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Tämä opinnäytetyö käsittelee yritystoimintaa ja yritystoimintaa tukevaa yrityskiihdyttämö-
toimintaa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi FRC+-projekti, joka toteutettiin vuosina 
2011-2014 kehittämään ja vahvistamaan First Round Center yrityspalveluverkoston organisaa-
tioiden rooleja ja yhteistyötä.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli koostaa FRC+-projektille julkaisu, joka esittää FRC+-projektin 
vaiheita ja projektin aikana saavutettuja tuloksia. Julkaisu käsittelee First Round Centerissä 
kehitettyjä palveluita, joita ovat Ideaportti, FRC Yrityskiihdyttämö, Tuotekehitys ja Kärkitek-
nologia. Julkaisun laadinnassa aineiston koostamisessa keskityttiin erityisesti FRC Yrityskiih-
dyttämön julkaisumateriaalin keräämiseen ja tuottamiseen. Aineistoa hankittiin FRC Yritys-
kiihdyttämön tietokannoista, haastatteluilla sekä FRC Yrityskiihdyttämön toimintaa havain-
noimalla. Julkaisun muihin osiin oli saatavilla valmiita materiaaleja, mutta näitä materiaaleja 
editoitiin ja koottiin loogiseksi kokonaisuudeksi. Julkaisu valmistui aikataulujen mukaisesti, ja 
sitä jaettiin FRC+-projektin päätöstilaisuudessa 21.5.2014. Julkaisun tarkoituksena oli antaa 
tietoa projektista ja sen tuloksista FRC+-projektin sidosryhmille. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli myös tutkia yritystoimintaa ja sitä tukevia yrityskiihdyttämö-
palveluita. Keskeisiksi kysymyksiksi nousivat erityisesti startup- ja kasvuhakuisten yritysten 
haasteet ja näihin haasteisiin vastaaminen yrityskiihdyttämötoiminnalla. Tutkimuksen teo-
reettiseksi viitekehykseksi valikoituivat aiheet yritystoiminta, startup-yritysten haasteet, yri-
tysten kasvu, asiantuntijapalvelut ja yritystoimintaa tukevat yrityskiihdyttämöpalvelut. Teori-
assa perehdyttiin yritystoiminnan yleisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, kuvailtiin erityisesti 
aloittavien startup-yritysten haasteita ja mahdollisuuksia sekä pohdittiin yritysten kasvua ja 
kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Teoriassa kuvailtiin myös erilaisia tukipalveluita, joita yrittäjil-
le on tarjolla, sekä pohdittiin tukipalveluiden vaikutuksia yritystoimintaan. Yritystoimintaa 
tukevista palveluista valittiin erityiseen tarkasteluun yrityskiihdyttämötoiminta, joka keskit-
tyy kokonaisvaltaisesti yritysten pitkäaikaiseen kehittämiseen ja kasvuun. Teorian ydinkohtien 
tueksi laadittiin yrityskiihdyttämöille pienimuotoinen sähköpostikysely, jossa selvitettiin yri-
tyskiihdyttämöiden näkemyksiä startup-yritysten haasteista ja yrityskiihdyttämötoiminnasta. 
Sähköpostikysely lähetettiin kymmenelle yrityskiihdyttämölle ja vastauksia saatiin viideltä 
yrityskiihdyttämöltä. Yrityskiihdyttämöiden vastaukset analysoitiin ja niistä muodostui kiih-
dyttämöiden ajatuksia kuvaava yhteenveto. 
 
Opinnäytetyö antaa hyödyllistä tietoa yritystoiminnasta ja yrityskiihdyttämöiden vaikutuksista 
ja mahdollisuuksista tukea yrityksiä. Tutkimuksesta selviää yritysten tärkeä rooli yhteiskun-
nassamme sekä yritystoimintaa tukevien palveluiden tärkeys yhteiskuntamme hyvinvoinnin 
kannalta. 
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This thesis deals with business and enterprise accelerators, which support business actions. 
The client of the thesis was FRC+-project, which was carried out in 2011-2014 to develop and 
strengthen the roles and cooperation of the First Round Center business service network. 
 
The aim of this thesis was to compile a publication for the FRC+-project, which presents the 
steps of the project and the results achieved during the FRC+-project. Publication deals with 
the services developed in First Round Center, which are Ideagate, FRC enterprise accelerator, 
Product development and High technology. In this publication the author focused mainly on 
the FRC enterprise accelerator part. The data and materials for the FRC enterprise accelera-
tor part were obtained from the database of FRC enterprise accelerator, interviews and by 
observing the actions of the enterprise accelerator. The other parts of the publication were 
ready-made, but the parts were edited and pieced together as a logical set. The publication 
was completed on schedule and it was handed out in the FRC+-projects closing ceremony on 
21.5.2014. The purpose of the publication was to disseminate information about the project 
and it results for the stakeholders of the FRC+-project. 
 
The aim of this thesis was also to study business and enterprise accelerator services, which 
support bussiness actions. The main research questions were the challenges of startup- and 
growth orientated companies and how to respond to the challenges with enterprise accelera-
tor actions. The theoretical part focused on subjects such as business, challenges of startup-
companies, business growth, expert services and enterprise accelerator services. The theoret-
ical part studied the genereal challenges and opportunities in business and also the challenges 
and opportunities a startup-company mainly faces. The theoretical part concludes also on 
business growth and the factors which have and impact on growth. Also different services and 
expert services for business development were presented in the theory. The theory studies 
what kind of an impact do business supporting services have on companies. The study of the 
business supporting services mainly focuses on enterprise accelerators, because they are fully 
commited to long-term development and growth of businesses. To support the core points of 
the theory, a small e-mail survey was made for the enterprise accelerators, to research the 
views of enterprise accelerators about the challenges of startup-companies and about the 
services they offer for companies. The e-mail survey was sent to ten enterprise accelerators 
and the amount of answers was five. The answers were analyzed and pieced up together as a 
set, which presented the views of enterprise accelerators. 
 
This thesis offers useful information about business and the impacts and opportunities that an 
enterprise accelerator can offer to a company. This study shows how important a role compa-
nies have on our society and how important are the services that support business for our so-
ciety’s well-being. 
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1 Johdanto

 

Yhteiskuntamme tarvitsee yritystoimintaa voidakseen hyvin, ja yrittäjyyttä ja innovointia py-

ritään edistämään jatkuvasti. Vuosina 2008-2010 toteutettiin Riihimäen seudulla First Round 

Center -hanke, jonka päämääränä oli luoda alueen yrityksille elinvoimainen innovaatioiden ja 

tuotekehityksen palvelukeskus. Hankkeen tavoitteena oli lisätä alueen pk-yrityksille tutkimus- 

ja tuotekehityspalveluiden saatavuutta sekä edistää eri elinkeinotoimijoiden ja oppilaitosten 

yhteistyötä. First Round Center eli FRC toimii verkostona, joka mahdollistaa erilaisen osaami-

sen ja voimavarojen saatavuuden sekä erilaisten asiantuntevien tahojen osallistumisen yritys-

ten innovaatio- ja kehittämisprosesseihin. First Round Center tarjoaa alueen yrityksille muun 

muassa avustusta ideoiden tuottamiseen ja arviointiin, liiketoiminnan perusteisiin, liiketoi-

minnan käynnistämisen valmisteluun sekä kehitysprojektien suunnitteluun ja toteutukseen. 

(Ideoiden kehittäminen edellyttää monenlaista osaamista 2014.) 

 

First Round Center -hanke sai jatkoa vuosina 2011 - 2014 toimivasta FRC+-projektista, jonka 

tavoitteena oli vahvistaa First Round Centerissä toimivien organisaatioiden rooleja ja yhteis-

työtä. FRC+-projektin tarkoituksena oli kehittää alueen yrityksille palvelukonsepti, joka tukee 

alueen yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Projektilla haluttiin kehittää alueen 

innovaatio- ja tuotekehitystoimintaa sekä keksiä yrityksille ratkaisuja yritysrahoitukseen, 

esimerkiksi tarjoamalla yrityksille mahdollisuuksia osaamispääoman käyttöön. Projektissa ke-

hitettiin yrityksille tukipalveluita tuottavien organisaatioiden rooleja ja yhteistyötä, ja pro-

jektin keskeisin toimenpide oli palvelukokonaisuuden toimintamallin kehittäminen ja pilotoin-

ti yhdessä yrityspalvelutahojen, yritysten, yrittäjien ja oppilaitosten kanssa. FRC+-projektin 

hallinnoijana oli Hämeen ammattikorkeakoulu ja projektia toteuttamassa olivat First Round 

Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Hyria koulutus Oy sekä 

Aalto-yliopisto. (Projektit  2014.) FRC+-projekti toimi tämän opinnäytetyön toimeksiantajana. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa FRC+-projektille julkaisu, joka sisältää FRC+-

projektin toiminnan vaiheet ja tulokset, joita projektin myötä on saatu aikaiseksi. Julkaisu 

koostui FRC+-projektissa kehitettävistä toimintalinjoista, joita olivat Ideaportti, FRC Yritys-

kiihdyttämö, Tuotekehitys ja Kärkiteknologia. Julkaisun laadinnassa keskityttiin erityisesti 

FRC Yrityskiihdyttämön aineiston keräämiseen ja kirjoittamiseen hankkimalla tietoa FRC Yri-

tyskiihdyttämön omista tietokannoista, haastattelemalla yrityskiihdyttämöön sidottuja henki-

löitä sekä havainnoimalla yrityskiihdyttämön toimintaa. Julkaisun muihin osioihin olivat ole-

massa valmiit materiaalit, joita editoitiin ja jäsenneltiin loogisiksi kokonaisuuksiksi. Tavoit-

teena oli, että julkaisu saadaan valmiiksi FRC+-projektin päätöstilaisuuteen, jossa julkaisua 

jaettaisiin projektin sidosryhmille. 
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Julkaisun laadinnan rinnalle opinnäytetyön toisena tavoitteena oli perehtyä yritystoimintaan 

ja yritystoimintaa tukeviin palveluihin. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu yritys-

toiminnasta ja yrittäjyydestä, startup-yritysten haasteista ja mahdollisuuksista, yritysten kas-

vusta ja yritystoimintaa tukevista asiantuntijapalveluista, erityisesti yrityskiihdyttämöistä. 

Teorian tarkoituksena oli havainnollistaa yritystoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia sekä 

tutkia, miten yrityskiihdyttämöt ja asiantuntijapalvelut vaikuttavat yritystoimintaan ja mitä 

hyötyä yritystoiminnan tukipalveluista on yrityksille. Syventääkseen tutkimusta tavoitteena oli 

laatia yrityskiihdyttämöille sähköpostikysely, jossa selvitettiin yrityskiihdyttämöiden näke-

myksiä startup-yritysten haasteista ja siitä, miten yrityskiihdyttämöt voivat tukea yrittäjiä 

näissä haasteissa. Toisena aiheena sähköpostikyselyssä selvitettiin myös yrityskiihdyttämötoi-

minnan haasteita ja sitä, miten yrityskiihdyttämöt pyrkivät vastaamaan haasteisiin. 

 

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö ja koko opinnäytetyöproses-

sin ajan tehtiin tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. Opinnäytetyön toiminnallinen osuus 

koostui julkaisun laadinnasta, jota esitellään seuraavassa luvussa. Opinnäytetyö eteni vaiheit-

tain niin, että julkaisu laadittiin aikataulullisista syistä ensimmäiseksi, jonka jälkeen tutkittiin 

tarkemmin yritystoimintaa ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Opinnäytetyön teoreettinen 

ja tutkimuksellinen osuus perehtyvät yritystoimintaan, startup-yritysten haasteisiin ja mah-

dollisuuksiin sekä yrityskiihdyttämötoimintaan. Julkaisun laadinnan esittelyn jälkeen siirry-

tään pohtimaan yritystoimintaa yleisellä tasolla, jonka jälkeen paneudutaan erityisesti star-

tup-yrityksiin. Opinnäytetyön kannalta oleellista oli tutkia erityisesti startup-yritysten vaike-

uksia ja kasvun mahdollisuuksia. Tämän jälkeen paneudutaan yritysten kasvuun ja pohditaan 

yritysten kasvuun vaikuttavia tekijöitä, minkä jälkeen esitellään yrityksiä tukevia asiantunti-

japalveluita. Viimeisimpänä teorian ydinkohtana esitellään yrityskiihdyttämötoimintaa ja 

pohditaan, mitä mahdollisuuksia toiminta tuo yrityksille. Tämän jälkeen esitellään yrityskiih-

dyttämöiden näkemyksiä startup-yritysten haasteista sekä yrityskiihdyttämötoiminnan haas-

teista. Lopuksi esitellään johtopäätökset ja kehitysehdotukset ja pohditaan aihetta yleisellä 

tasolla. 

 

Opinnäytetyön tuloksena toimeksiantaja saa hyödyllistä tietoa yritystoiminnan haasteista ja 

näkemyksiä haasteisiin vastaamisesta sekä tämän opinnäytetyön konkreettisen tuloksen, jul-

kaisun FRC+-projektista. 

 

2 FRC+-projektin julkaisun laadinta 

 

Tämän opinnäytetyön konkreettisena tuloksena syntyi FRC+-projektin julkaisu ”FRC+ - liike-

toimintaideoiden ja yritysten toiminnan kehittämistä Riihimäellä”. Opinnäytetyöprosessi 

käynnistyi 6.2.2014 toimeksiantajatapaamisella, jossa esiteltiin julkaisun aihe ja julkaisun 

toivottu sisältö. Toimeksiantajalta saatiin materiaalia, jonka avulla tutustuttiin First Round 
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Centerin ja FRC+-projektin toimintaan, erityisesti FRC Yrityskiihdyttämön ja Ideaportin toi-

mintaan. Toimeksiantajaa tavattiin julkaisun laadinnan alkuvaiheessa usein, jolloin täyden-

nettiin julkaisun sisällön tavoitteita ja pohdittiin julkaisun rakennetta. Tavoitteena oli, että 

julkaisussa esitellään jokainen toimilinja, joka osallistui FRC+-projektin toteuttamiseen. Toi-

milinjoja olivat Ideaportti, FRC Yrityskiihdyttämö, Oppilaitosyhteistyö, Tuotekehitys ja Kärki-

teknologia. Julkaisussa täytyi keskittyä erityisesti FRC Yrityskiihdyttämön ja oppilaitosyhteis-

työn sisällön tuottamiseen ja kirjoittamiseen, sillä muilta toimintalinjoilta olivat materiaalit 

valmiina. 

 

Aiheen ymmärtäminen ja sisäistäminen oli julkaisun laadinnan kannalta erittäin tärkeää, jo-

ten aiheeseen tutustuttiin FRC+-projektin materiaaleihin tutustumalla sekä tutustumalla FRC 

Yrityskiihdyttämön toimintaan paikan päällä. Aloitin FRC Yrityskiihdyttämössä työharjoittelun 

27.2, joten pääsin tutkimaan aihetta lähietäisyydeltä. FRC Yrityskiihdyttämössä tavattiin pal-

jon toimintaan liittyviä ihmisiä, joiden kanssa keskusteltiin yrityskiihdyttämön toiminnasta. 

FRC Yrityskiihdyttämön avainhenkilöt antoivat haastatteluja toiminnastaan ja avustivat julkai-

suun vaaditun tiedon hankinnassa. Myös yrityskiihdyttämön työtehtäviin osallistuminen toi 

toiminnasta uusia näkemyksiä ja helpotti toiminnan hahmottamista ja sisäistämistä. Julkaisua 

varten haastateltiin puhelimitse kuutta FRC Yrityskiihdyttämössä toimivaa yritystä, joilta sel-

vitettiin heidän kokemuksiaan FRC Yrityskiihdyttämön toiminnasta. Yrityksiltä selvitettiin 

myös, millaista konkreettista apua heidän yrityksensä on saanut FRC Yrityskiihdyttämöltä. 

Julkaisussa oli tärkeää, että siihen saadaan myös yritysten näkemyksiä mukaan. FRC Yritys-

kiihdyttämön yritykset olivat tyytyväisiä toimintaan ja heidän kokemuksensa olivat positiivi-

set. FRC Yrityskiihdyttämössä järjestettiin myös tapahtumia, joissa oli mahdollisuus tutustua 

paremmin yrityksiin ja yrityskiihdyttämöön kuuluviin osaamissijoittajiin. Tapahtumassa pääsi 

näkemään ja kuulemaan, miten FRC Yrityskiihdyttämössä toimitaan.  

 

Myös oppilaitosyhteistyöstä tuli tuottaa materiaalia julkaisuun, ja tämä oli luontevaa, sillä 

FRC Yrityskiihdyttämössä oli tuolloin käynnissä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden 

projekti. FRC Yrityskiihdyttämö tekee paljon yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun ja 

muiden oppilaitosten kanssa. Julkaisun materiaali kerättiin keskustelemalla vapaamuotoisesti 

HAMK:in opettajan kanssa, joka vastasi FRC Yrityskiihdyttämön ja HAMK:in välisestä yhteis-

työstä. HAMK:in opettaja esitteli HAMK:in toimintaa ja selvensi HAMK:in roolia yrityskiihdyt-

tämötoiminnassa.  Julkaisuun toivottiin myös opiskelijoiden näkemyksiä oppilaitosyhteistyös-

tä, joten julkaisua varten haastateltiin kahta Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijaa sekä 

yhtä opiskelijaa Hyriasta. Haastattelut olivat vapaamuotoisia, ja niissä selvitettiin opiskelijoi-

den kokemuksia ja työtehtäviä FRC Yrityskiihdyttämössä. 

 

Julkaisun lähteet koostuivat siis FRC+-projektin olemassa olevista materiaaleista, FRC Yritys-

kiihdyttämön omista materiaaleista, haastatteluista, vapaamuotoisista keskusteluista, omista 
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kokemuksista sekä internetsivuista. Julkaisun osa-alueista Ideaportin, Tuotekehityksen ja Kär-

kiteknologian tuottivat muut FRC+-projektiin liittyvät henkilöt, mutta valmiiden materiaalien 

tekstityyli käytiin läpi ja muokattiin FRC Yrityskiihdyttämön ja oppilaitosyhteistyön osa-

alueisiin sopiviksi. Tavoitteena oli saada julkaisun osa-alueista yhtenäinen ja looginen koko-

naisuus. Toimeksiantajalle lähetettiin useaan otteeseen julkaisun luonnos, jota muokkailtiin 

toimeksiantajan kommenttien mukaisesti, ja julkaisua oikoluki usea eri taho.  

 

Julkaisun laadinnassa panostettiin myös julkaisun visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Julkaisua 

varten valokuvattiin FRC Yrityskiihdyttämöä ja siinä toimivia henkilöitä. Julkaisun visuaalista 

ilmettä suunniteltiin ja käytiin läpi yhdessä toimeksiantajan kanssa. Inspiraatiota julkaisun 

visuaaliseen ilmeeseen haettiin muihin julkaisuihin tutustumalla.  

 

Julkaisu valmistui sovitussa aikataulussa, ja julkaisun taitto toteutettiin HAMK:issa. Julkaisus-

ta laadittiin sekä painettu että e-julkaisu. Julkaisun sisältöön ja visuaalisuuteen oltiin erittäin 

tyytyväisiä, joten julkaisun laadinta onnistui täysin suunnitelmien mukaisesti. FRC+ - liiketoi-

mintaideoiden ja yritysten toiminnan kehittämistä Riihimäellä –julkaisu on liitetty tämän 

opinnäytetyön liitteeksi. 

