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Tämä opinnäytetyö on rajattu tutkimaan Haaga-Heliasta valmistuneita restonomeja, jotka 
ovat ryhtyneet yrittäjäksi. Päätavoitteena on tutkia, mikä saa Haaga-Helian hotelli, ravin-
tola-alan ja matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelmasta valmistuneet opiskelijat lähte-
mään yrittäjäksi? Tutkimuksen alatavoitteina on tutkia, minkälainen ihminen lähtee yrittä-
jäksi, kuinka Haaga-Helian opetus on tukenut yrittäjäksi lähtemistä sekä miten valmistumi-
sen jälkeinen tilanne on vaikuttanut päätökseen lähteä yrittäjäksi. 
 
Opinnäytetyön viitekehyksessä käsitellään erilaisia määritelmiä yrittäjistä, sekä yrittäjyyttä 
yleisemmin Suomessa, että ravintola- ja matkailualalla. Viitekehyksessä myös esitellään 
vetäviä ja työntäviä taustatekijöitä yrittäjyyteen. Nämä taustatekijät ovat jaettu kolmeen ai-
healueeseen: yleisiin taustatekijöihin, yrittäjän persoonaan ja elämäntilanteeseen. Yleisiin 
taustatekijöihin luetellaan muun muassa perhe ja lähipiiri, kun taas elämäntilanteeseen 
kuuluvat työttömyys ja elämässä käyneet sattumat. 
 
Opinnäytetyön empiirinen osa on tehty laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Tätä var-
ten on haastateltu kuutta erilaista yrittäjää, joista neljä on käynyt hotelli- ja ravintola-alan ja 
kaksi matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman. Haastateltavat on valittu harkinnanvarai-
sen näytteen mukaisesti. Haastattelussa käytettiin teemahaastattelua, jonka teemat mää-
räytyvät viitekehyksen mukaisesti kolmeen jaoteltuun taustatekijään. Haastattelut tehtiin 
syyskuun 2017 lopulla yhden viikon aikana. 
 
Haastateltavat kokivat yrittäjyyden olleen pitkäaikainen haave. Yrittäjäksi lähdetään halusta 
tehdä työtä josta pitää. Yrittäjyyteen työntää tyytymättömyys palkkatyöhön ja vapauden 
puute. Tärkeimpiä tekijöitä yrittäjyyteen ovat kannustavat taustatekijät, esimerkiksi yrittäjyy-
teen positiivisesti suhtautuva lähipiiri. Myös Haaga-Helia koettiin tärkeänä tukena yrittäjyy-
sintentiolle, johon vaikuttivat koulun yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri, roolimallit ja yrittäjä-
henkiset opiskelijakaverit. Haastateltavat ovat myös luonteeltaan hyvin yrittäjähenkisiä. He 
kuvailivat luonteitaan päättäväisiksi, oppimisenhaluisiksi ja vuorovaikutustaitoisiksi, jotka 
itsessään tukevat yrittäjäksi lähtemistä. 
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1. Johdanto 

Ihmiset päätyvät yrittäjäksi monin eri tavoin. Toiset päätyvät yrittäjäksi sattuman ja mah-

dollisuuksien kautta, kun taas toiset jatkavat perheyritystä tai saavat rohkaisua lähtemään 

yrittäjäksi roolimallien kautta. Osa aloittaa yrityksensä hyödyntääkseen omaa aikaisempaa 

osaamistaan tai harrastuksensa kautta. Yrityksen perustamisessa tärkeintä on hyvin 

suunniteltu liikeidea, mutta sen lisäksi yrittäjällä tulisi olla vahva tahto yrityksensä perusta-

miseen sekä omaa yrittäjävalmiutta. Ulospäinsuuntautuneisuus auttaa toimimaan omien 

sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa. Näiden lisäksi sitkeys auttaa viemään yritystoimintaa 

eteenpäin vaikeistakin ajoista (Yrittäjät 2016.) 

 

Matkailu- ja ravintola-ala (MaRa) on merkittävä työllistäjä ja se on alana kasvava Suo-

messa. Tällä hetkellä sen osuus Suomen bruttokansan tuotteesta on 3.8 prosenttia, joka 

on määrältään kahden kertainen verrattuna maa- ja metsätalouteen. Suomessa Mara-

alalla työskentelee 140 000 henkilöä ja siihen kuuluu 25 000 toimipaikkaa (Mara 2017a.) 

Ala on työvoimavaltainen ja kotimainen kasvuala. Ala on kykenevä tuottamaan kymmeniä 

tuhansia uusia työpaikkoja, kunhan sen edellytykset kasvuun turvataan. Alan kasvua voi-

daan lisätä muun muassa keventämällä alan lainsäädäntöä ja lisäämällä Suomen markki-

nointia matkailumaana (Mara 2017b).  

 

Restonomien suhtautumista yrittäjyyteen on tutkittu vuosina 2005, 2011 ja 2016 Resto-

nomien palkka- ja työllisyystutkimuksessa. Haastateltavat ovat valmistuneet vuosien 2000 

ja 2016 välisenä aikana. Tutkimuksesta selviää, että yli kolmannes vastanneista resto-

nomeista olisi valmis ryhtymään yrittäjäksi. Kuitenkin 43 prosenttia vastaajista ei ollut kiin-

nostunut lähtemään yrittäjäksi huonojen mielikuvien vuoksi. Vuosina 2000 ja 2015 yrittä-

jien määrät vastaajista oli noin 3 prosentissa, mutta vuonna 2016 heitä oli vain yhden pro-

sentin verran (Adamsson, Lehtinen, Ohtonen & Väyrynen 2016, 19-20.) 

 

Kiinnostus tähän opinnäytetyöhön lähtee tekijöiden omasta kiinnostuksesta yrittäjyyteen. 

Yrittäjyys on mahdollisesti molemmilla yksi tulevaisuuden vaihtoehdoista valmistumisen 

jälkeen. Kuitenkin harva päätyy valmistumisen jälkeen yrittäjäksi, vaikka restonomien 

palkka- ja työtutkimuksessa on todettu, että moni voisi kuitenkin harkita yrittäjäksi lähte-

mistä. On siis mielenkiintoista löytää, mikä erottaa nämä ihmiset, jotka lopulta ryhtyvät 

yrittäjäksi niistä, jotka vain ajattelevat yrittäjyyden olevan vaihtoehto. Onko näissä ihmi-

sissä jotain erilaista henkilötasolla tai onko heidän elämäntilanteessaan ollut jotain eri-

tyistä, joka on auttanut yrittäjäksi lähtemiseksi? Erityisenä mielenkiintona on löytää, mitkä 

ovat ne tärkeimmät tekijät, jotka edesauttavat ihmistä lähtemään yrittäjäksi. 
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Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on tutkia, mitkä ovat syyt Haaga-Heliasta valmistu-

neiden hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden ryhtyä yrittäjiksi. Päätutkimuson-

gelman selvittämiseksi on tähän opinnäytetyöhön valittu alatutkimusongelmat, joiden ta-

voitteena on selvittää, minkälainen ihminen yleisesti lähtee yrittäjäksi, miten Haaga-Heli-

assa järjestetty opetus on tukenut yrittäjäksi lähtemistä, sekä miten valmistumisen jälkei-

nen henkilökohtainen tilanne on vaikuttanut yrittäjäksi lähtemistä. Työ keskittyy tutkimaan 

yrittäjyyteen vetäneitä tai työntäneitä taustatekijöitä. Vetäviä tekijöitä ovat muun muassa 

oma kiinnostus yrittäjyyteen ja sisäinen yrittäjyys. Työntäviä tekijöitä taas ovat esimerkiksi 

työttömyys tai muu henkilökohtainen tilanne, joka pakottaa henkilön valitsemaan yrittäjyy-

den. Tässä työssä käsitellään myös Mara-alaa yleisesti sekä restonomien suhtautumista 

yrittäjyyteen. 

 

Opinnäytetyössä ei käsitellä syitä, mikseivät ihmiset lähde yrittäjäksi. Opinnäytetyö raja-

taan käsittelemään kolmea taustatekijää, jotka vaikuttavat yrittäjäksi lähtemiselle. Nämä 

taustatekijät ovat yleiset taustatekijät, yrittäjän persoonallisuus ja elämäntilanne.  Opin-

näytetyön harkinnanvarainen näyte rajataan koskemaan vain hotelli- ravintola-, ja matkai-

lualan liikkeenjohdon koulutuksesta valmistuneisiin yrittäjiin. Opinnäytetyön haastattelun 

näytteessä ei ole mukana ylemmän ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan johtami-

sen koulutuksesta valmistuneita yrittäjiä. Näillä rajauksilla pyritään saamaan yhtenäinen ja 

selkeä kokonaisuus opinnäytetyötä varten. 

 

Tutkimus on hyvin ajankohtainen, sillä Opetus- ja Kulttuuriministeriön yrittäjyyslinjaukset 

vuodelle 2017 korostavat kouluasteiden yrittäjyyskasvatusta. Yrityskasvatuksessa on tar-

koituksena kehittää positiivista suhtautumista yrittäjyyteen ja lisätä tietoutta yrittäjyydestä. 

Linjauksessa myös suositellaan yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa koulun ja työelämän 

välillä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). Yrittäjyystutkimukset ja verkostoitumiset ovat-

kin tärkeä osa yrittäjyyskasvatusta, jonka tukena tämäkin opinnäytetyö tulee olemaan. 

Myös Haaga-Heliassa on aloitettu StartUp School-ohjelma yrittäjyyskasvatusta varten. 

Ohjelman tavoitteena on antaa tukea opiskelijalle oman yritystoiminnan perustamiseen tai 

jo olemassa olevan yrityksen toiminnan tehostamiseen. Tällä hetkellä Startup Schoolin toi-

minnassa on mukana 200 opiskelijaa ja sen kautta perustetaan noin 30 yritystä vuosittain 

(Haaga-Helia 2017). Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää Haaga-Helian koulutus-

suunnittelussa ja StartUp Schoolin yrittäjyysvalmennuksen tukena. Opinnäytetyön tulok-

sista voidaan huomata, miksi juuri Haaga-Heliassa opiskelleet hotelli-, ravintola- ja matkai-

lualan restonomit ovat lähteneet yrittäjäksi. Tämän lisäksi voidaan myös tietää, millaisia 

persoonallisuuksia ja taustoja yrittäjillä on ollut tukenaan ryhtyä yrittäjäksi juuri Haaga-He-

liasta valmistuttuaan. Opinnäytetyö antaa myös kuvaa Mara-alan ominaispiirteistä, jotka 
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vetävät tai työntävät yrittäjäksi. Näiden selvitysten avulla myös muut yrittäjyydestä haavei-

levat voivat löytää niitä vahvuuksia, joita heillä olisi yrittäjäksi lähtemiselle. 

 

Tietoperustan toisessa luvussa määritellään yleisiä yrittäjä-käsitteitä, yleisiä tunnettuja 

yrittäjiin liitettyjä piirteitä ja yrittäjyyttä Suomessa. Toisessa luvussa myös käsitellään yrit-

täjyyttä matkailun- ja ravintola-alla sekä restonomien suhtautumista yrittäjyyteen. Opin-

näytetyön kolmannessa luvussa käsitellään syitä ryhtyä yrittäjäksi. Nämä syyt ovat jaettu 

kolmeen aiheeseen, yleisiin taustatekijöihin, persoonallisuuteen ja elämäntilanteeseen. 

Myös opinnäytetyön haastattelu on toteutettu näitä kolmea aihetta hyödyntäen. Neljän-

nessä luvussa esitellään tutkimusmenetelmät ja tutustutaan tarkemmin laadullisiin tutki-

musmenetelmiin ja teemahaastatteluun. Tämän jälkeen luvussa esitetään haastateltavat 

yrittäjät, haastattelun vastaukset ja sen tulokset. Viidennessä luvussa on työn pohdinta- ja 

johtopäätösosuus. 
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2. Yrittäjyys 

Tässä luvussa käsitellään yleisiä yrittäjämääritelmiä. Yrittäjyyttä määritellään hyvin mo-

nella tapaa, sen mukaan millainen yritys tai liikeidea yrittäjällä on. Nämä määritelmät 

osoittavat, kuinka laajasta joukosta yrittäjyydessä on kyse. Tämän jälkeen esitetään ylei-

siä yrittäjyyteen vaikuttavia tekijöitä ja yrittäjyyteen tarvittavia ominaisuuksia. Alaluvuissa 

käsitellään yleisesti yrittäjyyttä Suomessa, mutta myös yrittäjyyttä ravintola- ja matkai-

lualalla. Tämän luvun tarkoitus on kertoa alan erityispiirteistä, jotka vaikuttavat alan yrittä-

jiin tällä hetkellä. Lopuksi käsitellään myös restonomien aiemmin tutkittua suhtautumista 

yrittäjyyteen. 

 
Yrittäjä on henkilö, joka harjoittaa elinkeinoa sekä omalla henkilökohtaisella että taloudelli-

sella vastuulla. Henkilö voi toimia yrittäjänä yksin tai hän voi palkata muita työntekijöitä yri-

tykseensä (Tilastokeskus 2017b.) Yrittäjyys voidaan myös määritellä työttömyysturvalain 

mukaan, jos henkilö tulee liiketoimintaansa vuoksi ottamaan YEL (yrittäjä eläkevakuutus) 

tai MYEL (maatalousyrittäjän eläkelaki) -vakuutuksen (ERTO 2017). Yrittäjän tulee olla 

18-74 vuotias, jolla on voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus vuoden viimeisellä viikolla 

(Tilastokeskus 2017a). 

 

Sivutoiminen yrittäjä on henkilö, joka ansaitsee toimeentulonsa pääsääntöisesti muilla ta-

voin kuin oman yrityksensä kautta mahdollisesti osa-aikaisesti tai kausiluontoisesti. Tämä 

yrittäjä voi olla myös palkansaaja, tai saada tuloa muualta esimerkiksi opiskelijana, eläke-

läisinä ja tietyissä tapauksissa myös toimeentulonsaajana. Työsopimuslaki antaa mahdol-

lisuuden palkkatyössä olevan harjoittaa sivutoimista yrittäjyyttä, kunhan se ei vahingoita 

työnantajaa. Myös sivutoimisen yrittäjän on otettava YEL-vakuutus, jos tulot ylittyvät vuo-

tuisen YEL-työtulon. Vuonna 2017 tuloraja on 7645,24 euroa (TEK 2017.) Sivutoimisesta 

yrittäjyydestä poiketen, kevytyrittäjyyttä ei lasketa yrittäjäksi, vaan itseänsä työllistäjiksi. 

Kevytyrittäjyys on henkilö, joka hankkii oman toimeksiantajansa ja tekee sovitut työtehtä-

vät. Tämän jälkeen hän laskuttaa toimeksiantajaa tähän erikoistuneen palveluntarjoojan 

kautta. Kevytyrittäjyys tarjoaa useammalle lisäansioita, koska työtä tehdään pääsääntöi-

sesti satunnaisesti (Sitra 2016.) 

