisesti ja kasvuyritykset ovat keskimääräistä 

suurempia osakeyhtiöitä, joilla on ajantasainen liiketoimintasuunnitelma. (Taponen 2011.) 

 

Taposen mukaan kasvuyrittäjän profiiliin voidaan kasvuyritystutkimusten tulosten valossa 

liittää myös seuraavia piirteitä: 

 

1. Pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla menestyksekkäästi työskennelleet kasvuyrittäjät 

ovat luovia. 

2.  Itsensä toteuttaminen, työn tulosten riippuminen omista päätöksistä ja itsenäisyys 

motivoivat kasvuyrittäjiä.  

3. Kasvuyrittäjät luovat helposti verkostoja ja pystyvät myös hyödyntämään niitä. 

4.  Useilla kasvuyrittäjillä on aikaisempaa yrittäjäkokemusta, mutta heiltä puuttuu 

liiketoimintaosaamista.  

 

 

Kasvuyritysten vähäisyyden syyksi Handelberg ilmoittaa suomalaisten vanhanaikaiset arvot ja 

säännöt. (Haldelberg 2012.) Yrittäjyyttä ei ole arvostettu perinteisesti suomalaisten 

ajattelussa vaan heidät on usein nähty huijareina ja hyväksikäyttäjinä. Yrittäjyyteen tiukasti 

liittyvää yksilön vapautta ja individualismia ei ole Suomessa perinteiseti arvostettu. 

Yhteisöllisyys ja jopa perinteinen komentotalous on nähty Suomessa hyväksyttyinä 

toimintamalleina.  

 

 

 

 

 6  Pakkoyrittäjyys 

 

 

 Ero käsitteiden pakko-ja vapaaehtoinen yrittäjyys välillä on varsin vaikeaselitteinen, sillä 

palkkatyömarkkinoiden tilanne on nykypäivänä varsin moniselitteinen. Pakkoyrittäjyyttä 

määrittelevät tietyt seikat kuten ikä, asuinpaikka ja tietyt ammattiryhmät. Työntekijöiden 

korkea ikä työllistymiselle voi johtaa monissa tapauksissa pakkoyrittäjyyteen. Yrittäjyys 
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voidaan myös valita henkilökohtaisena vaihtoehtona työllistymiselle pakkotyöttömyyden 

sijaan. 

 

 On ammatteja, joissa yrittäjyys on lähes ainoa mahdollisuus työllistyä kuten esim. 

maanviljelijät, eri alojen taiteilijat ja kielenkääntäjät. Kielenkääntäjien osalta median 

siirtyessä käyttämään freelance-kääntäjiä ovat normaalit palkkatyömarkkinat lähes kadonneet 

kääntäjiltä.  

 

Kääntäjänä toimiessani olen laskuttanut toimeksiantoni aina yritykseni kautta ja olen pitänyt 

sitä normaalina käytäntönä. Monet kääntäjänä toimivat henkilöt pelkäävät ryhtyä 

harjoittamaan ammattiaan akateemisen yrittäjyyden kautta. He kokevat turvallisen 

palkkatyön ainoana vaihtoehtona ammatinharjoittamiselle eivätkä uskalla perustaa yritystä 

myymään ammattitaitoaan. Yrittäjyysriski koetaan liian suureksi ja muutosvastaisuus uutta 

toimintamallia kohtaan ajaa monet kääntäjät työttömyyskortistoon.  

 

Hytin ja Heinosen mukaan maatalouslomittajat edustavat lähes ainoana ammattiryhmänä 

maatalouden alan palkkatyöläisiä. Maanviljelijät ja karjankasvattajat ovat perinteisesti 

luokiteltu yrittäjiksi. Taiteiden alalla taas voidaan nähdä ero valtion-ja kaupunkien 

orkesterien kuukausipalkkaiset palkkatyöläiset muusikot ja itsensä elättävät ja yrittäjänä 

toimivat muusikoiden välillä. (Hytti & Heinonen 2011.) 

 

Asuinpaikka määrittää myös varsin selkeästi yrittäjyyttä. Palkkatöitä ei ole tarjolla helposti 

syrjäseuduilla, missä ei ole teollisuutta eikä kehittynyttä palvelusektoria. Kaukana 

kasvukeskuksista on yrittäjyys usein ainoa mahdollisuus työllistyä. Ovatko itsensä olosuhteiden 

pakosta työllistäneet henkilöt pakkoyrittäjiä vai yrittäjyyden vapaasti valinneita entisiä 

palkkatyöläisiä? 

 

Espanjassa asuessani työllistin itseni yrittäjänä olosuhteiden pakosta enkä kokenut 

yrittämistäni pakkoyrittäjyytenä. Yrittäjämyönteinen ympäristö kannusti aloittamaan 

yritystoiminnan täysin vieraassa toimintaympäristössä. Aikaisemmasta yrittäjäkokemuksesta 

oli apua elintärkeiden verkostojen luomisessa ja pystyin markkinoimaan ammattitaitoani 

päivitettyäni osaamistani paikalliseen kulttuuriin sopivaksi. 