 

3 Yrittäjyys ja yritystoiminta 

 

Yritystoiminta ja yrittäjyys ovat yhteiskuntamme etu ja yrittäjyyttä pyritään jatkuvasti lisää-

mään, tukemaan ja edistämään. Tässä luvussa tarkastellaan yrittäjyyttä ja yritystoimintaa 

sekä selvennetään yrittäjyyteen liittyviä käsitteitä. Yritystoiminnan ymmärtäminen auttaa 

selkeyttämään toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia, joita voidaan tukea yrityskiihdyttämö-

toiminnalla. 

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa yrittäjyyttä arvostetaan ja asenne yrittäjyyttä kohtaan on 

myönteinen. Yritykset ovat erittäin merkittävä osa yhteiskuntaa, sillä yritykset tuottavat val-

taosan yhteiskunnassa tarjottavista tavaroista ja palveluista. Yritykset edistävät yhteiskunnal-

lista kehitystä, luovat työpaikkoja, käyvät ulkomaankauppaa sekä maksavat veroja. Suomi 

kuuluu EU:n yhtenäiseen kauppa-alueeseen, mikä tarjoaa yrityksille ja kuluttajille rahan ja 

pääoman vapaan liikkuvuuden avulla erilaisia mahdollisuuksia toimia. (Alikoski, Hakonen & 

Viitasalo 2013, 15-16.) 

 

Yrittäjyyttä tarvitaan, koska yrittäjyys vaikuttaa paljon yhteiskunnan hyvinvointiin. Yrittäjyy-

den avulla luodaan uusia innovaatioita ja mahdollisuuksia, muutetaan taloudellista tasapainoa 

sekä mahdollisesti jopa muutetaan ihmisten elämää ja käyttäytymistapoja, kun yrityksessä 

luodaan täysin uusia ja tarpeellisia innovaatioita. Yrittäjyys voi parhaillaan olla jännittävää, 

mielenkiintoista ja haastavaa. (Allen 2003, 4.) Suomen riittävä yritystoiminta auttaa myös 
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kansantalouttamme pysymään mukana kilpailussa muiden kansantalouksien kanssa (Vanhala, 

Laukkanen & Koskinen 2002, 34). Uusia ja pitkäaikaisia työpaikkoja syntyy pääsääntöisesti 

pieniin ja keskikokoisiin yrityksiin, joten yrittäjyys on erinomainen työllistymisvaihtoehto 

(Vanhala ym. 2002, 63). Uusia yrityksiä tarvitaan jatkuvasti korvaamaan eläkkeelle jääviä ikä-

luokkia (Puustinen 2006, 9). Menestyvät yrittäjät voivat toimia roolimalleina ihmisille ja näin 

kannustaa ihmisiä työllistämään itse itsensä ja harjoittaa sellaista ammattia josta haaveilee. 

Yrittäjyyden avulla ihmiset voivat toteuttaa itseään ja näin työtyytyväisyys ja hyvinvointi li-

sääntyvät.  

 

Yrittäjäksi kannattaa ryhtyä, sillä yrittäjyydessä on kyse niin elannon ansaitsemisesta kuin 

seikkailusta ja vapaudestakin. Yrittäjä voi pitää kaikki yrityksensä lisäarvot ja rahalliset bo-

nukset, kun taas palkansaaja saa työstään juuri sen verran rahallista korvausta kuin on työn-

antajan kanssa sovittu, vaikka työnteko tuottaisi yritykselle enemmän rahallista lisäarvoa. 

Yrittäjänä voi nauttia myös henkisestä vapaudesta, sillä yrittäjä voi itse päättää milloin, mis-

sä ja kuinka paljon töitä täytyy tehdä. Yrittäminen myös kehittää yrittäjää älyllisesti ja antaa 

paljon erilaisia elämänkokemuksia. Yrittäminen vaatii pitkäjänteistä ja päämäärätietoista 

työtä, mutta samalla yrittäjällä on myös paljon valtaa. Yrittäjänä voi myös itse päättää työ-

kaverit ja työolosuhteet, mikä parantaa huomattavasti työviihtyvyyttä. (Puustinen 2006, 15-

16.) Yrittäjänä on hyvät mahdollisuudet menestyä työelämässä ja saada kunnioitusta muilta 

ihmisiltä. Suomi on yrittäjälle hyvä maa, sillä Suomi on poliittisesti vakaa yhteiskunta ja yri-

tystoiminnan aloittamista pyritään helpottamaan jatkuvasti. Julkinen sektori tukee yritysten 

tuotekehitystä ja innovaatiotoimintaa rahallisesti eikä byrokratiaa ole niin suuressa määrin, 

kuin yrittäjäksi aikovat usein luulevat. (Puustinen 2006, 21-24.) 

 

Yrittäjä siis työskentelee omassa yrityksessään ja hankkii toimeentulonsa yritystoiminnalla. 

Yrittäjä voi työskennellä yrityksessään yksin tai hänellä voi olla muitakin työntekijöitä. Ylei-

sesti yritys tuottaa tuotteita tai palveluita kuluttajille, muille yrityksille tai julkisyhteisöille. 

Yrittäjyys eroaa palkkatyöammateista monella eri tavalla. Yrittäjä on vastuussa omasta yri-

tystoiminnastaan ja hänen täytyy huolehtia yrityksensä mahdollisista työntekijöistä, tiloista, 

välineistä ja ennen kaikkea tulevaisuudesta. Yrittäjyys tuo mukanaan paljon vastuuta ja usein 

myös riskejä, mutta myös vapautta päättää omasta työstään. Yrittäminen mahdollistaa itse-

näisen päätöksenteon, itsensä toteuttamisen ja taitojen hyödyntämisen sekä mahdollisuuden 

menestyä myös taloudellisesti. (Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 9-10.) 

 

3.1 Yrittäjä 

 

Suomessa yrittäjäksi voi ryhtyä kuka tahansa itseään ja omaisuuttaan hallitseva henkilö ilman 

viranomaisen myöntämää lupaa. Konkurssissa olevia ja holhottavia henkilöitä tämä periaate ei 

koske. Lisäksi joidenkin elinkeinojen harjoittaminen on luvanvaraista, joten näiden elinkeino-



 11 

jen harjoittamista varten tulee anoa lupa viranomaisilta. (Kallio ym. 2008, 12.) Tällaisia lu-

vanvaraisia elinkeinoja ovat muun muassa alkoholin anniskelu ja myynti, lääketehtaat ja ap-

teekit sekä postitoiminnan harjoittaminen (Luvanvaraiset elinkeinot 2014). Myös yrittäjyyttä 

koskevia lakeja on ja niillä pyritään turvaamaan terve, toimiva ja taloudellinen kilpailu yrittä-

jien välillä. (Kallio ym. 2008, 12). 

 

Yrittäjä ei ole yli-ihminen, vaan ahkera, sinnikäs ja päämäärätietoinen ihminen. Henkilön 

yrittäjävalmiudet ja tietyt henkilökohtaiset ominaisuudet edesauttavat yrittäjäksi ryhtymistä 

ja niitä ovat muun muassa rohkeus, yhteistyökyky, täsmällisyys, sinnikkyys ja ulospäinsuun-

tautuneisuus. Yrittäjältä vaaditaan rohkeutta riskien ottoon, ja yrittäjän vahva usko omaan 

yritysideaan auttaa yrittäjää selviämään vaikeinakin aikoina. Vaikka yrittäjältä vaaditaan pal-

jon ja vastuu on suuri, on yrittäjän työ juuri sellaista, kuin hän itse haluaa. Yrittäjän on olta-

va myös aktiivinen ja oma-aloitteinen, jotta yritysideasta saadaan kannattavaa liiketoimintaa. 

(Kallio ym. 2008, 11.) Kuvio 1 kuvaa yrittämisessä tarpeellisia ominaisuuksia: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1: Yrittämisen tarpeelliset ominaisuudet (Kallio ym. 2008, 11.) 

 
Yrittäjällä tulee olla monipuolista ja asiantuntevaa osaamista yrityksensä toimialalta, tuotan-

nosta ja markkinoinnista sekä taloustietoutta. Yrittämisen alkuvaiheessa on erityisen tärkeää 

tutustua toimialansa ympäristöön, markkinoihin ja mahdollisiin kilpailijoihin. Yksi yrittäjän 

tärkeimmistä ominaisuuksista on oma ammattitaito, joka koostuu koulutuksesta, aikaisemmis-

ta työkokemuksista ja harrastuneisuudesta alalla. Yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse osata kaik-

kea itse, vaan joitakin taitoja, esimerkiksi taloushallinnon osaamista, voi hankkia myös yrityk-

sen ulkopuolelta. (Kallio ym. 2008, 11.) 
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Yrittäjällä itsellään on suuri rooli yrityspäätöstä tehdessään. Yrittäjäksi ryhtyvään henkilöön 

vaikuttavat kuitenkin aina henkilökohtaisten tekijöiden lisäksi myös ulkoiset tekijät. Ulkoisena 

tekijänä Suomen talous- ja työllisyystilanne vaikuttaa yritysten aloittamisalttiuteen. Yrittä-

jyys nähdään hyvänä työllistymisvaihtoehtona, kun työttömyys kasvaa ja talous kehittyy hei-

konlaisesti. Kasvavat markkinat ja liiketoimintamahdollisuudet paikkakunnalla luovat mahdol-

lisuuksia uudelle yritystoiminnalle. Myös teknologinen kehitys ja ympäristön yrittäjämyöntei-

syys ovat vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. Yrittäjän omia henkilökohtaisia tekijöitä ovat muun 

muassa itsenäisyys, työkokemus, harrastukset, perhetausta, roolimallit, persoonallisuus, inno-

vatiivisuus, arvot ja asenteet, elämäntilanne sekä riskien hallinta. (Kallio ym. 2008, 12.) Ku-

vio 2 selvittää tekijöitä, jotka ohjaavat yrittäjiä yrityksen perustamiseen. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kuvio 2: Yritystoiminnan aloittamiseen vaikuttavat tekijät (Alikoski ym. 2013, 19.) 

 
Hyvä liikeidea syntyy usein sattumalta, kun huomataan, että jotain tarpeellista tai haluttua 

palvelua tai tuotetta ei ole tarjolla. Liikeidean syntyminen käynnistyy hankkimalla tietoa sii-

tä, olisiko omalla idealla kysyntää sekä siitä, voisiko ideasta syntyä järkevää ja tuloksellista 

liiketoimintaa. (Kallio ym. 2008, 13.) Jokaisen menestyvän yrityksen takana on aina hyvä ja 

innovatiivinen liikeidea. Ideat syntyvät aina ennen tuotetta tai palvelua, ja usein tuotteen tai 

palvelun takana olevalla idealla on suuri merkitys, vaikka itse tuote tai palvelu olisikin tavan-

omaisempi. Tässä kohtaa yrittäjän avoin, innovatiivinen ja tulevaisuuteen tähtäävä mieli ovat 
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avainasemassa. On tärkeää, että yrittäjä toimii ja tekee päätöksiä johdonmukaisesti pitäen 

jatkuvasti mielessä hyvän liikeideansa. Hyvän liikeidean toteuttaminen vaatii sinnikästä, huo-

lellista ja kokonaisvaltaista työtä idean kaupallistamiseksi. (Morris 2011, 1-2.) Ideoita on eri-

laisia: samoja ideoita kuin muilla, täysin uusia ideoita ja samoja ideoita, joihin voidaan liittää 

lisäarvoa. Aloittavalle yrittäjälle pääsääntöisesti kannattavin vaihtoehto on keksiä idea, joka 

on jo olemassa, mutta liittää ideaan lisäarvoa tuottava ominaisuus. (Williams 2013, 9.) 

 

Liikeidean lisäksi yrittäjyys vaatii hyvää toimialaosaamista. Hyvällä toimialaosaamisella tar-

koitetaan sitä, että yrittäjällä on ammattitaitoa ja kokemusta toimialasta. Tätä ammattitai-

toa ja kokemusta on voitu hankkia koulutuksesta, työkokemuksista tai harrastuneisuudesta 

alalla. Myös toisen menestyvän yrittäjän esimerkki voi olla kimmoke yrittäjyyteen ja perheen 

yritystoiminnan jatkaminen tuntuu luonnolliselta, kun perheessä yritystoiminta on tuttua ja 

liikeidea valmis. Yritystoiminnassa kiinnostaa usein myös mahdollisuus itsenäiseen toimeentu-

loon sekä itsensä toteuttamiseen ja mielekkäässä työssä kehittymiseen. Yrityksen aloittami-

sen elinehto on oma harrastuneisuus, sillä yrityksen toimialasta täytyy olla aidosti kiinnostu-

nut, jotta yrittäjyys olisi innostavaa. Joskus yrittäjäksi päädytään hyvän tilaisuuden tai tarjo-

uksen tullessa, myös sattumalta. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi laaja tuttavapiiri ja ver-

kosto, joiden avulla voi saada kiinnostavia työmahdollisuuksia ja kipinän yrittäjyyteen. (Kallio 

ym. 2008, 13-17.) 

 
Yrittäjyydessä on myös tärkeää omata hyvät ja luotettavat verkostot. Yrittäjän perhe, suku-

laiset ja ystävät muodostavat tärkeän tukiverkoston yrittäjälle, sillä on ensiarvoisen tärkeää, 

että yrittäjä huolehtii omasta jaksamisestaan. Yrittäjällä on suuri vastuu yritystoiminnastaan 

ja yrittäjän oma jaksaminen heijastuu vahvasti koko yrityksen liiketoimintaan. Läheisten ver-

kosto tukee ja kannustaa yrittäjää, mikä lisää yrittäjän motivaatiota työskennellä haastavina-

kin aikoina. Yrittäjän verkostoon kuuluvat usein myös eri yhteistyötahot, joita voivat olla 

muut yritykset, kirjanpito- ja tilitoimistot, alihankkijat, asiakkaat, rahoittajat, vakuutusyhti-

öt, yrittäjäjärjestöt sekä verottaja. (Alikoski ym. 2013, 22.) Yrittämisen ei siis pitäisi olla yk-

sinäistä toimintaa vaan aktiivista kanssakäymistä muiden tahojen kanssa. Yhteistyö muiden 

yrittäjien ja järjestöjen kanssa on kannattavaa, sillä siitä voi saada virikkeitä ja vinkkejä yri-

tyksen omaan liiketoimintaan. (Kallio ym. 2008, 19.) 

 
Yrittäjyys on onnistuessaan erittäin palkitsevaa, mutta se on myös kiireistä. Aloittavalla yrit-

täjällä on paljon tehtävää varsinkin silloin, jos yrittäjä on yksin vastuussa yrityksestään. Me-

nestyksekkäänä yrittäjänä olo vaatii hyvää aikataulujen hallintaa ja suunnittelua. (Morris 

2011, 6.) 
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3.2 Yritystoiminta ja yritysmuodot 

 

Yrittäjäksi aikovan tulee suunnitella yritystoimintansa laajuus ja tarpeelliset resurssit, joita 

toiminta vaatii. Toimintaa suunniteltaessa on hyvä miettiä, millaiset verkostot yrittäjällä on 

käytössään sekä kuinka monta henkilöä yritykseen on kannattavaa ottaa mukaan. Yritysmuo-

toja on tarjolla useampia, ja toiminnan luonne ja yritystoimintaan ryhtyvien lukumäärä mää-

rittää usein sen yhtiömuodon, joka toimintaa varten kannattaa valita. Yritys on usein mahdol-

lista aloittaa pienelläkin pääomalla ja niin, että yrityksen omistaja on yrityksen ainoa työnte-

kijä. Toiminnan edetessä pääoman ja henkilöstön tarve kuitenkin yleensä kasvaa, ja siinä vai-

heessa yhtiömuodon vaihto voi tulla kyseeseen. Yhtiömuodon valinnalla on merkitystä, sillä 

eri yhtiömuodot vaikuttavat erilailla yrittäjän talouteen. Yhtiömuodon valintaan voivat vai-

kuttaa muun muassa yrityksen pääoman tarve, perustajien ja omistajien vastuujako, yrityksen 

verottaminen, sukupolvenvaihdokset, toiminnan joustavuus, pääomien ja palkan nostaminen 

yrityksestä, hallinnon järjestäminen, päätöksenteon helppous sekä yrityksen toiminnan val-

vonta. (Alikoski ym. 2013, 22-23.) 

 

Usein pääasiallisena vaikuttavana tekijänä yhtiömuodon valinnassa ovat verotukselliset näkö-

kohdat. Suomen lainsäädäntö on määrännyt eri yritysmuodoille eri velvoitteet ja menettely-

tapasäännökset, joten nämäkin seikat tulee ehdottomasti ottaa huomioon yritysmuotoa valit-

taessa. Aloittavan yrityksen yritysmuodon kannattaisi olla myös helposti muunnettavissa, sillä 

mikäli yritys kasvaa ja kehittyy tavoitteellisesti, joudutaan yritysmuotoa usein muuttamaan. 

(Holopainen & Levonen 2006, 170.) 

 

3.2.1 Toiminimi 

 

Toiminimen lyhenne on Tmi, ja se sopii tilanteisiin, jossa yrityksen omistaja päättää itse yri-

tyksensä asioista. Tällöin yritystoiminta perustuu yrittäjän omaan ammattitaitoon ja oman 

osaamisen myymiseen. Tällaisia yrityksiä ovat esimerkiksi parturi-kampaamot, siivous- ja pi-

topalvelut sekä pienet autokorjaamot ja taksit. Toiminimen perustamiseen ei tarvita suurta 

pääomaa. (Alikoski ym. 2013, 24.) Toiminimi on usein luonnollinen ratkaisu yritysmuodoista, 

kun yritystä on perustamassa yksi henkilö. Toiminimi on yritysmuodoista yksinkertaisin ja se 

on helppo perustaa ja muuttaa muuksi yritystoiminnaksi toiminnan laajentuessa. Toiminimen 

perustamisessa hallinnollisia toimenpiteitä on melko vähän. Toiminimellä toimivan yrityksen 

omistajalla on suurin vastuu yrityksestä ja sen menestyksestä, ja yrittäjän työn- ja päätöksen-

teko on joustavaa ja helppoa, sillä yrittäjä voi yksin tehdä yritystoimintaansa koskevia pää-

töksiä. Toiminimellä toimiva yritys on kuitenkin haavoittuvaisin toiminnan jatkuvuuden kan-

nalta ja sen laajenemismahdollisuuksiin liittyy jonkin verran rajoituksia verrattuna muihin 

yritysmuotoihin. Toiminimellä toimiva yrittäjä saa yrityksensä tuottaman voiton itselleen, 
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mutta samalla joutuu myös kantamaan yrityksen tappion itse. (Holopainen & Levonen 2006, 

170-173.) 