 

Omistajayrittäjäksi voidaan katsoa verottajan näkökulmasta sellaisia henkilöitä, jotka 

omistavat yksin tai perheensä kanssa vähintään 10 prosenttia yrityksen osakkeista tai 

osakkeista muodostuvan äänimäärästä. Työntekijän eläkelain mukaan henkilöä voidaan 

määritellä yrittäjäosakkaaksi, jos on johtavassa asemassa yrityksessä ja omistaa itse vä-

hintään 30 prosenttia yrityksestä tai äänivallasta. Yrittäjäosakas on myös henkilö, joka toi-

mii johtavassa asemassa yrityksessä ja joka omistaa yhdessä perheen kanssa yrityksestä 
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yli 50 prosenttia (Vero 2014.) Yrittäjäksi määritellään henkilö, jolla on määräämisvaltaa toi-

sessa yrityksessä, esimerkiksi kommandiittiyrityksen vastuunalaisena yhtiömiehenä. Myös 

omalla toiminimellä työskentelevät määritellään yrittäjäksi. Vuonna 2016 yrittäjyysmääri-

telmä laajeni. Siitä vuodesta lähtien työttömyysturvalain mukaan, myös pienimuotoista yri-

tystoimintaa, esimerkkinä freelancerit, harjoittavat laskettiin mukaan yrittäjiksi, vaikka 

nämä henkilöt eivät ole pakotettuja ottamaan YEL ja MYEL-vakuutuksia. Tosin muutos ei 

vielä koske työ- ja elinkeinotoimistojen käytäntöjä, sillä pienimuotoista yritystoimintaa har-

joittava on yhä oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan (ERTO 2017.) 

 

Yksinyrittäjä on henkilö, jolla ei ole palkattua työvoimaa (Tilastokeskus, 2017c). Suo-

messa yksinyrittäjien määrä on ollut nousussa. Suomessa olevasta yli 280 000 yrityksistä 

180 000 on yksinyrittäjiä. Näiden määrät ovat nousseet 2016 vuonna 45 000 yrityksellä 

(Suomen Yrittäjät 2016, 4.) Työnantajayrittäjä on henkilö, jolla on palkattuna ulkopuolista 

työvoimaa (Tilastokeskus, 2017d). Työnantajayrittäjien määrä kasvoi samana vuonna 

3000 yrityksellä (Suomen Yrittäjät 2016, 4). Suomen Yrittäjien teettämän yksinyrittäjäky-

sely 2016 mukaan yksinyrittäjistä noin 35 prosenttia oli palkannut jossain vaiheessa yritys-

toimintaansa ulkopuolisen henkilön. Yrittäjien tekemässä aikaisemmassa yksinyrittäjien 

kyselyssä 2013 ulkopuolisia palkanneita yrittäjiä oli 10 prosenttia enemmän. Kyselyssä ky-

syttiin erikseen vuokratyön ottamisesta eikä niiden määrissä tapahtunut niin suurta vaihte-

lua 2016 ja 2013 vuoden kyselyiden välillä. Yksinyrittäjistä noin 10 prosenttia kertoi käyttä-

neensä vuokratyövoimaa. Vastaajista 38 prosenttia vastasivat keskeiseksi syyksi ulkopuo-

lisen palkkaamattomuuteen, ettei töitä riitä useammalle henkilölle. Toiseksi suurimpana 

syynä pidettiin haluttomuutta palkata ja laajentaa nykyistä toimintaa (21 %) (Suomen Yrit-

täjät 2016 ,7-8). Kuitenkin yksinyrittäjien halu kasvattaa omaa liiketoimintaansa on ollut 

nousussa näiden kahden kyselyn aikana. Yksinyrittäjistä voimakasta kasvua hakee 2016 

kyselyn mukaan kahdeksan prosenttia vastaajista, 68 prosenttia kuitenkin kasvattaisi yri-

tystään mahdollisuuksien mukaan. Vuonna 2013 vastaavat luvut olivat voimakkaaseen 

kasvuun pyrkivät 5 prosenttia ja mahdollisuuksien mukaan 53 prosenttia (Suomen Yrittäjät 

2016, 10.) 

 

Kasvuyrittäjyys on määritelmä sille yritystoiminnalle, jolla on tarkoitus jatkaa kasvuaan 

määrällisesti, että taloudellisesti. Kasvuyrityksiä johdetaan kasvuhakuisesti (Laukkanen 

2007, 17-18.) Kasvuyrityksen määrittelyssä keskitytään lähinnä seuraamaan liikevaihdon 

tai henkilöstön määrän nousuun. Kasvua mitataan kolmen vuoden jaksossa, jossa jokai-

nen vuosi mitataan erikseen. Esimerkiksi yritys voidaan määritellä kasvuyritykseksi, kun 

sen henkilöstön määrän kasvu on joka vuosi keskimäärin 20 prosentin verran. Yhteiskun-

nan kannalta kasvuyrittäjyys on toivottua ja usein myös siksi tuettua julkisilla varoilla. 
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Haasteena onkin tunnistaa alkava yritys kasvuyritykseksi (Tilastokeskus 2011.) Suurem-

man liikevaihtoa tavoittelevan yrityksen aloittaminen vaatii enemmän työtä, mutta ne hou-

kuttelevat paremmin uusia kumppaneja kuin pienempää liikevaihtoa tavoittelevat yritykset 

(McKinsey 2000, 13-14). Kuitenkin Suomessa voimakkaaseen kasvuun pyrkiviä yrittäjiä 

on suhteellisen vähän. Työnantajayrittäjistä vain kymmenen prosenttia on yrityksiä, joissa 

tähdätään 30 prosentin vuosittaiseen liikevaihdon kasvuun. Suomalaiset työnantaja yrityk-

set tavoittelevatkin hyvin maltillista 10 prosentin vuosittaista liikevaihdon kasvua (EK 

2017.) 

 

Tapayrittäjät ovat yrittäjiä, jotka ovat omistaneet enemmän, kun yhden yrityksen, joko os-

tamalla, perimällä tai perustamalla. Tapayrittäjiä ovat sekä portfolioyrittäjät ja sarjayrittäjät. 

Portfolioyrittäjä omistaa vähintään kaksi yritystä samanaikaisesti. Sarjayrittäjä on taas 

myynyt tai lopettanut aikaisemman yrityksensä ja perustanut tai ostanut uuden yrityksen 

sen jälkeen. Sarjayrittäjyys voidaan nähdä uuden oppimisen prosessina. Oppiminen ta-

pahtuu tekemisen ja kokemusten kautta. Nämä kokemukset voivat olla muun muassa toi-

silta saamat palautteet, eteen tulleisiin mahdollisuuksiin tarttumista ja ongelmien kohtaa-

miset. (Laukkanen 2007, 96.) Portfolioyrittäjyydessä tavoitteena on lisätä liiketoiminnan 

kasvua. Liiketoiminnan riskejä voidaan hallita paremmin hajauttamalla toimintaa omiksi it-

senäisiksi yksiköikseen. Joskus portfolioyrittäjyyteen päädytään olosuhteiden pakosta; riit-

tävän tulokertymän saavuttamiseksi, yrittäjän on joskus laajennettava toimintaansa riittä-

vän laajaksi. Sarjayrittäjyys voidaankin nähdä myös eräänlaisena elämäntapa yrittäjyy-

tenä, jonka keskiössä voidaan nähdä halu oppia uutta ja kokeilunhaluisuus. Portfolioyrittä-

jyydessä on kyse enemmänkin riskien hallinnasta. Yhteistä näillä tapayrittäjillä on mahdol-

lisuus liiketoiminnan kasvuun kertyneen yrittäjäkokemuksen myötä (Laukkanen 2007, 99-

100.) 

 

Yrittäjäksi lähtemiselle voi olla useita syitä, joka voi lähteä esimerkiksi hyvästä liikeide-

asta, perheyrityksen jatkamisesta ja mahdollisuudesta hankkia toimeentuloa. Joskus yri-

tyksen perustamiseen löytyy markkinarako, jota ei ole ennen pystytty hyödyntämään. Yri-

tysideaa voidaan myös järjestelmällisesti hakea, esimerkiksi yrityskonsultin avulla. Vahva 

ammattiosaaminen, mahdollisesti koulutuksen ja pitkän työuran kautta, helpottaa myös 

yrityksen perustamisessa. Ammattiosaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi alihankin-

tayrityksenä pääyritykselle. Myös yrittäjän harrastustausta tai uudet keksinnöt voivat tar-

jota idean yrittäjäksi lähtemiselle (Raatikainen 2011, 23-26.) Perusedellytykset yrittäjäksi 

lähtemiselle on henkilön motivaatio ryhtyä yrittäjäksi, valmiudet perustaa yritys ja yritystoi-

minnan perustana oleva hyvä liikeidea. Yrittäjän tulisi olla luonteeltaan rohkea ja valmis 

ottamaan mahdollisia riskejä. Yrittäjyys vaatii sitkeyttä ja vahvaa uskoa omaan yrittäjyy-

teen. Yrittäjyys vaatii myös alkupääomaa ja hyvää taloudenpitoa (Yrittäjät 2016.) 
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Yritystoimintaan lähteminen alkaa henkilön yritysideasta, joka voi syntyä muun muassa 

halusta luoda jotain uutta, uuden toiminnan keksimisellä, ammattitaidon hyödyntämisestä 

ja pitkäaikaisesta haaveesta. Yritysideasta voidaan kehitellä liikeidea, josta hänen on laa-

dittava kirjallinen liiketoimintasuunnitelma. Liiketoimintasuunnitelman avulla yrittäjän ja yri-

tyksen sidosryhmien on helpompi hahmottaa ja kehittämään omaa yritysideansa yrityksen 

perustamisen alkuvaiheista myöhempää kehittämistä varten. Liiketoimintasuunnitelmaan 

tulee muun muassa yrityksen nimi, yhtiömuoto, yrittäjän taustat, liikeidea, kilpailija- ja asia-

kasanalyysit, rahoitukset, perustamisasiakirjat ja niin edelleen (Raatikainen 2011, 42.)  

 

Yrittäjänä toiminen tuo vapautta työskennellä, mutta samalla myös vastuuta, jota palkan-

saajilla ei ole (Kuvio 1). Yrittäjyys voi merkitä pitkiä työpäiviä ja joustamista vapaa-ajasta. 

Oman työn lisäksi, yrittäjän on huolehdittava mahdollisten alaistensa työn pysyvyydestä ja 

yritystoimintansa mahdollistavista tiloista ja välineistä. Myös yrityksen menestyminen ja 

toiminnan kehittäminen ovat yrittäjän vastuulla. Yrittäminen ei ole siis vain työtä, vaan elä-

mäntapa ja asenne. Yrittäjän vapautena on päättää itse omat työaikansa, tapansa työs-

kennellä ja yritystoiminnan tavoista. Yrittämisen vapaus on monelle syy aloittaa yrittäjänä 

(Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 9.) 

 

Kuvio 1. Yrittämiseen liittyvät tekijät. (Mukaillen Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 10.)   
 

Yrittäjyyteen edesauttavat tietyt henkilön ominaisuudet, kuten vahva tahto yrittäjyyteen ja 

yrittäjävalmiudet (Kuvio 2). Yrittäjän positiivinen asenne omaan yrittämiseen on voimavara 

ja lähtökohta yrittämiseen. Aktiivisena ja asioista kiinnostuneena, yrittäjä pysyy työssään 

idearikkaana ja on valmis löytämään uusia työmahdollisuuksia yrityksessään. Ahkeruutta 

ja oma-aloitteisuutta tarvitaan yrityksen perustamisen aikana, työnteossa ja yrityksen ke-
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hittämisessä. Yrittäjyys vaatii myös henkilökohtaisia suhteita ja ulospäinsuuntautunei-

suutta (Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 11.) Yrityksen menestyminen riippuu siitä, kuinka hy-

vät ja luottamukselliset suhteet pysyvät yrityksen sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät voi-

daan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Sisäisiä ovat yrityksen johto, työntekijät ja 

omistajat. Ulkoisia sidosryhmiä ovat mm. asiakkaat, tavarantoimittajat ja kilpailijat (Lojan-

der & Suonpää 2004, 9.) Yhteistyö muiden yrittäjien kanssa on kannattavaa, erityisesti 

pienillä yrityksillä. Verkostoitumisella ja omalla aktiivisuudellaan, pienetkin yritykset voivat 

saada taloudellisesti merkittävän isomman asiakkaan.  Talouden lisäksi yritysten keskinäi-

nen verkostoituminen voi synnyttää uusia ideoita omaan yritykseensä (Kallio, Ripatti & 

Tanni 2008, 19.) 

 

 

Kuvio 2. Yrittämiseen liittyvät ominaisuudet. (Mukaillen Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 11.) 
 

2.1 Yrittäjyys Suomessa 

Yrittäjän perustaessa yritystä, toiminta alkaa yleensä pienenä tai keskisuurena yrityksenä, 

joista käytetään yleisesti termiä pk-yritys. Keskisuureksi yritykseksi määritellään yritykset, 

jossa työskentelee alle 250 henkilöä, kun taas pienyrityksessä määritellyssä yrityksessä 

työskentelee alle 50 henkilöä. Tällä hetkellä Suomessa on eniten yrityksiä kuin koskaan 

aikaisemmin. Tähän on erityisesti vaikuttanut julkisen sektorin laajan palvelusektorin 

avaamista yksityisille yrityksille 1990-luvulta lähtien. Tällaiset rakennemuutokset vahvista-

vat erityisesti pk-yritysten roolia yhteiskunnassa Yrittäjät tuottavat varallisuutta, työpaik-

koja, palveluja ja hyödykkeitä yhteiskunnalle. Uudet yritykset lisäävät maan tuottavuutta, 

mutta lisäävät myös kilpailua. Uudet yritykset vahvistavat siten myös muiden yritysten toi-

mintaa, sillä yritysten on keksittävä ratkaisuja pärjätäkseen kiristyneessä kilpailutilan-

teessa. Kilpailulla on siis positiivinen merkitys Suomen markkinoihin ja mahdollisesti myös 

parantaa kilpailukykyä kansainvälisestikin (Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 23-25.) 
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Vuonna 2014 Suomessa toimi 363 587 yritystä, jossa työskenteli 1,5 miljoonaa henkilöä, 

joista yrittäjinä 13 prosenttia ja palkansaajina 87 prosenttia. Näistä yrityksistä 89 prosent-

tia oli pienyrityksiä, alle viiden henkilötyövuoden yrityksiä. Suomessa valtaosa yrityksistä 

on pieniä, sillä vuonna 2014 yli 99 prosenttia suomalaisista yrityksistä on alle 50 henkilö-

työvuotta työllistäviä. Lukumäärältään eniten yrityksiä on maa- ja metsä- ja kalatalouden 

toimialalla (yli 22 %), tukku- ja vähittäiskaupassa sekä moottoriajoneuvojen ja moottori-

pyörä korjauksen (12,2 prosenttia) ja rakentamisen alalla (11,5%) (Katainen 2016.) 

Vuonna 2014 Suomalaisten yritysten liikevaihto oli 379 miljardia euroa. Yritysten yhteen-

laskettu liikevaihto edelliseen vuoteen laski kahdella prosentilla maltillisesta talouskehityk-

sestä riippumatta. Pk-yritysten osuus yhteenlasketusta liikevaihdosta oli 58 prosenttia, 

joka on edelliseen vuoteen verrattuna kasvanut yhdellä prosenttiyksiköllä. Vuosina 2001-

2015 pk-yrityksiin työllisten määrä kasvoi 115 972 hengellä, kun taas yli 250 henkilö työl-

listävissä yrityksissä työllisten määrä väheni 45 892 hengellä (Kuismanen, Malinen & Sep-

pänen 2017, 9.) 