 

Suomen Yrittäjien puheenjohtajan (2011) Järventauksen , mukaan Suomessa ei ole 

pakkoyrittäjyyttä eikä pakkotyötä. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan 80 prosenttia 

yksinyrittäjistä aikoo jatkaa yrittäjänä. Keskustelu itsensä työllistäjien ja yksinyrittäjien työn 

vähättelystä ja yhdistäminen se pakkoyrittäjyyteen on varsin leimaavaa ja kertoo 

negatiivisesta yrittäjyysasenteista. (Suomen Yrittäjät 2011.) 
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Olen samaa mieltä Järventauksen kanssa siitä ettei Suomessa ole pakkoyrittäjyyttä eikä 

pakkotyötä. Itsensä työllistäjiä pitäisi kannustaa yhteiskunnan toimesta eikä leimata ja 

vähätellä ihmisiä, jotka ovat valmiita ottamaan yritysriskin ja laittamaan usein oman ja 

perheensä toimeentulon vaakalaudalle. Tämän päivän yksinyrittäjä voi hyvien tukimuotojen 

avustuksella olla mahdollinen tulevaisuuden työllistäjä ja tyytyväinen veronmaksaja. 

 

 GEM:in tutkimusten mukaan itsensä työllistävät ja yksinyrittäjät luovat omalla toiminnallaan 

ja verkostoillaan hyvinvointia ja kasvua yhteiskuntaan. Heidän yritystoimintansa on 

veronalaista tuloa ja yhteiskunnan pitäisi tukea myös erilaisia yritystoiminnan muotoja. 

Yrittäjyydessä on aina kyse riskien hallinnasta ja ansaintalogiikan tasapainosta, jota 

yhteiskunnan tulisi edesauttaa lainsäädännöllään. (GEM 2011.) 

 

 Suomen Yrittäjien mukaan epätavalliset työsuhteet kuten vuorotyö, toiminimiyrittäjyys ja 

määräaikaisuus koskevat jo 1/3 työntekijöistä. Kunnat ulkoistavat toimintoja ja suuryritykset 

käyttävät alihankkijoita yhä enenemässä määrin saadakseen tehokkuutta toimintoihinsa. 

Yritysten yt-neuvotteluissa vakituinen työsuhde voidaan helposti muuttaa epätyypilliseksi 

työsuhteeksi. (Suomen Yrittäjät 2011.) 

 

Epätyypillisten työsuhteiden kirjo on tämänpäivän työelämässä varsin laaja. Moni 

palkkatyöläinen joutuu yhä useammin pakosta valitsemaan yt-neuvotteluiden seurauksena 

pätkätyöllisyyden ja pakkoyrittäjyyden välillä. Pätkätyöllisyyden etuna pidetään teoreettista 

mahdollisuutta työllistyä täysipäiväisesti työllisyystilanteiden parantuessa. Pakkoyrittäjyyttä 

rasittaa monen palkkatyöntekijän kannalta yrittäjävastuiden kantaminen ja epävarmuus 

työllisyydestä. 

 

Mikä on tyypillinen työsuhde tänä päivänä ?  Kuka meistä voi haaveilla työskentelevänsä 40 

vuotta saman työnantajan palveluksessa ?  Schumpeterin luova tuho-käsite välittää meille 

varsin selkeän kuvan työsuhteiden realiteeteista. Talouskriisien seurauksena jotkut yritykset 

kuolevat pois ja tilalle tulevat uudet innovaatisemmant ja tuottavammat yritykset valtaavat 

alaa tarjoten uusia epätyypillisiä työsuhteita uuden talouskasvun moottoreille. (Schumpeter 

1934.) 

 

 Yritysten heikko taloustilanne pakottaa niitä vähentämään työntekijöittensä määrää vaikka 

tehdyn työn määrä ei vähenekään. Koveneva kilpailu markkinoilla pakottaa yrityksiä 

löytämään yhä uusia säästökeinoja. Yritykset vähentävät henkilöstöä säästäen 

työvoimakuluissa  ja työntekijät joutuvat työllistämään itsensä. Tilastokeskuksen mukaan 

Suomessa on jo 150.000 yhden hengen yritystä. Ulkoistetut  työntekijät joutuvat tarjoamaan 

työpanostaan entiselle työnantajalleen kantaen yrittäjyysriskit itse. (Tilastokeskus  2012.) 
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Kun ulkoistetun työntekijän yrittäjyyttä rajoitetaan entisen työnantajan taholta vaatimalla 

yrittäjää tarjoamaan palveluitaan vain entiselle työnantajalle voidaan puhua nk. 

näennäisyrittäjyydestä Wong et al. mukaan. Suomessa näennäisyrittäjyys on tiedostettu ilmiö, 

mutta sitä ei ole vielä laajemmin tutkittu. ( Wong et al. 2006.)  

 

 Block & Wagerin mukaan perinteinen Freelance-yrittäjyys alkoi ensin kulttuuri-ja 

viestintäaloilla. Rakennus-, kuljetus- ja lastenhoitoala seurasivat perässä. Freelancerit elävät 

usein köyhyysrajan alapuolella maksaen oman sosiaaliturvan, yrittäjäeläkkeen eikä heillä ole 

työterveydenhuoltoa. (Block & Wagner 2006.) 

 

Monissa maissa pakkoyrittäjyys nähdään kulttuurisesti positiivisena asiana. Itsensä 

työllistäminen yrittäjänä on usein maahanmuuttajien ainoa keino työllistyä. Koulutusta 

vastaavan palkkatyön löytyminen on usein varsin ongelmallista maahanmuuttajille 

puutteellisen kielitaidon takia. GEM:n tilastojen mukaan pakkoyrittäjyys on suurinta maissa 

kuten Bolivia ja Uganda. Suomen osalta 80% yrittäjistä ilmoittaa valinneensa yrittäjyyden 

omasta tahdostaan. (GEM  2012.) 