 

Toiminimellä voi toimia luonnollinen yksityishenkilö, joka asuu Euroopan talousalueella (ETA-

alue). Alueen ulkopuolella asuva henkilö tarvitsee toiminnan harjoittamista varten luvan, jon-

ka voi myöntää Patentti- ja rekisterihallitus. Toiminimellä toimivat yritykset jaetaan amma-

tinharjoittajiin ja liikkeenharjoittajiin, jotka työskentelevät itsenäisesti. Ammatinharjoittaja 

on yksityishenkilö, jonka ammattina on hänen päätyönään harjoittamansa elinkeino. Amma-

tinharjoittaja voi aloittaa liiketoimintansa ilman erillisiä perustamismuodollisuuksia ja teke-

mistään sitoumuksista hän vastaa itse. Ammatinharjoittaja saa pitää yhdenkertaista maksupe-

rusteista kirjanpitoa, toisin kuin liikkeenharjoittaja. Liikkeenharjoittajalla tarkoitetaan yksi-

tyishenkilön, yrittäjän tai liikeyrityksen muodossa harjoittamaa elinkeinotoimintaa, jolla on 

yleensä palveluksessaan vierasta työvoimaa. Lain mukaan liikkeenomistaja toimii itse liik-

keensä puolesta ja tekee sitä koskevat oikeustoimet ja on vastuussa henkilökohtaisesti teke-

mistään sitoumuksista. Liikkeenharjoittajan on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, jossa 

erottuu yksityisliikkeen ja omistajansa varallisuudet ja toiminta. (Holopainen & Levonen 

2006, 189-190.) 

 

3.2.2 Avoinyhtiö ja kommandiittiyhtiö 

 

Avoimessa yhtiössä täytyy olla vähintään kaksi yhtiömiestä eikä toiminta vaadi suurta pää-

omaa. Toiminimestä voidaan siirtyä avoimeen yhtiöön, mikäli toiminimellä toimiva yrittäjä 

ottaa yritykseensä yhtiökumppanin. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehet vastaavat yritystoimin-

nasta yhteisvastuullisesti ja yhden yhtiömiehen tekemät sitoumukset sitovat jokaista yhtiö-

miestä. Avoimessa yhtiössä luottamus yhtiömiesten välillä on toiminnan lähtökohta. Yleisesti 

yrityksen voitot ja tappiot jaetaan tasavertaisesti yhtiömiesten kesken, ellei yhtiösopimukses-

sa ole sovittu muusta. Yhtiömiehet voivat panostaa yhtiöön rahallisesti tai muulla omaisuudel-

la. (Alikoski ym. 2013, 25.)  

 

Kommandiittiyhtiön lyhenne on Ky, ja yhtiöt syntyvät yhtiömiesten välisellä sopimuksella. 

Yhtiöt ovat yleensä pieniä tai keskisuuria ja yhtiössä on vastuunalaisia sekä äänettömiä yh-

tiömiehiä. Kommandiittiyhtiö on yritysmuodoista parhain siinä vaiheessa, kun äänettömät yh-

tiömiehet ovat valmiita panostamaan varojansa yhtiöön, mutta eivät muutoin varsinaisesti 

osallistu toiminnan harjoittamiseen. Yleisesti vastuunalaisella yhtiömiehellä on yhtiössä pää-

tösvalta ja hän vastaa henkilökohtaisesti omaisuudellaan yhtiön asioista. Äänettömällä yhtiö-

miehellä ei ole päätösvaltaa eikä vastuuta yhtiön sitoumuksista, mutta äänetön yhtiömies si-

joittaa yhtiöön sovitun osuuden. Yhtiön voitosta annetaan äänettömille yhtiömiehille heidän 

sijoittamansa osuuden mukainen voitto ja loput voitot jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten 
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kesken tasavertaisesti, ellei yhtiösopimuksessa ole muuta sovittu. Tappioista vastaavat yhtiön 

vastuunalaiset yhtiömiehet. (Alikoski ym. 2013, 25-26.) 

 

Avointen- ja kommandiittiyhtiöiden jatkuvuutta ajatellen voidaan yhtiömiesten osuuksia luo-

vuttaa, mikäli luovuttamiseen on lupa yhtiösopimuksessa ja yhtiömiehet suostuvat luovutuk-

seen. Avoimen- ja kommandiittiyhtiön toiminnan laajentuminen on myös hieman rajoittunut-

ta, sillä lisäpääomaa on hankalampi saada. Tärkeintä niin avoimessa yhtiössä kuin komman-

diittiyhtiössäkin on vaalia lujaa luottamusta ja yhteisymmärrystä, sillä mikäli yhteistyö ei su-

ju, heijastuu se vahvasti myös yhtiön liiketoimintaan. (Holopainen & Levonen 2006, 171-173.) 

 

Avoimen yhtiön yhtiömiehiä tulee olla vähintään kaksi, ja ainakin toisella yhtiömiehellä tulee 

olla asuinpaikka ETA-alueella. Muutoin lupa yhtiön perustamiseksi tulee anoa Patentti- ja re-

kisterihallitukselta. Mikäli yhtiömiesten määrä vähenee toiminnan aikana yhteen henkilöön, 

eikä vuoden kuluessa määrä nouse kahteen yhtiömieheen, katsotaan yhtiö purkautuneeksi. 

Avoimessa yhtiössä laaditaan yhtiömiesten välille sopimus, johon kirjataan yhtiömiesten vas-

tuut ja toimioikeudet. Myös kommandiittiyhtiössä täytyy olla vähintään kaksi yhtiömiestä, 

joista vastuunalaisella täytyy olla asuinpaikka ETA-alueelta. Äänettömiltä yhtiömiehiltä ei 

vaadita asuin- eikä kotipaikkaa ETA-alueelta. Myös kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa tu-

lee ilmetä yhtiömiesten rooli, vastuut ja toimioikeudet. Sekä avoimella yhtiöllä että kom-

mandiittiyhtiöllä on velvollisuus tilintarkastukseen, ja tilintarkastajaksi hyväksytään pätevä 

luonnollinen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö. (Holopainen & Levonen 2006, 190-

194.) 

 

3.2.3 Osakeyhtiö 

 

Osakeyhtiö on yleinen yhtiömuoto, joka sopii niin pienille kuin suurillekin yrityksille. Osakeyh-

tiön etuna on, että sen velvoitteista vastaa vain itse osakeyhtiö, joten osakeyhtiön perustajat 

eli osakkaat eivät vastaa yrityksen toimista henkilökohtaisesti. Osakeyhtiö perustetaan yksi-

mielisellä päätöksellä osakkaiden kesken ja laaditaan perustamista varten asiakirjat, joita 

ovat perustamiskirja, perustamiskokouksen pöytäkirja ja yhtiöjärjestys. Osakkeenomistajat 

sijoittavat yritykseen tietyllä osuudella rahaa tai muuta omaisuutta, jonka arvoa vastaavasti 

saavat he osakkeita yrityksestä. Vähimmäispääoma osakeyhtiössä on 2 500 euroa. Osakeyhtiön 

perustamisvaiheessa laaditusta yhtiöjärjestyksestä käyvät ilmi lakiin perustuvat yrityksen pa-

kolliset säännöt sekä yrityksen itse itselleen laatimat säännöt. Osakeyhtiö tulee rekisteröidä 

kaupparekisteriin perustuskirjojen laatimisen ja osakepääoman maksamisen jälkeen. Rekiste-

röintiä varten täytyy laatia kaupparekisteri-ilmoitus ja maksaa ilmoitusmaksu. Kun kauppare-

kisteri käsittelee ja hyväksyy perustamisilmoituksen, merkitään osakeyhtiö kaupparekisteriin 

ja yhtiö on virallisesti perustettu. (Alikoski ym. 2013, 27.) 
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Osakeyhtiö vastaa yrityksen sopimuksista, velkojen maksamisesta, palkkojen maksamisesta, 

verojen hoitamisesta sekä kaikista muista mahdollisista velvoitteista. Osakeyhtiön toimintaa 

voidaan rahoittaa omalla pääomalla tai ulkopuolisella lainalla. Lainan takaisinmaksusta on 

vastuussa osakeyhtiö itse, ellei joku muu ole antanut lainantakausta. Voitot jaetaan osak-

keenomistajille osingonmaksuna yhtiön tuloksen mukaan. (Alikoski ym. 2013, 28.) Osakeyhti-

össä päätöksiä tekevät osakkaat yhdessä, joten päätöksenteko voi olla hitaampaa. Tämä ei 

kuitenkaan ole huono asia, sillä useamman osakkaan asiantuntemuksen ollessa käytössä pää-

töksenteko on yleensä harkittua ja ammattitaitoista. Osakeyhtiöissä on myös hyvät jatkuvuu-

den ja laajentumismahdollisuudet. Aloittaville pienyrittäjille osakeyhtiön pyörittäminen voi 

olla haasteellista, sillä yhtiön perustaminen on melko monimutkainen toimenpide ja osakeyh-

tiö on muutoinkin hallinnollisesti raskaampi kuin muut yritysmuodot. Osakeyhtiön pyörittämis-

tä varten on osakkaiden tunnettava osakeyhtiölaki vähintäänkin kohtalaisesti. Osakeyhtiön 

perustamistoimet kannattaakin useissa tapauksissa antaa asiantuntijan tehtäväksi. (Holopai-

nen & Levonen 2006, 171-174.) 

 

Osakeyhtiössä perustajia voi olla yksi tai useampi luonnollinen henkilö. Osakeyhtiön perusta-

misessa ei vaadita perustajan asuin- tai kotipaikkakunnan olevan ETA-alueella. Osakeyhtiön 

vaatimuksena on, että yksityisen osakeyhtiön (Oy) pääoman on oltava vähintään 2 500 euroa 

ja julkisen osakeyhtiön (Oyj) pääoman on oltava vähintään 80 000 euroa. Ainoastaan julkisen 

osakeyhtiön arvopapereilla voi käydä kauppaa arvopaperimarkkinoilla. Osakeyhtiöllä on pakol-

lista olla hallitus, johon kuuluu yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä 

ole määrätty toisin. Mikäli hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, tulee hallituk-

sella olla myös varajäsen. Osakeyhtiössä tulee olla yksi tai useampia päteviä tilintarkastajia. 

(Holopainen & Levonen 2006, 195-198.) 

 

3.2.4 Osuuskunta 

 

Osuuskunnan omistavat osuuskunnan jäsenet, ja osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi 

luonnollinen henkilö, säätiö tai yhteisö. Osuuskunnan ideana on tukea sen jäsenistön talou-

denpitoa tai elinkeinoa harjoittamalla taloudellista toimintaa niin, että jäsenet voivat hyö-

dyntää osuuskunnan tarjoamia palveluita. Osuuskunnan sääntely on melko samanlaista kuin 

osakeyhtiön ja esimerkiksi osuuskunnan jäsenillä on samanlaiset vallankäytön oikeudet kuin 

osakkeenomistajilla osakeyhtiössä. Osuuskunnan osuuspääoma vaihtelee sen jäsenmäärän mu-

kaan, joten kiinteää osuuspääomaa ei ole. Osuuskunnan uudet jäsenet hyväksyy sen hallitus. 

(Osuuskunta 2014.) Osuuskuntamuotoisesti voivat työskennellä esimerkiksi käsityöläiset, kuten 

ompelijat, suutarit tai vaatesuunnittelijat (Alikoski ym. 2013, 29).  

 

Osuuskunta perustetaan laatimalla perustamissopimus, jonka jäsenet allekirjoittavat. Sopi-

muksessa ilmenevät yleensä perustamisajankohta, osuuskunnan toimipaikka ja toimiala, jäse-
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net, osuudet, säännöt ja hallituksen jäsenet. Osuuskunnan rekisteröityminen on tehtävä kol-

men kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta tai sopimus raukeaa. 

Osuuskunnan jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa osuuskunnan velvoitteista muuten 

kuin sillä summalla, joilla he ovat osuutensa lunastaneet. Osuuskunnan varoja jaetaan har-

voin, sillä pääperiaatteena on että osuuskunnan hyöty muodostuu edullisista palveluista, joita 

osuuskunta jäsenilleen tarjoaa. Ylijääneitä varoja voidaan jakaa jäsenille sääntöjen mukaises-

ti. (Osuuskunta 2014.) 

 

3.3 Startup-yritykset: toiminnan haasteet ja mahdollisuudet 

 

Startup-yrityksillä tarkoitetaan suhteellisen nuoria ja pieniä kasvuhakuisia yrityksiä. Useim-

mat startup-yritykset ovat pieniä toimintansa alussa, mutta toiminnan käynnistyessä kunnolla 

voidaan yritystä laajentaa. Startup-yrityksissä kehittyy uusia innovaatioita ja työpaikkoja, 

joten ne ovat tärkeitä taloudellemme. Startup-yrityksiä syntyy Suomeen yhä enemmän ja 

enemmän ja niiden toimintaa halutaan tukea yrityskiihdyttämötoiminnalla. Lisäksi startup-

yrityksiä syntyy erilaisille toimialoille, mikä rikastuttaa Suomen yrityskenttää. (Lyytikäinen 

2012.) Uudet yritykset sopeutuvat joustavasti talouden muutoksiin ja mahdollisiin yllätyksiin 

sekä tasapainottavat suurten yritysten irtisanomisia ja lomautuksia. Uudet startup-yritykset 

lisäävät myös tervettä kilpailua erikokoisten yritysten välillä ja näin ollen jarruttavat suurten 

yritysten ylivoimaista markkina-asemaa. (Lainema 2011, 12-13.)  

 

Useimmat startup-yrittäjät ovat perustaneet täysin uuden yrityksen joko tuotteelle tai palve-

lulle, jossa on lisäarvoa kuluttajille tai yrityksen täysin uudelle innovatiiviselle tuotteelle tai 

palvelulle. Täysin uusia ja innovatiivisia tuotteita tai palveluita on syntynyt, kun yrittäjä on 

tarkkaillut ympäristöään kriittisesti ja havainnut siinä puutteita, joita voitaisiin korjata on-

gelman ratkaisevalla tuotteella tai palvelulla. Uusia startup-yrityksiä syntyy, kun aloittava 

yrittäjä on havainnut puutteita kokemustensa, harrastustensa tai kiinnostuksen kohteidensa 

pohjalta ja keksinyt keinon ongelman ratkaisemiseksi. Yleisin startup-yritys syntyy niin sano-

tusta "uusi-vanha"-ideasta. Tällöin vanhaa tuotetta tai palvelua muokataan entistä paremmak-

si tai sen saatavuutta laajennetaan uusille markkina-alueille. (Kuratko 2009, 134.) Jotta yritys 

menestyisi, täytyy tuotteen tai palvelun tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja erottua tarpeeksi jo 

olemassa olevista tuotteista tai palveluista. Erottautuminen voi olla varsinkin aloittavalle yrit-

täjälle hankalaa, sillä mikäli markkinoita lähestytään tuntemattomana yrityksenä kuluttajille, 

voi viedä aikansa ennen kuin yritys tunnetaan muiden tunnettujen suurempien toimijoiden 

joukosta.  

 

Aloittava yritys etenee usein seuraavien etappien mukaisesti: liikeidea, siemenvaihe, aloitta-

va yritys, kasvu ja vakiintuminen. Yrityksen perustana on aina hyvä liikeidea, jota syvenne-

tään siemenvaiheessa. Siemenvaiheessa tarkastellaan ja muokataan liikeideaa, pohditaan 
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mahdollisia markkinoita ja kilpailijoita sekä testataan ideoitua tuotetta tai palvelua. Siemen-

vaiheessa kootaan uuteen yritykseen myös tiimi, jotta varmistutaan siitä, että uutta yritystä 

hoitavat tarpeeksi osaavat henkilöt. Siemenvaiheen merkitys korostuu, kun kyseessä on nuori 

ja kokematon yrittäjä. On tärkeää, että yritysideaa muokataan, kokeillaan ja jalostetaan tar-

peeksi ja että yrittäjällä on riittävät verkostot ja kumppanit idean menestyksekkääseen to-

teuttamiseen. (Lainema 2011, 18-20.) Myös yrityksen kasvua ajatellen on erittäin tärkeää, 

että yrittäjällä on ympärillään ammattitaitoinen ja luotettava tiimi. Usein tiimiä täydenne-

tään, kun yritys laajenee. Aloittavalla yrityksellä on omat hankaluutensa yrityksensä vakiin-

nuttamisessa, sillä uudella ja asiakkaille tuntemattomalla yrityksellä on yleensä vähemmän 

rahaa, resursseja, asiakkaita ja uskottavuutta. Aloittavat yritykset ovat kuitenkin nopeita 

toimimaan ja oppimaan. Reagointinopeuden menettäminen eri tilanteissa on yleensä kaikkien 

yritysten haasteena ja ongelmana, sillä nopeat tilanteet ja muutokset yrityksen ympäristössä 

vaativat nopeita päätöksiä ja toiminnan muokkaamista. (Lainema 2011, 23-29.) Seuraavassa 

luvussa tarkastellaan yksityiskohtaisemmin aloittavien yrittäjien vaikeuksia. 

 

3.3.1 Startup-yritysten haasteet 

 

Aloittavilla startup-yrityksillä voi olla monenlaisia haasteita, varsinkin jos yritysidea on täysin 

uusi tai kokemusta yrittäjyydestä puuttuu. Ongelmat voivat liittyä liikeidean jalostamiseen, 

rahoitukseen, markkinointiin, asiakkaiden hankintaan, kansainvälistymiseen tai yrityksen laa-

jentumiseen. Yritystoiminta voi kohdata yllättäviä ongelmia, mikäli toiminnan riskejä ei ole 

kartoitettu ja riskeihin varauduttu. Myös startup-yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvat 

muutokset voivat olla haasteellisia ja mahdollisiin muutoksiin on hyvä reagoida nopeasti.  

 

Aloittavat yritykset voivat kärsiä muutoksista, sillä pienellä aloittavalla yrityksellä on yleensä 

vähemmän rahaa, henkilökuntaa ja asiakkaita kuin isommalla yrityksellä. Tämän vuoksi muu-

tokset voivat lamaannuttaa aloittavan yrittäjän, jos resursseja muutokseen vastaamiseen on 

rajoitetusti. (Burns 2011, 392-393.) Yrityksen ulkopuolisilta haasteilta on vaikea välttyä, mut-

ta ennakoinnilla niiltä voi suojautua. Tässä kohtaa tarpeelliseksi tulee riskinhallintasuunni-

telma. Taloudelliset, poliittiset, vahinko- ja henkilöriskit ovat esimerkkejä ulkopuolisista ris-

keistä. Taloudellisessa riskissä esimerkiksi korkotaso voi muuttua äkillisesti tai toiminnan kan-

nalta  välttämättömät alihankkijat voivat nostaa yllättäen hintojaan. Poliittisiin riskeihin kuu-

luvat esimerkiksi vaalit, verot ja lakot sekä yrityksen vientimaan valuutan arvon romahdus ja 

ostovoiman pienentyminen. Poliittisiin riskeihin voi varautua seuraamalla aktiivisesti maail-

man tapahtumia ja käymällä läpi mahdollisten muutosten aiheuttamia seurauksia. Yrityksen 

vahinkoriskeihin kuuluvat ilkivalta, rikokset ja yrityksen vastuu omasta tuotteestaan tai palve-

lustaan mikäli siitä aiheutuu asiakkaalle vahinkoa. Ehkäistäkseen tuotteen tai palvelun käytös-

tä aiheutuvia riskejä kannattaa yrittäjän panostaa riittävään tietoturvaan sekä varautua va-

hinkojen korjaamiseen. Näitä riskejä vastaan kannattaa yrittäjän suojautua vakuutusyhtiöiden 
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tarjoamien tuotteiden avulla. Henkilöriskejä voivat olla työntekijän sairastuminen, vääränlai-

nen henkilökunta tai avaintyöntekijän poistuminen yrityksestä. Yrittäjän kannattaakin panos-

taa henkilöstöpolitiikkaan ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. (Puustinen 2006, 283-285.) 