 

Vuonna 2014 yrittäjistä 66,5 prosenttia oli miehiä ja naisia 33,5 prosenttia. Yritykset perus-

tetaan usein hyvin miesvaltaisille aloille, kuten maanviljelyyn ja rakentamiseen, mikä selit-

tää sukupuolijakauman eron. Naisvaltaiset alat ovat yleisesti palkansaaja-aloja, kuten ter-

veys- ja sosiaalipalvelut. Tämän vuoksi palkansaajien sukupuolijakauma on tasaisempi 

palkansaajien ryhmässä, naisten osuus ryhmästä oli hieman yli puolet 52,6 prosenttia 

(Katainen 2016.) Naisten ja miesten yrittäjyyteen vaikuttavat taustatekijät poikkeavat toi-

sistaan, mikä selittää myös sukupuolten eroa ryhtyä yrittäjäksi. Jyväskylän yliopiston tutki-

muksessa käy ilmi, että sekä naisten ja miesten kohdalla yrittäjäksi lähtemisen motivaatiot 

ovat muussa kuin taloudellisissa tekijöissä. Perhesuhteet vaikuttavat enemmän naisiin 

kuin miehiin yrittäjäksi lähtiessä. Molemmissa sukupuolessa yrittäjyyteen eniten vaikutta-

vat tekijät löytyvät henkilön omissa ominaisuuksissa. Myöskään ympäristön vaikutuksilla 

ei voida nähdä eroa miesten ja naisten välillä. Miesten yrittäjyyteen vaikuttavat taas naisia 

enemmän roolimallit yrittäjyydestä. Miehet myös näkevät yrittäjyyden vaihtoehtona itsensä 

työllistämisenä herkemmin, silloin kuin muita työtä ei ole (Tervo & Haapanen 38-39.) Suo-

men Yrittäjänaisten puheenjohtaja Kaarina Jokinen toteaa Ylen haastattelussa, että naiset 

ovat miehiä varovaisempia, minkä vuoksi he myös ryhtyvät harvemmin yrittäjäksi. Naiset 

eivät ole niin halukkaita ottamaan riskejä kuin miehet. Tämän etuna on tosin se, että yrittä-

jänä naiset ovat talousasioissa miehiä parempia. Jokinen kertoo, että useammat tutkimuk-

set osoittavat naisten johtamien yritysten olevan hyvin tuottavia. Varovaisuus näkyy myös 

siinä, että naiset eivät palkkaa niin paljon työntekijöitä kuin mies yrittäjät. Miehistä yli 40 

prosenttia on työnantaja yrittäjiä, kun naisista osuus on taas yli 25 prosenttia. Perhesuh-

teet vaikuttavat myös Jokioisen mukaan, sillä useampi nainen aloittaa yritystoiminnan 40-

vuotiaana lasten kasvattamisen ja oman uran jälkeen (Yle 2012.) 
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Nuorten kiinnostus yrittäjyyteen on ollut nousussa 2000-luvulta lähtien, mutta yleensä suo-

malainen yrittäjä on aika iäkäs ja toimii perinteisillä aloilla. Laman aikana kiinnostus yrittä-

jyyden edistämiseen on ollut nousussa, joka näkyy esimerkiksi hallitusohjelmissa 2000-

luvulla. Ohjelmien tarkoituksena on ollut edistää yrittäjätietoutta ja parantaa yrittäjien toi-

mintaa yrityksessä. Kuviossa 3 voidaan nähdä, että tyypillisesti yrittäjät ovat palkansaajia 

vanhempia ja nuoria yrittäjiä on vähän verrattuna saman ikäisiin palkansaajiin. Vuonna 

2014 kaikista yrittäjistä nuoria yrittäjiä oli 7,5 prosenttia, kun alle 30-vuotiaita palkansaajia 

oli kaikista palkansaajista 21 prosenttia. Eniten yrittäjiä oli ikäryhmässä 50-59 vuotiaissa, 

joiden osuus kaikista yrittäjistä oli 32,7 prosenttia (Katainen 2016.) Yhtenä syynä yrittäjien 

osuutta vanhemmissa ikäryhmissä selittyy sillä, että yritys syntyy usein pitkän työkoke-

muksen tai ammatillisen osaamisen seurauksena. 

 

 

Kuvio 3. Palkansaajien ja yrittäjien osuudet vuonna 2014 (Katainen 2016.) 
 

Korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa yrittäjyyttä on vähemmän kuin työllisten joukossa, 

vaikkakin yrittäjän aikataulut olisivat helpommin sovittavissa opiskelunaikatauluun kuin 

palkkatyössä.  Yrityksen perustaminen ja toiminnan aloittaminen koetaan sen verran työ-

lääksi, ettei sitä nähdä opiskelun aikana sopivaksi. Yrittäjyys aloitetaankin tyypillisesti use-

amman vuoden palkkatyön jälkeen. Yrittäjät ovat myös keskimääräisesti vähemmän kou-

lutettuja kuin palkkatyötä tekevät henkilöt (Aarnio 2015,11.) 

 

Opiskelijayrittäjyyttä on tutkittu vuonna 2014 suomalaisissa korkeakouluissa perustutkin-

toa suorittavien opiskelijoiden keskuudessa. Kysely on tehty kahdesta erilaisesta näkökul-

masta; opiskelijoiden sen hetkisestä työsuhteesta ja heidän oletuksistaan tulevan vuoden 

2015 toimeentulosta. Kyselyn tuloksista voidaan nähdä suurin piirtein saman suuntaiset 

tulokset opiskelijayrittäjyydestä. Opiskelijabarometrin kyselyyn on vastannut 5805 opiskeli-

jaa. Kyselyn tulosten mukaan vain 97 vastaajista on toiminut yrittäjänä, toiminimellä tai 
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osuuskunnassa. Vastaajista kevytyrittäjänä on toiminut 12 henkilöä. Heidän osuus vastaa 

kaikista vastaajista 1.9 prosenttia. Opiskelijabarometrissa tiedusteltiin myös opiskelijoiden 

omaa arviota, mistä heidän toimeentulo koostuisi vuonna 2015. Kyselyssä on käytetty lis-

taa vastausvaihtoehdoista, joista opiskelija on voinut valita niin monta sopivaa kuin on itse 

halunnut. Listaan on muun muassa annettu opintotuki, muut sosiaalietuudet, apuraha, 

päätoiminen työ, sivutoiminen työ ja yrittäjätulot. Opiskelijoista 156 on arvioinut saavansa 

yrittäjätuloja vuonna 2015. Heidän suhteellinen osuus vastaajista on 2,7 prosenttia (Aarnio 

2015, 13-16.) 

 

Yrittäjän tärkein päämäärä on saada elantonsa yrityksensä kautta. Tilastojen mukaan yrit-

täjät tulevatkin pääsääntöisesti hyvin toimeen (Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 30.) Vuonna 

2013 yrittäjien tulot olivat keskimääräisesti 46 141 euroa. Ansiotulon osuus oli 73 prosent-

tia ja 27 prosenttia oli pääomatuloa. Tulot nousivat edellisestä vuodesta 2,6 prosenttia. 

Yrittäjien keskimääräinen veroprosentti oli 27,2 prosenttia. Tähän on myös laskettu mu-

kaan jo kertaalleen verotettu osinkotulot. Huomioiden myös eläkemaksut, keskimääräinen 

veroaste olisi 33,8 prosenttia. Vuonna 2013 yrittäjillä jäi verotuksen jälkeen 1,8 prosenttia 

enemmän tuloa verrattuna edelliseen vuoteen, eli keskimäärin heidän tulonsa verotuksen 

jälkeen olivat 34 992 euroa (Suomen Yrittäjät 2015.) Yrittäjän verotus on suhteutettuna 

palkansaajiin raskaampaa. Tähän vaikuttavat erilaiset tulojen rakenteet ja sosiaaliturva-

maksut. Yrittäjien tulot olivat palkansaajiin verrattuna 34 prosenttia korkeammat. Palkan-

saajien keskimääräiset ansiotulot olivat 34 426, josta keskimääräinen veroaste oli 22,5 

prosenttia ja käteen jäävä tulo oli 26 670 (Suomen Yrittäjät 2015.) 

 

Yrittämisen riskit mielletään isommiksi kuin ne oikeasti ovat, osittain huonojen mielikuvien 

kautta 1990-luvun laman vuoksi. (Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 17.) Sen aikainen pankki-

kriisi vei menestyviäkin yrityksiä konkurssiin, kun yritysten velat moninkertaisuivat ja korot 

nousivat (Pohjalainen Yrittäjä 2013). Yritystä perustaessa tulee tehdä perusteellinen suun-

nittelutyö, tuntea markkinat ja miettiä hyvin oma liiketoimintansa. Myös mahdolliset asiak-

kaat ja rahoitus tulisi miettiä tarkoin. Menestyvällä yrityksellä on laaja asiakaskunta, jotka 

mahdollistavat yrityksen vakaan toiminnan. Virheiden sattuessa yrittäjän tulee tiedostaa 

nämä ja pystyä jatkamaan niistä oppineena eteenpäin. Suurin osa konkursseista on väl-

tettävissä järkiperäisellä ajattelulla sekä huolellisella kirjanpidolla, johon on hyvä hakea 

alan ammattilaiselta apua (Kallio, Ripatti & Tanni 2008, 17.)  

 

Menestyvän yrittäjyyden taustalla voi olla yksinkertaisijakin selityksiä. Näitä ovat esimer-

kiksi hyvä onni, henkilökohtainen varallisuus ja suotuisa ajankohta ja tilanne valitsemalle 

liiketoiminnalle. Yrittäjästä voi tulla myös menestyjä yrityksen perimisen jälkeen tai per-
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heen tuella.  Kuitenkaan nämä tekijät eivät yksinään selitä, mikä tekee yrittäjästä menes-

tyvän: yrittäjästä voi tulla menestynyt ilman hyvää varallisuutta, tai yrityksestä ei välttä-

mättä tule menestyvää, vaikka olosuhteet olisikin siihen suotuisat. Tämän vuoksi menes-

tyvän yrittäjän taustalla voidaankin nähdä, että menestys lähtee pitkälti yrittäjästä itses-

tään. Menestyksen taustalla onkin, miten ihminen pystyy soveltamaan kykyjään ja taito-

jaan eri tilanteissa. Miten ihminen soveltaa omia taitojaan, on hyvin syntyperäistä, mutta 

sen käyttöön vaaditaan myös henkilön omaa motivaatiota toteuttaa niitä (Lehti, Rope & 

Pyykkö, 164-166.) 

 

2.2 Yrittäjyyteen vaikuttavat tekijät matkailu- ja ravintola-alalla. 

Matkailualan yritykset tuottavat asiakkailleen ravitsemus-, majoitus- ja matkatoimistopal-

veluja. Palvelumuotoja alalla ovat vapaa- ja työajan matkailut, sekä kokoukset ja ohjelma-

palvelut. Alan tärkeimpänä piirteenä on hallita hyvät asiakaspalvelutaidot (Ammattinetti 

2017.) Suomessa vuonna 2016 oli lukumäärällisesti ravintola-alan yrityksiä 12 307. Niiden 

lukumäärät ovat olleet tasaisesti nousussa kymmenenvuoden ajan, sillä vuonna 2005 alan 

yrityksiä on ollut vain hieman yli 10 000 (Mara 2017a.) Matkailuala ovat merkittäviä työllis-

täjiä Suomessa, sillä ne edustavat Suomen bruttokansantuotteesta 3,8 prosenttia. Ne tuo-

vat vuosittain verotuloja Suomeen viisi miljardia euroa. Matkailualalla työskentelee 140 

000 henkilöä ja Suomessa toimii 25 000 toimipaikkaa alalla. Alan työvoimasta 30 prosent-

tia on alle 26-vuotiaita. Alan työvoima nousi vuosien 1994 ja 2016 vuosien välillä 43 pro-

sentilla. Matkailuala työllistää enemmän kuin esimerkiksi elintarvike- ja maatalousala 

(Mara 2017b.) 

 

Ravintola-alan yritysten lukumäärän kasvu johtuu osittain alan hyvistä kasvunäkymistä. 

Maran tutkimuksista selviää, että matkailu- ja ravintola-ala on yksi Suomen kasvavimmista 

aloista ja sen kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. Vuonna 2014 matkailutulo, joka voidaan 

rinnastaa vientiin, oli yli neljä miljardia. Ulkomaalaisten määrä on kaksin kertaistunut vuo-

den 2000 lähtien ja vuonna 2016 matkailijoiden määrät olivat 7,7 ulkomaalaista vierailijaa. 

Vuonna 2014 Suomessa yövyttiin 20,4 miljoonaa yöpymistä, josta kansainvälisiä yöpymi-

siä oli 5,8 miljoonaa. Suomeen eniten yöpyneitä on tullut Venäjältä, Ruotsista, Saksasta ja 

Iso-Britanniasta, mutta suurimmat kasvun mahdollisuudet ovat aasialaisissa matkaili-

joissa. Vuonna 2016 ulkomaalaisten matkailijoista kiinalaisten matkailijoiden määrä Suo-

meen kasvoi eniten 27,4 prosentilla (Mara 2017c.) Alan kasvu näkyi myös yritysten liike-

vaihdossa. Matkailu- ja ravintola-alan yritysten liikevaihto kasvoi 4,9 prosentilla vuonna 

2016. "Suomen hyvä matkailuvuosi näkyi selvästi matkailu- ja ravintola-alan palvelujen ky-

synnässä. Piristynyt yksityinen kulutus ja matala inflaatio paransivat myös kotimaista osto-

voimaa", arvioi Maran pääekonomisti Ari Peltoniemi (Mara 2017d.) 
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2.3 Restonomien suhtautuminen yrittäjyyteen 

Restonomien valtakunnalliseen palkka- ja työtutkimukseen osallistui restonomiksi valmis-

tuneet ja ylemmän ammattikorkeakoulun suorittaneet restonomit vuosien 2000 ja 2016 vä-

lisenä aikana. Restonomi nimikkeellä tarkoitetaan majoitus- ja ravitsemisalaan kuuluvaa 

tutkintoa. Koulutus antaa valmiuden toimia esimiestehtävissä, sekä palveluiden kehittämi-

seen, suunnitteluun ja tuottamiseen (Adamsson, Lehtinen, Ohtonen, & Väyrynen 2016, 9.) 

 

Restonomien palkka- ja työtutkimuksen kyselyjen tulosten mukaan, yli 60 prosenttia resto-

nomeista on vakituisissa palkkatöissä toisen henkilön alaisena. Vuosina 2011 ja 2016 

vastaajista määräaikaisia oli yhdeksän prosenttia. Äitiys- isyys- ja vanhempainvapaalla oli 

kuudesta seitsemään prosenttia. Osa-aikaisten määrät nousivat viidestä yhdeksään pro-

senttiin vuosien 2005 ja 2016 aikana. Syitä osa-aikaisiin töihin olivat vastaajien mukaan 

enimmäkseen kokopäivätyön puute (53%), työ opiskelun ohessa (23%). Vuonna 2016 

työttöminä 5 prosenttia ja opiskelijoina olivat 4 prosenttia vastaajista (Adamsson, Lehti-

nen, Ohtonen, & Väyrynen 2016, 18-19.) 

