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Abstract
Currently there is a significant change occurring in the area of Finnish agriculture. The amount of
farms is decreasing while the average farm size is increasing. Farms have sought for additional
income sources outside of agriculture. Already one third of Finnish farms take part in other business
activities in addition to agriculture.
The main objective of this doctoral thesis is to increase the understanding of the activities of farm
related businesses and to find factors by which their development can be promoted.
The subject is analysed from a business management point of view. The thesis covers strategies,
business models, resource based theory, business development, factors affecting development,
problems, and a need for external support.
This study follows the hermeneutic approach. The subject under study is complex and diversified,
thus, it is approached qualitatively. The farm related case firms (18 in all) represent food processing,
tourism, and machine contracting.
Farm related enterprises are a heterogeneous group. Some common features were, however,
identified in the case firms. The research confirms earlier knowledge indicating that farm related
firms have stronger skills in production than in marketing. There are no official strategy processes in
use and the strategic planning and strategy implementation are closer to those of the entrepreneurial
school. The resource analysis shows that the resources giving competitive advantage to firms with
different business ideas vary even within the same business sector. The research confirms the
viewpoint that additional business is not simply a transition stage from agriculture to other business
activities, but both of them can be active in parallel. The research shows that there are differences
between additional business sectors relating to how easy it is to run the business. Machine contracting
seems to pose the least problems compared to the other sectors analysed in this study. The research
shows that the entrepreneurs do not recognise the reasons behind the problems. The diversified
business practises result in a feeling of being insufficient, especially when the farm takes a part of the
resources. Farm related businesses should, even to a greater extent than other small firms, focus their
business activities.
This research lays a foundation for understanding the business models, resources, and
development paths of the farm related businesses and gives recommendations for how to promote
additional businesses on farms.

Keywords: entrepreneurship - rural, farms - diversification, rural - business, rural smallscale enterprises
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Tiivistelmä
Suomen maataloudessa on meneillään voimakas rakennemuutos. Maatilojen määrä vähenee ja tilojen
keskikoko kasvaa. Tilat etsivät uusia toimeentulolähteitä maatalouden ulkopuolisista toiminnoista. Jo
kolmannes Suomen maatiloista harjoittaa myös muuta yritystoimintaa maa- ja metsätalouden lisäksi.
Tämän väitöskirjan päätavoitteena on lisätä ymmärrystä maatilakytkentäisten yritysten
toiminnasta ja kehittymisestä sekä löytää tekijöitä, joilla niiden kehittymistä voidaan edistää.
Asiaa lähestytään liikkeenjohdon näkökulmasta, minkä sisällä tarkastellaan strategiaa,
liiketoimintamalleja, resurssiperusteista teoriaa, muun yritystoiminnan kehittymistä, kehittymiseen
vaikuttavia tekijöitä, ongelmia sekä ulkopuolisen avun tarvetta.
Tässä väitöskirjassa esitettävä tutkimus on lähtökohdiltaan hermeneuttista. Tutkittava aihe on
moni-ilmeinen, joten sitä lähestytään kvalitatiivisesti. Tutkimus on pääosin deskriptiivistä, vaikka
lopussa esitetään suosittelevia johtopäätöksiä. Aineistossa mukana olevat maatilakytkentäiset
yritykset (yhteensä 18) edustavat elintarvikkeiden jatkojalostusta, matkailua ja koneurakointia.
Maatilakytkentäisten yritysten joukko on heterogeeninen. Aineiston yrityksistä tunnistettiin
kuitenkin joitain tyypillisiä piirteitä. Asiakaskunta on maantieteellisesti suppealla alueella ja
strategiavalintana on erikoistuminen. Yritysten strategia ja toiminta ovat rönsyileviä. Tutkimus
vahvistaa aikaisempaa tietoa siitä, että maatilakytkentäiset yritykset ovat enemmän tuotanto- kuin
markkinointiosaajia. Yrityksissä ei ole käytössä virallisia strategiaprosesseja, vaan strategian
suunnittelu ja toteutus ovat lähimpänä yrittäjyyskoulukuntaa. Tutkimus vahvistaa aikaisempaa tietoa
siitä, että muun yritystoiminnan pääasiallisena tavoitteena on jatkuva ja vakaa tulovirta
viljelijäperheelle. Resurssien tarkastelu osoittaa, että eri liikeidealla toimivilla yrityksillä kilpailuetua
tuovat resurssit vaihtelevat myös toimialan sisällä. Tutkimus vahvistaa näkökantaa, että muu
yritystoiminta ei ole pelkkä siirtymävaihe maataloudesta yritystoimintaan, vaan niitä voidaan
harjoittaa myös yhdessä. Tutkimus osoittaa muun yritystoiminnan toimialan vaikuttavan toiminnan
ongelmallisuuteen sekä maatilan kehittymiseen. Urakointi vaikuttaa ongelmattomimmalta muihin
aineistossa mukana olleisiin aloihin verrattuna. Yrittäjät kokevat useimmiten ongelmalliseksi
markkinoinnin, pääoman sitoutumisen ja ajan puutteen. Tutkimuksen mukaan yrittäjät eivät tunnista
ongelmiensa syitä. Aineiston perusteella voidaan todeta, että avuntarpeen taustalla on
liikkeenjohdollisten työkalujen käytön puute ja toimintatapa. Toiminnan hajanaisuus johtaa
riittämättömyyden tunteeseen, varsinkin kun maatila vie osan resursseista. Maatilakytkentäisten
yritysten tulisikin jopa normaalia pienyritystä tarkemmin rajata toimintaansa.
Tutkimus luo pohjaa maatilakytkentäisten yritysten toimintatavan, resurssien ja kehityspolkujen
tuntemukselle sekä esittää suosituksia, millä tavoin maatilojen harjoittamaa muuta yritystoimintaa
tulisi edistää.