 

Aloittavien yrittäjien yleinen haaste on päästä markkinoille ja ymmärtää markkinoita ja kulut-

tajia. Yritys voi epäonnistua, jos se segmentoi kohdemarkkinansa ja valitsee kohdeasiakkaan-

sa väärin perustein. Myös huonot markkinointitavat johtavat usein yrityksen epäonnistumi-

seen. Yrittäjien vaikeutena on löytää ajankohtaista ja luotettavaa tietoa markkinoista ja ku-

luttajien ostokäyttäytymisestä. Haasteena on ymmärtää asiakkaita ja sitä, mihin he ovat val-

miita käyttämään rahaa. Osa yrittäjistä uskoo tuotteensa tai palvelunsa markkinoinnin olevan 

lisäkulu yritykselle eikä esimerkiksi investointi yrityksen menestyksen kannalta. Jos markki-

nointikeinot ja –kanavat valitaan sattumalta, ei tavoiteltujen asiakaskohderyhmien mielen-

kiintoa yritystä kohtaan saavuteta. Kokemattomalla yrittäjällä ei myöskään välttämättä ole 

riittävää tietoa hinnoittelusta tai jakelukanavista. (Burns 2011, 389-392.) Aloittavien yritysten 

vaikeutena on yleensä rahan ja resurssien puute, joten riittäviin markkina-, markkinointi- ja 

asiakastutkimuksiin ei riitä rahaa eikä aikaa. Myös asiakashankinta voi olla ongelmallista aloit-

tavalle yrittäjälle. Tämän vuoksi yrittäjän täytyykin tuntea markkinat ja mahdolliset asiak-

kaansa sekä osata kohdistaa markkinointi pääsääntöisesti oikealle asiakaskohderyhmälle.  

 

Aloittavien yrittäjien haasteena on myös pärjätä alansa kilpailurintamalla. Startup-yritys voi 

usein olla markkinoilla tuntematon verrattuna isompiin kilpailijoihinsa. Kilpailija-analyysin 

avulla yritys saa tietoa pääasiallisista kilpailijoista ja niiden asemasta markkinoilla. Kilpaili-

joihin tutustumalla yritys voi pohtia, miten saada itselle kilpailuetu. Yrityksen olisi tärkeää 

ymmärtää kilpailijoidensa strategioita ja käyttäytymistä ja oppia niistä. Kilpailijoihin voi tu-

tustua hankkimalla tietoa verkosta, kilpailijoiden järjestämistä konferensseista, alan kirjalli-

suudesta, kilpailijoiden asiakkailta tai ostamalla kilpailijan tuotteen tai palvelun. Kunnollinen 

kilpailija-analyysi vaatii yritykseltä usein myös rahaa ja ajallisia resursseja. (Barringer & Ire-

land 2008, 145-148.) 

 

Startup-yrityksissä ongelmia voi aiheuttaa myös tarvittavan osaamisen puute. Varsinkin pie-

nessä startup-yrityksessä on osaaminen harvemmin täysin huipussaan kaikilla osa-alueilla. 

Joskus yrittäjä saattaa tarvita myös asiantuntijan apua, mutta se vaatii yritykseltä rahaa. 

Pienen aloittavan yrityksen kannattaa hankkia tuekseen osaava tiimi. Haasteellista on löytää 

tiimiin sopivat ja tarpeellista osaamista omaavat henkilöt. Hyvä tiimi auttaa yritystä menes-

tymään, sillä hyvän liikeidean lisäksi vaaditaan aina tiimi toteuttamaan ideaa. Esimerkiksi 

tilanteessa, jossa muutama startup-yrittäjä keksii samanlaisen liikeidean samoihin aikoihin, 

kannattaisi yrittäjien yhdistää voimansa ja tehdä yhteistyötä. Yhdistämällä tietonsa ja osaa-

misensa yrittäjistä tulisi erinomainen tiimi, jolta syntyisi erinomainen startup-yritys. Erilaisilla 

ihmisillä on erilaista arvokasta kokemusta niin yrityksen alasta kuin työelämästä, mikä on lois-
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tava voimavara startup-yrittäjille. Vahva, ammattitaitoinen ja osaava tiimi yrityksen takana 

luo luotettavuutta ja uskottavuutta myös yrityksen mahdollisille sijoittajille, kumppaneille ja 

työntekijöille. (Barringer & Ireland 2008, 257.) 

 

Kun startup-yrityksellä on hyvä tiimi takaamassa ammattitaitoisen toiminnan, on seuraavaksi 

erittäin tärkeää myös verkostoitua muiden yrittäjien ja kumppaneiden kanssa. Tuntematto-

man pienyrittäjän voi olla vaikeampaa verkostoitua muiden toimijoiden kanssa kuin isomman 

tunnetun yrityksen. Haastetta lisää se, että aloittavalla yrittäjällä ei välttämättä ole niin pal-

jon kontakteja toimijoihin kuin isomman yrityksen omistajalla. Verkostoituminen on kuitenkin 

erittäin tärkeää, sillä verkostojen avulla yritys voi saada tärkeää ja ajankohtaista tietoa 

markkinoista sekä hyvistä tilaisuuksista yritystoimintansa kannalta. Verkostoista yrittäjä voi 

saada tärkeitä neuvoja ja mielipiteitä toimintansa kehittämiseen. (Burns 2011, 157.) 

 

Vahvan yrittäjäverkoston avulla on mahdollista toteuttaa esimerkiksi yhteismarkkinointikam-

panja, joka olisi yksin maksettavana aloittavalle yrittäjälle yleensä liian hintava ja turhaa 

aikaa vievä. Yrittäjäverkosto mahdollistaa yritykselle uusien kontaktien löytämisen ja uusien 

markkinointikanavien aukeamisen. Verkoston avulla yrittäjällä on myös parempi mahdollisuus 

pysyä ajan tasalla markkinoilla tapahtuvista muutoksista, mikä helpottaa yrittäjää reagoi-

maan muutosten vaatimilla tavoilla. Verkoston sisällä yrittäjät voivat myös jakaa arvokasta 

informaatiota alansa innovaatioista ja teknologiasta, jota yrittäjät voivat hyödyntää. Aloitta-

valle yrittäjälle tällainen samanhenkisistä yrittäjistä koostuva yhteisö antaa myös henkistä 

tukea, sillä muiden yrittäjien kanssa toimiessaan yrittäjä ei koe olevansa yksin yrittäjyyden 

haasteiden kanssa. (Burns 2011, 157.) 

 

Startup-yrityksille vaikeutena on myös kansainvälistyminen. Kansainvälistymistä suunnitelta-

essa on erityisen tärkeää osata valita yrityksen tuotteille tai palveluille oikeat kohdemaat, 

joissa riittää kysyntää tuotteelle. Tällaiset kansainvälistymistutkimukset ja suunnitelmat vie-

vät myöskin aikaa ja rahaa, jota startup-yrityksellä ei välttämättä ole. Kansainvälistyessä yri-

tyksen täytyy myös pohtia omia tuotteitaan ja palveluitaan, sillä eri maiden tavat ja kulttuu-

rit poikkeavat toisistaan ja tämä voi vaatia jopa muutoksia tuotteeseen tai palveluun. Myös 

lait, talous ja poliittiset tekijät saattavat hidastaa yrityksen kansainvälistymisyrityksiä. (Kishel 

& Kishel 2005, 219-220.) Yrittäjiä voi hidastaa myös kokemattomuus kansainvälisestä liiketoi-

minnasta sekä vaadittavien kontaktien puuttuminen kohdemaasta. Kansainvälisille markkinoil-

le on aina helpompi päästä, jos yrittäjällä on kontakti kohdemaassa, joka veisi yrittäjän asiaa 

siellä eteenpäin.  

 

Kuten edellä olevasta tekstistä tuli esille, kaikki kehitystoiminta yrityksessä vaatii rahaa ja 

riittäviä resursseja. Aloittavat yritykset sijoittavat yleensä itse pääomana yritykseensä tai 

hankkivat ulkopuolista lainaa. Usein yrittäjät arvioivat kuitenkin väärin yritystoiminnan break-
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evenin, eli ajan, jolloin yritys pääsee taloudellisesti omilleen. Ei ole suinkaan epätavallista, 

että yritystoimintaan kuluu enemmän rahaa kuin oli suunniteltu. Monet startup-yritykset ar-

vioivat esimerkiksi tuotekehitykseen kuluvan ajan ja rahan aivan liian vähäisiksi ja yrityksen 

rahat loppuvat ikävästi kesken. Monet startup-yritykset kaatuvat, koska ne eivät missään vai-

heessa pääse tilanteeseen, jossa liikevaihto kattaisi yrityksen kulut. Yritystoiminnassa alku-

vaihe on usein haastava ja rahallisesti tiukka, ja silloin usein heikommat yrittäjät luovuttavat, 

vaikka sinnittelemällä yritys voi pitemmän ajan kuluessa ansaita takaisin aikaisemmat tappi-

ot. Harvalla aloittavalla yrittäjällä on niin paljon pääomaa, että yritys kestäisi usean vuoden 

tappioputken. (Lainema 2011, 23-25.) Tämän vuoksi yrittäjä tarvitsee ulkopuolista rahoitusta, 

jota voi saada lainana, sijoituksena tai julkiselta sektorilta rahoituksena. Pääsääntöisesti star-

tup-yritykset osaavat hankkia itsenäisesti esimerkiksi pankista lainaa, mutta julkisen sektorin 

rahoitushaku, pääomasijoittajat ja riskisijoittajat ovat tuntemattomampi käsite, ellei yrittäjä 

ole aikaisemmin ollut tekemisissä heidän kanssaan. Joskus voi käydä myös niin, että yrittäjä 

tietämättään menettää hyvän mahdollisuuden saada julkiselta sektorilta rahaa, koska ei tiedä 

tai ymmärrä rahoituspotentiaalisuuttaan. Pankit eivät myöskään myönnä loputtomasti lainaa, 

ja niiden riskinsietokyky on huomattavasti alempi kuin esimerkiksi riskisijoittajilta. 

 

Startup-yrittäjä voi tarvita yrityksensä aloitusvaiheessa rahaa myös yksityisiltä riskissijoittajil-

ta eli bisnesenkeleiltä. Vaikeutena on usein löytää tällaisia riskisijoittajia, jotka olisivat val-

miita sijoittamaan epävakaaseen aloittavaan yritykseen. Startup-yrityksiltä puuttuu usein 

myös kokemus siitä, miten tällaisia riskisijoittajia kannattaa lähestyä. (Lainema 2011, 49-50.) 

Yksityinen riskisijoittaja sijoittaa startup-yritykseen useimmiten rahaa tai osaamistaan yrityk-

sen sovittua osuutta eli osaketta vastaan. Riskisijoittaja on hyödyksi aloittavalle yritykselle 

rahan, kokemuksen ja osaamisen vuoksi. Riskisijoittajien avulla aloittava yrittäjä saa arvokas-

ta ulkopuolista näkökulmaa yritystoimintaansa ja samalla luotettavan ja osaavan jäsenen yri-

tyksensä hallitukseen. (Lainema 2011, 69.) Haastetta aloittelevalle yrittäjälle lisää myös se, 

että sijoittajan löytäminen ja neuvottelut vievät paljon aikaa, mikä tarkoittaa sitä, että yri-

tystoiminnan muihin kehityskohteisiin keskittyminen jää vähemmälle. 

 

Aloittaville yrittäjille on myös paljon julkisia rahoituskanavia. Yrittäjän haasteena onkin usein 

sopivimman kanavan tunnistaminen yritystoiminnalleen. Suurimmat ja tunnetuimmat julkiset 

rahoituskanavat ovat ELY-keskus, Keksintösäätiö, YritysHelsinki, Tekes ja Finnvera. Eri julki-

set rahoituskanavat rahoittavat yleensä yritystoiminnan eri kehitysvaiheita. Esimerkiksi idea- 

ja keksintövaiheessa yrittäjä voi kääntyä Keksintösäätiön puoleen ja siemenvaiheessa ELY-

keskuksen puoleen. Aloittava yritys voi kääntyä Finnveran ja Tekesin puoleen, samoin kuin 

kasvuhakuinen yritys. (Lainema 2011,72-73.) 

 

Yhteenvetona aloittava yrittäjä voi epäonnistua yliarvioidessaan liikeideansa tuotettavuutta 

ja myyntiä. Aloittava yrittäjä ei myöskään välttämättä hallitse kustannuksia, joita liiketoi-
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minnan toteuttaminen vaatii, mikäli yrittäjä aliarvioi kustannusten määrän. Yrittäjän täytyy 

hallita yrityksensä raha-asiat, joten täytyy olla tarkkana, ettei esimerkiksi yrityksen varastoon 

osteta liikaa myytäviä tai asiakkaalle anneta liikaa maksuaikaa. Yrityksen tuotteita tai palve-

luita ei saa myöskään alihinnoitella, tai yrityksen kannattavuus kärsii. Usein yrittäjät myöskin 

yliarvioivat markkinoita, sillä kunnollisia markkinatutkimuksia ei tehdä. Tällöin yritykselle ei 

välttämättä riitä tarpeeksi asiakkaita, eikä yrityksen tuote tai palvelu vastaa asiakkaiden tar-

peita tai haluja. Myös asiakastyytyväisyyteen täytyy panostaa, sillä yleisesti tyytyväinen asia-

kas palaa asioimaan yrityksessä. Jotta yrittäjä ei epäonnistuisi, on erityisen tärkeää että yrit-

täjällä on riittävää tietotaitoa ja osaamista myynnistä, markkinoinnista, taloushallinnosta ja 

tuotannosta. Yritystoiminta voi myös kaatua, jos yrittäjällä ei ole riittävästi osaamista omaa-

vaa tiimiä tukenaan tai toiminnassa otetaan liiaksi turhia riskejä. Kaikkea ei yrittäjän tarvitse 

osata itse, mutta on hyvä, että edellä mainitut yritystoimintaan liittyvät seikat tiedostetaan 

ja tarvittaessa tarvittavaa osaamista ostetaan ulkoa. (Williams 2013, 8.) 

 

3.3.2 Startup-yritysten mahdollisuudet 

 

Tässä luvussa käsitellään startup-yritysten mahdollisuuksia ja pohditaan tekijöitä, jotka vai-

kuttavat startup-yritysten menestykseen. Aloittavilla startup-yrityksillä voi olla monia haas-

teita, mutta vaikeuksiin oikein varautumalla ja omaa ajatteluaan muuttamalla avautuu yrityk-

selle monia mahdollisuuksia menestyksekkääseen toimintaan. Yrittäjän yksittäiset valinnat ja 

päätöksenteko kantavat pitkälle, joten on tärkeää tehdä ratkaisuja johdonmukaisesti. Oikeita 

ratkaisuja on helpompi tehdä, jos yrittäjä on asettanut yritystoiminnalle selkeät tavoitteet ja 

päämäärätietoisesti pyrkii tavoitteita kohti. Yleisesti yritys pääsee tavoitteitaan kohti, mikäli 

päätöksentekoa ohjaa vahva motiivi eli yrittäjän missio ja visio. Yrittäjän on tärkeää olla 

avoin ja kriittinen yritystoimintaansa kohtaan ja kehittää ajatteluaan ja yrityksen toimintata-

poja. Myös huonot uutiset yritystoiminnasta tulee ottaa avoimesti vastaan, sillä jos yrityksen 

heikkoudet tunnistetaan, on yrityksellä paljon parempi mahdollisuus muuttaa nämä heikkou-

det vahvuudeksi. (Alanko 2004, 77-80.) 

 

Aloittavalla yrityksellä on onnistuessaan hyvät mahdollisuudet suuriinkin tuloihin. Palkkatyö-

hön verrattuna yrittäjän tulot vaihtelevat, mutta onnistuneessa yritystoiminnassa yrittäjän 

ansaintatulot ovat hyvät. Mahdollisuus itsenäiseen toimeentuloon houkuttelee yrittäjiä, var-

sinkin kun suuret yritykset lomauttavat ja irtisanovat työntekijöitään työntekijästä riippumat-

tomista syistä. Yrittäjällä on mahdollisuus menestyä rahallisesti, mikäli yritysidea on taloudel-

lisesti kannattava ja yrittäjä osaa tehdä oikeita ratkaisuja yrityksensä kehittymisestä ja tule-

vaisuudesta. Yrityksen menestykseen vaikuttaa yrittäjän kyky käsitellä rahaa, sillä holtiton 

rahankäyttö johtaa yleensä yrityksen varojen loppumiseen ja yritystoiminnan lopettamiseen, 

vaikka yritysidealla olisikin potentiaalia menestyä.  
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Rahallinen menestys voi olla yrittäjälle ihan hyvä motiivi aloittaa yritys, mutta pelkästään 

rahan vuoksi harva ihminen aloittaa yritystoiminnan. Startup-yrittäjällä on ennen kaikkea 

mahdollisuus kehittää itseään, työyhteisöään ja yhteiskuntaa. Aloittavaa yrittäjää motivoi 

mahdollisuus kehittää ja ylittää itseään. Startup-yrityksen onnistumiset aikaansaavat yrittä-

jässä onnistumisen, itsensä ylittämisen, tarpeellisuuden ja arvostuksen tunteita. Usein henki-

nen palkkio yritystoiminnassa on ensiarvoisen tärkeää, ja se lisää yrittäjän työtyytyväisyyttä, 

mikä heijastuu pitkälle yrittäjän muihin elämän osa-alueisiin.  Henkinen menestys parantaa 

yrittäjän itsetuntoa ja lisää yrittäjän innostusta työntekoa kohtaan, mikä johtaa usein yrityk-

sen menestykseen. On huomioitava, että menestyksekkäiden yritysten takana on aina hyvin-

voiva henkilökunta. Jokaisella ihmisellä on vastuu itsensä kehittämisestä ja yrittäjyys on lois-

tava tapa toteuttaa sitä. (Alanko 2004, 82-83.) Yleisesti ihminen viettää töissä suurimman 

osan elämäänsä, joten miksei tekisi työnteosta itselleen mielekästä ja tekisi juuri niitä asioita 

alalla, johon on aito intohimo.  

 

Startup-yrittäjällä on myös mahdollisuus kehittää ja luoda jotain aivan uutta, millä voi olla 

yhteiskunnallisesti valtava merkitys. Ihminen haluaa kokea itsensä tärkeäksi ja arvostetuksi, 

joten startup-yrittäjyyden avulla haaveita on mahdollista toteuttaa. Tähän vaaditaan tietysti 

luovuutta ja innovatiivista ideointia, mutta mikäli yrittäjä onnistuu yritystoiminnassaan, voi 

sillä parhaimmillaan mullistaa useamman ihmisen elämän. Nykyajan teknologia ja informaati-

on saatavuus on omaa luokkaansa, joten uudistuksista ja oivalluksista aidosti kiinnostuneilla 

ihmisillä on hyvät mahdollisuudet kehittää jotain uutta, jolla on yhteiskunnallista merkitystä. 

Startup-yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa kansantalouteen myös työllistäjänä. Pienet ja 

keskisuuret startup-yritykset luovat toimintansa vakiinnuttua runsaasti uusia työpaikkoja, ja 

keskimäärin ne työllistävät kaikkien yritysten henkilöstöstä yli 60 % (Kallio ym. 2008, 25). 