 

Tuula Joronen on tutkinut Helsingin Yliopiston  väitöskirjassaan maahanmuuttajien 

yrittäjyyttä Suomessa. Pakkoyrittäjyys tulee esille  maahanmuuttajien  mahdollisuutena 

itsensä työllistämisenä. Yrittäjyyspäätöstä ei useinkaan tehdä harkitusti omia kykyjä ja 

ominaisuuksia arvioiden eikä maahanmuuttajilla ole useinkaan mahdollisuuksia puntaroida 

yrittäjyyden hyötyjä ja haittoja verrattaessa muihin uravaihtoehtoihin. (Joronen 2012.) 

 

Mielestäni yrittäjyyttä pitäisi markkinoida voimallisemmin maahanmuuttajille  yhtenä hyvänä 

vaihtoehtona työllistymiselle työvoimatoimistojen kautta. Olen  ollut mukana markkinoimassa 

yrittäjyyttä maahanmuuttajille ja vastaanotto oli erittäin myönteistä. Monet 

maahanmuuttajat arvostavat kulttuurisesti yrittäjyyttä ja ovat usein valmiita ottamaan 

yrittäjyysriskin voidakseen taata hyvän elintason perheelleen ja suvulleen. En jaa täysin 

Jorosen näkemystä maahanmuuttajien pakkoyrittäjyydestä, vaikka tiedostankin sen tosiasian 

ettei maahanmuuttajilla ole aina mahdollisuutta arvioida yrittäjyyden hyötyjä ja haittoja 

muihin uravaihtoehtoihin verrattuna. 

 

 

7  Yrittäjyys hyvinvointiyhteiskunnassa 

 

 

Suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa verrataan joskus holhousvaltioon sen sääntelyn ja 

rajoitusten takia. Uljaan mukaan suomalaisen hyvinvointivaltion teoreettista taustaa ei 

tunneta Suomessa kovinkaan hyvin. Kuitenkin voidaan todeta, että hyvinvointivaltion 
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rakentaminen alkoi jo 1950-60-luvuilla. Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu 

Pohjoismaiseen hyvinvointivaltion malliin omine erikoisuuksineen. Suomalainen 

työeläkejärjestelmä on esimerkiksi muista eurooppalaisista järjestelmistä poiketen yksityisten 

yritysten pyörittämä järjestelmä, jota kuitenkin kontrolloidaan lakisäädöksin, ja johon 

sisältyvät varat lasketaan Suomessa julkisen sektorin varoiksi. (Uljas 2012.) 

 

Hyvinvointiyhteiskunnan voidaan katsoa perustuvan Yhteiskuntasopimuksen perusidean 

mukaiseen käsitykseen valtion synnylle. Yhteiskuntafilosofit kuten Rousseau, Hobbes ja Locke 

ovat pääteoksissaan käsitelleet Yhteiskuntasopimukseen perustuvaa sopimusta, jossa 

määritellään valtion ja kansalaisten oikeudet ja velvollisuudet. 1900-luvulla 

Yhteiskuntasopimuksen perinnettä on edustanut yhteiskuntatieteilijä John Rawls teoksissaan. 

 

Locken esittelemä yhteiskuntasopimus edustaa klassista liberalismia, jossa yksilön vapautta 

suojellaan luonnontilojen vaaroja ja valtion mielivaltaa vastaan. Kyseisen sopimuksen mukaan 

valtion rooli on lain ja järjestyksen sekä ulkopuolisen puolustuksen ylläpitäminen. Kyseiseen 

yhteiskuntasopimukseen kuuluu myös valtion rooli omistusoikeuden turvaamisesta, vakaan 

rahajärjestelmän ylläpitäminen ja yleinen julkinen hallinto. (Korkman 2011.) 

 

EVAn 17.10.2012 tekemän kyselytutkimuksen – Holhouksen alaiset- Seitsemän näkymää 

ylisääntelyyn, kartoittaa suomalaisten asenteita valtion roolista suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Kuusi kymmenestä vastaajasta kokee Suomen valtion olevan holhoava. (EVA 

2012.) 

 

 Apusen mukaan holhousvaltio terminä tarkoittaa sellaista julkista hallintoa, joka rajoittaa 

liikaa yksilön valinnan vaikuttamisen mahdollisuuksia. Holhousvaltiossa yksilön 

henkilökohtaiset päätökset tekee joku muu kuin henkilö itse. Holhousvaltio rajoittaa myös 

yksilön vastuita lakien kautta. Yksilöiden vastuuntuntoa, yleistä yhteiskuntamoraalia ja 

yhteisvastuuta rajoitetaan holhousvaltion toimesta. (Apunen 2012.) 

 

 

Kysymykseen : Oletko samaa vai eri mieltä Suomen valtion taipumuksesta ylisäännöstelyyn, 

eli siitä että aivan liian monia asioita säädellään Suomessa ? 

 

 

62 %   samaa mieltä 

 

11 %   ei osaa sanoa 

 

26 %   eri mieltä 
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Valtion harjoittama ylisääntely on ongelmallista varsinkin pk-yrityksille, sillä pienten yritysten 

on vaikea selvittää omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan Suomen Yrittäjien EU-edustaja Antti 

Niemalan mukaan. Valtion sääntelyn pitäisi olla yritystoiminnan näkökulmasta määrältä ja 

laadulta optimaalista. Lainsäädäntöjärjestelmän pitäisi kannustaa yrittäjyyttä ja olla 

yrittäjämyönteistä. (Suomen Yrittäjät 2012.) 