Asiasanat: maaseudun pienyritykset, maaseutu - yritystoiminta, maatilat - monialaisuus,
yrittäjyys - maaseutu

Alkulause
Kiinnostukseni maaseutuun ja yrittäjyyteen juontaa juurensa lapsuudestani, jolloin seurasin isovanhempieni maatilan toimintoja ja myöhemmin vanhempieni monitoimisen maatilan arkea. Lapsuuteni kotikylä on kokenut saman ilmiön kuin monet muutkin maaseutualueet. Yhä useampi talo on tyhjänä, koska vanhempi ikäpolvi on haudattu tai muuttanut
kirkolle palveluiden äärelle ja nuoremmat ovat lähteneet kukin omille teilleen. Kuitenkin
maat ovat viljeltyjä, joko uusin tai vanhoin kasvein. Niinhän se taitaa olla, kuten Antti
Tuuri (1982) kirjoittaa Pohjanmaa-romaanissa:
”Ihmisiä tulee ja menee, tuttujakin, tuntemattomista puhumattakaan. Lapsia syntyy
ja kuolee ja eläimiä syntyy ja niitä tapetaan syötäväksi, vilja kylvetään ja kun se on
kypsää, se leikataan, niin että loppujen lopuksi koko maailma on yhtä syntymistä ja
kuolemista, ja jos joku rupeaisi laskemaan kaikkia niitä kuolemisia ja syntymisiä
mitä maailmassa yhden päivän aikana tapahtuu, ihmisen ikä ei siihen riittäisi; vain
maa pysyy, muuttuu koko ajan, mutta pysyy.”
Tämä väitöskirja ei ole pitkän harkinnan tulos vaan pikemminkin pitkän harjoittelun tulos. Kun vajaat viisi vuotta sitten tulin Tuotantotalouden osastolle tekemään diplomityötä,
en arvannut että diplomityön lisäksi tulisin tekemään myös lisensiaatintyön ja väitöskirjan. Kiitos siitä, että olen viihtynyt näin kauan Tutalla, kuuluu mukaville työtovereilleni.
Nyt on aika kiittää niitä henkilöitä ja tahoja, jotka ovat eri tavoin tukeneet tämän väitöskirjan syntymistä. Erityiskiitoksen ansaitsee ohjaajani Harri Haapasalo. Häneltä olen
saanut erittäin hyviä ohjeita ja neuvoja väitöskirjani tekemiseen sekä tarvittavan määrän
kiritystä työn eteenpäin viemiseen. Ulla Lehtinen on ollut alusta asti ohjaamassa minua
yliopistomaailmassa. Häneltä olen tarvitessani saanut apua ja tukea. Haluan esittää hänelle sydämelliset kiitokset kuluneista vuosista.
Työni esitarkastajia Matti Koirasta ja Tarja Niemelää haluan kiittää nopeasta ja asiantuntevasta esitarkastuksesta sekä arvokkaista kommenteista, joiden avulla sain parannettua väitöskirjaani.
Haluan kiittää niitä yrittäjiä, jotka osallistuivat tämän väitöskirjan haastatteluihin. Ilman teitä olisi väitöskirjani jäänyt tekemättä.
Tuotantotalouden valtakunnallinen tohtorikoulu ja useat säätiöt ovat mahdollistaneet
väitöskirjani valmistumisen. Säätiöitä, jotka ovat apurahoin kannustaneet työtäni, ovat

Liikesivistysrahasto, Tauno Tönningin säätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, August
Johannes ja Aino Tiuran maatalouden tutkimussäätiö sekä Niemi-säätiö. Uskonne työni
onnistumiseen on ollut tärkeää ja tahdonkin esittää lämpimät kiitokseni.
Haluan kiittää Pekka Beltiä väitöskirjaani kohtaan osoittamasta kiinnostuksesta ja arvokkaista neuvoista. Annina Korpelaa kiitän ripeästä ja asiantuntevasta kielentarkistuksesta.
Haluan kiittää useita ihmisiä akateemisista ruokakeskusteluista, joissa on pohdittu tutkimukseen ja välillä muihinkin asioihin liittyviä ongelmia.
Tämä väitöskirja on kuormittanut myös läheisiäni, kun he ovat saaneet kuunnella lukuisia selityksiäni työni etenemisestä ja välillä myös siihen liittyvistä ongelmista. Tahdon
esittää sydämelliset kiitokset Kaille, vanhemmilleni, sisaruksilleni ja isovanhemmilleni
tuesta ja kiinnostuksesta työtäni kohtaan. Myös useat ystäväni ovat seuranneet työni etenemistä ja kannustaneet sen kirjoittamiseen. Kiitos teille.
Oulussa huhtikuussa 2006