 

Startup-yrityksillä on mahdollisuus myös laajentua ja kansainvälistyä, mikäli yritystoiminta on 

tuloksellista, mielenkiintoista ja kannattavaa. Yritystoiminnan laajentaminen ei välttämättä 

ole heti jokaisen pienyrittäjän mielessä yritystoiminnan alussa, mutta toiminnan vakiintuessa 

alkavat ajatukset laajentumisesta nousta esille. Yrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen 

tutustutaan seuraavassa luvussa. 

 

3.4 Yritysten kasvu 

 

Kasvuhaluiset ja kasvuyritykset ovat yhteiskunnallemme erittäin tärkeitä, sillä ne luovat uusia 

työpaikkoja, rikastuttavat alueellista yritystoimintaa sekä lisäävät yhteiskuntamme kilpailu-

kykyä (Toivola, Tornikoski, Tuomi & Varamäki 2008, 13). Monilla startup-yrittäjillä voi olla 

kasvuaikomuksia ja odotuksia, mutta yritystoiminta pysyy pienenä.  Tämä voi olla yrittäjän 

tietoinen valinta, sillä uskomus siitä, että ulkopuoliset tekijät estävät yrityksen kasvun on 

usein pelkkä olettamus. Yrittäjän kasvuaikomus ja käytännön kasvu ovat myös yhteydessä toi-
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siinsa, sillä yrittäjä, joka aidosti haluaa yrityksensä kasvavan, käyttäytyy kasvua edistävällä 

tavalla. Yrittäjän kasvuaikomusta lisäävät positiiviset mielikuvat kasvusta sekä yrittäjän ko-

kemus siitä, pärjääkö yrittäjä sekä yritys toiminnan kasvaessa. Kasvuhakuisen yrittäjän täytyy 

pohtia, riittävätkö hänen omat henkilökohtaiset ominaisuutensa ja ammattitaitonsa ylläpitä-

mään kasvavaa yritystä. Myös yrittäjän toimintaympäristöllä on vaikutusta, sillä mikäli toimin-

taympäristöstä ei ole saatavilla laajentumiseen tarvittavia resursseja on toimintaa vaikeampi 

kasvattaa. (Heinonen 2005, 77-80.) Yrittäjän kasvuhaluun vaikuttaa myös henkilökohtainen 

hyöty, joka seuraa yrityksen laajentumisesta. Kasvua harkitseva yrittäjä pohtii laajentumisen 

vaikutuksia johtajuuteen, yrityksen riippumattomuuteen sekä vakauteen. Yleisesti yrittäjän 

varsinainen työnteko vähentyy kasvun myötä yrittäjän keskittyessä erityisesti yrityksensä or-

ganisaation johtamiseen ja ohjeistamiseen. (Heinonen 2005, 93.) 

 

Yrityksen kasvuhaluun vaikuttaa siis suuresti yrittäjän oma tahtotila kasvattaa yrityksen tun-

nettuutta ja arvoa. Muut yleiset syyt laajentaa liiketoimintaa ovat uusien markkinoiden mark-

kinapotentiaali ja houkuttelevuus, kansainvälistymismahdollisuudet sekä liiketoiminnan me-

nestymisen kannalta riittävän yrityskoon saavuttaminen. Haluun laajentua  vaikuttaa vähem-

män kotimarkkinoiden pienuus, kilpailun tuottama paine, asiakkaiden tarpeet tai yrittäjän 

aikaisempi kokemus yritystoiminnan laajentumisesta. (Kasvun haasteet 2007, 28-29.) 

 

Ennen kuin yritys päättää laajentaa toimintaansa, tulee yrittäjän pohtia, haluaako hän yrityk-

sensä kasvavan ja onko kasvulle tarvetta. Osa pienyrittäjistä on tyytyväisiä yritystoimintaansa 

niin, että toiminnalla on mahdollisuus hankkia kohtuullinen elanto ja yrityksellä on riittävästi 

asiakkaita. Kaikkien yrittäjien haaveena ei ole vastuu ison yrityksen pyörittämisestä eikä 

useista työntekijöistä huolehtiminen. Kuitenkin monet yrittäjät haaveilevat yrityksensä laa-

jasta menestyksestä ja kasvusta. On tärkeää, että yrittäjä pohtii syitä haluun laajentaa yritys-

toimintaa, sillä näillä syillä on suora yhteys siihen, millä tavoin yritystä lähdetään kasvatta-

maan. Yrityksen kasvua varten täytyy aina laatia suunnitelma ja ajalliset tavoitteet. Yritys-

toiminnan laajentaminen ei ole helppoa, sillä usein haasteina ovat esimerkiksi rahoitus, mah-

dollinen tuotekehitys ja uusien toimintatapojen omaksuminen sekä henkilöstöhaasteet. (Reu-

vid 2011, 239-240.) Vastapainona yrityksen laajentaminen auttaa yrityksiä säilyttämään kilpai-

luetunsa sekä vakiinnuttamaan asemansa markkinoilla (Allen 2003, 392). 

 

Yrityksen laajentaminen kiinnostaa vakiintuneita yrittäjiä, sillä tilaisuuksia toiminnan kasvat-

tamiseen syntyy yhä enemmän. Yrittäjän tuleekin päättää, mihin tilaisuuteen tarttua ja mitä 

yritys on valmis tekemään kasvun eteen. Toiminnan laajentamista varten yrittäjän täytyy olla 

valmiina laatimaan kasvustrategia, kehittää ja mahdollisesti muuttaa omaa johtamistyyliään 

sekä käyttää ulkopuolisia konsultteja ja asiantuntijoita. Kasvua varten yrittäjällä tulee olla 

myös selkeä visio tulevaisuudesta sekä motiivi toiminnan laajentamiseen. (Morris 2011, 171-

172.) Monet yrittäjät pelkäävät toiminnan laajentamista, sillä pelko yritystoiminnan hallinnan 



 26 

menettämisestä on suuri. Hallinnan menettämistä voi ennaltaehkäistä suunnittelemalla kas-

vun strategia kokonaisvaltaisesti yrityksen kasvutavoitteiden mukaisesti. (Allen 2003, 392.) 

 

Yritysten kasvuun vaikuttavat markkinoihin sekä yritystoimintaan vaikuttavat tekijät. Yrityk-

sen toimialan markkinoiden koko, luonne ja kysyntä vaikuttavat siihen, kannattaako yrittäjän 

harkita laajentumista. Jos kysyntä markkinoilla on pientä ja tasaista, on yrityksen hankalaa 

saada aikaan huomattavaa kehitystä ja kasvua yritystoimintaansa. Myös markkinoiden kilpai-

lulla ja innovatiivisuudella on vaikutusta. Yrityksellä on hyvät mahdollisuudet kasvaa tuodes-

saan markkinoille kilpailukykyisen, mutta uudenlaisen innovaation sisältävän tuotteen tai pal-

velun. Yrityksen täytyy pitää mielessään myös immateriaalioikeudet, sillä hyvin suojatulla 

yrityksellä on paremmat mahdollisuudet kasvaa, kun yritysideaa on hankalampi kopioida. 

Myös yrityksen toimialan ailahtelevaisuudella on vaikutusta yrityksen kasvumahdollisuuksiin, 

sillä ailahtelevien toimialojen tulevaisuuden menestystä on vaikeaa arvioida. Joidenkin toimi-

alojen markkinoille voi olla myös hankala päästä erilaisista markkinoilla olevista esteistä joh-

tuen. (Allen 2003, 395-397.) 

 

Yrityksen kasvuun vaikuttavat myös yritystoiminnan sisäiset tekijät, esimerkiksi yritysjohtajan 

kyky hyväksyä muutoksia. Yrityksen kasvaessa yrityksen johtaja ei voi enää hoitaa itse kaikkia 

yrityksessä tapahtuvia asioita, vaan tehtäviä täytyy kyetä delegoimaan. Tämä voi olla useim-

mille johtajille vaikeaa, sillä vastuun jakaminen alaisille voi olla uutta ja aiheuttaa johtajalle 

pelottavia tuntemuksia hallinnan menettämisestä. Yrityksen kasvuun vaikuttavat vahvasti joh-

tajan asenne ja kyky hyväksyä muutokset. Yritys vaatii kasvaakseen ammattitaitoisen, moti-

voituneen ja itsenäisen tiimin, jossa vastuut on jaoteltu selkeästi eri työntekijöiden kesken. 

(Allen 2003, 397-398.) 

 

Yritysten kasvu on moniulotteinen ilmiö, sillä eri yritysten kasvun välillä on eroavaisuuksia. 

Yleisesti kasvulla tarkoitetaan yrityksen liikevaihdon kasvua ajankohdasta toiseen. Kasvua 

voidaan mitata myös yrityksen henkilöstön määrän muutoksella, taseen määrän muutoksella 

tai voiton määrän muutoksella. (Toivola ym. 2008, 55.) 

 

Jotta yrityksen kasvu olisi mahdollista ja menestyksekästä, tulisi yrityksen löytää tasapaino jo 

yrityksen olemassa olevien tehostamistoimintojen ja uuden etsimiselle välille. Yritys etsii uut-

ta, kun toiveena on uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen, uusien markkinoiden 

avaaminen tai uusien teknologioiden omaksuminen. Tällöin yrittäjä katsoo tulevaisuuteen ja 

ulospäin yrityksestä. Yritys katsoo yrityksen sisälle ja nykyhetkeen, kun toiveena on yrityksen 

nykyisen toiminnan tehostaminen ja kehittäminen.  Tällöin yrityksen tavoitteena voi olla tuo-

tannon joustavuuden lisääminen, tuotannon kulujen vähentäminen, työntekijöiden käytön 

tehostaminen ja olemassa olevien tuotteiden tai palvelujen laadun parantaminen. (Toivola 

ym. 2008, 14-16.)   
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Kasvuhakuisten yritysten edellytyksinä voidaan pitää seuraavia tekijöitä: kasvutavoite, inno-

vatiivisuus, korkea riskinotto, markkina-arvon kasvattaminen, liiketoimintamahdollisuuksien 

tunnistaminen sekä kärsivällinen rahoittaja (Toivola ym. 2008, 68). Kasvun tavoittelussa kes-

keisessä asemassa on riskirahoitus, jonka saatavuus on Suomessa heikkoa. Riskirahoitustoi-

minnalla on positiivinen vaikutus kasvuyrittäjyyteen, joten pula ammattitaitoisista riskisijoit-

tajista ja riskirahoittajista hankaloittaa yritysten kasvumahdollisuuksia. (Kasvun haasteet 

2007, 20.) Yrityksellä on sitä paremmat edellytykset kasvuun ja kansainvälistymiseen, mitä 

enemmän sillä on tukenaan kärsivällisiä ja liiketoiminnan laajentamisesta kokemusta omaavia 

riskisijoittajia ja tukihenkilöitä. Lisäksi yritys kasvaa todennäköisemmin, mikäli sillä on osaava 

ja sitoutunut henkilökunta ja muutosvalmiudessa oleva organisaatio. Kasvun haasteita ovat 

myös yllätykselliset riskit, joihin ei ole yrityksessä varauduttu. Kasvun edellytyksenä on siis 

kyky tunnistaa ja hallita riskejä. Mikäli yrityksen tavoitteena on kansainvälinen kasvu, ovat 

yrityksen johdon kansainväliset taidot ja osaaminen yleensä puutteellisia. Vaikeuksia kasvuun 

ja kansainvälistymiseen lisää yleensä myös ajankäytön puute, sillä yrittäjillä ei välttämättä 

ole riittävästi aikaa kokonaisvaltaiseen ja strategiseen kasvun ja kansainvälistymisen suunnit-

teluun. Kasvua hidastaa myös pääoman puute, kun pääomasijoittajat eivät näe riittävästi ai-

hetta ryhtyä sijoittamaan yritykseen. Tämä johtuu siitä, että yrityksiltä usein puuttuu suunni-

telmalliset kasvu- ja kansainvälistymisstrategiat, joista selviävät yrityksen menestys- ja tuot-

tomahdollisuudet. (Kasvun haasteet 2007, 29-31.) 

 

Yrityksen kasvun edellytyksenä voi olla myös toimiva hallitus. Yritysten hallitusta ei aina hyö-

dynnetä, eikä hallitus ole riittävästi yrityksen omistajan tai omistajien tukena. Hallituksen 

rooli yritystoiminnassa voi olla merkittävä, jos yrityksen hallitukseen kuuluu toisiaan täyden-

tävää erilaista osaamista ja kokemusta. Hallitukseen kannattaisi harkita ulkopuolista näke-

mystä, josta saisi tukea strategioiden suunnitteluun ja valittujen ratkaisujen toteuttamiseen. 

Hallituksen ulkopuolinen jäsen voi tuoda yritykseen monipuolista osaamista ja kokemusta, 

mikä voi tuottaa yritykselle ratkaisevaa lisäarvoa. Toimivan hallituksen avulla yrityksellä on 

useimmiten selkeä ja tavoitteellinen kasvu- tai kansainvälistymisstrategia ja riskienhallinta. 

(Kasvun haasteet 2007, 32-33.) 

 

Kansainvälisen kasvun haasteita ovat usein suuret kustannukset, uskottavuuden puute sekä 

resurssiongelmat. Pienenä toimijana uskottavuutta on hankala saavuttaa ilman kansainvälisiä 

kontakteja. Tämän takia onnistuneen kansainvälistymisen takana ovat yleensä riittävät ja luo-

tettavat verkostot yrityksen kohdemaihin. Myös yrittäjän omat kansainväliset osaamistaidot 

ovat usein puutteellisia, ja onnistuneen kansainvälistymisen edellytyksenä onkin yrittäjän riit-

tävä kansainvälistymisen kokemus ja kyky strategioiden laatimiseen. (Kasvun haasteet 2007, 

37-38.) Parhaiten kasvustrategioissa onnistuneet yritykset ovat hyvin verkostoituneita ja yri-

tyksen sidosryhmät tukevat yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista. Myös mitä 
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paremmin yritys osaa hyödyntää yritysjärjestelyjen tuomia mahdollisuuksia, sitä paremmat 

ovat yrityksen mahdollisuudet kasvaa. (Kasvun haasteet 2007, 39.) 

 

Yrityksen kasvu riippuu myös siitä, kuinka innovatiivinen ja kilpailukykyinen yrityksen lii-

keidea on. Innovaatiot muuttavat ihmisten elämää ja ovat usein mielenkiintoisia ja haluttuja. 

Erottautumalla joukosta ja kuluttajille lisäarvoa tuomalla on yrityksellä parhaimmat mahdolli-

suudet menestyä ja kasvaa. Liikeidean täytyy olla tuottava ja kilpailukykyinen, jotta yrityk-

sellä olisi hyvät edellytykset kasvaa kansainvälisillä markkinoilla.  

 

Kuten tässä luvussa on tullut esille, kasvu ja kansainvälistyminen on resursseja vievä ja pitkä 

prosessi. Vaikka yrittäjällä olisi palava halu kasvaa, voivat häneltä puuttua keinot tai taidot 

toteuttaa suunnitelmiaan käytännössä. Yritysten menestystä ja kasvua tuetaan yhä enemmän, 

ja yrityksille on suunnattu yhä enenevässä määrin asiantuntijapalveluita sekä erilaisia yritys-

kiihdyttämöitä. Seuraava luku selvittää, mitä asiantuntijapalvelut ovat ja miksi yrityksen kan-

nattaa turvautua ulkopuolisen konsultin käyttöön. 

 

3.5 Asiantuntijapalveluista hyötyä liiketoimintaan 

 

Asiantuntijapalvelut kuuluvat palvelualaan, ja niillä on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Pal-

velualat ovat työllistäviä ja erityisesti liike-elämän palveluilla on pitkäaikaisia vaikutuksia 

elinkeinoelämään. Liike-elämän asiantuntijapalveluiden, esimerkiksi konsulttiyritysten palve-

luiden vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen. Asiantuntijatehtävät vaikuttavat yhteis-

kuntamme työllisyyteen, sillä useimmat uudet työtehtävät syntyvät palvelualoilla ja erityises-

ti asiantuntijapalveluihin. Asiantuntijapalvelut perustuvat erikoisosaamiseen ja ne ovat ai-

neettomia toimintoja. Palveluille on luonteenomaista, että ne tuotetaan, markkinoidaan ja 

kulutetaan samanaikaisesti, ja palveluun liittyy aina erikoisosaamista. Yleisesti erikoisosaami-

sella ratkaistaan asiakkaan ongelmia, ja siihen kuuluu tietotyötä, suunnittelua ja henkistä 

prosessointia. Asiantuntijan erikoisosaaminen koostuu useimmiten tiedosta, taidosta, luovuu-

desta ja motivaatiosta. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 8-9.) 

 

Asiantuntijapalvelut ovat palveluista yleensä kaikkein aineettomimpia, sillä ne ovat esimer-

kiksi ohjeita, neuvoja ja ideoita. Asiantuntijapalveluiden takana on usein pitkä ja työläs ke-

hittämis- ja tuottamisprosessi, joka usein unohdetaan näennäisesti yksinkertaisen palvelu-

luonteen takia. Asiantuntijapalvelut voivat tuottaa myös konkreettisia tuloksia, joita ovat 

esimerkiksi suunnitelmat, mainokset tai omaisuuden karttuminen. Asiantuntijapalveluihin liit-

tyy aina riskejä, sillä palvelun epäonnistumisella voi olla kohtalokkaita seurauksia. Esimerkiksi 

lääkärin väärän diagnoosin takia voi potilas kuolla tai yritysneuvojan väärät ohjeet voivat kaa-

taa asiakasyrityksen. Myös asiakkaan kannalta palvelujen osto voi olla hankalaa, sillä palve-

luiden tuottamaa lisäarvoa, laatua tai vaikutuksia on vaikeaa arvioida niin ostohetkellä kuin 
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sen jälkeenkin. Asiantuntijapalveluita tuotettaessa onkin erityisen tärkeää, että asiakas osal-

listuu palvelun suunnitteluun riittävästi. Asiantuntijapalvelut tuotetaankin palvelun tarjoajan 

ja asiakkaan yhteistyönä, ja yleisesti palvelussa on kyse asiakkaan tarpeiden määrittelystä, 

kehittämistoimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta. Haastetta palvelun suunnitteluun 

tuo asiakkaan kyvyttömyys esittää haluamaansa tai ongelmaansa riittävän selkeästi, sillä asi-

antuntijat eivät yleensä osaa esittää asiakkaalle sopivia ratkaisuja ennen asiakkaan ongelmiin 

perehtymistä. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 11.) 

 

Asiantuntijapalveluorganisaatioissa työskentelee aina erityisosaamista omaavia asiantuntijoi-

ta, ja tällaisia asiantuntijapalveluorganisaatioita ovat esimerkiksi konsulttiyritykset, asianajo-

toimistot, sijoitusneuvojat, koulutusorganisaatiot ja yrityskiihdyttämöt. Edellä mainitut orga-

nisaatiot ovat usein itsenäisiä ja pienehköjä ja ne on perustettu huippuosaajien ympärille. 