 

 Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjien edut ovat kärsineet muiden yhteiskunnallisten hyötyjen 

kustannuksella. Lainsäädäntöjärjestelmä on kehittynyt nykyiseen muotoonsa palvellen 

ensisijaisesti yhteiskunnan etuja. Lainsäätäjiltä puuttuu riittävä poliittinen sitoutuneisuus ja 

tahto. ( Suomen Yrittäjät 2012.) 

 

VATT:n tutkimuksen mukaan yrittäjien tuloveron alentaminen kasvattaa heidän 

yrittelijäisyyttään. Tuloveron keventäminen 10 prosenttia korreloitui suoraan 1,5 % 

liikevaihdon kasvuun. (Kosonen &  Harju 2012.) Yrittäjyyden kannustamiseen tarvitaan 

yhteistä poliittista tahtoa jos haluamme Suomeen lisää Rovion kaltaisia kasvuyrittäjyyden 

menestystarinoita. 

 

EVAn holhousvaltio kyselytutkimuksen yrittäjyyttä koskevassa kysymyksessä kansalaisten 

asenteet tulevat varsin selkeästi esille.  

 

 

 

”Puheet siitä että yrittäminen olisi maassamme tehty vaikeaksi liialla säätelyllä, ovat pötyä ” 

 

 

56 % vastaajista on sitä mieltä, että yrittäminen on tehty vaikeaksi Suomessa liioilla 

säädöksillä. 

 

 

 25 % vastaajista pitää yrittämisen säätelyä normaalina. 

 

 

 Säätelyn ulottuminen yksilön  yrittämishalun rajoittamiseen hillitsee henkilökohtaista 

riskinottoa. Yritystoiminaan sisältyy aina riskinsä eikä niitä voida minimoida minkäänlaisella 

lainsäädöllä. Henkilökohtaisesti pidän yritystoiminnan säätelyä varsin minimaalisena 
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Suomessa. Kilpailun puute eri tuotteiden ja palvelun tarjoajien välillä on suurempi ongelma 

Suomessa kuin valtion yritystoiminnan säätely. 

 

Yrittäjyys nähdään usein individualismin symbolina ja yksilön vapauden ilmentymänä. 

Individualismissa yksilöiden katsotaan olevan toimijoita, tekijöitä ja yrittäjiä. Vastakohtana 

voidaan pitää kollektivismia, jossa yksilö on osana yhteisöä, joka toimii yhteisöllisesti. (Vesala 

2003.) 

 

 

EVAn  kyselytutkimuksen kysymykseen :  

 

 

”Ulkoistamme liian usein vastuun omista asioistamme yhteiskunnalle.” 

 

 

 

70 %  samaa mieltä 

 

14 %  ei osaa sanoa 

 

15 %  eri mieltä 

 

 

 

Vastaajat myöntävät yhteiskunnan olevan se tuki ja turva, johon he luottavat omien 

asioidensa ratkaisijana. Kansalaisten passiivisuus tulee hyvin esille kun 70 prosenttia 

vastaajista myöntää ulkoistavansa oman vastuunsa yhteiskunnan hartioille. 

 

Individualistinen  ajattelu ja siitä syntyvä halu tehdä asioita eri lailla kuin muut on yksi 

yrittäjyyden perusajatuksia. Yrittelijäisyys syntyy kun halutaan tuottaa tuotteita, joita ei ole 

vielä markkinoilla, ja joille nähdään markkinat. Suomalaiset näyttävät kuuluvan oheisen 

kyselytutkimuksen tulosten mukaan enemmänkin kollektiiviseen kuin perinteiseen 

länsimaiseen individualistiseen yhteiskuntaan arvojen ja asenteidensa puolesta. Tuomelan 

(2002) mukaan yhteiskunnan arvot ja asenteet voivat mahdollisesti johtua sosiaalisen 

todellisuuden kollektiivisesta rakenteesta.  
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8  Opinnäytetyön metodologiset johtopäätökset 

 

 

Valitsin autoetnografisen metodin käytön tutkimukselleni, koska minulla on paljon 

omakohtaista tietoa ja kokemusta yrittäjyydestä pitkältä yrittäjäuralta ja halusin jakaa 

kokemuksiani yrittäjyyspolustani lukijoiden kanssa. Suhtauduin autoetnografisen metodin 

käyttöön aluksi hieman epäillen, sillä sitä on käytetty hyvin vähän taloustieteellisissä 

tutkimuksissa ja tiedostin, että narratiivisen lähestymistavan käyttö ei miellytä kaikkia 

perinteisen liiketalouden tutkimuksen lukijoita. 

 

Autoetnografisen metodin käyttö tieteellisessä tutkimuksessa on varsin riskialtista, sillä se voi 

aiheuttaa varsin sekavia reaktioita tutkimuksen lukijoille. Tutkijan omakohtaisen 

kokemuksien jakaminen lukijan kanssa luo väistämättä jännitteitä koko tutkimuksen 

tieteellisen validiteetin suhteen. Omakohtaisen yrittäjäkokemukseni jakaminen ja 

analysoiminen lukijan kanssa aiheuttaa konfliktin yksityisen ja yleisen välillä. 

 

Haynes:in mukaan autobiografinen ja autoetnografinen tutkimusote, jossa tutkija käyttää 

omaa kokemusperäistä tietoaan tutkimusaineistona, on yleistymässä. (Haynes 2008.) 