Margit Torkko

Sisällysluettelo
Abstract
Tiivistelmä
Alkulause
Sisällysluettelo
1 Johdanto......................................................................................................................... 11
1.1 Monialaiset tilat ...................................................................................................... 11
1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset..............................................................19
1.3 Rajaukset ja määritelmät ........................................................................................21
1.4 Tutkimuksen lähestymistapa...................................................................................22
2 Teoreettinen perusta....................................................................................................... 25
2.1 Toimintatapa ...........................................................................................................30
2.1.1 Näkökulmia yrityksen strategiaan ...................................................................30
2.1.2 Liiketoimintamalli ...........................................................................................34
2.2 Resurssiperusteinen lähestymistapa........................................................................37
2.2.1 Resurssit, kyvykkyydet, voimavarat, taidot ja ydinosaaminen ........................38
2.2.2 Millaisilla resursseilla voidaan saavuttaa kilpailuetua? ...................................40
2.2.3 Yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen...................................41
2.3 Yrityksen kehittyminen ..........................................................................................43
2.3.1 Elinkaarimalleja...............................................................................................45
2.3.2 Moninkertaiset yrittäjät....................................................................................48
2.4 Pienen maaseutuyrityksen kehittymiseen vaikuttavat tekijät, esteet ja
ongelmat ................................................................................................................52
2.5 Ulkopuolinen kehityksen edistäjänä .......................................................................56
2.5.1 Tarjonta Suomessa ...........................................................................................56
2.5.2 Tuki- ja neuvontapalvelujen käyttö ja arviointi ...............................................59
2.6 Teoriaperustan hyödyntäminen...............................................................................63
3 Tutkimuksen suorittaminen ........................................................................................... 66
4 Tutkimusaineisto, analyysi ja tulokset........................................................................... 70
4.1 Tutkimusympäristö .................................................................................................70
4.1.1 Kohdeyritysten valinta.....................................................................................70
4.1.2 Maatilakytkentäisten yritysten ominaisuuksia.................................................73

4.2 Maatilakytkentäisten yritysten toimintatapa ...........................................................77
4.2.1 Yrityskuvaukset ...............................................................................................77
4.2.2 Liiketoimintamallien kuvaus ...........................................................................83
4.3 Maatilakytkentäisten yritysten resurssit..................................................................92
4.4 Maatilakytkentäisten yritysten kehityspolut ...........................................................96
4.5 Vastaajien mainitsemat kehittymisen esteet maatilakytkentäisissä
yrityksissä............................................................................................................103
4.6 Ulkopuolinen kehittymisen edistäjänä..................................................................106
4.7 Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja niiden vertailu muihin tutkimuksiin............. 110
4.7.1 Toimintatapa .................................................................................................. 111
4.7.2 Resurssit ........................................................................................................ 115
4.7.3 Kehityspolut ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät.......................................... 116
4.7.4 Kehityksen esteet ja ongelmat .......................................................................120
4.7.5 Ulkopuolinen kehityksen edistäjänä ..............................................................121
5 Arviointi ja jatkotutkimuskohteet ................................................................................ 125
5.1 Validiteetti ja reliabiliteetti ...................................................................................125
5.2 Kontribuutio ja hyödynnettävyys .........................................................................128
5.3 Jatkotutkimuskohteet ............................................................................................130
6 Yhteenveto................................................................................................................... 132
Lähteet
Liiteet

1 Johdanto
Alussa olivat suo, kuokka - ja Jussi1…

1.1 Monialaiset tilat
Suomen maatalous on Jussin ajasta muuttunut. Maatalous ja maaseutu ovat Suomen itsenäisyyden aikana puhuttaneet päättäjiä ja kansalaisia moneen otteeseen. Myös viime vuosikymmenen aikana maaseutu on kokenut mullistuksia. Suomen liittyminen EU:hun on
muuttanut maataloutta radikaalisti. Alkutuotannossa työskentelevien määrä on laskenut,
minkä seurauksena maaseudun väestö on vähentynyt. Yhä useampi on muuttanut kasvukeskuksiin paremman toimeentulon perässä. Maatalousvaltaisten alueiden väestön ikäjakauma on vinoutunut, kun nuoret ja koulutetut ovat muuttaneet pois. Kuitenkin noin kolmasosa suomalaisista asuu yhä maaseudulla2, joten maaseutuväestön tuloilla ja maaseutuelinkeinoilla on edelleen merkittävä rooli koko maan taloudessa (Rantamäki-Lahtinen
2005). Maaseutuyrittäjyyttä pyritään edistämään monin tavoin, koska yritystoiminta luo
maaseudulle työpaikkoja ja estää poismuuttoa. Tarkoituksenmukaisen toimintaympäristön
luominen yrityksille on osa julkista politiikkaa, jolla pyritään edistämään yrittäjyyttä Euroopassa (Sheikh ym. 2002). Suomen hallituksen talous- ja elinkeinopolitiikkaan kuuluu
yrittäjyyden politiikkaohjelma, jolla pyritään kohti yritteliästä yhteiskuntaa. Tavoitteena
ohjelmassa on luoda toimintapuitteet, jotka edesauttavat yritysten perustamista, kasvua ja
kansainvälistymistä. Yrityksille pyritään luomaan edellytykset investoida ja työllistää
pitkäjänteisesti. (Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005.)
Yrityksen toimintaympäristö muodostaa yleiset puitteet toiminnan kehittymiselle. Lisäksi se muodostaa kilpailuympäristön, johon yrityksen on sopeutettava toimintansa.
Useille maaseutuyrityksille lähi- ja kilpailuympäristö ovat lähellä toisiaan, koska yritykset ovat suurelta osin lähimarkkinoille suuntautuneita. (Niittykangas 1992.)