Asiantuntijaorganisaation perustaminen vaatii yleensä enemmän henkistä kuin rahallista pää-

omaa. Suuria asiantuntijapalveluorganisaatioita ovat taas esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, 

tv-yhtiöt ja ammattikorkeakoulut. Kunnallisia asiantuntijapalveluorganisaatioita ovat esimer-

kiksi vesilaitokset, sähkölaitokset, opetusvirastot ja terveysvirastot. Suurien ja kunnallisten 

asiantuntijapalveluorganisaatioiden perustaminen vaatii paljon rahallista pääomaa ja niiden 

toiminta aiheuttaa jatkuvia kustannuksia. Epävirallisiksi asiantuntijapalveluorganisaatioiksi 

lasketaan yritysten tai muiden organisaatioiden sisällä toimivat asiantuntijoista koostuvat ala-

organisaatiot. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 12.) 

 

Tänä päivänä yritykset tarvitsevat usein asiantuntija- ja konsulttipalveluita säilyttääkseen 

kilpailukykynsä ja menestyäkseen markkinoilla. Yritysten toimintaympäristöt muuttuvat, glo-

balisoituvat ja monimutkaistuvat, ja varmistaakseen paikkansa markkinoilla, tulee yritysten 

kyetä reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin mahdollisimman nopeasti. Markkinoille tuo-

daan jatkuvasti uusia innovaatioita ja tiedon määrä lisääntyy. Myös teknologian jatkuva kehit-

tyminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia yrityksille. Ne organisaatiot selviytyvät muutoksista 

parhaiten, jotka reagoivat ja hyödyntävät avautuvia mahdollisuuksia oikein. Yritysten ja or-

ganisaatioiden rajat toimintaympäristöön ovat tulleet yhä moniselitteisemmiksi ja joitakin 

yritystoiminnan osa-alueita ulkoistetaan yhä enenevässä määrin. (Huttunen 2003, 11-12.) 

 

Selviytyäkseen markkinoilla yritysten tulee kehittää uusia tuotteita tai palveluita kilpailijoi-

taan nopeammin. Yleensä tämä vaatii kykyä tehdä nopeita päätöksiä, osaamista, oivalluksia 

ja innovatiivisia ideoita. Harvat yritykset pystyvät siirtymään nopeasti osaamisesta toiseen, 

joten asiantuntijapalveluiden käyttö on tarpeellista ja erittäin suotavaa yrityksen menestymi-

sen kannalta. Asiantuntijat hallitsevat tietoa ja yrittäjille tarpeellista kokemusta. Täysin yksin 

toimiminen on yrittäjille yhä harvinaisempaa ja asiantuntijapalveluiden käyttö on yleistä. Yri-

tys yleensä menestyy ja onnistuu tavoitteissaan, kun sen henkilöstö voi hyvin, menestys on 

organisoitu henkilöstön avulla ja käytetyt asiantuntijat haluavat aidosti jakaa osaamisensa ja 
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verkostonsa. (Huttunen 2003, 12-14.) Avainasemassa menestyksen kannalta on myös yrityksen 

kyky tunnistaa toiminnan ongelmakohdat ja keksiä ongelman ratkaisevia ratkaisuja. Tässä 

kohtaa asiantuntijan ulkopuolinen näkemys yritystoiminnasta on yrityksen voimavara, sillä 

asiantuntija voi nähdä toiminnassa sellaisia ongelmia, joita yrittäjä ei edes ole tullut ajatel-

leeksi. Ongelmia kartoitettaessa asiantuntijan ja yrittäjän yhteistyö on erittäin tärkeää, sillä 

yhteistyön avulla ongelmat täsmentyvät ja niitä voidaan hallita paremmin. Yrittäjän on oltava 

avoin asiantuntijalle ja jaettava asiantuntijalle tietoja, jotka ohjaavat asiantuntijan toimin-

taa oikeaan suuntaan. (Huttunen 2003, 16-17.) 

 

Yritykset käyttävät yleensä asiantuntijana konsulttia, ja konsultoinnin mahdollisuutta tulee 

ehdottomasti harkita, kun yrityksen menestymisen kannalta tärkeä ongelma on huomattu. 

Konsultin käyttö tulee myös kyseeseen, vaikka yrittäjällä on omaa osaamista, sillä usein yrit-

täjän osaaminen on sidottu muihin yritystoiminnan kannalta tärkeisiin tehtäviin. Konsulttia 

voi käyttää myös, kun riittävää osaamista ei ole ja tarvitaan ulkopuolisia ajatuksia ja totutuis-

ta tavoista poikkeavia ratkaisuja. Konsultti palkataan yleensä toteuttamaan yrityksen ongel-

manratkaisuprosessia joko täysin tai osittain. Yleensä konsultti perehtyy ongelmaan ja esittää 

ratkaistavaa ongelmaa koskevat tosiasiat ja suositukset. Yrityksen johdon ratkaistavaksi jää, 

ryhdytäänkö konsultin suositusten mukaisiin toimenpiteisiin. Konsultin käyttö on järkevää, 

sillä konsultti on erikoistunut auttamaan yrityksiä ongelmien ratkaisemisessa ja muutosten 

toteuttamisessa. Konsulttipalvelu onnistuu parhaiten, kun yrityksellä on aitoa mielenkiintoa 

ongelmien ratkaisemiseen ja yhteistyö konsultin ja yrittäjän välillä on mutkatonta. Konsultti 

välittää yritykseen uutta tietoa, turvaa ratkaisu- ja kehittämisprosessin ylläpidon ja antaa 

yritykselle arvokkaita, ulkopuolisia ja riippumattomia näkemyksiä. (Huttunen 2003, 18-20.) 

 

Yrityksen toiminnan uudistamista, kehittämistä ja eteenpäinviemistä kutsutaan kehityskonsul-

toinniksi eli peruskonsultoinniksi. Kehittäjäkonsultti voi esimerkiksi kehittää yrityksen imagoa 

ja strategiaa, tietotekniikkajärjestelmää, tuotannonohjausjärjestelmää, logistiikkajärjestel-

mää, organisaatiota tai johtoryhmän työskentelyä. Konsultilta tämä vaatii erityisosaamista 

tarvittavalta erityisalueelta, kykyä soveltaa osaamista käytännössä eri organisaatioiden tilan-

teisiin ja prosessointitaitoa, jolla saadaan vietyä työ toiminnalliseen toteutukseen. (Rope 

2006, 56.) Kuvio 3 hahmottaa kehityskonsultoinnin perusprosessin: 
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Kuvio 3: Kehityskonsultoinnin perusprosessi (Rope 2006, 57.) 

 

Kehityskonsultoinnin perusprosessin kuviosta voi huomata, kuinka paljon konsultilta edellyte-

tään työtä ennen varsinaista konsultointityön toteuttamista. On todella tärkeää, että konsult-

ti perehtyy asiakasyrityksensä nykytilaan ja tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa. Asiak-

kaan kanssa arvioidaan myös konsulttityön onnistuneisuutta.  Kehityskonsultointia on myös eri 

tyyppistä, joista keskeisimpiä ovat prosessikonsultointi, sparrauskonsultointi ja ratkaisukon-

sultointi. Prosessikonsultoinnissa konsultti toimii työn prosessoijana, mutta yrityksen oma 

henkilöstö toimii työn toteuttajana. Konsultin tehtävänä on ohjata prosessia niin, että työtä 

tekevät henkilöt kulkevat kohti asetettuja tavoitteita. Sparrauskonsultoinnissa konsultti ottaa 

kantaa myös prosessissa esille tulleisiin asioihin ja ratkaisuihin, ja toimii prosessissa ohjeista-

jana ja suunnannäyttäjänä. Ratkaisukonsultoinnissa konsultti perehtyy asiakkaan ongelmaan 

ja laatii suositusehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi. Tässä korostuu konsultin kyky perustel-

la asiakkaalle paras ja ongelman kannalta tarkoituksenmukaisin ratkaisu, jotta suositusehdo-

tus voidaan toteuttaa myös käytännössä. Eri tyylisissä konsultoinneissa vaaditaan konsultilta 

hieman erilaisia taitoja ja osaamista, mutta näitä tyylejä yhdistää toiminnan loogisuus, toi-

minnan vaiheistus ja kurinalaisuus. (Rope 2006, 57-59.) 

 

Yrityskiihdyttämötoiminta on pitkälti konsulttimaista asiantuntijapalvelua, jonka avulla edis-

tetään yritysten liiketoimintaa, kilpailukykyä ja kasvua. Seuraavassa luvussa kuvataan yrityk-

sille suunnattuja tukipalveluita sekä erityisesti yrityskiihdyttämötoimintaa ja sen tarjoamia 

mahdollisuuksia yrittäjille. 

 

3.6 Yritystoiminnan tukipalvelut ja yrityskiihdyttämötoiminta 

 

Yrityksen oleellisiksi menestystekijöiksi voidaan laskea osaamisen kohdentaminen ja kasvat-

taminen, kumppanuus ja verkostot sekä hallittu kasvun kiihdyttäminen (Saurio 2003, 9). Näi-

den tekijöiden vahvistamiseen vaaditaan monien osaajien panosta, niin yrittäjien kuin yrittä-

jiä tukevien asiantuntijoiden ja organisaatioiden. Koska varsinkin startup-yritysten henkiset 

voimavarat ovat rajallisia, tarvitaan erilaisia neuvontapalveluja tukemaan yritystoimintaa. 

Tänä päivänä yritystoimintaa tukevia tieto- ja neuvontapalveluja on runsaasti ja tällaisia pal-
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veluja tarjoavat muun muassa julkinen valta, elinkeinoelämän järjestöt, yksityiset konsultit, 

pankit ja erityisrahoituslaitokset. Yrittäjille on tarjolla niin maksuttomia kuin maksullisiakin 

palveluita, yrityksen tarpeista riippuen. Yleisesti yrityksille suunnatut neuvontaorganisaatiot 

voidaan jakaa yleisneuvontaa antaviin organisaatioihin sekä tiettyihin ongelma-alueisiin eri-

koistuneisiin organisaatioihin. (Holopainen & Levonen 2006, 313.)  

 

Työvoima- ja elinkeinokeskukset eli TE-keskukset tarjoavat yrityksille neuvonta-, koulutus-, ja 

konsultointipalveluja, vienti- ja kansainvälistymispalveluita, työvoimapalveluita sekä yritysten 

teknologian ja kehittämisen palveluita. Useimmin aloittavat yrittäjät lähestyvät TE-keskusta 

tarvitessaan tukea yritysidean arviointiin, yrityksen perustamistoimenpiteisiin tai rahoitus-

mahdollisuuksien selvittämiseen. TE-keskusten yrityspalvelupisteet antavat yrityksille myös 

lisätietoja asiantuntijapalveluista sekä yritysneuvontaa antavista organisaatioista. Myös kun-

nat tuottavat yrityspalveluita ja kehittämisyhtiöitä, jotka tukevat alueen yritysten elinvoimai-

suutta. Uusyrityskeskuksissa työskentelee liiketoiminnan asiantuntijoita, joilta yrittäjä saa 

tukea esimerkiksi liikeidean arviointiin, rahoitusmahdollisuuksien selvittämiseen, yritysmuo-

don valintaan, talouslaskelmien laadintaan sekä käytännön perustamistoimenpiteisiin. Seudul-

listen yrityspalveluiden ideana on keskittää ja tehostaa seudullisten elinkeinotoimijoiden tar-

joamia yritysneuvontaan keskittyviä palveluita niin, että yrittäjä saa yhdellä yhteydenotolla 

käyttöönsä kaikkien organisaatioiden erityisosaamisen. (Holopainen & Levonen 2006, 314-

316.) 

 

Yrityksille on tarjolla myös rahoitukseen liittyviä palveluita, ja esimerkiksi Finnvera tarjoaa 

sekä aloittaville että jo toimiville yrityksille rahoitusneuvontaa. Finnverasta yrittäjä saa tukea 

muun muassa kasvuun sekä investointien ja rahoituksen suunnitteluun. Finnvera tarjoaa myös 

rahoituspalveluita, joita ovat lainat, takaukset ja takuut. Finnvera toimii täydentävänä ra-

hoittajana muiden rahoittajien rinnalla. Pankit tarjoavat yrityksille rahoitussuunnittelupalve-

luita ja neuvontaa kirjanpitoon ja laskentatoimeen. (Holopainen & Levonen 2006, 317.) Edellä 

mainitut organisaatiot ovat vain murto-osa maamme yritystoimintaa kehittävistä tukipalve-

luista, mutta ne havainnollistavat hieman sitä, millaisiin asioihin yrittäjä voi saada tukea. 

Seuraavaksi tarkastellaan yrityshautomo- ja kiihdyttämötoimintaa, sillä näiden organisaatioi-

den toiminta keskittyy yritysten pitkäaikaiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 

 

Yrittäjäksi aikovat henkilöt saavat tukea esi- ja yrityshautomoista, joissa edistetään uusien 

yritysten synnyttämistä ja kehittämistä. Esihautomoista yrittäjäksi aikova saa tietoa yrittä-

jyydestä ja näkemyksiä yritysideansa tuotteistamiseen tai kaupallistamiseen. (Saurio 2003, 

12.) Esihautomossa yrittäjän liikeideaa ja kasvumahdollisuuksia arvioidaan ja kehitetään. Yrit-

täjää voidaan auttaa myös liiketoimintasuunnitelman ja rahoitussuunnitelman laatimisessa. 

Esihautomovaiheessa yrittäjä tekee päätöksen yrityksen perustamisesta, ja tämän päätöksen 

jälkeen yrittäjä siirtyy yrityshautomovaiheeseen. (Holopainen & Levonen 2006, 319.)  
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Yrityshautomotoiminta keskittyy yrityksen pitkäaikaiseen kehittämiseen ja se vaatii yrittäjältä 

yleensä pitkäaikaista sitoutumista (Holopainen & Levonen 2006, 319). Yrityshautomot voivat 

tarjota yrittäjäksi aikoville ja yrityksille muun muassa määräaikaista ja joustavaa toimitilaa, 

sihteeri- ja assistenttipalveluja yritystoimintaan ja kehittämis- ja konsultointipalveluja. Usein 

yrityshautomon verkostoon kuuluvat yritykset ja organisaatiot saavat käyttöönsä myös eri-

koispalveluita ja mahdollisuuden verkostoitua muiden hautomossa toimivien yritysten kanssa. 

Suomessa tällaiset yrityshautomot ovat usein jonkin suuremman organisaation osa, esimerkiksi 

ammattikorkeakoulujen yhteydessä. Itsenäisiä yrityshautomoita on Suomessa vähemmän. 

(Saurio 2003, 12.) Esi- ja yrityshautomotoiminnan tarkoituksena on edistää yrittäjyyttä ja in-

novaatioiden syntyä ja kaupallistamista.  

 

Yrityshautomoiksi voidaan kutsua monenlaisia organisaatioita, mutta yhteistä näille organisaa-

tioille on halu auttaa yrittäjiä kaupallistamaan ja tuotteistamaan ideansa sekä perustamaan 

yrityksen. Yrityshautomot pyrkivät myös auttamaan aloittavia yrittäjiä hankkimaan markkinoi-

ta toiminnan alkuvaiheessa. Yrityshautomo käsitteenä sisältää muun muassa tiedepuistohau-

tomot, ammattikorkeakouluhautomot, liiketoiminta- ja innovaatiokeskukset sekä yrityskiih-

dyttämöt. Yrityshautomoiden päämääränä on edistää yritysten menestystä ja kasvua sekä vä-

hentää yritysten epäonnistumisia ja kaatumista. (Heinonen 2005, 175-176.) 

 

Yrityskiihdyttämöiden tarkoituksena on vähentää yritysten epäonnistumisen riskiä ja nopeut-

taa yritysten perustamista sekä kasvua. Yrityskiihdyttämötoiminnalla tuetaan yritysten kasvu-

halukkuutta ja kasvumahdollisuuksia sekä paikataan yrityksiltä puuttuvaa osaamista menes-

tyksen mahdollistamiseksi. (Heinonen 2005, 179.) Yrityskiihdyttämöt tarjoavat myös rahoituk-

seen liittyviä palveluita muun muassa kartoittamalla yrityksen rahoituskelpoisuutta ja autta-

malla yritystä lähestymään sopivia rahoittajia. Yrityksen kuuluminen yrityskiihdyttämön piiriin 

edesauttaa yritystä saamaan rahoitusta, ja tämä on yksi isoimmista syistä, miksi yritykset liit-

tyvät yrityskiihdyttämöön. (Heinonen 2005, 187.) Koska aloittavalla yrittäjällä on monia vaih-

toehtoja rahoituksen hakemiseksi, voi yrittäjällä olla hankaluuksia päättää, mistä ja millaista 

rahoitusta kannattaa juuri hänen yritystoimintansa kannalta hakea. Yrityskiihdyttämöillä on 

tietoa ja kokemusta eri rahoittajista sekä hyviä verkostoja eri rahoittajiin, joten yrityskiihdyt-

tämö osaa suositella ja auttaa yrittäjää suunnittelemaan ja toteuttamaan rahoitushakua. 

Useilla yrityskiihdyttämöillä voi olla kontakteja myös riskisijoittajiin, joten yrityskiihdyttämön 

avulla voi yritys löytää toiminnalleen sopivan riskisijoittajan. Yrityskiihdyttämöt voivat siis 

tuoda riskisijoittajat ja sijoitusta tarvitsevat potentiaaliset yritykset yhteen.  

 

Yrityskiihdyttämö on tärkeä myös yrityksen perusliiketoiminnan neuvonantajana. Yrityskiih-

dyttämöissä työskentelee liiketoiminnan ammattilaisia, joilla on kokemusta yrittäjyydestä, 

yrityksen perustamisesta, yrityslainsäädännöstä sekä yrityksen eettisestä ja vastuullisesta 
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toiminnasta. Yrityksen perustamisvaiheessa yrityskiihdyttämö auttaa yrittäjää valitsemaan 

liiketoiminnalleen sopivimman yritysmuodon esimerkiksi tulevaisuuden rahoitushakua silmällä 

pitäen. Yrityskiihdyttämö neuvoo yrityksiä myös suojaamaan tuotteensa tai palvelunsa erilai-

silla patenteilla ja tavaramerkeillä, jotta varsinkin innovatiivisten yritysten yritystoiminta oli-

si turvattua kopioinneilta. Myös yrityksen eettinen ja vastuullinen toiminta on tärkeää, eikä 

sitä pidä unohtaa, vaikka yrityksillä olisikin paineita yritystoiminnan tehostamisessa ja kilpai-

lukykyisenä pysymisessä. Yrityksillä on paljon paineita pysyäkseen mukana kilpailussa, joten 

yrittäjät joutuvat jatkuvasti pohtimaan, miten tehostaa toimintaansa ja alentaa tuotteidensa 

tai palveluidensa hintaa säilyttääkseen kilpailukykynsä. Jotkut yritykset käyttävät eettisesti 

kyseenalaisia keinoja saavuttaakseen tavoitteet, mutta tämä ei kanna pitkälle eikä missään 

tapauksessa ole järkevä keino selvitä markkinoilla, sillä myös kuluttajat ovat entistä enem-

män tietoisia yritysten vastuullisuudesta ja arvostavat eettisiä periaatteita yritystoiminnassa. 

(Allen 2003, 35-37.) Yrityskiihdyttämöt auttavat yrittäjiä suunnittelemaan ja arvioimaan yri-

tyksensä arvoja ja periaatteita, joiden avulla yritystoiminta toteutetaan eettisesti ja vastuul-

lisesti, mutta samalla kilpailukykyisesti. 