Autobiografisen kokemuksen reflektiivinen käyttö tutkimusaineistona tuo tärkeää aineistoa 

intuitiivisen tiedon jakamiseen kokemusperäisen aineiston kautta. 

 

Jännitteet kuinka lukija käsittelee eron tutkijan objektiivisen minän ja autoetnografisen 

metodin kautta paljastuvan subjektiivisen tekijän välillä,  voivat kyseenalaistaa kyseisen 

metodin tieteellisen validiteetin. Itsen evaluaatio kvalitatiivisessa tutkimuksessa on yksi 

tärkeimmistä autobiografisen metodin haasteista. Tutkimuksen tekijänä evaluoin itseäni 

yrittäjänä ja käyn läpi yrittäjyyttäni aikajanan kautta ja tutkin yrittäjyysidentiteettini 

muodostumista. 

 

Autoetnografista metodia käyttävä tutkija laittaa itsensä esille omien subjektiivisten 

kokemustensa kautta eikä puhu  anonyymisti lähteiden kautta kuten perinteisessä 

akateemisessa tutkimuksessa tehdään. Olen tuonut itseni yrittäjänä esille ja käsitellyt omia 

yrittäjyyskokemuksiani käyttäen niitä pääasiallisena kokemusperäisenä materiaalina 

tutkimukselleni sekä olen myös käynyt vuoropuhelua akateemisten tutkimusten kanssa. 

 

 Yrittäjyys on kokonaisvaltaista toimintaa ja sen tutkimisen kautta perinteisillä kvalitatiivisillä 

tutkimusmetodeilla kuten kyselytutkimuksilla ja haastatteluilla ei valitettavasti pystytä 

tuottamaan kokemusperäistä tietoa yrittäjyydestä. Oma kokemukseni yrittäjyydestä on 

tietenkin subjektiivinen, mutta sen arvo ei ole vähäisempi kuin kyselytutkimuksilla saatujen 

aineistojen pohjalta tehdyt päätelmät yrittäjyydestä yleensä. 
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Itsensä uhraaminen ja oman historiansa jakaminen lukijoiden kanssa vaatii rohkeutta. 

Perinteisen kvalitatiivisen tutkimuksen tekijä voi pysyä anonyymisti tutkimusaineistonsa 

takana kun taas autoetnografisen metodin käyttäjä päästää lukijan osaksi omaa 

kokemusmaailmaansa ja tarjoaa lukijalle parhaassa tapauksessa samaistumisen kohteita. 

Tutkijana koen myös etten voi tutkia yrittäjyyttä ilman, että altistan itseni aiheeni 

tutkimuskohteeksi. 

 

Autoetnografinen metodi tarjoaa Holtin (2003) mukaan tutkijalle mahdollisuuden ymmärtää 

muita käyttämällä omaa kokemusmaailmaansa. Oman yrittäjäkokemuksen kautta olen 

pystynyt ymmärtämään muiden yrittäjien tekemiä ratkaisuja tietyissä tilanteissa ja yrittäjänä 

kokemani solidaarisuus toista yrittäjää kohtaan tulee suoraan yrittäjämyönteisestä 

arvomaailmastani. 

 

 Holt (2003) tuo esille tärkeän seikan autoetnografisen metodin käytön haasteista ja 

yleistyksestä. Autoetnografisella metodilla tuotetun tutkimuksen autenttinen toisinto on 

mahdotonta, sillä tutkijan kokemusperäinen tutkimusmateriaali on henkilökohtaista ja 

näinollen mahdotonta toisintaa. 

 

Autoetnografisen metodin avulla on pystytty kuitenkin tutkimaan monia vaikeita ja 

emotionaalisia aiheita kuten sairaus ja kiusaus (Vickers 2002) opetusmenetelmät (Humphreys 

2006). Yrittäjyyden tutkimiseen autoetnografinen metodi sopii mielestäni erittäin hyvin, sillä 

yrittämisessä on kysymys Häggin (2012) mukaan enemmänkin inhimillisen käyttäytymisen 

muodosta kuin vain ja ainostaan  taloudellisesta aktiviteetista. 

 

Autoetnografista metodia voidaan mielestäni käyttää yhtenä tärkänä työkaluna intuitiivisen 

yrittäjyyteen liittyvän kokemusperäisen tiedon jakamisessa tutkimustulosten kautta. Työn 

tulosten kautta voin reflektoida itseäni yrittänä subjektiivisesti ja jakaa omaa ykstyistä 

yrittäjyyskokemustani yleisellä objektiivisella tasolla. Autoetnografisen tutkimuksen kautta 

olen pystynyt näkemään itseäni ulkopuolisen silmin, kun olen asettanut itseni tutkittavaksi 

objektiksi ja välittänyt omia yrittäjyyteen liittyviä kokemuksiani ja ajatuksia lukijalle. 

 

Käyttämällä tutkijaa tutkimuksen kohteena liikutaan subjektiivisuuden ja objektiivisuuden 

välillä tavalla, jonka seurauksena tulkinnalle syntyy väistämättä eettisiä dilemmoja. 