1

Näillä sanoilla Väinö Linna aloittaa teoksensa Täällä pohjantähden alla 1.
Tässä maaseudulla tarkoitetaan postinumeroalueittain määriteltyjä alueita, joissa väestöntiheys on alle 50
henkilöä/km2.
2
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Maaseutuyrityksen toimintaympäristö on erilainen kuin taajamayrityksen. Markkinakeskeisesti ajatellen taajamayrityksellä voidaan olettaa olevan paremmat mahdollisuudet
menestyä. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen, sillä tietynlainen yritystoiminta
sopii paremmin maaseudulle kuin taajamiin. (Järvenpää ym. 1995.)
Maaseutuelinkeinoja harjoittavat yritykset voidaan jakaa kolmeen ryhmään (Rantamäki-Lahtinen 2002a, 2002b, 2005):
− perustuotantotilat, joilla harjoitetaan maataloutta, metsätaloutta ja niiden rinnalla mahdollisesti pienimuotoista erikoismaataloutta
− monialaiset maatilat, joilla harjoitetaan maataloutta ja pienyritystoimintaa
− muut maaseutuyritykset, jotka saavat nimityksensä maaseudulla sijaitsemisesta.
Maaseutuelinkeinoja harjoittavien yritysten yhteydessä käytetty termistö on vakiintumatonta. Eri termejä on useita ja niitä on käytetty vaihdannaisesti keskenään. Kappaleessa
1.3 kerrotaan, mitä termejä tässä työssä käytetään ja miten ne on rajattu.
Tärkein maaseutuelinkeino on maatilatalous. Suomessa oli 71 100 maatilaa3 vuonna
2004. EU-jäsenyysaikana (vuosina 1995–2004) maatilojen määrä on vähentynyt 26 %,
mikä on keskimäärin noin 3,2 % vuodessa. Samanaikaisesti tukea saaneiden tilojen keskikoko on kasvanut 38,2 %:lla, 22,8 peltohehtaarista 31,5 hehtaariin. Tilojen keskikoko
kasvaa pienempien tilojen vähentymisen ja suurempien tilojen lisääntymisen seurauksena. Tuotanto on EU-aikana keskittynyt alueellisesti ja tilakohtaisesti. Tuotanto vähenee
erityisesti syrjäisillä alueilla. (Pihamaa 2005.) Suomen EU-jäsenyyden aikana maatilat
ovat jakaantuneet kolmeen ryhmään: EU:n tuomien mahdollisuuksien hyödyntäjiin, tuotannon monipuolistajiin ja tuotannosta luopujiin (Uusitalo ym. 2004 ).
Maataloudelle on ollut tyypillistä työllistämisen ja uusien yritysten perustamisen väheneminen, alalle tulon esteet ja kompleksiset markkinoiden säännöstelymekanismit.
Maatalouden vähentyminen ja lisääntyvä riippuvuus ei-maataloudellisesta työllistävyydestä on ollut huomattavissa sekä maaseutumaisissa pienyritystutkimuksissa että maatalouden taloudellisissa ja maaseudun sosiologisissa tutkimuksissa. Politiikan uudistaminen
on pakottanut osan viljelijöistä etsimään vaihtoehtoisia tulolähteitä, kun taas kysynnän
muutokset ovat vetäneet osaa enemmän yrittäjämäisiin strategioihin. (Carter 1996.) Uusien jäsenmaiden EU:hun liittymisen myötä ja maailmanlaajuisten markkinamuutosten
seurauksena Suomen maatalouden kilpailuasemaa tulee jatkuvasti vahvistaa. Muuttuvaan
tilanteeseen voidaan vastata ainakin yhteistyötä ja monitoimisuutta lisäämällä sekä tilakokoa suurentamalla (Valtioneuvosto 2001.)
Maatilat ovat hankkineet kautta aikojen tulojaan useista eri lähteistä (ks. Peltola 2000).
Vuonna 2003 maatalous muodosti 39,4 % maatilojen toimeentuloista. Palkkatulojen
osuus oli 39,7 %, metsätalouden tulojen 6,8 % ja muiden tulojen 14,1 %. (Tilastokeskus
2005.) Monitoimisuuden lisäksi Suomessa on käytetty myös termiä monialaisuus, jolla
yleensä tarkoitetaan vain maatilan rinnalla harjoitettavaa yritystoimintaa. Monialaisuus ei
myöskään ole uusi ilmiö, mutta sitä on harvoin riittävästi määritelty tai käsitteellistetty,
mikä aiheuttaa ongelmia verrattaessa eri tutkimusten tuloksia ja arvioitaessa monialaistumisen tärkeyttä (Ibery 1991). Seuraavaksi esitetään eri kirjoittajien antamia määritelmiä
termeille monitoimisuus4 ja monialaisuus5.
3
4

Yli yhden peltohehtaarin tila, joka haki tulotukea.
Englanniksi pluriactivity
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Rantalan (1984) mukaan ”Monitoimisuudella tarkoitetaan viljelijäperheen maatilataloudessa tekemän työn ja tilalla tai sen ulkopuolelle suuntautuvan ansiotarkoituksessa
tapahtuvan toiminnan kokonaisuutta.” Maatilayritys voi hankkia tuloja useasta eri lähteestä kuvion 1 mukaisesti.
MAATILAYRITYS
Maatalous

Puutarhatalous

Liitännäiselinkeinot
•
turkistarhaus
•
kalanviljely
•
kalastus
•
poronhoito
•
mehiläisten hoito
•
sieni- ja yrttiviljely
•
luonnontuotteiden keräily ja jalostus
•
maatilamatkailu ja virkistyspalvelut
•
turve-, hake- ym. energian tuotanto

Metsätalous

Sivuansiotalous

Rinnakkaiselinkeinot
•
ammattiyhdistelmät
työ-, kone- ja rakennusurakointi
•
yritysyhdistelmät
koti-, käsi- ja pienteollisuus
konekorjaamot
puusepän- ym. verstaat
muu yritystoiminta omassa tai
osakkuus yhteisessä yrityksessä
•
palkkatyö

Kuvio 1. Maatilayrityksen tulonhankintamuodot (Rantala 1984).