 

Vuosina 2005 ja 2011 yrittäjiä oli enemmän vastaajista kuin vuotena 2016. Aikaisemmin 

yrittäjien osuus oli noin kolmessa prosentissa, mutta vuonna 2016 määrä oli laskenut yh-

teen prosenttiin kaikista vastaajista. Kiinnostus yrittäjyyteen on kuitenkin kasvussa; yli kol-

mannes vastaajista piti yrittäjäksi lähtemistä mahdollisena. Vastaajista 43 prosenttia ei ol-

lut kiinnostunut lähtemään yrittäjäksi huonojen mielikuvien ja lähipiirissä tapahtuneiden 

kokemustensa vuoksi (Adamsson, Lehtinen, Ohtonen, & Väyrynen 2016, 19-20.) 

 

Restonomien palkka ja työtutkimuksessa vastaajat saivat vastata tarkemmin syistä, jotka 

estivät yrittäjäksi lähtemisen. Yleisimmät vastaukset olivat, ettei vastaajilla ollut kiinnos-

tusta tai yrittäjyys ei tunnu omalta vaihtoehdolta. Osa koko henkilökohtaiset valmiudet riit-

tämättömäksi, kuten iän, liikeidean puutteen, liiallisen vastuun ja ajanviemisen. Taloudelli-

set riskit yrittäjyydessä pelottivat myös useampaa vastaajaa. Myös yrittäjyyteen liittyvä by-

rokratia sekä yleinen taloudellinen huonotilanne estävät yrittäjäksi lähtemistä. Osa taas 

koki viihtyvänsä nykyisessä työssään niin hyvin, ettei kokenut tarvetta vaihtaa työtään yrit-

täjäksi (Adamsson, Lehtinen, Ohtonen, & Väyrynen 2016, 20.) 
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3. Yrittäjyyteen vaikuttavat tekijät 

Tässä luvussa käsitellään taustatekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen päätökseen ryhtyä yrit-

täjäksi. Vaikuttavat tekijät jaotellaan vetäviin ja työntäviin taustatekijöihin. Luvussa käsitel-

lään myös persoonallisuuden vaikuttamista yrittäjäksi lähtemiselle. Luvussa käsitellään 

myös yrittäjän motivaation merkitystä ja miten yrittäjän oma käytös voidaan nähdä eri yrit-

täjätyypeissä. Viimeisenä käsitellään elämäntilanteen vaikutusta yrittäjyyteen ja se aiheut-

tamia yrittäjyysmuotoja, joita ovat esimerkkinä pakkoyrittäjyys. 

 
Yrityksen perustamisessa vaikuttavat kolme tekijää; henkilön yleiset taustatekijät, persoo-

nallisuus ja henkilön elämäntilanne (Kuvio 4). Yleiset taustatekijät ovat yrittäjän aikaisempi 

sosiaalinen verkosto, perhesuhteet ja aikaisempi kokemus yrittäjyydestä, esimerkiksi per-

heyrityksen kautta. Aikaisempi kokemusyrittäjyydestä on tärkeä tekijä ryhtyä yrittäjäksi, 

sillä jopa puolet uusista yrittäjistä on kokemusta yrittämisestä perhesuhteiden kautta. Yrit-

täjät omaavat kokemuksensa lisäksi myös usein jonkinlaisen ammatillisen koulutuksen 

(Yritystoiminta 2017.) Yrittäjäksi lähteminen alkaakin harvoin pelkästä aikomuksesta, vaan 

usein sen tukena on vuosien kokemukset ja työ. Myös oppimisenhalu ja vahva halu tehdä 

työtä vievät pelkästä aikomuksesta oikeaan yritystoimintaan (Terho 2014, 22.) 

 

 

 
Kuvio 4. Yrittäjyyteen vaikuttavat tekijät (Mukaillen Yritystoiminta 2017.) 
 

3.1 Työntävät ja vetävät taustatekijät yrittäjyyteen 

Yrittäjyyteen vaikuttaneita positiivisia taustatekijöitä kutsutaan vetäviksi ja negatiivisia 

taustatekijöitä työntäväksi. Vetävät tekijät ovat niitä, joita henkilö näkee saavuttavan ryhty-

essään yrittäjäksi. Näitä ovat esimerkiksi riippumattomuus, itsensä toteuttaminen ja osaa-

misensa hyödyntäminen. Yrittäjyyteen työntävät tekijöitä ovat esimerkiksi työttömyys tai 

sen uhka, henkilön huono viihtyvyys nykyisessä työssään. (Yritystoiminta 2017.) Negatii-
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visten taustatekijöiden myötä voi syntyä pakkoyrittäjyyttä. Pakkoyrittäjä on joutunut olo-

suhteiden pakosta, kuten työttömyydestä johtuen, valitsemaan yrittäjyyden. Tällaisella yrit-

täjällä ei ole välttämättä liiketoiminnassa mahdollisuutta kehittää mitään uutta, eikä hä-

nellä ole mahdollisuutta kehittää ja kasvattaa omaa liiketoimintaansa. (Kainlauri 2007, 27.) 

Yrittäjyys nähdään parempana vaihtoehtona kuin muut ratkaisut, mutta se ei välttämättä 

vielä ole ratkaisuna se tyydyttävin (Terho 2014, 14). 

 

Kolmantena taustatekijänä yrittäjäksi lähtemiselle voidaan pitää sattumaa, joka mahdollis-

taa oikean ajan ja paikan ryhtyä yrittäjäksi. Suurin osa suomalaisista yrittäjistä on ns. 

mahdollisuusyrittäjiä, jotka ovat aloittaneet yrittämisen positiivisten vetovoimien kautta. 

Mahdollisuusyrittäjä on pakkoyrittäjän vastakohta (Yritystoiminta 2017.) Näillä yrittäjillä on 

ollut myös muita vaihtoehtoja kuin ryhtyä yrittäjäksi, mutta jostain syystä he ovat eri elä-

mänvaiheiden kautta päätyneet omasta tahdostaan yrittäjäksi (Lehti, Rope & Pyykkö, 17). 

Esimerkiksi positiivisia vetovoimia voi syntyä jo itsessään yrittäjyyskasvatuksesta. Positii-

visia vetovoimia yrittäjyyteen voi tulla myös toisten persoonien kautta, esimerkiksi muut 

yrittäjät tai innostavat kouluttajat, jotka kannustavat omalla toiminnallaan ryhtymään yrittä-

jäksi (Terho 2014, 14-15.) Näillä roolimalleilla on vaikutusta sille, miten ihminen kokee mo-

tivaatiota yrittäjyyttä kohtaan sekä kuinka he kokevat omat kykynsä toimia yrittäjänä 

(Terho 2014, 21). 

 

3.2 Yrittäjän persoonallisuus  

Yrittäjä ei voi koskaan tietää, mihin hän on täsmälleen ryhtymässä yritystään perustaessa. 

Yrityksen perustamisessa on lukematon määrä mahdollisia erilaisia tilannetekijöitä, jotka 

yhdessä tekevät alkavan yritystoiminnan hyvin epävarmaksi. Koska näihin mahdollisiin tu-

leviin tilannetekijöihin ei voida vaikuttaa, tapahtuman keskiöön nouseekin se, miten yrittäjä 

toimii näissä tilanteissa. Yrittäjyys vaatii epävarmuuden sietoa ja itsensä ylittämistä. Miten 

yrittäjä pystyy vastaamaan yritystoimintansa haasteisiin, on pitkälle sidoksissa henkilön 

ominaisuuksiin. Persoonallisuus kuvaa sen, millainen henkilö on ja miten hän käyttäytyy 

erilaisissa tilanteissa. Persoonallisuuden ja tilanteiden myötä, henkilön toimintaan vaikut-

tavat myös hänen motivaationsa tehdä asioita. Motivaatioon vaikuttavat henkilön omat si-

säiset ajatukset ryhtyä yrittäjäksi, asiat jotka vievät tai ohjaavat henkilön toimintaa ja ne 

tekijät, jotka ylläpitävät henkilön halua jatkaa vaikeuksista huolimatta (Lehti, Rope & 

Pyykkö, 168-169.) 

 

Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa uuden yrityksen perustamista ja siten myös sen johtamista. 

Tänä päivänä kuitenkin nähdään, että yrittäjyys vaatii enemmän kuin pelkästään ulkoista 

yrittäjyyttä. Tämän lisäksi tarvittaisiin myös yrittäjähenkistä asennoitumista, kuten sisäistä 
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yrittäjyyttä (YVI 2011.) Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan toimintatapaa ja yrittäjämäisen 

asenteen toimimista elämäntapana. Sisäinen yrittäjä suhtautuu positiivisesti jatkuvaan uu-

den oppimiseen, hänellä on valmiutta vaihtaa työtehtäviään sekä kykyyn projektimaiseen 

työskentelyyn. Sisäinen yrittäjä pystyy oma-aloitteiseen ja kyseenalaistavaan asennoitumi-

seen. Sisäinen yrittäjä näkee mahdollisuudet kehittää itseään sekä löytää omien halujensa 

ja muiden vaatimusten välille. Sisäisen yrittäjän asenne on uudistuva ja muuttuva olosuh-

teiden mukaan (Kainlauri 2007, 28-29.) 

 

Omaehtoinen yrittäjyys voidaan katsoa lähtevän henkilöstään itsestään. Henkilön omalla 

persoonallisuudella ja hänen päätöksistään toimia yrittäjämäisesti. Omaehtoinen yrittäjyys 

on myös ymmärrystä, kuinka henkilö pystyy vaikuttamaan sekä omaan elämäänsä, että 

ympäröivään maailmaan (Lahti 2010, 8.) Omaehtoinen yrittäjyys on perustaa sekä ulkoi-

selle että sisäiselle yrittäjyydelle. Omaehtoisella yrittäjyydelle pyritään löytämään yrittäjän 

omaa luovuutta selvittää haasteita ja keksimään innovatiivisia ajatuksia yrittäjänä. Omaeh-

toinen yrittäjyys antaa vapaamman käsityksen yrittäjänä olosta. Omaehtoisella yrittäjyy-

den ajattelulla on suuri merkitys yrittäjyyskasvatusta ajatellen (YVI 2012a.) 

 

Persoonallisuuspiirteet voidaan Cattelin määritelmän mukaan luokitella kyvykkyyteen, 

temperamenttiin, toimintaan sekä näkyviin ja näkymättömiin piirteisiin. Kyvykkyyteen kuu-

luu älykkyys ja temperamenttiin tunteet ja käyttäytymistavat. Toimintaan kuuluvat henkilön 

motivaatio ja tavoitteiden saavuttamisen taito. Näkyvät persoonallisuuspiirteet voi henkilö 

sekä ympäristö havaita, mutta näkymättömät piirteet saadaan vain selville siihen soveltu-

villa tutkimusmenetelmillä. Persoonallisuus vaikuttaa siihen, kuinka yksilö kohtaa ympäris-

tössään olevat asiat, kuten tavoilla ja käyttäytymisellään.  Persoonallisuuteen vaikuttavat 

myös perimä, kokemukset sekä ympäristö (Heikkinen 2007, 23.) Yrittäjien persoonaa ei 

voida yhdellä tapaa kuitenkaan määritellä, sillä kuten yrityksiä, myös yrittäjien on hyvin eri-

laisia. Tämän vuoksi tulisikin persoonan lisäksi tarkastella enneminkin yrittäjämäistä käy-

töstä ja toimintaa (Laukkanen 2007, 120). 

 

Eila Heikkisen tutkimuksen mukaan yrittäjän persoonallisuuden ja käytöksen välinen yh-

teys nousee useissa yrittäjyystutkimuksissa. Persoonallisuus näkyy yrittäjähenkisen käyt-

täytymisen, innovoivan ajattelun, toiminnan ja strategisen tavoitteiden saavuttamisen tai 

haluun työllistää itseään. Yrittäjähenkinen ihminen näkee toiminnan mahdollisuuden on-

gelmatilanteissa. Yrittäjähenkinen ihminen pystyy näkemään liiketoiminnan kannalta mah-

dolliset uhat ja mahdollisuudet. Toiminnallinen asenne vaatii positiivista suhtautumista ja 

rohkeutta ratkaisemaan ongelmia (Heikkinen 2007, 38.) Yrittäjyys vaatii järjestelykykyä, 

suunnittelutaitoa ja tervettä kyseenalaistamista, mutta tarvittaessa myös ponnistelevaa ja 
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päämäärätietoista käytöstä. Yrittäjänä oleminen vaatii taitoa toimia erilaisissa tilanteissa ja 

erilaisten ihmisten kanssa. Myönteisten kokemuksien ja omien ponnistelujen kautta, yrittä-

jän profiili ja hänen tapansa toimia yrittäjänä tarkentuvat (Kainlauri 2007, 28.) Yrittäjänä 

olo on siis erehdyksien ja onnistumisien kautta oppimista. Oppimisen hinta ja riskit olisi 

kuitenkin hyvä tiedostaa. Yrittäjät usein suostuvat toimimaan haasteellisissa tilanteissa ja 

ovat siis valmiita myös oppimaan vastoinkäymisten kautta. Positiiviset oppimiskokemukset 

taas kasvattavat rohkeutta, mikä ruokkii lisää epävarmuuden sietokykyä (Laukkanen 

2007, 121.) 

 

Ei yrittäjän ja yrittäjän työkäytöksessä voidaan havaita eroja. Kuviossa 5 verrataan suorit-

tavaa työtä tekevää ja yrittäjää. Mitä enemmän henkilö on yrittäjähenkinen ihminen, hänen 

työskentelyssään voidaan havaita riippumattomuutta, innovatiivisuutta ja rohkeutta toimia 

epävarmoissakin tilanteissa. Ei yrittäjähenkinen ihminen välttelee enemmän riskejä, on 

arka päätöksissään ja on toiminnassaan analyyttisempi. Näiden ääripäiden väliin jäävät 

muun muassa innovaattori ja riskisijoittajat, joilla on yrittäjän innovatiivisuus, intuitio ja tah-

toa mahdollisuuksien löytämiseen. Byrokraatit ja ammattilaiset taas muistuttavat enem-

män ei yrittäjää, sillä he toimivat yleensä suuremman organisaation alaisuudessa (Heikki-

nen 2007, 38.) 

 

 

 
Kuvio 5. Yrittäjän ja ei yrittäjän erot. (Mukaillen Heikkinen 2007, 39) 
 
Ihmisellä on tietynlainen käsitys siitä, millä tavoin hän suoriutuu erilaisista tehtävistä. 

Tästä henkilön käsityksestä itsestään käytetään vakiintuneesti termiä minäpystyvyys. Mi-

näpystyvyydellä on nähty yhteys yrittäjäksi lähtemiselle. Se ei ole siis pelkästään ihmiseen 

sidottu kyky, vaan se on henkilön ominaisuus, jota voidaan kehittää.  Henkilön omat usko-
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mukset vaikuttavat kokemukseen minäpystyvyydestä. Ihmisen sen hetkisellä uskomuk-

sella itsestään ja omilla taidoilla on vaikutusta sille, kuinka henkilö suoriutuu tilanteista. 