 

Yrityskiihdyttämöt tarjoavat yrittäjille myös henkistä sparrausta, mikä on varsinkin aloittavil-

le yrittäjille erittäin tärkeää. Yrittäjälle henkinen tuki on tärkeää, sillä yritystoiminta on hel-

pompaa, kun ongelmista voi keskustella asiantuntevan henkilön kanssa, joka neuvoo ja keksii 

yhdessä yrittäjän kanssa ratkaisuja ongelmiin. Yrityskiihdyttämöt tukevat yrittäjiä ja auttavat 

yrityksiä päätöksenteossa, mutta lopullisen päätöksen yritystoiminnan kannalta tekee aina 

yrittäjä itse (Heinonen 2005, 190). Yrityskiihdyttämöillä on kokemusta yrittäjyyden suden-

kuopista, joten yrittäjä saa arvokasta tietoa ja ohjeistusta siitä, miten välttää näitä suden-

kuoppia. Yrityskiihdyttämössä yrityksilllä on myös mahdollisuus verkostoitua muiden kiihdyt-

tämössä toimivien yritysten kanssa. Samanhenkisiä yrittäjiä tapaamalla saa yrittäjä vertaistu-

kea ja uskoa omaan tekemiseensä. 

 

Yrityskiihdyttämöillä on usein hyvät verkostot ja yhteydet muihin asiantunteviin organisaati-

oihin ja sidosryhmiin ja yrityskiihdyttämössä toimiva yritys voi usein hyötyä näistä verkostois-

ta. Esimerkiksi aloittava yrittäjä voi tarvita toimintansa kehittämiseen uutta osaamista, jota 

häneltä itseltään puuttuu. Yrityskiihdyttämö voi kartoittaa puuttuvaa osaamista yrittäjän 

kanssa ja auttaa yrittäjää etsimään itselleen sopivan kumppanin. Yrityskiihdyttämö tunnistaa 

myös sellaista puuttuvaa osaamista yrityksestä, jota yrittäjä itse ei välttämättä tule edes aja-

telleeksi. Hyvän ja asiantuntevan tiimin rakentaminen yrittäjälle on erittäin tärkeää, sillä 

yrityksen menestymiseen tarvitaan aina hyvä tiimi toteuttamaan menestyksen vaatimat toi-

menpiteet.  

 

Joskus yrittäjät tarvitsevat myös lisäresursseja yritystoimintansa kehittämiseksi. Yrittäjiltä voi 

puuttua joko tarvittavaa osaamista tai aikaa esimerkiksi markkina- tai markkinointitutkimus-
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ten laadintaan tai muiden toiminnan kannalta oleellisten selvitysten tekoon. Yrityskiihdyttä-

möistä saa tukea esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman, rahoitussuunnitelman, markkinointi-

suunnitelman ja markkinatutkimusten tekoon. Yrityskiihdyttämön henkilökunta neuvoo ja oh-

jeistaa yrittäjiä selvitysten laadintaan sekä mahdollisuuksien mukaan antaa yrittäjille lisä-

resursseja selvitysten toteuttamiseen esimerkiksi assistenttien muodossa. 

 

Yrityskiihdyttämöt tukevat myös yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja auttavat yrityksiä 

toteuttamaan kansainvälistymissuunnitelmia. Yrityskiihdyttämöillä voi olla kokemusta kan-

sainvälisistä markkinoista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta, josta yrittäjä voi hyötyä kasvua 

suunnitellessaan. Yrittäjä saa arvokasta informaatiota ja ohjeistusta kasvuun, sillä yrityskiih-

dyttämöillä on kokemusta liiketoiminnan kasvattamisesta. Yrityskiihdyttämö osaa myös arvi-

oida puolueettomasti yrityksen kasvumahdollisuuksia ja sitä, kannattaako yrityksen lähteä 

tavoittelemaan kasvua. Yrityskiihdyttämön palveluista on paljon hyötyä yrittäjälle, sillä yri-

tyskiihdyttämö on sitoutunut liiketoimintojen kehittämiseen ja kasvuun. Yrittäjä sitoutuu yri-

tyskiihdyttämöön yleensä sopimuksella, ja yrityskiihdyttämöjakson aikana yrityskiihdyttämö 

sitoutuu kehittämään ja tukemaan yritystä erilaisissa liiketoimintaan liittyvissä osa-alueissa. 

 

Yrityskiihdyttämöt tarjoavat yrityksille paljon mahdollisuuksia ja ovat yrittäjien menestyksen 

tukijoina, mutta yrityskiihdyttämötoimintaan liittyy myös haasteita. Parhaiten yrityskiihdyt-

tämö onnistuu toiminnassaan, kun yhteistyö yrityskiihdyttämön henkilökunnan ja yrittäjän 

välillä on tiivistä. Yrityskiihdyttämön henkilökunnalla tulee olla riittävästi aikaa yritysasiak-

kaansa liiketoiminnan kartoittamiseen ja tukemiseen muutenkin kuin vain kriisin kohdatessa. 

Vaikeuksia tähän voi tuoda yritysasiakkaan passiivisuus yrityskiihdyttämöä kohtaan, sillä osa 

yrittäjistä ei ymmärrä tai halua hyödyntää yrityskiihdyttämön tarjoamia palveluja riittävästi. 

(Heinonen 2005, 180.) Haastetta tähän voi tuoda myös yrityskiihdyttämön henkilökunnan 

ajankäyttö, sillä asiakkaiden määrän ollessa huipussaan on kiihdyttämöhenkilökunnan hanka-

lampi löytää aikaa ottaa aktiivisesti yhteyttä hieman passiivisempaan asiakkaaseen ja muis-

tuttaa asiakasta palvelujen tarjoamista mahdollisuuksista. 

 

Yrityskiihdyttämötoiminnassa haastetta tuovat myös henkilöstöresursseihin kohdistuvat rajat, 

sillä pitkäaikaisessa yrityskiihdyttämötoiminnassa voi asiakasyrityksiä olla tietty rajallinen 

määrä yhtä yrityskiihdyttämön työntekijää kohden. Yrityskiihdyttämö on sitoutunut asia-

kasyritystensä liiketoiminnan seuraamiseen, kehittämiseen ja kasvattamiseen, joten yritys-

kiihdyttämön täytyy olla varma siitä, että henkilökunnalla on tarpeeksi aikaa huolehtia jokai-

sesta asiakasyrityksestä. Jotta asiakasyritysten määrää voitaisiin lisätä, voisi yrityskiihdyttämö 

harkita esimerkiksi kiihdyttämöjakson lyhentämistä tai toiminnan edelleen priorisoimista. 

(Heinonen 2005, 190.) Joissakin yrityskiihdyttämöissä kiihdyttämön henkilökunta on vain osa-

aikaisesti työssä, joten ajankäyttö on tiukkaa ja tapaamisten aikatauluttaminen yrittäjien 

kanssa voi olla ongelmallisempaa. 
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Myös potentiaalisten asiakasyritysten löytäminen voi olla yrityskiihdyttämöille haasteellista. 

Yrityskiihdyttämön asiakasyrityksillä tulee olla kannattava liikeidea ja omistautunut yrittäjä, 

ja yrityskiihdyttämön tulee uskoa asiakasyrityksensä mahdollisuuksiin menestyä. Mikäli yritys-

kiihdyttämö ei markkinoi toimintaansa tarpeeksi, eivät potentiaaliset asiakasyritykset löydä 

tietä yrityskiihdyttämön palveluihin. Yrityskiihdyttämöt voivat myös itse lähestyä potentiaali-

sia yrityksiä, mutta pitkän ajan kuluessa tämä vie yrityskiihdyttämön henkilökunnalta valta-

vasti aikaa ja resursseja, joita tarvitaan olemassa olevien asiakkaiden liiketoiminnan kiihdyt-

tämiseen.  

 

Usein yrityskiihdyttämöiden toiminnassa rahoitus voi olla haasteellista. Rahoituksella tarkoite-

taan niin yrityskiihdyttämötoiminnan rahoitusta kuin sen asiakasyritysten yritystoiminnan ra-

hoitusta. Monet yritykset toivovat rahoitusmahdollisuuksiensa paranevan yrityskiihdyttämöjä-

senyyden myötä, ja usein näin onkin. Aina yrityskiihdyttämöjäsenyys ei kuitenkaan takaa yrit-

täjälle varmaa rahoitusta, ja kun tätä rahoitusta ei saada, voi yrittäjä olla pettynyt yrityskiih-

dyttämötoimintaan. Yrityskiihdyttämöt auttavat yrityksiä saamaan julkista sekä riskirahoitus-

ta, mutta aina rahoitusta ei voida taata ja tämä näkyy yrittäjien kritiikkinä yrityskiihdyttä-

möitä kohtaan. (Heinonen 2005, 187.) Useat yrityskiihdyttämöt saavat rahallista tukea valtiol-

ta ja muilta julkisilta tahoilta, mutta aina tämä tuki ei riitä kattamaan riittävästi kiihdyttä-

mötoiminnasta aiheutuvia kuluja.  

 

Yrityskiihdyttämötoiminnassa korostuu myös sen henkilökunnan osaamisen ja verkostojen tär-

keys, joten haastetta toimintaan voivat tuoda osaamisen puutteellisuus ja verkostojen vä-

hyys. Yrityskiihdyttämön henkilökunnan puuttuvaa osaamista voidaan paikata ulkopuolisilla 

asiantuntijoilla, jos yrityskiihdyttämöllä on riittävät ja hyvät verkostot tarpeellisiin asiantun-

tijoihin. Mitä paremmat verkostot yrityskiihdyttämöllä on, sitä paremmat mahdollisuudet sillä 

useimmiten on vaikuttaa positiivisesti asiakasyritystensä liiketoimintaan ja kasvuun. Yritys-

kiihdyttämöille onkin yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa erityisen tärkeää, joten yhteis-

työmahdollisuuksiin erilaisten tahojen kanssa olisi hyvä panostaa entistä enemmän. 

 

Yrityskiihdyttämötoiminnan kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä yrityksille kiihdyttämöt 

ovat tärkeä voimavara, niin kuin yritykset ovat yhteiskunnallemme. Yrityskiihdyttämöillä, yri-

tyksillä ja yhteiskuntamme hyvinvoinnilla on selvä yhteys, joten yhteiskuntamme elinvoimai-

suuden ja kilpailukykyisyyden säilyttämisen vuoksi kannattaa yritystoimintaan ja niitä tukeviin 

palveluihin panostaa ja tutkia niiden kehittämismahdollisuuksia. 

 

4 Tutkimus yrityskiihdyttämöistä 

 

Jotta ymmärrystä ja tietoutta yrityskiihdyttämötoiminnasta voitaisiin syventää, laadittiin yri-

tyskiihdyttämöille sähköpostikysely. Sähköpostikysely lähetettiin kymmenelle yrityskiihdyttä-
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mölle, ja siinä selvitettiin yrityskiihdyttämöiden näkemyksiä aloittavien yritysten haasteista 

sekä siitä, miten yrityskiihdyttämöt kokevat pystyvänsä auttamaan yrityksiä niiden vaikeuksis-

sa. Kyselyn avulla pyrittiin selvittämään myös yrityskiihdyttämötoiminnan vaikeuksia ja sitä, 

miten yrityskiihdyttämöt pyrkivät vastaamaan toiminnan haasteisiin. Kyselyn tavoitteena oli 

selvittää erilaisten yrityskiihdyttämöiden ajatuksia ja näin ollen saada aikaan uutta tietoa 

yrityskiihdyttämötoiminnasta. 

 

Kyselyä varten etsittiin Suomessa toimivia yrityskiihdyttämöitä internetistä, ja kriteerinä va-

linnassa oli, että yrityskiihdyttämöt toimivat niin opiskelijayritysten kuin ulkopuolistenkin yri-

tysten kanssa. Yrityskiihdyttämötoiminnalle on yleistä, että toiminta on liitetty oppilaitosten, 

kuten korkeakoulujen ja yliopistojen, yhteyteen. Osa yrityskiihdyttämöistä keskittyy ainoas-

taan opiskelijayrittäjyyden ja opiskelijayritysten tukemiseen ja edistämiseen ja jättää ulko-

puolelle muut yritykset. Tutkimukseen valittujen yrityskiihdyttämöiden täytyi siis hyväksyä 

toimintansa piiriin muitakin yrityksiä kuin opiskelijayrityksiä. Kysely lähetettiin kymmenelle 

valitulle yrityskiihdyttämölle, ja kyselyyn vastaamisaika oli kaksi viikkoa.  

 

Kysely toteutettiin sähköpostikyselynä, johon yrityskiihdyttämöiden tuli vastata sähköposti-

viestillä. Tähän tutkimusmetodiin päädyttiin osittain siksi, koska kysymyksiä yrityskiihdyttä-

möille oli vähän ja koska opinnäytetyöprosessin aikataulu oli tiukka ja kysely laadittiin opin-

näytetyöprosessin loppuvaiheilla. Sähköpostikyselyn kysymykset olivat seuraavat: 

• 1. Millaisia tyypillisiä haasteita startup- ja kasvuhakuisilla yrityksillä on, ja miten yri-

tyskiihdyttämönne voi auttaa heitä? 

• 2. Millaisia haasteita yrityskiihdyttämönne toiminnassa on, ja miten pyritte ratkaise-

maan niitä? Haasteita voivat olla esimerkiksi toiminnan rahoitus, startup- ja kasvuha-

kuisten yritysten löytäminen, verkostojen puutteellisuus ym. 

 

Sähköpostikyselyyn vastasi viisi yrityskiihdyttämöä. Kyselyn vastausprosentti oli siis 50 %. Seu-

raavaksi esitellään kyselyn vastauksia ja esille nousseita tietoja. Vastaukset on koottu kysy-

myskohtaisesti. 

 

4.1 Aloittavien yritysten haasteet ja yrityskiihdyttämöpalvelut 

 

Vastauksista ilmeni, että yleisimmin aloittavat yrittäjät kaipaavat tukea yritysidean jalosta-

miseen ja kaupallistamiseen. Tyypillisesti yrityksen ideavaiheessa ideaa ei ole tarkasteltu lii-

ketoiminnan kannalta kokonaisuutena ja idean omistaja pohtii ideaansa yksin eikä idean ym-

pärille ole rakennettu ”tiimiä”. Yritysidean omistaja ei myöskään aina tiedä, haluaako hän 

yrittäjäksi tai kannattaako idean pohjalta perustaa yritystä. Idean omistajilta puuttuu usein 

käsitys idean kehittämiskustannuksista ja ajasta, joka tarvitaan idean kehittämisestä markki-

noille asti tuottamiseksi. Yrittäjillä on haasteena myös heikko markkinatietämys ja jakelu-
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kanavatietämys. Eräs yrityskiihdyttämö mainitsi, että yritysten liikeideat liittyvät usein arkis-

ten ongelmien ratkaisuun eivätkä niinkään esimerkiksi teolliseen toimintaan, jota tarvittaisiin 

yhteiskunnassamme enemmän. 

 

Yrityskiihdyttämön mukaan yrityksen tuotetta tai palvelua olisi hyvä kehittää joko yhdessä 

asiakkaiden kanssa tai testata tuotetta tai palvelua niin markkinoilla kuin rahoittajienkin kes-

kuudessa. Yritykseen ei useimmiten synny liikevaihtoa ennen kuin tuote tai palvelu on lansee-

rattu markkinoille, joten tuotekehitysvaiheeseen täytyy hankkia rahoitusta. Alkuvaiheen yri-

tystoiminnan rahoittaminen aiheuttaakin useimmille yrityksille vaikeuksia, sillä useimmiten 

yrityksillä voi kestää yhdestä kahteen vuoteen ennen kuin tuote tai palvelu voidaan lanseera-

ta markkinoille ja rahaa aletaan saamaan asiakkailta. 

 

Yritykset kaipaavat tukea myös muihin yritystoiminnan osa-alueisiin, kuten esimerkiksi tuote-

kehitykseen ja alihankintaan. Yritykset kaipaavat asiantuntevaa neuvonantoa ja tarpeitaan 

vastaavia koulutuksia. Yleensä kasvuhakuisten yritysten tavoitteena on myös kansainvälisty-

minen, mihin liittyy aina myös omat ongelmansa. 

 

Vastausten perusteella yrityskiihdyttämöillä on paljon yhteisiä piirteitä. Yrityskiihdyttämö 

auttaa yrityksiä liikeidean kehittämisessä, liiketoimintasuunnitelman laatimisessa, myynnin 

käynnistämisessä ja talouslaskelmissa. Yrityskiihdyttämö auttaa yrityksiä etsimällä yrityksille 

kehitysprojekteja sekä rahoitusta niiden toteuttamiseen. Rahoitusneuvonta ja rahoituskoulu-

tus on yrityksille tärkeää, sillä yrityksien liikeideat ja yritysesitykset on saatava sellaiseen 

muotoon, että rahoittajat ovat valmiita antamaan rahaa yrityksille. Osa yrityskiihdyttämöistä 

järjestää erilaisia rahoitustilaisuuksia, joissa esitellään rahoituslähteitä ja tarjotaan yrityksille 

mahdollisuuksia esittäytyä rahoittajille. 

 

Rahoitushaun lisäksi yrityskiihdyttämö tarjoaa liiketoiminnan kasvupotentiaalin ja liiketoimin-

nan kasvuanalyysejä sekä liiketoiminnan sparrausta. Yrityskiihdyttämö kehittää ja tarjoaa 

verkostojaan sekä erityyppisiä koulutuksia yrityksille ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla. 

Toiminnalla etsitään yrityksille myös mahdollisia yhteistyökumppaneita ja autetaan yrittäjiä 

saamaan itselleen hyvän tiimin. Yrityskiihdyttämöt voivat järjestää esimerkiksi tiimien täy-

dennystilaisuuksia, joissa saatetaan tarvittavaa osaamista omaavia henkilöitä ja osaamista 

tarvitsevia yrityksiä yhteen. Yrityskiihdyttämöt voivat auttaa yrityksiä saamaan myös näky-

vyyttä hankkeelleen. Esimerkiksi eräs yrityskiihdyttämö mainitsi palveluihinsa kuuluvan yritys-

ten ja sijoittajien tapaamisten järjestämisen, pitchaustilaisuuksien järjestämisen, myyntikou-

lutusten ja verkostoitumistilaisuuksien järjestämisen sekä rekrytointiavun. 

 

Yrityskiihdyttämö tarjoaa yritykselle kehityspolun, jossa yrityksellä on mahdollisuus kehittyä 

ja kasvaa. Jotta yrityksen idea kehittyisi ja yrityksestä syntyisi kasvuyritys, on erittäin tärke-
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ää, että yrityksen ympärillä on tukifunktioita. Yrityskiihdyttämö on yrityksille optimaalinen 

toimintaympäristö kehittymisen ja kasvun kannalta. 

 

Eräs yrityskiihdyttämö mainitsi, että seudun yrityshautomokriteerit yrityksille ovat tarkat ja 

yrityskiihdyttämöön tulevien yritysten tulee olla uusia, innovatiivisia ja niillä tulee olla mah-

dollisuuksia työllistävään ja kansainväliseen toimintaan. Yrityskiihdyttämön piiriin tulevalle 

yritykselle laaditaan kehityssuunnitelma ja projektiaikataulu sekä haetaan rahoitusta. Yrityk-

sen kanssa järjestetään vähintään kerran kuukaudessa tapaamisia, joissa tarkastellaan projek-

tin etenemistä ja kehitystä. Kehittämisen ja markkinoille tuottamisen aikataulujen, resurssien 

ja rahoituksen kokoaminen aiheuttavat yrityksille vaikeuksia. Haasteina ovat usein aikataulu-

jen venyminen ja käytettävien resurssien vähyys, esimerkiksi rahan vähyys. 