Rantalan (1984) mukaan liitännäiselinkeinot ovat maatilatalouteen biologisin tai teknisin
perustein läheisesti liittyvää alkutuotantoa, tuotteiden jatkojalostusta tai muuta tilalla harjoitettavaa pienimuotoista yritys- ja palvelutoimintaa. Rinnakkaiselinkeinot ovat maatilatalouteen kuulumatonta yritystoimintaa tilalla tai sen ulkopuolella sekä palkkatyötä.
Ibery (1991) rajoittaa tutkimuksessaan monialaistumisen maatilalle keskittyneisiin
toimintoihin ja rajaa pois tulot ja työvoiman, joka ei liity maatilaan (lukuun ottamatta
maatalouteen liittyvää urakointia). Hän jakaa monialaistumisen vaihtoehdot seuraavan
tyypittelyn mukaisesti (taulukko 1).
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Taulukko 1. Maatilan monialaistumisen vaihtoehtojen tyypittely (Ibery 1991).
Rakenteellinen monialaistuminen

Maataloudellinen monialaistuminen

1 Turismi

1 Epätavanomainen maatalous

- majoitus

- viljelykasvit: esim. fenkoli, helokki

- harrastustoiminnot

- eläintuotteet: esim. kala

- majoitus- ja harrastustoiminnot

- luomutuotanto
- suojelukohteena
- puutavarana

2 Lisäarvon tuottaminen maatilayrityksille

2 Maatilan metsien hyödyntäminen

- suoramarkkinoinnilla

- energiana

- jatkojalostamisella

-virkistymiseen

- myymällä nahkoja/taljoja/villaa
3 Passiivinen monialaistuminen

3 Maatalouden urakointi

-maiden ja rakennuksien vuokraaminen

Peltola (2000) käyttää tutkimuksessaan termiä monitoimisuus (pluriactivity) maatilatalouden ulkopuolisten ansioiden hankkimisesta. Hänen mukaansa termillä monialainen
maatila voidaan erottaa alkutuotantoon kytkeytyvää yritystoimintaa harjoittava tila mistä
tahansa lähteestä toimeentuloaan kartuttavasta monitoimisesta maatilataloudesta tai viljelijäperheestä. Vastaavasti Vihtonen ja Haverinen (1995) käyttävät tutkimuksessaan termiä
monialainen maatilayritys yrityksestä, jossa maa- ja metsätalouden lisäksi on muuta yritystoimintaa. Myös Rantamäki-Lahtinen (2002a, 2002b, 2005) käyttää termiä monialainen maatila, tarkoittaen maatilaa, jossa harjoitetaan myös muuta yritystoimintaa.
Maatalouslaskenta 2000:n yhteydessä selvitettiin Suomessa sijaitsevien maatilojen
muuta yritystoimintaa, jolloin saatiin ensimmäisen kerran kokonaiskuva maatilojen muun
yritystoiminnan laajuudesta ja yleisyydestä (TIKE6 2001). Vuonna 2003 toteutettiin Maatalouden rakennetutkimus, jonka seurauksena Suomessa saatiin ensimmäisen kerran aikasarjana tietoa tiloilla harjoitettavasta muusta yritystoiminnasta (TIKE 2004). Näissä
molemmissa (Maatalouslaskenta 2000, Rakennetutkimus 2003) selvityksissä monialainen
maatila on määritelty tilaksi, jossa harjoitetaan maa- ja metsätalouden lisäksi jotain muuta
yritystoimintaa. Vuosien 2000 ja 2003 selvityksissä toimialaluokituksissa on hieman eroja, mikä vaikeuttaa vertailua.
Monialaisia maatiloja oli vuonna 2003 yhteensä 23 551, eli 32 % Suomen maatiloista
harjoitti myös muuta yritystoimintaa. Monialaisten tilojen määrä oli kasvanut hieman
vuodesta 2000 ja samalla muutosta oli tapahtunut tilajoukon sisällä, sillä vuoden 2003
Rakennetutkimuksen otosjoukossa noin 30 % tiloista oli sellaisia, jotka olivat aloittaneet
muun yritystoiminnan vuoden 2000 jälkeen. Vastaavasti noin 27 % muuta yritystoimintaa
vuonna 2000 harjoittaneista tiloista oli lopettanut muun yritystoiminnan. (TIKE 2004.)
Monialaisia tiloja oli lukumääräisesti eniten Varsinais-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla
ja Uudellamaalla, kun taas alueen tilojen lukumäärään suhteutettuna monialaisia tiloja oli
eniten Uudenmaan ja Etelä-Savon työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla. Alueen tilojen lukumäärään suhteutettuna vähiten monialaisia maatiloja oli Pohjois-Pohjanmaan ja
Pohjois-Savon työvoima- ja elinkeinokeskusten alueella (TIKE 2004).
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Monialaisista tiloista 35 % harjoitti muuta yritystoimintaa useammalla kuin yhdellä
toimialalla. Taulukossa 2 on esitetty toimialajakauma tilan tärkeimmän toimialan (suurin
liikevaihto) mukaisesti. Ylivoimaisesti suosituin toimiala oli urakointi, jota harjoitti päätoimialanaan noin 38 % monialaisista maatiloista. Seuraavaksi suosituimpia olivat matkailu-, majoitus- ja virkistyspalvelut, puunjalostus, energiantuotanto ja elintarvikkeiden
jalostus.
Taulukko 2. Muun yritystoiminnan toimialat maatiloilla vuonna 2003 (TIKE 2004).
Toimiala

Tilat, joilla ko.
toimiala tärkein [kpl]