Uskomusten lisäksi aikaisemmat onnistumiset ja toiminta voivat myös kehittää ihmisen it-

sepystyvyyden tunnetta (Terho 2014, 25-26.) Ihminen voi siis muuttaa suhtautumistaan 

itseensä ja siten myös kehittää itseään enemmän yrittäjähenkiseksi ihmiseksi. Minäpysty-

vyyden kehittämisellä henkilö voi viedä omaa persoonallisuuttaan lähemmäksi yrittäjän 

persoonallisuutta. Lisääntyneellä minäpystyvyyden käsityksellä, ihminen voi lisätä omaa 

rohkeuttaan ja itsenäisyyttään, joiden avulla ihminen antaa helpommin mahdollisuuden 

uuden kokeilulle. Tämän vuoksi, henkilön persoonallisuus ei määrittele kaikkea sitä, voiko 

ihminen ryhtyä ominaisuuksiensa puolesta yrittäjäksi. 

 

Näiden yrittäjämäisten ominaisuuksien lisäksi voidaan ajatella, että ihmisellä tulisi olla 

muita yrittäjyyttä helpottavia piirteitä, jotka eivät kuitenkaan ole pakollisia yrittäjäksi ryhty-

miseen. Nämä piirteet ovat muun muassa älykkyys, kyky innostaa muita, selkeät arvot, 

terveys ja energisyys. Nämä piirteet eivät kuitenkaan yksin tee hyvää yrittäjää, mutta yrit-

täjämäisen toiminnan avulla niistä voi olla paljon hyötyä. Koska yrittäjyys on enemmänkin 

tietynlaista toimintaa, voidaan ajatella, että jokaisesta voi tulla menestyvä yrittäjä. Näitä 

toimintamalleja voidaan oppia aikaisempien yrittäjyyskokemusten kautta, kuten yrittäjäper-

heen kautta. Tätä oppimista voi myös saada muun elämänkokemuksen ja aikaisempien 

yritysten kautta (Laukkanen 2007, 121-122.) 

 

3.3 Elämäntilanne vaikuttajana yrittäjyyteen 

Yrittäjän katsotaan olevan vastentahtoinen yrittäjä, kun yrittäjyys on henkilön ainoa tapa 

saada tulonlähteitä tai töitä. Pakkoyrittäjyys ei ole käsitteenä positiivinen ajatellen yrittä-

jyyttä, mutta se on kuitenkin hyvä tunnistaa, sillä se voi kuitenkin itsessään tarjota oman-

laisensa yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta. Laman tai taantuman aikana yritysten määrät 

usein kasvavat, koska yritykset irtisanovat työntekijöitään ja monet työllistävät itsensä uu-

delleen yrittäjänä. Työttömyys voi tarjota mahdollisuuden ryhtyä yrittäjäksi, johon on voinut 

olla jo haaveita, mutta ei ole ollut vielä uskallusta varman palkkatyön aikana. Tällaisissa 

tilanteissa, pakkoyrittäjyyttä ei voida täysin pitää negatiivisenakaan ilmiönä. Pakkoyrittä-

jyys ei ole saanut paljoa tutkimushuomiota, mutta se huomioidaan yrittäjyyttä koskevissa 

taloustutkimuksissa. On huomattu, että pakkoyrittäjyys poistaa työttömyyttä, mutta ei juuri-

kaan nosta taloudellista kasvua (YVI 2012b.) 

 

Itsensä työllistäjän määrä on noussut 26 700 hengellä vuodesta 2002 vuoteen 2010. It-

sensä työllistäjien kasvua voidaan selvittää pakkoyrittäjyydellä, kun yrittäjyys on ainoa 
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keino saada työtä. Pakkoyrittäjyyttä tukee yritysten ulkoistamiset ja alihankkijoiden hankki-

minen sekä projektimaisiksi muuttuneet työt. Tämä tekee sen, että yrittäjänä työn mahdol-

lisuuksia on enemmän palkkatyöhön verrattuna (Pärnänen & Sutela 2014, 12-13.) Itse-

änsä työllistäjäksi päädytään monin eri tavoin, useammin syinä ovat sattumalta yrittäjyy-

teen mahdollistanut tilanne tai ala, jolla työllistymistä palkkatyöhön ei ole mahdollista. Täl-

laisia aloja ovat esimerkiksi taide- ja kulttuurialat, joilla ei ole muita tapoja työllistää it-

seensä. Itsensä työllistäjät kokivat sekä pakkoa että halua työllistyä yrittäjyyden kautta 

(Pärnänen & Sutela 2014, 31.) Itsensä työllistäjistä 17 prosenttia kokivat itsensä pakkoyrit-

täjäksi, joista 10 prosenttia täysin ja loput seitsemän prosenttia osittain (Pärnänen & Su-

tela 2014, 37). 

 

Näennäisyrittäjyydessä työskennellään sekä palkansaajana että yrittäjän roolissa, ja 

vuonna 2014 heitä oli arviolta 160 000 henkilöä Suomessa. Eniten näennäisyrittäjiä on 

palvelualojen ammattiryhmissä, esimerkiksi parturikampaajat, perhepäivähoitajat ja tarjoili-

jat. Vaikka henkilö olisikin palkkatyössä, mutta hän on itsensä työllistäjä, hän saattaa jou-

tua maksamaan eläke- ja vakuutusmaksut. Näennäisyrittäjä voi siis joutua ottamaan sel-

laista riskiä itselleen, johon hänellä ei välttämättä ole edes taloudellisesti varaa. Tämän 

vuoksi näennäisyrittäjät voivat olla huomattavasti palkansaajaa heikommassa asemassa 

Työn teettäjä ja työn suorittaja eivät voi keskenään päättää, että heidän välinen työsuh-

teensa ei olisi työnantajan ja työntekijän välinen työsuhde. Tämän vuoksi osapuolet eivät 

voi sopia keskenään työnkorvauksesta, koska työehtosopimukset ja pakottava lainsää-

däntö turvaavat työntekijän asemaa. Tämän vuoksi näennäisyrittäjyyden ongelmana on, 

että se pakottaa valitsemaan yrittäjyyden ja sen riskit, mutta se estää saavuttamasta vas-

tapainona yrittäjän voittoja (Kärnä 2014.) 
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4. Tutkimuksen toteutus ja tulokset 

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyöhön valitut tutkimusmenetelmät, laadullinen tutki-

mus ja teemahaastattelu, ja näiden erityispiirteitä tutkimuksessa. Luvussa myös käsitel-

lään haastattelun toteutusta ja esitellään valittu harkinnanvarainen näyte. Haastattelusta 

saadut vastaukset on esitetty haastattelupohjan ja teemojen mukaisessa järjestyksessä. 

Lopuksi haastattelun tulokset ja viitekehyksen tulokset yhdistetään luvussa tulosten yh-

teenveto. Luvun tarkoituksena on esittää näiden tulosten yhtäläisyydet ja erot. 

  
Kvalitatiivinen eli laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia kohteen ominaisuuksien, 

laadun ja merkitystä. Kvalitatiivisen tutkimuksen vastaparina pidetään kvantitatiivista tutki-

musta, jonka menetelmäsuuntaus perustuu laadun sijasta määriin ja tilastoihin. Näitä tutki-

mussuuntauksia voidaan käyttää yhdessä samassa tutkimuksessa kuvaamaan samaa 

kohdetta eri näkökulmista (Koppa 2015a.) Laadullisessa tutkimuksessa kysely, havaitse-

minen, havainnointi ja haastattelu ovat yleisimmät tavat kerätä tietoa. Haastattelun perus-

ideana on hankkia tietoa suoraan haastateltavalta ihmiseltä. Näin saadaan vastaus kysy-

myksiin heti ja tiedon saannin kannalta riittävän hyvin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71-72.) 

 

Kvalitatiivinen tutkimus eroaa määrällisestä tutkimuksesta siten, että tutkimuksen kohde-

ryhmä on jo ennalta sovittu. Laadullisessa tutkimuksessa haastattelussa käytettävät kysy-

mykset ovat rakenteeltaan joko avoimia tai teemojen mukaisia. Määrällisessä tutkimuk-

sessa tärkeintä on aineiston totuudenmukaisuus. Laadullisessa sillä ei ole niinkään merki-

tystä, koska sen tutkimus tulokset perustuvat vain sillä hetkellä olevaan valittuun aineis-

toon. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole niin sanottuja kriittisiä pisteitä, joiden jälkeen tut-

kimuksen edellisiin vaiheisiin ei voida enää vaikuttaa. Laadullisessa tutkimuksessa voi-

daan siis tehdä tulkintoja riippumatta työn vaiheista. Laadullisessa tutkimuksessa on tär-

keää, ettei tutkija sekoita omia tulkintojaan tai ajatuksiaan tutkittavan ajatuksiksi. Tutkijan 

tehtäväksi onkin muodostaa hyvä vuorovaikutussuhde haastateltavaan ja osattava tulkita 

hänen tarkoituksiaan oikein (Tilastokeskus 2017e.)  Haastattelun etuna on joustavuus, 

sillä haastateltava voi tarvittaessa päättää kysymysten järjestyksen. Suositeltavaa on 

myös esimerkiksi esittää jo ennakkoon haastateltavalle kysymykset, jotta haastateltava 

voi tutustua tuleviin kysymyksiin jo ennakkoon sekä hänellä on mahdollisuus miettiä tule-

via vastauksia ennakkoon. Tällä tavalla voidaan varmistaa mahdollisimman onnistunut ja 

sujuva haastattelu (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 

 

Tietoa hankkiessa ja sen julkistamiseen liittyy monta periaatetta, joiden on oltava tutki-

museettisesti hyväksyttyjä. Esimerkiksi opetusministeriön neuvottelukunta on tehnyt oh-

jeet oikeaoppisen tieteellisten töiden tekemiseen. Tutkimus on toteutettava, raportoitava ja 
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suunniteltava tieteellisesti ohjeiden asettaman vaatimusten mukaisesti. Tutkimusta teh-

dessä on myös tiedostettava eettiset kysymykset, mitkä ovat oikein ja väärin tutkimuksen 

kannalta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23-24.) Kysymysten tulisi olla huolellisesti 

laadittuja ja niiden tulisi olla eettisesti oikein tehtyjä. Kysymykset on aseteltava siten, että 

niistä saataisiin mahdollisimman luotettavia vastauksia. Kysymysten on oltava yksinkertai-

sia, mutta ei myöskään liian johdateltavia. Johdateltavista kysymyksistä haastateltava tie-

tää jo halutun vastauksen kysymykseen. Haastattelu on hyvä testata ennen varsinaista 

haastattelua tutkimukseen kuulumattomilla kriittisillä vastaajilla, joiden avulla voidaan löy-

tää mahdolliset johdattelevat ja epäselvät kysymykset (Mäkinen 2006, 92-95.) 

 

Teemahaastattelussa on tarkoin valitut ja määritellyt teemat. Teemojen järjestys voi mää-

räytyä sen mukaan, kuinka luontevaa se on keskustelun tai tutkimuksen kannalta. Teema-

haastattelulla on aina oltava jokin päämäärä ja teemojen oltava selkeät haastattelijalle. 

Teemahaastattelun suurimpia haasteita on, että haastatteluista tulee helposti liian erilaisia 

keskustelukokonaisuuksia. Haastattelija voi myös helposti johdatella keskustelua teema-

haastattelun aikana (Tilastokeskus 2017f.) Kysymysten on oltava selkeitä ja helposti ym-

märrettävissä, niin haastattelijan kuin haastateltavan näkökulmasta, jotta vältyttäisiin vää-

rinkäsityksiltä. Looginen ajattelutapa ja hyvä haastattelurunko takaa onnistunee haastatte-

lun. Haastattelijan on ylläpidettävä haastattelua mielenkiintoisena, jotta haastattelusta ei 

tulisi tylsä keskustelu, jolloin se tuottaisi tutkittavaa tulosta (Hirsijärvi & Hurme 2011, 67-

70.) Sekä kvalitatiivisen että teemahaastattelun tulkinnan perusperiaatteina voidaan pitää 

kahta erilaista etenemistapaa: Joko tutkimuksessa pysytään aineiston tutkimisessa ja 

analysoinnissa. Toinen tapa on lähestyä aineistoon teoreettisen pohdiskelun ja tulkintojen 

kautta (Tilastokeskus 2017c.)  

 

Teemahaastattelu on aloitettava riittävän hyvällä kysymysten suunnittelulla, lisäksi on pe-

rehdyttävä hyvin tutkittavaan henkilöön ja sen tuloksia tulisi tulkita oikein. Haastattelijan 

kiinnostus haastateltavaan edesauttaa toimivaa haastattelua. Myös hyvällä esivalmiste-

lulla voidaan välttyä myöhemmiltä virheiltä (Hirsijärvi & Hurme 2011, 65.) Teemahaastat-

telussa tiedetään entuudestaan haastateltavien taustaa, kuten yritys, josta ollaan haastat-

telua tekemässä, ja mahdollisesti haastateltavan ikä, koulutus ja häneen liittyviä taustate-

kijöitä. Haastattelussa ei ole yhtä ainoaa tarkasti määriteltyä sääntöä, mutta sen täytyy 

noudattaa haastatteluun kuuluvia normeja ja tapoja siirtyä aiheissa (Hirsjärvi & Hurme 

2011, 19-20.) Teemahaastattelussa on tehtävä esihaastattelu ennen varsinaista haastat-

telua. Esihaastattelussa käydään läpi haastattelurunko ja siihen liittyvät teemat. Ennen 

haastattelua on mietittävä haastattelun ajankohta, paikka sekä haastattelun mahdollinen 

kesto. Jos haastattelu päätetään tehtäväksi laitteistoa käyttäen, esimerkiksi puhelimen vä-

lityksellä, tulisi tämä laitteisto testata ennen varsinaista haastattelua, jotta varmasti kaikki 
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toimisi ennen varsinaista haastattelua. Jos haastattelu tehdään kasvotusten, tulisi varmis-

taa, että haastateltavaan saataisiin mahdollisimman hyvä kontakti, joten paikka on syytä 

valita huolellisesti (Hirsijärvi & Hurme 2011, 74-75.) 

 

Teemahaastattelua etuna on, että sitä varten haastattelija voi itse päättää haastateltavat, 

joka on myös motivaatiota lisäävä tekijä haastattelua tehdessä. Teemahaastattelun toi-

sena etuna on, esimerkiksi kyselyyn verraten, että haastattelun aikana voidaan vielä 

muuttaa kysymyksiä haastatteluun sopivaksi sekä siinä on mahdollisuus tarkentaville lisä-

kysymyksille. Kyselyissä voidaan jättää kokonaan vastaamatta kysymyksiin, tai se antaa 

mahdollisuuden valheellisiin vastauksiin eikä se anna mahdollisuutta selittää annettuja 

vastauksia. Teemahaastattelu antaa kyselyä paljon henkilökohtaisemman ja laajemman 

vastauksen kysymyksiin (Hirsijärvi & Hurme 2011, 34-36.) Myös suostuttelu on teema-

haastattelua varten sallittua. Se korostaa haastateltavan tärkeyttä ja ainutlaatuisuutta. 

Haastattelija on jostain syystä valinnut juuri kyseisen henkilön, koska juuri hänet tutkija ko-

kee tutkimuksessaan tärkeäksi. Tämä onkin hyvä mainita haastateltavalle suostutelles-

saan häntä haastatteluun. Kieltäytyminen on usein aika yleistä, sillä ihmisillä on tapana 

vältellä uusia tilanteita. Kertomalla haastattelun syyt riittävän selkeästi ja ilmaisemalla ai-

toa mielenkiintoa haastateltavaa kohtaan, voidaan saada haastateltava jopa innostumaan 

haastattelusta. Kuitenkin haastattelupyyntöä esitettäessä on kunnioitettava haastateltavan 

kieltäytymistä, ottamatta sitä kuitenkaan henkilökohtaisesti (Hirsijärvi & Hurme 2011, 85-

87.) 