Haynes:in  (  2000) mukaan tutkijan kannalta on kuitenkin tärkeää omien kokemuksien 

ymmärtäminen kuin kokemusperäisen tiedon vähätteleminen. Yrittäjänä olen reflektoinut 

omia kokemuksiani kuinka näen itseni yrittäjänä ja kuinka yrittäjäidentiteettini on 

muodostunut. Kyseinen reflektointi on auttanut myös itseäni ymmärtämään omaa 

yrittäjyyspolkuani kun olen peilannut sitä ikäänkuin ulkopuolisen kertojan silmin. 
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Yrittäjyyttä minussa reflektoidessani olen oppinut ymmärtämään omat rajani yrittäjänä 

olemisessa. Yrittäjänä toimiessani minun on kehitettävä jatkuvasti itseäni pystyäkseni 

vastaamaan alati muuttuvaan toimintaympäristön haasteisiin. Kun huomasin, etten saavuta 

haluttuja tuloksia vähittäiskaupan alalla,  tein päätöksen verkkokaupan tarjoamien 

mahdollisuuksien tutkimisesta. Tein verkkokaupan kehittämisprojektin osana oppimisen 

kehittämistyötä koulutusohjelmassani ja projektin tuloksena sain tarvittavat vastaukset 

verkkokaupan tuotevalikoiman laajuudesta ja verkkokaupan maksujärjestemien eri 

vaihtoehdoista. 

 

Yrittäjyyttäni aion kehittää jatkossa mentoroinnin avulla. Minua on pyydetty mentoriksi 

aloittaville yrittäjille ja aion jakaa osaamistani heille. Subjektiivisen yrittäjyyskokemukseni 

jakaminen on arvokasta aloitteville yrittäjille, sillä kokemusperäinen tieto on ainutlaatuista 

ja minun onnistumisista ja virheistä on toivottavasti apua aloittaville yrittäjille heidän omalla 

yrityspolullaan. Yrittäjänä tiedän myös, että kaikesta kanssakäymisestä on aina hyötyä ja 

antaessaan jotain saa usein kaksinverroin takaisin. 

 

 

 

9  Yrittäjyys tulevaisuudessa – opinnäytetyön johtopäätökset 

 

 

Yrittämisen tulevaisuutta Suomessa osana globaalia markkinataloutta tulevat säätelemään  

samat lainalaisuudet kuin muitakin teollistuneita yhteiskuntia. Tulevaisuuteen 

valmistautuminen antaa yrittäjille kilpailuetuja, jotka edesauttavat yritysten kasvua. 

Muutokseen suhtautuminen ja siihen valmistautuminen valmistaa yrittäjiä tulevaisuuden 

hallintaan. Innovointi ja kilpailuun varustautuminen mahdollistaa uutta tuotekehittelyä ja 

uusien markkinoiden haltuunottoa. Yrittäjyyteen valmistautuminen hyvän ammatillisen 

koulutuksen kautta avaa ovia uusille yhteiskunnan kipeästi kaipaamille työllistäville 

kasvuyrittäjille. 

 

Ajan funktio on tietoisuus. Tulevaisuuden muotoutumiseen vaikuttavat päivittäiset 

valintamme. (Aaltonen, 2010).  Aaltosen mukaan nykyisyyden suosiminen tulevaisuuden ja 

historian kustannuksella suosii riskejä yritysten organisaatioissa. Historiallisille analyyseille ja 

tulevaisuuteen suuntautuville tutkimuksille on tarvetta ymmärtääksmme paremmin itseämme 

ja taloutta. (Aaltonen 2010.) 

 

Tulevaisuus on erilainen kuin nykyisyys. Tulevaisuudessa tapahtuu aina muutoksia 

nykyhetkeen verrattuna. Tulevaisuuden ennakoiminen on tärkeä osa yrittäjän arkea, sillä vain 
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muutos on pysyvää.  Sitran raporteista käy selvästi ilmi, että muutoksen ennakoiminen ja 

muutoksen johtaminen ovat tulevaisuuden yhteiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä. ( Sitra 2012.) 

 

Muutosvastaisuus ilmenee usein vanhoihin strukteereihin takertumisena ja kehityksen 

hidastamisena. Yritysmaailmassa hyviä esimerkkejä muutosvastaisuudesta ovat  

ammattiliittojen työpoliittisista sopimuksista kiinnipitäminen. Kaivo-ojan mukaan 

muutosagentteja kaivataan tuottamaan muutosmyönteisiä ideoita ja edesauttamaan niiden 

toteuttamisessa. (Kaivo-oja 2012.) 

 

 Säntin mukaan yritysten erilaiset johtamiskulttuurit voivat johtaa vakaviin ongelmiin 

yritysten strategioiden osalta. Monissa yrityksissä johtajat elävät tulevaisuudessa visioiden 

yrityksen kasvua ja sen suuntaa. Yrityksen työntekijät joutuvat pakostikin elämään 

nykyisyydessä kohdatessaan arkielämän realiteetit ja vastaamaan niihin päivittäin. (Säntti 

2010.) Eri maailmoiden kohtaaminen onkin varsin haasteellista monissa yrityksissä.  

 

Innovaatiot syntyvät ihmisten välisissä kohtaamisissa. (Ståhle 2010). Yritysten kannattaa 

edesauttaa erilaisten ihmisten kohtaamisia mahdollistaakseen mahdollisten innovaatioiden 

syntymisen juuri heidän yrityksessään. Page huomioi terävästi, että amerikkalaiset yritykset 

palkkaavat mahdollisimman erilaisista lähtökohdista tulevia työntekijöitä vältääkseen 

samankaltaisen ajattelun, joka tappaa innovoinnin. (Page  2007.) 