%

Elintarvikkeiden jalostus

846

4,0

Muiden tuotteiden jalostus

78

0,3

Puunjalostus

1132

4,8

Käsityöt

342

1,5

Energiantuotanto

968

4,1

Metallituotteiden valmistus

580

2,5

Muu valmistus

197

0,8

Rakentaminen

697

3,0

375

1,6

vähittäiskauppa

235

1,0

Muu tukku- ja vähittäiskauppa

624

2,7

Teollisuus

Kauppa
Omien tuotteiden suoramyynti
Tilan jatkojalostettujen tuotteiden tukku- ja

Palvelut
Matkailu-, majoitus- ja virkistyspalvelu

2047

8,7

Urakointi

9040

38,4

Hoito- ja hoivapalvelut

249

1,1

Kuljetus

1083

4,6

Liike-elämää palveleva toiminta

736

3,1

Hevostalouden palvelut

717

3,0

Muut palvelut

2278

9,7

Kalojen ja rapujen yms. viljely

102

0,4

Turkistarhaus

647

2,7

Porotalous

423

1,8

Kalastus

156

0,7

Muu alkutuotanto

Vuonna 2003 maatilojen muun yritystoiminnan työllistävyys oli 21 400 henkilötyövuotta,
mikä on keksimäärin 0,95 henkilötyövuotta yhtä monialaista maatilaa kohti (TIKE 2004).
Monialaiset maatilat voidaan jakaa kahteen ryhmään monipuolistamiseen johtaneen
syyn perusteella. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat tilat, joiden motiivina on ollut liiketoiminnan kasvattaminen tiloilla olevia vapaita resursseja hyödyntäen. Muulla yritystoiminnalla on täydennetty maataloutta, jolloin yritys on kokonaisuutena kasvanut. Toiseen
ryhmään kuuluvat viljelijät tai heidän perheenjäsenensä, joilla on maatilan yhteydessä
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jokin muu yritys. Tämä toinen yritys toimii monesti toimialalla, joka ei liity kiinteästi
maatalouteen. (ks. esim. Heikkilä 2001.)
Riepposen (1995) tutkimuksen mukaan maatilan omistajilla ja ilman maatilaa olevilla
oli eroa syissä, miksi he olivat ryhtyneet maaseutuyrittäjiksi. Työttömyyden uhka ja vaikeus palkkatyön saannissa omalla asuinpaikkakunnalla sekä halu asua maaseudulla merkitsivät enemmän maatilattomille. Maatilan omistajilla vaikuttivat pienyrittäjiä enemmän
mm., että yritystoiminta ei entisessä laajuudessaan antanut riittävää toimeentuloa, yrittäminen oli tullut verenperintönä tai yritys oli tullut perintönä. Muita syitä olivat voimakas
kiinnostus yritystoimintaan, tuotteiden ja palvelujen kysyntä, avustuksen saaminen, EUuhka, ystävien ja tuttavien esimerkki ja kannustus, muiden alan yrittäjien esimerkki,
oman kunnan suhtautuminen kannustavasti yrittäjyyteen ja elinkeinoasiamiehen kannustus. Laurilan (1996) tutkimuksen mukaan uusien toimintojen perustamismotiivit maatilayrittäjillä liittyivät useimmiten tilan valmiisiin toimintaedellytyksiin, tuotteiden ja palvelujen kysyntään sekä lisätulojen tarpeeseen. Pienyrittäjien yritystoiminnan perustamismotiiveista tärkeimpiä taas olivat aikaisempi kokemus alalta, valmiit toimintaedellytykset
ja halu asua maaseudulla. Rantamäki-Lahtisen (2004) tutkimuksen mukaan viljelijöillä
lisätulojen tarve, muista tulonlähteistä saatavien tulojen laskeminen sekä tulojen ja työn
kausivaihteluiden tasaaminen olivat tärkeämpiä syitä muun yritystoiminnan aloittamiseen
kuin muille tapayrittäjille. Myös Niemelän ym. (2005) tutkimuksen mukaan tärkeimpiä
syitä muun yritystoiminnan aloittamiseen olivat uusien tulolähteiden hankkiminen ja tilan
resurssien hyödyntäminen.
Akseli (1995) on luonut aikaisempien yrittäjäksi ryhtymistä kuvailevien mallien ja
empirian perusteella mallin maataloustuottajan yrittäjyyspäätöksestä. Hänen mukaansa
maanviljelijän intentio yrittäjäksi ryhtymisestä on tulosta ympäristöön, henkilöstöön ja
liiketoimintaideaan liittyvien tekijöiden yhteisvaikutuksesta. Punnittuaan eri vaihtoehtoja
maanviljelijä hylkää tai lykkää yritystoiminnan aloittamisen tai päätyy kokeilemaan muuta yritystoimintaa maatalouden sivuelinkeinona. Yhteiskokeilun jälkeen jatketaan joko
maataloustuotantoa tai yritystoimintaa.
Carterin (1998) mukaan monialaistumista voidaan tarkastella jatkumona olemassa
olevista monialaistumistoiminnoista riippumattoman yrityksen perustamiseen. Maatilalle
keskittynyt monialaistuminen tarjoaa omistajalle suhteellisen edullisen ja riskittömän
tavan muuttaa olemassa olevat resurssit uudeksi yritykseksi. Maanviljelijät, jotka ovat
kiinnostuneita laajentamaan liiketoimintojaan, voivat aloittaa prosessin hyödyntämällä
omaisuuttaan ja resurssejaan, joko omaan liiketoimintaansa tai vuokraamalla niitä ulkopuoliseen yritystoimintaan. Jatkumon ensimmäisessä vaiheessa maatilan toimintojen monipuolistuminen voidaan nähdä liiketoiminnan laajentamisen ensiaskeleina. Jatkumon