 

Tämä opinnäytetyö on tutkimustyyppisesti tehty ja työssä käytetään kvalitatiivisia tutki-

musmenetelmiä. Tutkimustyyppisen opinnäytetyön tulee sisältää tutkimukselle tyypillisiä 

piirteitä ja sen aineistoa voidaan kerätä muun muassa haastatteluilla (Virtuaali ammatti-

korkeakoulu 2006). Laadulliset tutkimusmenetelmät sopivat tähän opinnäytetyöhön, koska 

tutkimusaiheemme on ilmiömäinen ja enemmänkin ominaisuuksien ja kokemuksien ku-

vaamista. Näitä on vaikeaa mitata määrällisesti, ja henkilöiden ajatukset omista taustateki-

jöistä lähteä yrittäjäksi ovat sen mukaisia, miten ihminen näkee ja kokee ne itse. Haastat-

telujen avulla pyritään selvittämään yhteisiä ominaisuuksia ja tekijöitä yrittäjäksi lähtemi-

selle.   
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4.1 Haastattelun toteutus 

Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on pyrkiä selvittämään teemahaastattelun avulla, 

mitkä ovat syyt Haaga-Heliasta valmistuneiden hotelli-, ravintola- ja matkailualan liikkeen-

johdon ja ruokatuotannon johtamisen opiskelijoiden ryhtyä yrittäjäksi. Tätä varten opinnäy-

tetyössä valitaan harkinnanvaraisen näytteen mukaisesti kuusi erilaista yrittäjää, jotka 

ovat valmistuneet Haaga-Heliasta restonomeiksi. Haastateltavat valikoituivat omien ja oh-

jaajan kontaktien kautta. Tutkimuksen perusjoukkoa voidaan pitää niin suurena sekä 

haasteellisena löytää, minkä vuoksi tässä opinnäytetyössä on päätetty rajaa tutkittava 

joukko valittuun näytteeseen (Koppa 2015b.) Näytteeseen on yritetty löytää mahdollisem-

man erilaisia yrittäjiä erilaisilla taustoilla. Näyte rajautui haastattelujen myötä kuuteen, sillä 

heistä löytyi tarvittava määrä yhtäläisyyksiä johtopäätöksiä varten. Haastattelun tuloksia 

voidaan pitää luotettavana, sillä kysymyksissä pyrittiin johdottelemattomuuteen ja ne olivat 

helposti ymmärrettävissä ja loogisia.  

 

Haastattelun tarkoitus on selvittää, mitkä ovat olleet haastateltavien yrittäjien henkilökoh-

taisesti merkittävämmät taustatekijät yrittäjäksi lähtemiselle. Haastattelussa on 16 kysy-

mystä ja niissä käytetään samaa jaottelua tekijöistä ryhtyä yrittäjäksi kuin kuviossa 4. 

Haastattelun teemat esitetään vielä tarkemmin kuviossa 6. Nämä taustatekijät jaotellaan 

teemahaastattelun mukaisesti eri teemoihin. Teemat ovat yrittäjän yleiset taustatekijät, 

persoonallisuus ja elämäntilanne. Teemoilla erotetaan taustatekijät paremmin toisistaan ja 

näkemään siten niiden vaikutukset yrittäjäintentiolle. Haastattelulla myös pyritään varmis-

tamaan henkilökohtaiset ja riittävän kattavat vastaukset kysyttyihin kysymyksiin. Haastat-

telun taustatiedoiksi kerättiin henkilön ikä, tutkinto, valmistumisvuosi ja yrittäjätyyppi, esi-

merkiksi yksinyrittäjä, työnantajayrittäjä, osakasyrittäjä ja niin edelleen. 

 

Kuvio 6. Haastattelussa käytetyt teemat. 

 
Haastattelut toteutettiin vierailemalla yritysten tiloissa tai muussa heidän ehdottamassaan 

paikassa. Yksi haastatteluista tehtiin Skypen välityksellä pitkän välimatkan vuoksi, sillä 

haastateltava asuu tällä hetkellä Yhdysvalloissa. Muut haastattelut tehtiin kasvotusten. 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja sen jälkeen litteroitiin myöhemmin. Haastattelut tehtiin 

syyskuun loppupuolella yhden viikon aikana. Haastateltaville kerrottiin alustavasti pääpiir-
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teittäin tulevasta haastattelusta, mutta kuitenkin niin, etteivät haastateltavat voineet etukä-

teen tietää haastattelun tavoitetta. Kysymykset aseteltiin myös siten, etteivät ne johdatte-

lisi haastateltavaa ja että haastateltava joutuisi vastaamaan niihin riittävän kuvailevasti. 

Teemahaastattelu kuitenkin osoittautui odotettua hankalammaksi vähän haastatteluja teh-

neille. Haastattelukysymyksiä jouduttiin muuttamaan ensimmäisen haastattelun jälkeen, 

koska haastattelun aikana kävi ilmi, että kaksi kysymystä ensimmäisestä teemasta muis-

tuttivat liikaa toisiaan. Seuraavaa haastattelua varten kysymykset yhdistettiin turhan tois-

ton välttämiseksi. Myös englanninkielinen haastattelu toi yhdessä kysymyksessä ongel-

mia, kun lause oli käännetty vahingossa päinvastaiseen tarkoitukseen. Tähän kysymyk-

seen saatiin kuitenkin vastaus haastattelun muiden kysymysten kautta. 

 

4.2 Yrittäjien esittely 

Matti Martikainen on valmistunut Haaga-Heliasta vuonna 2010 matkailun liikkeenjohdon 

koulutuksesta. Hänellä on ollut aikaisempaa yrittäjyyskokemusta ruuan ja viinin yhdistämi-

seen liittyvän yrityksen kanssa. Matti Martikainen on perustanut juureslastuja myyvän yri-

tyksen Spiraaliperunat ja toimii siinä työnantajayrittäjänä. Yritys myy käsintehtyjä peruna-, 

bataatti ja punajuurilastuja erilaisissa tapahtumissa sekä Uudenmaan REKO-lähiruokaryh-

missä. Vuonna 2017 Spiraaliperuna laajensi yritystoimintaansa myös vähittäismyyntiin 

Etelä-Suomessa (Spiraaliperuna 2017.) 

 

Janne Klix on kasvuyritys Lunchie Marketin toimitusjohtaja ja yrittäjäosakas. Lunchie Mar-

ket on mobiilisovellus, jonka kautta ravintolat voivat myydä ja markkinoida ylijäämätuottei-

taan asiakkaille. Yritys on laajentanut Suomen lisäksi toimintaansa Hollantiin (Nisula 

2017.) Klix on valmistunut Haaga-Heliasta restonomiksi vuonna 2011 hotelli- ja ravintola-

alan liikkeenjohdon koulutusohjelmasta.  

 

Malesiasta kotoisin oleva Evon Söderlund on Huone Tapahtumahotellin perustaja ja työn-

antajayrittäjä. Hotelli Huone tarjoaa tiloja kokouksille ja yritystapahtumille. Hotelli huone 

sai vuonna 2014, ja myös toisen kerran vuonna 2016, palkinnon parhaana tapahtuma-

paikkana Evento Awardsissa (Huone 2017.) Hän on valmistunut Haaga-Heliasta Bache-

lor-koulutusohjelmasta matkailualan restonomiksi vuonna 2012. 

 

Fanni Lehto toimii yrittäjäomistajana yhdessä miehensä Simo Lehdon kanssa 20Rooms-

budjettihotellin, joka on eräänlainen hostellin ja hotellin välinen sekoitus. Asiakas saa 

oman hotelli huoneen, jossa on hotellihuoneelle tyypilliset kalusteet. Asiakas jakaa mui-

den asiakkaiden kanssa yhteisen keittiön, wc:n ja kylpytilan (20Rooms 2017.)  Heillä ei ole 
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palkattuna muita työntekijöitä. Fanni Lehto on valmistunut hotelli- ja ravintola-alan liik-

keenjohdon koulutusohjelmasta vuonna 2016. Oman yrityksen hän perusti vuonna 2017. 

 

Laura Cavanaugh valmistunut Haaga-Helian hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulu-

tuksesta vuonna 2015. Vuonna 2016 hän perusti hääsuunnitteluyrityksen Lumme Creati-

ons Denveriin, Coloradoon. Lumme Creations tarjoaa asiakkailleen kukka-asetelmia asi-

akkaiden toiveiden mukaisesti hääjuhliin (Lumme Creations 2017.) Tällä hetkellä hän toi-

mii yksinyrittäjänä. 

 

Miro Kurvinen on KungFu Kitchen ravintolan perustaja omistaja- ja työnantajayrittäjä. Hän 

on valmistunut Haaga-Heliasta vuonna 1999 restonomiksi hotelli- ja ravintola-alan liik-

keenjohdon koulutuksesta. Miro Kurvinen on tunnettu Master Chef 2014-voittajana. Hänen 

ravintolansa on saanut vaikutteita Hong Kongin ja Bangkokin katuruoasta. Ruoka on pe-

rinteisten reseptien, baariruuan ja aasialaisen vaikutteiden yhdistelmää (Kungfu Kitchen 

2017.)  

 

4.3 Yleiset taustatekijät yrittäjyyteen 

Haastateltavilta kysyttiin, millaista kokemusta heillä oli yrittäjyydestä ennen nykyistä yrittä-

jyyttään. Haastateltavista kolmella yrittäjällä on ollut aikaisemmin kokemusta yrittäjyydestä 

ennen nykyistä yritystä. Matti Martikaisella on ollut aikaisemmin viinin ja ruoan maisteluta-

pahtumia järjestävä yritys, mutta sittemmin lopettanut sen ja perustanut sen jälkeen nykyi-

sen yrityksensä. Miro Kurvisella ja Janne Klixillä on ollut taas molemmilla aikaisempaa ko-

kemusta osakasyrittäjänä. Kurvisella on ollut myös omistuksessa aikaisempi yritys. Muilla 

haastateltavilla, Evon Söderlundilla, Fanni Lehdolla ja Laura Cavanaughilla, ei ollut taas 

lainkaan kokemusta yrittäjyydestä, mutta huomioitavaa on, että he kaikki lähtivät yrittäjäksi 

heti valmistumisen jälkeen, joko pitkäaikaisen haaveen takia tai sitten halusivat yrittää sitä 

ihan vain hetken mielijohteesta ja siitä sitten kaikki lähti. 

 

Haastateltavilta kysyttiin myös, millaiseksi he kokivat tukiverkostonsa ennen yrittäjäksi läh-

tiessä ja oman lähipiirin suhtautumista yrittäjyyteen. Kaikki haastateltavat kokivat, että lä-

hipiiri on tukenut heitä hyvin yrittäjäksi lähtiessä. Kenelläkään ei ollut lähimmäisessä per-

heessä muita yrittäjiä. Tosin Söderlund kertoi, että hänen miehensä vanhemmilla oli aika-

naan yritys, joka ei menestynyt hyvin. Tämän vuoksi, he olivat hyvin skeptisiä yrityksen 

perustamisen suhteen. Osa koki, ettei yrittäjyys ollut vaikuttanut kovinkaan paljon lähipii-

riin ja he suhtautuivat melko luontevasti ja positiivisesti yrittäjyyteen. Vastaajista Martikai-

nen, Klix ja Kurvinen kokivat yrittäjyyden aiheuttavan perheen ajankäytön kanssa ongel-
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mia. Kaikki haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että heillä oli yrittäjäksi lähtiessään hy-

vät tukiverkostot, ja Lehto totesi jopa, että "Ilman heitä en olisi edes uskaltanut ryhtyä yrit-

täjäksi". 

 

Suurin osa haastateltavista olivat miettineet melko pitkään yrittäjäksi lähtemistä, jopa 5-10 

vuotta. Sekä Martikaisella että Cavanaughilla on yhteistä, että heillä molemmilla kesti har-

kinta-aika jonkin aikaa, mutta mahdollisuuden kautta yritys perustettiin hyvin nopeastikin, 

Cavanaugh totesi että "sitten kun päätti perustaa yrityksen, niin se tuli aika nopeasti noin 

3:ssa kuukaudessa". Klixillä yrittäjäksi lähteminen oli ollut jo nuoresta pitäen mielessä, 

mutta vasta valmistumisen jälkeen hänelle tuli vahvempi olo yrityksen perustamisesta. 

Kurvisella oli taas aikaisempi yritys ennen takaisin palkkatöihin siirtymistä, minkä jälkeen 

hän oli jälleen perustanut yrityksensä. Hän itse koki, ettei yrityksen perustamisessa ollut 

sinänsä vaikeutta, mutta korosti luottamusta omaan yritysideaan. Tosista erottuen, Söder-

lund aloitti yrityksensä perustamisen jo opiskeluaikana eikä siten epäröinyt kauaa sen pe-

rustamisessa. Hän hyödynsi liiketoimintasuunnittelunsa, harjoittelun ja opinnäytetyön 

kautta. Yritys oli tehtävä nopealla päätöksellä. Sillä Söderlund koki oman työtilanteensa 

heikoksi suomen kielen puutteen takia. 

 

4.4 Persoonallisuus vaikuttajana yrittäjyyteen 

Haastateltavilta kysyttiin, millaiseksi he kuvailisivat persoonallisuuttaan ja sosiaaliset tai-

tonsa yleisesti. Lähes kaikki haastateltavat kuvailevat persoonallisuuttaan ulospäinsuun-

tautuneeksi. Martikainen, Lehto ja Kurvinen kokivat itsensä myös päättäväiseksi ja eteen-

päinpyrkiväksi. Söderlund kertoi vielä suhtautuvan asioihin intohimoisesti ja tunteella. 

Kaikki vastaajat kokivat omat vuorovaikutustaidot hyviksi ja kokivat tulevansa hyvin erilais-

tenkin ihmisten kanssa toimeen. Lehto tosin myös kertoi, että hän on välillä liian kiltti ih-

misten kanssa. Hän näki siinä aihetta kehittyä ja sitä pitäisi vielä treenata. 

 

Yrittäjiltä kysyttiin heidän suhtautumisestaan ongelma- ja ristiriitatilanteisiin. Haastateltavat 

kokivat omaavansa hyvän suhtautumisen ongelmatilanteisiin. Martikainen, Söderlund ja 

Lehto kokivat, että yrittäjyys on kehittänyt tätä suhtautumista. Haastateltavat kertoivat 

myös pystyvänsä olemaan rauhallisia vaikeinakin hetkinä ja keksimään ratkaisuja näissä 

tilanteissa. Kurvinen lisäsi, ettei saa olla liian kiltti. Klix koki myös omaavansa luonnostaan 

positiivisen suhtautumisen ongelmatilanteisiin, mikä on auttanut häntä selviytymään vai-

keistakin asioista elämässä. Klix mainitsi kokeneensa jopa, että "Mitä isompi ongelma, sitä 

luontaisemmin pystyy olemaan positiivinen". 
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Haastateltavilta kysyttiin myös heidän omaa suhtautumistaan ja persoonan avoimuutta it-

sensä kehittämiseen yrittäjinä. Haastateltavat näkivät tarvetta itsensä kehittämiselle ja osa 

myös aktiivisesti tekee töitä sen eteen. Cavanaugh kertoi käyvänsä usein koulutuksissa 

kehittämässään osaamistaan. Klix koki taas oman verkostonsa ja sen luottamuksen kas-

vattamisen tärkeänä kehittämisenaiheena. Myös omien vahvuuksien vahvistamisen, mutta 

myös heikkouksiensa kehittäminen olivat hänelle tärkeitä. Sekä Lehto että Martikainen ko-

kivat, että talouspuolen asiat vaatisivat vielä kehittämistä. Heillä molemmilla on ystäviä, 

jotka osaavat auttaa heitä näissä asioissa, mutta haluaisivat myös oppia itse paremmin 

hoitamaan näitä asioita. Sekä Martikainen ja Kurvinen näkivät myös itsensä kehittämisen 

jatkuvana prosessina. Söderlund koki, että kehittämisen varaa on aina. Hän henkilökohtai-

sesti koki, että hän haluaisi kehittyä vielä henkilöstöjohtamisessa. 