 

Kilpailu lisääntyy globalisaation myötä, mutta sen myötä avautuu uusia mahdollisuuksia myös 

Suomessa. Pienen maan etuna oleva strateginen ketteryys lisää mahdollisuuksia tarttua uusiin 

haasteisiin. Hautamäen mukaan hinta ei ole ollut koskaan Suomen kilpailuvaltti 

kansainvälisillä markkinoilla, vaan Suomen on täytynyt panostaa laatuun ja  tulevaisuudessa 

keskittyä innovoimaan ja tuottamaan uusia palveluja ja tuotteita. (Hautamäki 2008.) 

 

Innovoinnin tulevaisuus on innovaatiodemokratia Antti Hautamäen mukaan. Globalisaatiosta 

johtuvat uudet haasteet voidaan voittaa uuden innovointiympäristön kehittämisen kautta. 

Uudet innovaatioteknologian alat kuten bioteknologia, ympäristöteknologia ja nanoteknologia 

ovat aloja, joiden kehittämiseen olisi panostettava niin yliopistojen tutkimuspuolella kuin 

yksityisen kaupallisen sektorin toimesta. (Hautamäki 2008.) 

 

 Mielestäni Hautamäen lanseeraama käsite ”Kestävän innovaatio” , jonka tarkoituksena on  

luoda globaali innovaatioprosessi, jossa teknologiayhteisöt maailmanlaajuisesti tekevät 

yhteistyötä saavuttaakseen tuloksia, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisiin, yhteiskuntaan 

ja talouden yleisiin mekanismeihin on ratkaisu niin Suomen kuin globaalin maailman 

talousongelmiin. Tuottaakseen kestävää innovaatiota yksilöiden on ajateltava yrittäjämaisesti 

saadakseen toivottuja tuloksia. 
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Palvelusektorin kehittäminen avaa uusia mahdollisuuksia palkkatyössä oleville henkilöille 

yrittäjyyden sektorilla. Itsepalveluun kyllästyneiden kansalaisten joukko kasvaa päivä 

päivältä. Palvelemme itseämme monilla sektoreilla, joissa olisi realistisia mahdollisuuksia 

yrittäjämäiselle toiminnalle. Valveutuneet yrittäjät tulevat löytämään maksukykyisiä 

asiakkaita, jotka ulkoistavat kaikki työnsä, ehkä ajattelua lukuunottamatta, sopivia palveluja 

tarjoaville yrittäjille. 

 

Kilpailulain muutoksen mahdollinen hyväksyminen Suomessa  tänä keväänä tulee parantamaan 

monien pienten tavarantoimittajien asemaa varsinkin kaupan alalla.  Määräävässä asemassa 

olevien toimijoiden markkinaosuus ei saisi uuden kaipailulain muutoksen mukaan ylittää 30 

prosenttia. Suomen markkinat ovat Euroopan keskittyneimmät ja markkinoiden säätely on EU 

vertailussa varsin kevyt. 

 

Ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä on suomalaisille  yhdysvaltalaisia, eurooppalaisia ja jopa muita 

pohjoismaalaisia vieraampi Flash European Studies- tutkimusten mukaan. Yrittäjäksi 

suomalaiset eivät ryhdy vaurastumisen toivossa vaan yrittäjyys mielletään itsenäiseksi ja 

henkisesti palkitsevaksi toiminnaksi. Yrittäjäksi ryhdytään, koska halutaan olla ” oman itsensä 

pomo” . Nuorisobarometrin mukaan varsinkin nuoret näkevät yrittäjyyden mielenkiitoisena 

uravaihtoehtona. (Nuorisobarometri 2011.) 

 

Suomalaiset kokevat yhteiskunan holhouksen rajoittavaksi tekijäksi EVAn asennetutkimuksen 

mukaan, suomalaiset kääntyvät kuitenkin muita eurooppalsisia, yhdysvaltalaisia ja jopa muita 

pohjosmaalaisia herkemmin julkisen sektorin puoleen saadakseen neuvoja yrityksen 

perustamista varten. Suomen vahva julkinen sektori virkamiehineen koetaan kansalaisten 

parissa kiistattomaksi auktoriteetiksi aloittavien yrittäjien parissa. 

 

Nuorten arvojen ja asenteiden muuttuminen  positiivisemmaksi yrittäjyyteen suhtautumisessa 

on mielestäni erittäin tärkeä suunnannäyttäjä tulevaisuutta ajatellen. 

Yrittäjyysmyönteiseisistä asenteista seuraava toivottava muutos riskinsietokyvyn kasvamisessa 

tullaan varmaankin toteamaan seuraavassa EVAn arvo-ja asennetutkimuksessa yrittäjyyden 

osalta. 

 

Yrittäjyyden negatiivisina puolina nähdyt ylipitkät työpäivät, lähes olemattomat lomat ja 

mahdolliset taloudelliset riskit huolestuttavat suomalaisia. Yrittäjäksi siirrytään useammin 

työttömyydestä ja työvoiman ulkopuolelta  kuin palkkatyöstä. Vuosina 1994-2000 40 

prosenttia uusista yrittäjistä siirtyivät suoraan palkkatyöstä yrittäjiksi. 
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Yrittäjyyden markkinoiminen yhtenä varteenotettavana  uravaihtoehtona palkkatyöläisille on 

erittäin haastava tehtävä yhteiskunnalle, johon tarvitaan kannustimia verotuksen osalta. 

Suomen Yrittäjät ovat kampanjoineet viime aikoina monista verotuksellista vaihtoehdoista, 

joiden kautta yrittäjyyttä voidaan tehdä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi palkkatyöläisille. 