toisessa vaiheessa syntyy uusia liiketoimintoja.
Monitoimisuuden määrään vaikuttavat paikalliset markkinaolosuhteet, etenkin työntekijämarkkinat (palkkatyön kysyntätarve) ja menestyvän asumiskeskuksen läheisyys (liitännäistoiminnan markkinat) (Carter 1996). Ibery (1991) toteaa, että lopulliseen päätökseen vaikuttaa maatilan sijainti, maatilan kiinteistöt ja välineistöt sekä tärkeimpänä
maanviljelijän persoonallisuus ja sitoutuminen sekä vaimo ja lapset. Carter (1998, 1999)
korostaa maatilayrityksessä fyysisten varojen tärkeyttä, kuten maata ja rakennuksia. Hänen mukaansa nämä ovat kriittisen tärkeitä tekijöitä laajentamista mietittäessä. Tiloilla,
joilla kipeimmin tarvittaisiin ei-maataloudesta saatavaa tuloa, se koetaan kaikkein vaikeimpana (McNally 2001).
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Suomessa muu yritystoiminta on tilojen lukumäärään suhteutettuna yleisintä suurilla
tiloilla. Lukumääräisesti eniten muuta yritystoimintaa on viljatiloilla. Suhteutettaessa
monialaisten tilojen määrä tuotantosuunnan tilamäärään, on monialaisia tiloja eniten vuohi- ja hevostiloilla sekä muuta tuotantoa ja erikoiskasvien tuotantoa harjoittavilla tiloilla
ja vähiten maito- ja sikatiloilla. (TIKE 2004).
Cambridgeshiressä vuonna 1996 toteutetun kyselyn mukaan vain 11 % liitännäiselinkeinoista oli erikseen rekisteröity, mikä johtuu sekä liitännäiselinkeinon ja maatilan toisiaan täydentävästä suhteesta että omistajien tekemästä vähäisestä erosta näiden kahden
välillä (Carter 1998). Suomessakin suurta osaa tiloista (65 %) verotettiin vuonna 2003
maatalouden tuloverolain alaisena7 (TIKE 2004). Ovaska (2003) on selvittänyt eri verotustapoja muussa yritystoiminnassa. Hänen mukaansa elinkeinoverolain8 mukaan verottaminen ei tuo mukanaan sellaisia etuja, että MVL-verotuksesta tulisi pyrkiä EVLverotukseen, vaan tilan kaiken yritystoiminnan harjoittaminen MVL:n mukaan samassa
tulolähteessä on tutkimuksen perusteella paras vaihtoehto.
Suomessa verottaja antaa ohjeita, milloin muuta yritystoimintaa voidaan verottaa
MVL:n mukaan. Tähän vaikuttaa mm. muun yritystoiminnan suuruus ja liittyminen maatalouteen. Rajanveto ei kuitenkaan ole täysin selkeä, jolloin verovelvollisen oma näkemys
voi rajatapauksissa vaikuttaa asiaan. (ks. Kiviranta 1991). Maatalouslaskenta 2000:n mukaan verotuksessa oli toimialoittain eroja, esimerkiksi koneurakoinnissa EVL:n mukaan
verotettiin vain 16 % ja elintarvikealalla 26 %, kun taas kuljetuksessa vastaava luku oli
88 % (TIKE 2001).
Monialaisilla maatiloilla muu yritystoiminta liittyy usein maatalouteen. Lähes 70 %:lla
suomalaisista monialaisista tiloista yritystoiminta oli kytköksissä maatalouteen niin, että
tilan kalustoa, rakennuksia, aluetta tai tuotteita käytettiin toimintaan ja tilan haltija, puoliso, perheenjäsen tai ainakin yksi tilayhtymän osakas osallistui siihen. (RantamäkiLahtinen 2002a,b.)
Rantamäki-Lahtisen (2000) kysyessä yrittäjiltä maatilatalouden ja yritystoiminnan
suhdetta oli yli puolet (55 %, n=115) yrittäjistä täysin samaa mieltä väitteen ”yritystoiminta tukee maatilatalouden harjoittamista” kanssa, kun taas vain kolmannes oli täysin
samaa mieltä väitteestä ”maatilatalous tukee yritystoiminnan harjoittamista”. Yleisesti
ottaen yrittäjien mielestä maatilatalous ja yritystoiminta vaikuttivat toisiinsa, mutta suurin
osa koki vaikutuksen positiivisena.
Rantamäki-Lahtinen (2002b) on tutkimuksessaan verrannut monialaista tilaa (toimintoja hajautettu maatalouden ulkopuoliseen toimintaan) muihin maaseutuyrityksiin. Hänen
selvityksensä mukaan monialaiset tilat ovat harjoittamallaan maatilatalouden ulkopuolisella toimialalla varsin samantyyppisiä verrattuna saman alan samankokoisiin yrityksiin,
mutta joitain eroavuuksiakin löytyy. Monialaiset tilat ovat yritystoimintansa ”sisällä”
erikoistuneempia kuin muut alan yritykset. Monialaisilla tiloilla muussa yritystoiminnassa on useimmiten pienempi liikevaihto ja ne ovat velkaisempia kuin muut alan yritykset.
Rantamäki-Lahtinen (2002b) on listannut monialaisuuden edut ja haitat yrityksen kannalta seuraavasti:
7
MVL 18.12.1967/543. Maatalouden tuloverolaki. Annettu Helsingissä 18.12.1967. Luettavissa internetissä
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1967/19670543
8
EVL 24.6.1968/360. Laki elinkeinotulon verottamisesta. Annettu Helsingissä 24.6.1968. Luettavissa internetissä http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1968/19680360