 
4.5 Elämäntilanteen vaikutukset yrittäjäksi lähtemiselle 

Haastateltavilta kysyttiin heidän aikaisempaa työkokemusta ja koulutustausta ennen yrittä-

jäksi lähtemistä. Haastateltavilla on hyvin monipuolinen työkokemus ennen yrittäjäksi läh-

temistä, myös muun alan työpaikoista ja -tehtävistä. Suurimmalla osalla oli yli 10-vuoden 

työkokemus eri aloilta, kuten asiakaspalvelutehtävistä, esimerkiksi myyjänä kaupan-, turis-

min- ja ravintola-alalta. Koulutustaustaltaan kaikilla oli viimeisimpänä Haaga-Helian resto-

nomikoulutus. Söderlundilla ei ollut aikaisempaa työkokemusta asuessaan Malesiassa. 

Ensimmäiset kokemukset tulivat Haaga-Helian aikana. Hän sai silloin työkokemusta sekä 

hotellista että ravintolasta. 

 

Haastattelussa kysyttiin yrittäjien suhtautumista Haaga-Helian antamaan tukeen yrittäjäksi 

lähtemiselle sekä kokemusta yrittäjyyskoulutuksesta eri elämäntilanteiden aikana. Haasta-

teltavat kokivat Haaga-Helian yrityskurssien tukeneen hyvin yrittäjäksi lähtemiselle, mutta 

tärkeämmäksi haastateltavat kokivat koulussa olleen yrittäjyyttä tukeneen ilmapiirin ja sa-

manhenkiset ihmiset. Lehto kertoi kokeneensa, että " Suomessa ei ole ollut kannustavaa 

ilmapiiriä yrittäjyydelle, mutta koulussa oli todella hyvä ilmapiiri yrittäjäksi lähtemiselle". 

Klix koki erityisesti vetoa yrittäjähenkisiin ihmisiin ja yrittäjien menestystarinoihin, joita koh-

tasi koulussa. Söderlund koki saaneensa hyvin paljon tukea ja apua yrityksensä perusta-

miseen opettajilta Haaga-Heliassa. Cavanaugh koki Haaga-Helian tukeneen kyllä, mutta 

ei kovin paljon auttaneen hänen tilanteessaan, sillä Suomessa opetellut asiat eivät päte-

neet enää Yhdysvalloissa. Haaga-Helia on ollut kaikkien yrittäjien ainoa paikka, josta he 

ovat saaneet ainoan varsinaisen yrityskoulutuksensa. 

 

Haastattelussa pyydettiin kuvailemaan, millaiseksi yrittäjät kokivat oman elämäntilan-

teensa valmistumisen jälkeen. Haaga-Heliasta valmistauduttuaan haastateltavat ovat ol-

leet joko palkkatöissä tai suoraan yrittäjänä. Kurvinen koki oman työllistymisen hyvänä ja 
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töitä riitti valmistumisen jälkeen paljon. Klix oli myös valmistauduttuaan palkkatyössä, 

mutta koki työnohella turhautuneisuutta työtään kohtaan ja avoimeen tulevaisuuteen. Sö-

derlundin ja Cavanaugh yrittäjäksi lähtemiselle vaikutti hankala työllistyminen heti valmis-

tumisen jälkeen. Söderlund koki yrittäjäksi lähtemisen helpommaksi, kuin saada työpaikka 

Suomesta heikon kielitaitonsa vuoksi. Cavanaugh taas koki, että olisi saanut kyllä Suo-

mesta heti työpaikan valmistumisen jälkeen. Muutto Yhdysvaltoihin teki työllistymisen vai-

keaksi, sillä Haaga-Heliaa ei tunneta siellä, minkä vuoksi tutkinnollakaan ei ollut sellaista 

merkitystä työtä hakiessa. Myös aikaisemman työkokemuksen puute Yhdysvalloissa han-

kaloitti siellä työpaikan saamista, minkä vuoksi hän perusti pian oman yrityksensä. 

 

Haastattelussa kysyttiin myös yksityiskohtaisemmin, miten yrittäjät itse kokivat olleen syyn 

ryhtyä yrittäjäksi. Martikaisen, Lehdon, Cavanaughin ja Kurvisen tärkein syy yrittäjäksi läh-

temiselle oli se, että palkkatyö ei tuntunut antavat sellaista töitä, jossa olisi viihtynyt ja ha-

lunnut tehdä. Yrittäjyys nähtiin ratkaisuksi tyytymättömyyteen palkkatyössä. Kurvinen ha-

lusi tehdä ravintolasta itsensä näköisen ja tehdä sitä itseään varten muiden sijasta. Cava-

naugh halusi hääbisnekseen mukaan, mutta Yhdysvalloissa oli vaikeaa saada mieleistä 

työpaikkaa. Oma yritys tarjosi työllistymisen tälle alalle. Lehto koki myös yrityksen perus-

tamisessa vetoavan se, että työtehtävät olisivat monipuolisempia kuin palkkatyössä. Leh-

don mukaan nykyisessä työssään hän voi olla sekä asiakaspalvelija, johtaja ja yrittäjä. Kli-

xin syy lähteä yrittäjäksi eroaa sinänsä muista, koska hän koki syyt yrittäjäksi lähtemiselle 

sattuneen tilanteen. Klixiä oli pyydetty osaamisensa johdosta auttamaan kriisivaiheista yri-

tystä vuonna 2016. Tämä tilanne ja auttamisen halu johti siihen, että Klixistä itsestä tuli 

yrittäjä tähän yritykseen. Söderlund ryhtyi yrittäjäksi selviytyäkseen hankalasta työllisyysti-

lanteesta Suomessa. 

 

Kysymyksenä oli selvittää haastateltavien ajatuksia, mitkä olisivat heidän kokemiaan tär-

keimpiä asioita yrittäjyydessä. Yrittäjistä Martikainen, Lehto ja Kurvinen nostivat tärkeäm-

mäksi asiaksi tukiverkoston sosiaalisen tuen. Kurvinen näkee, että on tärkeää osata tulla 

toimeen erilaisten ihmisten kanssa, vaikka joskus se olisikin vaikeaa. Lehto myös korosti 

taloudellisen tuen merkitystä yrittäjäksi lähtemiselle ja kokin saamansa koulutuksen 

Haaga-Heliasta tässä tärkeäksi. Cavanaugh taas näki yrittäjyyden parhaana puolena, että 

työtehtäviä pystyi valita, mikä tietysti lisää yrittäjän vastuuta omasta työstään. Tämä va-

paus myös lisää aikaa perheen kanssa, mitä Cavanaugh piti myös tärkeänä yrittäjyy-

dessä. Myös Klix näki yrittäjyyden parhaat puolet keskittyvän vapauden ja vastuun ympä-

rille. Hän koki nämä vapautena ratkaista ongelmia ja vastuun saamista omista päätöksis-

tään.  Martikainen ja Söderlund korostivat myös suhtautumistaan yrittäjyyteen: tärkeintä 

on yrittää, vaikka epäonnistuisikin. Söderlund koki myös, että yrittämiseen pitää löytyä 

motivaatiota ja syy, miksi sitä tehdään. 
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Yrittäjäksi lähtemisen tunteita haastateltavat kuvailivat jännittäväksi ja stressaavaksi. Huoli 

pärjäämisestä yrittäjänä oli useamman tuntemuksina yritystä perustaessa. Lehto kuvaili 

tuntemuksiaan epäuskoiseksi ja kaikki tuntuivat menevän nopeasti käyntiin, kun yritys sai 

alkunsa. Jännityksestä hän pääsi alkujaan yli, mutta stressaantunut olo jäi. Martikainen 

totesi omasta kokemuksestaan, että "Jälkikäteen olisi enemmän pitänyt keskittyä siihen, 

miten henkisesti pärjää". Martikainen koki, että alkutilanteessa oli vain kannustettava itse-

ään eteenpäin. Ajan kuluessa ja myynnin varmistuessa omasta yrityksestä ja tuotteesta 

tuli enemmän varmuutta. Myös Kurvinen koki henkistä painetta siitä, miten ravintolaidea ja 

tuotteet tulisi menestymään tulevaisuudessa. Välillä hän pääsee siitä tunteesta yli, mutta 

hän myös pohti, tarvitseeko siitä tunteesta päästä yli lainkaan koskaan. Hän koki, että 

tämä epävarmuus ei ollut niinkään taloudellinen, vaan henkinen pelko siitä, että epäonnis-

tuu. Söderlund koki taloudelliset huolet painavimmiksi yrityksen alkuvaiheissa. Klix taas 

koki yrityksensä alkuvaiheessa olleen tietyssä tilassa, jossa tehtiin kovasti työtä vähillä yö-

unilla. Hän koki myös, että tunteet heittelivät aika tavalla sinä aikana. Myös Cavanaugh 

kokee, että erilaisilta tuntemuksilta ei olla vältytty, sillä "Tunteet käyvät vuoristorataa, vä-

lillä itkettää ja välillä naurattaa". Tästä huolimatta hän odottaa innolla tulevaisuutta näin 

yrityksensä alkuvaiheessa. Yhtenäistä kaikkien yrittäjien mielestä oli, että se oli stressaa-

vaa eikä siitä jännityksestä pääse välttämättä koskaan yli, mutta ei välttämättä tarvitse-

kaan. 

 

4.6 Yhteenveto tuloksista 

Haastattelun tulokset yhtenevät aikaisempien tulosten kanssa. Haastattelun yrittäjät ovat 

hyvin erilaisia yrittäjinä, mutta heissä voidaan nähdä paljon yhtenäisiä yrittäjyyttä tukevia 

piirteitä. Kuten haastattelussa, myös aiemmassa tutkimuksessa ilmeni, että näitä piirteitä 

ovat rohkeus, itsenäinen käyttäytyminen, riskinhakuisuus ja halu luoda uutta (Heikkinen 

2007, 39.) Yrittäjällä on myös toiminnallista asennetta, joka antaa rohkeutta ja positiivista 

suhtautumista ongelmatilanteissa (Heikkinen 2007, 38-39). Yrittäjyys vaatii myös eteen-

päin pyrkivää asennoitumista ja kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa (Kainlauri 

2007, 28). Yrittäjä on myös valmis oppimaan uutta vastoinkäymistenkin kautta, mikä itses-

sään lisää rohkeutta ja kasvattaa epävarmuuden sietämistä (Laukkanen 2007, 121). Myös 

haastattelut tukivat näitä viitekehyksessä ilmenneitä tietoja yrittäjän persoonallisuudesta. 

Haastattelussa nämä piirteet tulivat esiin haastateltavien vastauksissa, kun kysyimme hei-

dän persoonallisuuttaan, oppimishalustaan, vuorovaikutustaidoistaan ja käytöstään ristirii-

tatilanteissa. Useimmat kuvailivat itseään päättäväiseksi ja heillä on useita asioita yrittä-

jyydessä, jossa he kokevat haluavansa kehittyä. Tämän lisäksi he kokevat itsensä ulos-

päinsuuntautuneiksi ja omaavansa hyvät vuorovaikutustaidot erilaisten ihmisten kanssa. 
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Yrittäjyys vaatii uskoa omaan yrittäjyyteen ja vaatii myös yrittäjältä sitkeyttä (Yrittäjät 

2016). Myös haastatteluissa ilmeni, että yrittäjän tulee olla varma omasta liikeideastaan ja 

luottaa itseensä, vaikka epäonnistuisikin. Haastateltavat kuvailivat omaa käytöstään rau-

halliseksi vaikeinakin hetkinä ja keksivänsä nopeastikin ratkaisuja tarpeen vaatiessa. 

Haastateltavilla on omaehtoista yrittäjyyttä, joka näkyy henkilön ymmärryksenä vaikuttaa 

ulkopuoliseen maailmaan ja itseensä yrittäjänä (Lahti 2010, 8). 

 

Haastattelijat kokivat saaneensa paljon tukea Haaga-Heliasta omaan yrittäjyyteen yritys-

kurssien kautta. Kuitenkin tärkeämmäksi haastateltavat kuvailivat Haaga-Heliassa olleiden 

ihmisten tuen ja yleisen yrittäjyyttä kannustavan ilmapiirin, kuten toisten yrittäjien innostus 

ja heidän menestystarinat. Roolimallit ovat tärkeä osa yrittäjäksi ryhtyessä. Haastattelijat 

kertoivat myös, että Haaga-Helia on ainoa paikka, joista he ovat saaneet yrittäjäkoulu-

tusta. Voidaankin ajatella, että Haaga-Helian on ollut merkittävä vastuu henkilöiden yrittä-

jyyskasvatuksen kannalta. Haastattelussa monet kokivat yrittämisen käytännöntoiminnat 

ja talousasiat haastavaksi, josta yrittäjät olivat myös saaneet apua Haaga-Heliasta. 

 

Matkailuala on kasvanut voimakkaasti näinä vuosina (Mara 2017d.) minkä vuoksi sillä 

alalla on erinomaiset edellytykset lähteä yrittäjäksi. Haastateltavilla oli pääpiirteittään ai-

kaisempaa ja monipuolista kokemusta saman alan asiakaspalvelutehtävistä tai muun alan 

töistä ennen Haaga-Heliaa. Osa haastateltavista päätyi valmistumisen jälkeen palkkatöi-

hin. Nämä haastattelijat kokivat oman työtilanteensa erittäin hyväksi. Oltuaan jonkun aikaa 

palkkatyössä, he kuitenkin kokivat, ettei sen hetkiset työt antaneet sitä miellekyyttä, jota 

he olisivat halunneet. Osa haastateltavista perustivat yrityksensä juuri tämän tyytymättö-

myyden vuoksi. Osa haastateltavista taas koki oman työmahdollisuutensa heikoksi val-

mistumisen jälkeen, minkä vuoksi he perustivat yrityksensä heti koulun päätyttyä. Tämä 

tulos tuki myös aikaisempaa tutkimusta, jossa ilmenee, että hyvä aikaisempi työkokemus 

ja koulutus, ja niistä tuleva ammattiosaaminen, auttavat yrityksen perustamisessa (Raati-

kainen 2011, 23-26). Tämä on ollut myös varmasti yksi tekijä, mikä on tukenut haastatel-

tavia yrityksen perustamiseen. 