 

4.2 Yrityskiihdyttämötoiminnan haasteet ja ratkaisut haasteisiin vastaamiseen 

 

Yrityskiihdyttämöiden vastausten perusteella rahoitus on aina haaste toiminnan ylläpitämises-

sä ja kehittämisessä. Startup-yrityksillä ei usein ole riittävästi rahoitusta yritystoiminnan al-

kuvaiheessa, joten useimmiten niillä ei ole varaa maksaa pitkäkestoisesta markkinahintaisesta 

palvelusta, jota useimmat yrityskiihdyttämöt tarjoavat. Usein yrityskiihdyttämötoiminnan jul-

kinen rahoitus mahdollistaa kuitenkin toiminnan kehittämistyön. Yrityskiihdyttämöjä voivat 

rahoittaa myös lähiseutujen kunnat, ja yrityskiihdyttämö voi olla maksullista palvelua yrityk-

sille. Esimerkiksi eräs yrityskiihdyttämö pyrkii hankkimaan rahoitusta TEM:iltä, EU:lta ja TE-

KES:iltä erilaisiin hankkeisiin. Myös yksityisiltä sponsoreilta on mahdollisuus saada rahallista 

tukea. 

 

Eräs yrityskiihdyttämö mainitsi haasteekseen toiminnan ja palvelukyvykkyyden ajassa pysymi-

seen ja kehittämiseen. Yrityskiihdyttämötoiminnassa liiketoimintaosaaminen, ”business intel-

ligence” ja toimivat työkalut ovat oleellisia toiminnan toimivuuden kannalta, joten niitä voi-

daan aina kehittää. Haasteisiin voidaan vastata, kunhan toiminnassa on riittävästi niin sanot-

tua massaa. Tämä takaa, että toiminta on oikeaa ja tuloksia aikaansaavaa. Eräs yrityskiihdyt-

tämö mainitsi myös, että vaikka startup-yrityksiä perustetaan kohtuullisen paljon, eivät mo-

net yritykset löydä kiihdyttämöiden palveluiden piiriin. Tätä ongelmaa selvittääkseen on yri-

tyskiihdyttämö yhteistyössä muiden yrittäjyysekosysteemin toimijoiden kanssa yrittänyt sel-

kiyttää kuvaa siitä, kuka tarjoaa yrittäjille millaista palvelua ja missä vaiheessa. 

 

Yrityskiihdyttämö mainitsi vastauksessaan myös henkilöstöresurssien vähyyden, sillä vetäjän-

toimi on osa-aikaista, noin 20 % työajasta. Myös verkostojen kehittäminen ja hyödyntäminen 

on erittäin tärkeää, jotta toiminta saadaan toimimaan seudulla. 
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5 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

 

Opinnäytetyön konkreettinen tavoite, julkaisun laadinta, onnistui hyvin ja julkaisusta tuli tar-

koituksenmukainen ja  se palveli toimeksiantajaa hyvin. Julkaisun laadinta onnistui hyvin, 

sillä yhteistyö toimeksiantajan kanssa oli tiivistä ja julkaisun tavoitteita täsmennettiin koko 

työn ajan. Julkaisun laadinnassa auttoi myös tutustuminen muiden erilaisten julkaisujen ra-

kenteeseen ja sisältöön. Koska julkaisun laadinnasta ei ollut aikaisempaa kokemusta, oli jul-

kaisun laadinta erittäin opettavainen ja mielenkiintoinen kokemus. Julkaisun laadintaan osal-

listui useampi FRC+-projektiin sidottu henkilö, joten sisältöön vaikuttivat usean eri henkilön 

mielipiteet. Haastetta laadintaan toi nimenomaan eri henkilöiden mielipiteiden ja tuotettu-

jen tekstien yhteensovittaminen loogiseksi kokonaisuudeksi.  

 

Koska julkaisu laadittiin melko tiukalla aikataululla FRC+-projektin päättymisen lähestyessä, 

tuli julkaisua toteuttaa todella intensiivisesti. Tätä olisi helpottanut, jos julkaisun laadinnasta 

ja sisällöstä olisi laadittu aikaansaatua tarkempi suunnitelma ja julkaisun laadintaa varten 

olisi varattu enemmän aikaa. Julkaisun laadinnan ja sisällön pääpiirteet olivat tiedossa, mutta 

sisältöä tarkennettiin ja muokattiin pitkin prosessia, mikä toi prosessiin omat vaikeutensa. 

Tiukan aikataulun vuoksi julkaisun aiheen ymmärtäminen ja sisäistäminen oli ajoittain hanka-

laa, mutta aiheen sisäistämistä helpotti FRC Yrityskiihdyttämössä toteutettu työharjoittelu-

jakso sekä ahkera tiedonkeruu ja yhteydenpito FRC+-projektin sidosryhmiin. Julkaisun laadin-

taprosessiin sitoutuminen, tiivis yhteydenpito ja paineensietokyky auttoivat saavuttamaan 

kaikki julkaisun laadintaan liittyneet tavoitteet ja takasi prosessin onnistumisen. Julkaisu sel-

vittää FRC+-projektin vaiheita ja aikaansaatuja tuloksia, joten sillä on tärkeä merkitys FRC+-

projektille ja muille aihepiiristä kiinnostuneille tahoille. Julkaisun avulla voidaan myös kan-

nustaa muita kuntia toteuttamaan hankkeita yritystoiminnan tehostamiseen ja kehittämiseen, 

sillä FRC+-projektin avulla alueen yritystoimintaa kehittäviä palveluita jalostettiin ja tehos-

tettiin. Yritystoiminnan edistämisen kannalta FRC+-projektin kaltaisia kehitysprojekteja alu-

een yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittämiseksi tulisi järjestää enemmän. 

FRC+-projektin kaltaisten kehitysprojektien avulla edistetään eri kuntien hyvinvointia ja elin-

voimaisuutta. 

 

Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys yritystoiminnasta ja toimintaa tukevista asian-

tuntijapalveluista hahmottaa hyvin niiden välisen yhteyden ja selvittää yritystoiminnan yleisiä 

haasteita ja sitä, miten haasteisiin voidaan vastata. Teoria osoittaa, miten tärkeää yritystoi-

minta ja sen edistäminen on yhteiskuntamme hyvinvoinnin kannalta, sillä yritykset vaikutta-

vat suuresti yhteiskuntamme työllisyystilanteeseen ja kilpailukykyyn. Innovatiiviset yritysideat 

eivät muuta pelkästään idean omistajan elämää, vaan niillä on vaikutusta usean ihmisen elä-

mään, jotka pääsevät hyödyntämään tätä innovaatiota. Innovaatiotoimintaa täytyy edistää ja 

yrittäjäksi aikovia ihmisiä kannustaa, sillä yhteiskuntaamme valtaavat turhat käsitykset yrittä-
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jyyden vaikeuksista ja siitä, miten yrittäjyys on jatkuvaa kamppailua. Parhaimmillaan yritys-

toiminta on mielenkiintoista, erittäin palkitsevaa, arvostettua, työllistävää ja maailmaa mul-

listavaa. Suomi on yrittäjämyönteinen maa, jossa yrittäjyyttä pyritään edistämään ja yhä 

enenevässä määrin järjestämään yrityksiä tukevia asiantuntijapalveluita.  

 

Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena oli erityisesti tuoda esille aloittavien yrityksien vai-

keuksia sekä yrityskiihdyttämötoimintaa, jolla voidaan merkittävästi tukea yrityksiä yritystoi-

minnan haasteissa. Tavoitteena oli selventää, millaisilla konkreettisilla tavoilla yrityskiihdyt-

tämöt hyödyttävät yrityksiä sekä tarkastella yrityskiihdyttämöiden palveluita ja toiminnan 

haasteita. Yrityskiihdyttämötoimintaa käsitteleviä tutkimuksia ja kirjallisuutta on toistaiseksi 

melko vähän, joten opinnäytetyön tavoitteena oli tarjota tietoa yritystoiminnan yleisistä vai-

keuksista sekä yrityskiihdyttämöpalveluista aloittaville yrittäjille. Opinnäytetyötä voivat hyö-

dyntää myös yrityskiihdyttämöt ja muut yritystoiminnan edistämisestä kiinnostuneet tahot.  

 

Opinnäytetyössä laadittu tutkimus yrityskiihdyttämöille antaa uusia ajatuksia itse yrityskiih-

dyttämöiltä, joiden toiminta on tulevaisuudessa varmasti nousussa. Yrityskiihdyttämöiden 

tutkimuksen tulokset vahvistavat opinnäytetyön teoriassa käsiteltyjä aiheita, joten teoria ja 

tutkimus tukevat toisiaan. Tutkimuksen avulla saatiin yksityiskohtaisempia tietoja ja yritys-

kiihdyttämöiden ajatuksia, joten tulokset sisältävät käytännönläheistä ja ajankohtaista tie-

toa. Tutkimuksen tulokset eivät ole täysin yleistettävissä yrityskiihdyttämöiden ollessa erilai-

sia, mutta yrityskiihdyttämöiden vastaukset olivat tutkimuksessa hyvin samankaltaisia, joten 

tutkimuksen tuloksia voidaan pitää validia tietoa antavina.  

 

Tutkimus osoittaa, että aloittavien yritysten yleinen ongelma on itse yritysidean kannattavuu-

den ja kaupallistamisen vaikeus. Aloittavilta yrittäjiltä puuttuu kokemusta niin yrittäjyydestä 

kuin yritysidean kannattavuuteen yleisesti vaikuttavista tekijöistä. Yrityskiihdyttämöiden mu-

kaan yrittäjät kaipaavat ympärilleen toimivan ja hyvän tiimin toteuttamaan yritysideaa, jotta 

liiketoiminnasta saadaan kannattavaa ja menestyksekästä. Yrityskiihdyttämöt auttavat yrityk-

siä myös rahoitushaussa, sillä rahoituksen puute on useimpien aloittavien yritysten haasteena. 

Kokonaisuutena yrityskiihdyttämötoiminnalla on positiivinen vaikutus aloittaviin yrityksiin, 

sillä yrityskiihdyttämö tarjoaa yrityksille verkostoitumismahdollisuuksia ja kasvupolun, joka 

tukee yritysten mahdollisuuksia kannattavaan liiketoimintaan ja kasvuun. Yrityskiihdyttämö-

toiminnalla autetaan yrityksiä ennalta ehkäisemään yritystoiminnan yleisiä riskejä ja suden-

kuoppia. 

 

Tutkimus osoittaa myös, että yrityskiihdyttämöiden yleisin ongelma on oman toiminnan ra-

hoittaminen. Yrityskiihdyttämöt saavat jonkin verran julkista tukea, mutta muutoin toimintaa 

rahoitetaan myös asiakasyrityksiltä tulevilla tuloilla, sillä toiminta on usein yrityksille maksu-

lista. Yrityskiihdyttämöiden toimintaa voitaisiin kehittää entistä enemmän, jos toiminnalle 
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saataisiin lisää ulkopuolisia rahoittajia ja sponsoreita. Yrityskiihdyttämöiden rahallinen tuke-

minen on tärkeää, sillä yrityskiihdyttämöt voivat aidosti auttaa aloittavia yrityksiä menesty-

mään. Vaikutus on samalla yhteiskunnallemme positiivinen, joten aihe on tärkeä. Yrityskiih-

dyttämötoiminnassa oleellista on myös hyvät ja laajat verkostot, jotka tukevat kiihdyttämö-

toimintaa. Yrityskiihdyttämön henkilökunnan vaatimuksiin kuuluu asiantunteva ja kokenut 

liiketoimintaosaaminen, ja haastetta henkilöstöresursseihin voi aiheuttaa ajankäytölliset on-

gelmat, sillä yrityskiihdyttämöiden henkilökunta on usein osa-aikaista. Yrityskiihdyttämötoi-

mintaa tulisi tuoda enemmän esille julkisessa mediassa, jotta aloittavat yritykset ja mahdolli-

set yhteistyökumppanit saisivat lisää tietoa toiminnan merkityksellisyydestä. Toiminnan laa-

jempi näkyvyys auttaisi yrityskiihdyttämöitä verkostoitumaan entistä enemmän yritystoimin-

taa kehittävien tahojen kanssa. 

 

Yrityskiihdyttämöiden tutkimus oli melko suppea, enimmäkseen aikataulullisista syistä. Tut-

kimusta voitaisiin parantaa antamalla tutkimukselle enemmän aikaa ja laajentamalla otantaa. 

Vastausmäärään olisi voitu vaikuttaa laajemmalla otannalla ja pidemmällä vastausajalla, mikä 

oli tässä opinnäytetyössä ongelmallista aikataulullisista syistä. Haastetta lisää tosin tutkimus-

kriteereihin sopivien yrityskiihdyttämöiden vähyys Suomessa. Sähköpostikysely oli helppo to-

teuttaa, sillä kysymyksiä oli melko vähän. Vastausten vähyyteen saattoi vaikuttaa myös se, 

saivatko yrityskiihdyttämöt sähköpostin, sillä osa-aikatöistä ja lomista johtuen saattoi kysely 

jäädä tekemättä. Tutkimus havainnollisti silti yrityskiihdyttämötoimintaa, ja vahvisti opinnäy-

tetyön teoreettisessa viitekehyksessä esille tulleita näkökulmia. Tämän opinnäytetyön tutki-

musta voidaan hyödyntää tulevissa tutkimuksissa, sillä tutkimuksen kysymyksiä voidaan hyö-

dyntää ja näin hakea vahvistusta tässä tutkimuksessa esille nousseisiin näkemyksiin. Yritys-

kiihdyttämöt voivat ajan saatossa myös muuttua ja toiminta voi kehittyä, joten uuden tutki-

muksen laadinta tulevaisuudessa voi nostaa esille uusia tietoja ja antaa ajankohtaista tietoa 

yrityskiihdyttämötoiminnasta ja niiden vaikutuksista. 

 

6 Arviointi 

 

Opinnäytetyöprosessi oli luonteeltaan toiminnallinen ja siitä tuli erittäin laaja. Opinnäytetyö-

prosessi alkoi toimeksiantajatapaamisella, jossa sain ohjeita julkaisun toteuttamiseen, jossa 

oli tiukka aikataulu. Aikataulullisista syistä ryhdin heti tekemään taustatutkimuksia ja hank-

kimaan lisää tietoa. Aloitin opinnäytetyön intensiivisesti ja jouduin omaksumaan paljon uutta 

tietoa. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta julkaisun laadinnasta, mutta aihe kiinnosti mi-

nua kovasti ja oli minulle mieluinen. Julkaisun tiedonkeruu oli ajoittain haasteellista, sillä 

haastattelujen sopiminen ja aikataulujen yhteensovittaminen oli hankalaa. Myös kerätyn tie-

don analysointi oli haasteellista, sillä kesti jonkin aikaa, ennen kuin sisäistin aiheen. Aiheen 

sisäistämistä helpotti myöhemmin työharjoittelujaksoni, jonka toteutin melko samoihin aikoi-

hin julkaisun laadinnan kanssa FRC Yrityskiihdyttämössä. Julkaisun laadinnan aikana pereh-
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dyin osittain myös opinnäytetyön teoriaan, sillä teoria auttoi minua ymmärtämään enemmän 

startup-yritysten haasteita ja yrityskiihdyttämötoimintaa.  

 

Pidin tiiviisti yhteyttä toimeksiantajaan, sillä tiukan aikataulun vuoksi halusin välttää mahdol-

lisia virheitä, joita olisi voinut syntyä huonon kommunikoinnin vuoksi. Mielestäni onnistuin 

julkaisun laadinnassa erittäin hyvin ottaen huomioon ajalliset resurssit ja kokemattomuuteni. 

Kehityin todella paljon ja opin paljon uutta julkaisun laadinnasta ja tiedonkeruumenetelmis-

tä. Intensiivisesti työskennellen opin paljon myös itsestäni ja työskentelytavoistani, sillä huo-

masin, että paineen alla toimin parhaiten ja saan aikaan tuloksia. Minun oli pakko pitää kiinni 

sovitusta aikataulusta ja huomasin, että olen aika hyvä johtamaan itseäni. Toimeksiantaja oli 

erittäin tyytyväinen julkaisuun ja tapaani työskennellä. Julkaisusta oli koko FRC+-projektille 

ja sen sidosryhmille valtavasti hyötyä, sillä julkaisu oli tiivis tietopaketti FRC+-projektin vai-

heista ja tuloksista.  

 

Julkaisun valmistuttua keskityin syventymään teoria-aiheisiin, joita olivat siis yritystoiminta, 

startup-yritysten haasteet ja mahdollisuudet, yritysten kasvu ja yritystoimintaa tukevat asian-

tuntijapalvelut, erityisesti yrityskiihdyttämötoiminta. Olin todella kiinnostunut teoriani ai-

heista, sillä työharjoittelujaksoni aikana olin päivittäin tekemisissä samojen aihepiirien kans-

sa. Halusin kehittyä ja oppia aiheesta entistä enemmän. Teorian laadinta ja kokoaminen oli 

yllättävän helppoa, joskin valtavan tietomäärän tiivistäminen yhtenäiseksi paketiksi ei ikinä 

ole täysin helppoa. Syventääkseni teoriaa laadin yrityskiihdyttämöille vielä pienen sähköposti-

tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää yrityskiihdyttämöiden näkemyksiä startup-

yritysten haasteista ja siitä, miten he voivat aloittavia yrittäjiä tukea. Toisena aiheena halu-

sin selvittää yrityskiihdyttämötoiminnan haasteita, sillä työharjoitteluni aikana FRC Yritys-

kiihdyttämössä huomasin, että yrityskiihdyttämön toiminta ei ole aivan ongelmatonta. Yritys-

kiihdyttämöillä on erilaisia vaikeuksia, jotka liittyvät toiminnan rahoitukseen, näkyvyyden 

parantamiseen ja henkilöresursseihin. Tutkimus selvensi useamman yrityskiihdyttämön aja-

tuksia, mikä vahvisti teoriassa käsiteltyjä aiheita. Tutkimuksen laadintaan jäi hieman liian 

vähän aikaa, mikä jäi hieman harmittamaan. Toisaalta tutkimus on mielestäni riittävä opin-

näytetyön toiminnallisen osuuden rinnalle, mutta aihe on mielestäni tärkeä ja mielenkiintoi-

nen, joten siitä voisi toteuttaa tulevaisuudessa laajemmankin tutkimuksen.  

 

Kokonaisuutena pidän opinnäytetyöprosessiani erittäin onnistuneena. Saavutin opinnäytetyös-

sä asetetut tavoitteet aikataulujen mukaisesti ja samalla kehityin itse oppijana ja tutkimuk-

sen tekijänä. Tiedän paljon yritystoiminnasta, joten mikäli päättäisin joskus yrittäjän polulle 

lähteä, on minulla paljon tietoa jota voin polullani hyödyntää. Opinnäytetyön ansiosta olen 

myös erittäin kiinnostunut yrittäjyydestä, joten ajatus ei ole mahdoton.  
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