 

EU:n ensimmäinen yrittäjyyden toimintaohjelma Entrepreneurship 2020 Action Plan 

lanseerattiin vuoden alussa edesauttamaan yrittäjyyttä EU maissa. Yrittäjyys on ollut EU:n 

prioriteetteja jo jonkin aikaa, mutta tämä uusi toimintaohjelma yrittäjyydestä on 

ensimmäinen laatuaan koko EU:n historiassa. Yrittäjyyden uskotaan olevan talouden uuden 

nousun moottori, sillä uudet työpaikat syntyvät tilastojen mukaan juuri pk-yrityksiin. 

 

Uudessa toimintaohjelmassa ehdotetaan uusia keinoja yrittäjyyden toimintaympäristön 

vahvistamiseksi. Koko yrittäjyyden elinkaarta halutaan tukea yrittäjyyden edesauttamiseksi. 

Yritystoiminnan aloittamisen helpottaminen, kriittisten kuolemanlaaksojen ylittämista varten 

tarvitaan työkaluja, yritystoiminnan kasvattamisen tukitoimet, sukupolvenvaihtoon liittyvät 

verotukselliset seikat sekä rahoitus ovat EU :n toimintaohjelman prioriteetteja. Vaikka 

yrittäjyyden arvostus onkin viime aikoina lisääntynyt EU:n alueella, kuten käy ilmi 

Eurobarometer tutkimuksista, niin yrittäjyysaste ei ole valitettavasti noussut riittävän 

korkealle. 

 

Suomen pankin teettämän tutkimuksen ” Yrittäjien optimistisuus ja uusien yritysten 

elinkelpoisuus 20/2012”  tulosten mukaan suomalaiset yrittäjät ovat varsin optimistisia 

tulevaisuuden suhteen yritystensä elinkelpoisuudesta, ottaen huomioon varsin negatiiviset 

talouden odotukset. Tutkimuksen tuloksista kävi myös ilmi, että optisia ennustevirheitä 

tekevät henkilöt siirtyvät varsin todennäköisesti yrittäjiksi. ( Suomen Pankki 2012.)  

 

Akateemista yrittäjyyttä pitäisi edesauttaa niin poliittisten päätöstentekijöiden kuin yleisen 

valtamedian kautta. Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston (LUT) teknologiayrittäjyyden DI-

ohjelma on oiva esimerkki yliopistojen esimerkillisestä aloitteellisuudesta akateemisen 

yrittäjyyden markkinoimisessa. Kyseisestä koulutusohjelmasta valmistutaan tuotantotalouden 

diplomi-insinööriksi. Koulutuksessa perehdytään käytännön yrittäjyyteen ja annetaan 

opiskelijoille valmiudet menestyä yrittäjänä. Yritysohjelmassa testataan opiskelijoiden 

liikeideoita ja harjoitellaan tuotteiden ja palveluiden kaupallistamista. 

 

Helsingin Yliopiston koordinoima Hyvä Yritys- viikko tapaisia pikaverkostoitumistilaisuuksia 

täytyisi järjestää säännöllisesti, sillä eri opinahjojen akateemista yrittäjyyshenkeä voidaan 

vahvistaa yhteisillä tapaamisilla. Kyseiseen Entrepreneurship speed date- tapahtumaan 

osallistuivat tänä vuonna Helsingin yliopiston lisäksi Aalto Yliopisto, Hanken ja Laurean 

opiskelijoita. 
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Hanken on omasta puolestaan vastannut yrittäjyyden koulutuksen kasvavaan kysyntään 

perustamalla yrittäjyyden tutkimuskeskuksen, Erling Persson Centre for Entrepreneurship, 

jonka toivotaan herättelevän yritysintoa ja johtavan tarvittavien kasvuyritysten 

perustamiseen Hankenin opiskelijoiden keskuudessa. 

 

 Opinnäytetyöni johtopäätösten jatkotoimenpiteinä ja kehityssuunnitelmana tulevaisuuden 

varalle  voitaisiin todeta, että yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta on tehtävä tunnetuksi 

mahdollisimman monen median kautta, että kansalliset arvot ja asenteet muuttuvat 

enemmän yrittäjyysmyönteisiksi. Ammattikorkeakoulujen myönteinen suhtautuminen 

yrittäjyysasenteiden mukaantuomiseksi ei ainoastaan liiketalouden opetusohjelmaan on 

erittäin myönteistä. Eri alojen ammattilaisten kohtaamisesta syntyy yrittäjyydessä tarvittavia 

verkostoja ja uusia liiketoimintamalleja. 

 

Cambridgen yliopiston ympärille kehittynyt yrityshautomo voisi toimia käytännön esimerkkinä  

tulevaisuudessa Laurean yrittäjyyskoulutusohjelmalle. Yrittäjyyden opetuksella ei ole pitkiä 

perinteitä Suomessa ja esikuvia ja malleja voidaan ja täytyykin hakea Suomen rajojen 

ulkopuolelta. Cambridgen yliopiston ympärille kehittynyt yrityshautomo on vertaansa vailla 

koko Euroopassa ja sieltä kannattaa hakea malleja yrittäjyyden koulutusohjelmia 

suunnitellessa. 

 

 Yrittäjänä voin todeta lopuksi, että yrittäjämäinen ote työntekoon on ensimmäinen askel 

yrittäjyyden pitkällä polulla. 
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