 

Haastattelussa käy ilmi, että yrittäjien tukiverkosto ja perheen tuki on ollut tärkeää yritystä 

perustaessa. Tämä osoittaa sen, että yrittäjyydestä ei niinkään tarvita aikaisempaa konk-

reettista kokemusta, vaan enemmänkin tukevalla lähipiirillä ja roolimalleilla on merkitystä 

yrittäjäksi lähtiessä. Kuitenkaan perheen negatiivinenkaan suhtautuminen ei ole este yrit-

täjäksi lähtemiselle. Tähän vaikuttaa enemmänkin, miten henkilö pystyy käsittelemään ne-

gatiiviset tekijät ja pitämään yllä yrittämisen motivaatiota epäonnistumisen jälkeenkin.  

Haastattelussa yrittäjät kuvailivat elämäntilannettaan sellaiseksi, joka tuki yrittäjäksi tuke-
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vaksi kuin siihen pakottavaksi. Yrittäjyys on ollut pitkäaikainen haave, joka on tullut mah-

dolliseksi oman elämäntilanteen myötä. Heti kun mahdollisuus yrittäjäksi lähtemiselle tuli, 

yritys oli hyvin nopeasti perustettuna. Kuten myös haastattelusta ilmeni, osaa ihmisiä ve-

toaa se, että yrittäjänä saa toimia vapaasti, mutta siitä saa myös vastuuta, jota palkka-

työssä ei välttämättä voi saada. 

 

Yrittämiseen liittyy tietynlaista elämäntapaa, johon kuuluu mahdollisuus itsenäiseen pää-

töksentekoon, vastuuseen ja itsensä toteuttamiseen (Kallio, Ripatti & Tanni 2008,9.) Tämä 

elämäntapa ja asenne tulee esille myös haastattelun vastauksista, kun kysyimme heille 

tärkeimpiä asioita, jotka olivat vaikuttaneet heidän yrittäjyysintentioon. Haastattelujen pe-

rusteella, vastanneiden tärkein syy ryhtyä yrittäjäksi on se, että he voivat toteuttaa itse-

ään, ja se että saa tehdä työtä josta he pitävät ja jota palkkatyö ei ole voinut tarjota heille. 

Tämän lisäksi yrittäjyyden antamat monipuoliset työtehtävät olivat yhtenä motivaationa 

ryhtyä yrittäjäksi. He eivät ole siis ryhtyneet pakosta yrittäjäksi, vaan enemmänkin mah-

dollisuudesta perustaa omannäköisensä yrityksen, joka voidaan nähdä yhtenä positiivi-

sena vetävänä taustatekijänä heidän yrittäjyyteen (Yritystoiminta 2017). Haastattelussa 

myös selviää, että henkilöiden muut positiiviset vetävät taustatekijät ryhtyä yrittäjäksi olivat 

yrittäjyyttä tukeneet lähipiiri ja muiden asennoituminen. 

 
Aiemmasta tutkimuksesta poiketen, haastateltavat olivat kaikki aloittaneet keskimääräistä 

yrittäjää nuorempana oman yrityksensä, sillä suurin osa ryhtyy yrittäjäksi 40-60 vuoden 

iässä (Katainen 2016). Haastatteluun valittiin kolme miestä ja kolme naista, joka myös 

eroaa viitekehyksestä olevasta sukupuolijakaumasta yrittäjissä. Yrittäjistä 66,5 prosenttia 

ovat miehiä ja 33,5 prosenttia ovat naisia. Vaikka suhteet eivät haastattelussa vastaakaan 

todellisuuden suhteita, mutta ne antavat hyvän mahdollisuuden vertailla sukupuolellisia 

eroja. Haastattelusta voidaan huomata yhtäläisyyksiä haastateltavien persoonallisuu-

dessa, eikä heidän yrittäjyysintentionsa juurikaan poikenneet toisistaan. Haastateltavissa 

sekä naisiin että miehiin vaikuttivat yritystä perustaessa lähipiirin tuki, mutta viitekehyk-

sestä poiketen, perhe ei ollut myöskään este haastateltaville naisille perustaa yritystä 

(Tervo & Haapanen, 38-39). Molemmissa sukupuolissa oli myös huolta talouden hoidosta, 

vaikka naiset hoitavat varovaisuuden vuoksi yrityksen taloutta miehiä paremmin. Viiteke-

hyksen mukaan naisten varovaisuus näkyy myös siinä, etteivät naiset palkkaa miehiin ver-

rattuna niin helposti työntekijöitä (Yle 2012.) Kuitenkaan haastattelun tulokset eivät si-

nänsä tukeneet tätä aiempaa tutkimusta, sillä haastateltavista sekä naisista että miehistä 

olivat osa myös palkanneet ulkopuolisia työntekijöitä. Roolimallien vaikutus tuli vastauk-

sena yhdeltä mieheltä, mutta toisaalta toisten vastauksissa toisten ihmisten tukea koros-

tettiin eritavoin. Viitekehyksessä todetaan, että molemmissa sukupuolissa motivaatio yrit-
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täjyyteen on muussa kuin taloudellisissa tekijöissä ja suurimmat vaikutukset lähteä yrittä-

jäksi löytyvät yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista (Tervo & Haapanen, 38-39). 

Haastattelun tulokset tukivat myös tätä, sillä kukaan haastateltava ei kertonut taloudellis-

ten tekijöiden vaikuttaneen päätökseen ryhtyä yrittäjäksi.  
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5. Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä luvussa käsitellään työn tavoitteita ja niihin peilaten saatuja tuloksia. Luvussa esite-

tään myös kehittämisideat ja pohditaan työn uskottavuutta ja yleistettävyyttä. Tämän jäl-

keen luvussa kerrotaan tarkemmin tutkimuksen edetessä tulleista ongelmista ja pohditaan 

omaa oppimista ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 
Tavoitteena oli löytää syy, miksi Haaga-Heliasta valmistuneet restonomit ryhtyvät yrittä-

jiksi. Tuloksena on, että yrittäjäksi lähdetään sen vuoksi, että yrittäjänä on mahdollista to-

teuttaa itseään ja tehdä sellaista työtä, josta pitää. Yrittäjyydessä onkin kyse enemmän 

kuin vain työnteosta, kyse onkin yrittäjän valitsemasta elämäntavasta (Kallio, Ripatti & 

Tanni 2008, 9). Vapaus, monipuoliset tehtävät ja vastuun saaminen olivat tärkeimmät syyt 

yrittäjyysintentioon. Laadullisen tutkimuksen tuloksissa ei kuitenkaan voida ajatella niin to-

tuudenmukaisina, kuin määrällisen tutkimuksen tulokset. Laadullisen tutkimuksen tulokset 

pohjautuvatkin lähinnä vain valitun aineiston tarkkailuun (Tilastokeskus 2017e.) Tämän 

opinnäytetyön tulokset ovat kuitenkin mahdollista yleistää, sillä sen tulokset yhtenevät 

aiempien tutkimusten tuloksia.  Aiemmissa tutkimuksissa on myös todettu, että yritysinten-

tioon vaikuttaa eniten yrittäjän halu kokea työssään vapautta ja itsenäisyyttä (Laurila 

2014, 59).  

 

Opinnäytetyön tutkimusta eri taustatekijöistä voitaisiin vielä kehittää. Tässä opinnäyte-

työssä taustatekijät tulivat ilmi yleisellä tasolla, mutta niiden välistä vertailua ei ole voinut 

tehdä. On siis vaikea sanoa, mikä olisi ollut se kaikista tärkein taustatekijä yrittäjäksi lähte-

miseksi. Taustatekijät rajattiin myös viitekehyksen teorian mukaisesti, jotka olivat rajauksil-

taan hyvin yleisiä, minkä vuoksi ne eivät eritelleet kovinkaan tarkasti niiden sisällä olleita 

yksityiskohtaisempia taustatekijöitä. Esimerkiksi elämäntilanteesta olisi voinut vielä tarken-

taa paremmin eri aihealueita. 

 

Opinnäytetyössä oli alkujaan hyvin selkeät tutkimusongelmat, jotka antoivat selkeän run-

gon työlle. Työn rajaamisessa oli kuitenkin ongelmia. Taustatekijät ovat hyvin laaja-käsite 

ja niidenkin luokittelemisessa on eroja. Nämä luokittelut olivat tässä opinnäytetyössä toi-

mivia, mutta myös rajaavia. Taustatekijöistä persoonallisuus nousi yhdeksi isoksi kokonai-

suudeksi, kun taas yleiset taustatekijät ja elämäntilanne nivoutuivat lähes yhdeksi toiseksi 

tukevaksi tekijäksi. Parannusehdotuksena on, että näitä taustatekijöitä jaoteltaisiin vielä 

tarkemmin, jotta niiden välistä vertailua pystyttäisiin tekemään vielä paremmin. 

 

Teemahaastattelun rungon muodostaminen oli haastavaa näin vielä suhteellisen vähän 

haastatteluja tehneille. Alkuun teemahaastattelun kysymyksiä miettiessä huomatiin hyvin 
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nopeasti, että kysymykset ovat liian johdattelevia, jonka vuoksi kysymykset jouduttiin miet-

timään uudestaan eri muotoon. Myös kysymysten asettelussa oli ongelmia, sillä alkuun 

päätettyyn kysymyksiin tuli helposti vastaukseksi kyllä tai ei-vastauksia. Haasteena oli siis 

löytää kysymysmuodot, johon haastateltavien olisi luontevaa vastata perustellummin ja pi-

demmin vastauksensa. Tällä tavoin haastattelusta saisi yksiselitteisen ja riittävän kattavan 

vastauksen haastateltavilta. Kysymykset myös testattiin ensin varsinaisia haastatteluja ul-

kopuolisilla henkilöillä. Yksi haastattelu oli tehtävä englanniksi, jossa oli myös oma haas-

teensa. Ensin oli käännettävä suomenkieliset hyväksi todetut kysymykset englanniksi ja 

muistaa, että kysymysten rakenne on muodostettava samalla asettelulla kuin suomenkie-

lessäkin. Kysymykset tarkistettiin myös ulkopuolisilla, kuten englanninkielen opettajalta, 

jotta kysymyksen rakenne olisi varmasti oikein. Kaikesta huolimatta, vasta haastattelun 

jälkeen, huomasimme että yksi kysymyksistä oli yhden sanavalinnan jälkeen muuttanut 

merkitystään. Onneksi haastattelun muista kysymyksistä ilmeni haluttu vastaus, joka olisi 

kuulunut tähän kyseiseen kysymykseen. Omaa oppimista ajatellen, kehitettävää olisi vielä 

haastattelujen harjoitteleminen.  Haastattelun suunnittelu tulisi tehdä huolellisemmin ja 

sekä testata yhä useammalla ulkopuolisella, ennen varsinaista haastattelua.  

 

Suurin osa yrittäjistä aloittavat yritystoimintansa vasta 40-60 vuoden iässä (Katainen 

2016)., kun taas haastateltavat olivat perustaneet oman yrityksensä suhteellisen nuorina. 

Tämän vuoksi mahdollisena jatkotutkimuksen aiheena voisi olla, millaisia eroja yrittäjään 

vaikuttaneissa taustatekijöissä on eri ikäryhmissä. Eri ikäryhmien taustatekijöiden vertai-

lusta voidaan saada lisää tietoa, miksi juuri nämä taustatekijät vaikuttavat tutkitun elämän-

tilanteessa olleisiin uusiin yrittäjiin. Toisena jatkotutkimuksen aiheena voisi olla tutkimus, 

mitkä taustatekijät vaikuttavat yrityksen perustamisesta menestyvän yrityksen kasvami-

seen. Tutkimusta voidaan myös hyvin jatkokehittää ja hyödyntää yhdessä Haaga-Helian 

yrittäjyyskoulutuksessa ja kasvatuksessa. Tutkimus kertoo juuri Haaga-Heliasta valmistu-

neiden yrittäjien taustatekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet heihin. Tämä auttaa myös ymmär-

tämään paremmin muita yrittäjäksi lähteviä Haaga-Helian opiskelijoita. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelupohjat 

Haaga-Heliasta valmistuneet yrittäjät 
 

• Nimi 

• Ikä  

• Koulutustausta, mikä koulutusohjelma ja valmistumisvuosi 

• Yritys, työtehtävä yrityksessä, yksin yrittäjä/osakas/työnantaja yrittäjä 

• Milloin ja missä haastattelu on tehty 

• Haluaako nimen näkyviin haastatteluun. 
 

Teema 1: yleiset taustatekijät (aikaisempi kokemus yrittäjyydestä) 
 

1. Millaista aikaisempaa kokemusta yrittäjyydestä sinulla oli ennen kuin ryhdyit yrittä-
jäksi? 

2. Miten sinun lähipiirisi suhtautuu yrittäjyyteen ja miten se on vaikuttanut sinuun? 
3. Millaiseksi koit oman tukiverkostosi lähtiessäsi yrittäjäksi? 
4. Miten pitkään harkitsit yrittäjäksi lähtemistä? 

 
Teema 2: Persoonallisuus (yrittäjämäinen asenne) 
 

5. Miten kuvailisit persoonallisuuttasi? 
6. Millaiseksi koet omat sosiaaliset taitosi? 
7. Miten kuvailisit käytöstäsi ongelma ja ristiriitatilanteissa? 
8. Millainen tarve sinulla on kehittää itseäsi yrittäjänä? 

 
Teema 3: Elämäntilanne (yrittäjyyteen työntävät ja vetävät tekijät) 
 

9. Minkälainen työkokemus sinulla oli ennen yrittäjäksi lähtemistä? 
10. Millainen koulutustausta sinulla oli ennen yrittäjäksi lähtemistä? 
11. Miten koit Haaga-Helian opetuksen tukeneen yrittäjäksi lähtemistä? 
12. Millaista yrittäjyyskoulutusta olet saanut ennen kuin ryhdyit yrittäjäksi? 
13. Millaiseksi kuvailisit elämäntilanteesi valmistumisen jälkeen? 
14. Miksi ryhdyit yrittäjäksi? 
15. Mitkä asiat koit tärkeäksi ryhtyessäsi yrittäjäksi? 
16. Millaista oli ryhtyä yrittäjäksi – kuvaile tuntemuksiasi yrityksen perustamisvai-

heessa. 
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• Name and age  

• Educational background/ degree program and year of graduation  

• A Company, job title /alone or employer entrepreneur/shareholder and so on.  

• Name use – where and when was the interview done.  
 
Theme 1: General background factors  
 

1. What kind of experience did you have about starting your own business be-
fore you started your company? 

2. How did your family and friends feel about entrepreneurship and how has it 
affected you?  

3. What kind of support did you have when you started your own business. 
4. How long did you think about it before starting your own business?    

 

Theme 2. Personality 
 

5. How would you describe your personality?  
6. How would you describe your social skills?  
7. How would you describe your behavior in problem and conflict situations?  
8. What kind of needs do you have to develop yourself as a business owner?  

 

Theme 3. Life situation   
 

9. What kind of work experience did you have before you started your own 
business?  

10. What kind of educational background did you have before you started your 
own business?  

11. How did Haaga-Helia studies support you in starting your own business? 
12. What kind of entrepreneurship training did you have before starting your 

own business? 
13. How would you describe your life situation before entrepreneurship? 
14. Why did you start your own business? 
15. What things are the most important for being an entrepreneur? 
16. What kind of feelings did you have when you became an entrepreneur? 

Please describe your feelings in the beginning of starting your own busi-
ness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