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+ Maaseudulla omaa koulutusta vastaavaa työpaikkaa voi olla vaikea löytää, jolloin
yritystoiminnalla pystytään ratkaisemaan esimerkiksi puolison työllisyysongelma.
+ Yrittäjäperhe ei ole täysin riippuvainen yhdestä toimeentulolähteestä, eikä yritys
ole täysin riippuvainen yhden osa-alueensa menetyksestä.
+ Monialaisuudella saadaan liikkumavaraa yrityksen talouden suunnitteluun ja investointeihin.
+ Monialaiset tilat voivat käyttää maatilaa lainojen vakuutena, jolloin vieraan pääoman hankinta helpottuu.
- Yrityksen resurssien liikahajauttaminen: monialaisen kokonaisuuden hallinta vaatii osaamista. Monialaisten tilojen muun yritystoiminnan liikevaihto oli selvityksen
mukaan pienempi kuin muiden yritysten. Maataloudesta saatava kokonaistuotto
saattaa jäädä pienemmäksi kuin perustuotantotiloilla.
Kujalan (2005) tekemän selvityksen mukaan maatilakytkentäiset yritykset lopettavat muita harvemmin yritystoiminnan ensimmäisen viiden vuoden aikana (vrt. Rosa ja Scott
1999).
Vesala ja Peura (2002) vertailivat tutkimuksessaan monialaisten maatilayrittäjien (N =
799), tavanomaista alkutuotantoa harjoittavien viljelijöiden (N = 243) ja ilman maatilakytkentää toimivien maaseutuyrittäjien (N = 196) yrittäjäidentiteettiä. Yrittäjäidentiteetillä he ymmärsivät yrittäjänä toimivan henkilön tapaa määritellä itsensä yrittäjänä, hänen
kokemustaan itsestään suhteessa yrittäjän rooliin ja asemaan. Monialaisilla maatilayrittäjillä oli tulosten mukaan selkeästi vahvempi yrittäjäidentiteetti kuin perinteistä alkutuotantoa harjoittavilla viljelijöillä. Verrattaessa monialaisia muihin maaseutuyrittäjiin oli
monialaisten yrittäjäidentiteetti varsin vahva. Monialaiset eivät kuitenkaan nimenneet
itseään niin painokkaasti yrittäjiksi, eivätkä uskoneet omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa
niin vahvasti kuin muut yrittäjät. Monialaisten yritystoiminta oli pienempää kuin yrittäjillä, mutta toisaalta suurempaa kuin viljelijöillä. Monialaiset arvioivat yritystoimintansa
kannattavammaksi ja kilpailukykyisemmäksi kuin viljelijät ja yhtä kannattavaksi ja kilpailukykyiseksi kuin yrittäjät. Asiakkaiden määrässä ja asiakassuhteen aktiivisuudessa
monialaiset asettuivat yrittäjien ja viljelijöiden väliin.
Maatalouslaskenta 2000:n tulosten mukaan monialaisten maatilojen viljelijöiden keskimääräinen ikä ja iän mediaani (46 vuotta) oli kolme vuotta alhaisempi kuin viljelijöiden
(49 vuotta), jotka eivät harjoita muuta yritystoimintaa (TIKE 2001).
Pienyritystutkijoiden näkökulmasta tarkasteltuna monitoimisuus liittyy kahteen pääalueeseen. Ensinnäkin se auttaa selittämään pienimuotoisen toiminnan jatkuvuutta. Toiseksi monitoimiset maanviljelijät voidaan samaistaa portfolioyrittäjiin, joita on tunnistettu muilta sektoreilta. Tämän ryhmän yrittäjien tärkeyttä on Carterin (1996) mukaan selittänyt Storey (1994): ”On huomattu, että monen pienyrityksen omistaja saattaa omistaa
useamman kuin yhden yrityksen. Keskittymällä vain yhden yrityksen tarkasteluun aliarvioidaan taloudellinen vaikutus. Todellisuudessa 80 % nopeasti kasvavien yritysten johtajista omistaa muitakin yrityksiä, verrattuna muihin johtajiin, joista vain 30 % omistaa
muita yrityksiä. Tämän vuoksi portfolioyrittäjät ovat tosi tärkeitä. ”
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset
Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, Suomen maatalous on ollut muutoksessa EU:hun
liittymisen jälkeen. Maatilojen monialaistuminen on yksi tapa vastata maatalouden tulojen vähenemiseen ja rakennemuutokseen. Maatilojen muuta yritystoimintaa edistämällä
saadaan kompensoitua maatalouden ongelmia. Maatilojen monialaisuus ei ole uusi asia,
mutta sen määrittelyjen sekavuus vaikeuttaa kansainvälisten tutkimustulosten vertailua
(esim. Ibery 1991). Myös Suomessa tehtyjen tutkimusten vertailtavuutta ja tunnistettavuutta häiritsevät toimialakohtaiset rajaukset ja eri termien vakiintumaton käyttö, mikä
osaltaan kertoo tutkimuksen puutteesta. Suomessa maatilojen monialaistumiseen liittyvää
tutkimusta on melko vähän, vaikka jo joka kolmas maatila saa tuloja muusta yritystoiminnasta.
Monissa suomalaisissa tutkimuksissa (esim. Kupiainen ym. 2000, Laurila 1996, Riepponen 1995) on käsitelty pieniä maaseutuyrityksiä, jolloin mukana on ollut myös monialaisia tiloja. Joissain tutkimuksissa taas tarkastelukohteena ovat olleet maatilat, jolloin
mukana on ollut myös monialaisia tiloja. Näistä tutkimuksista on saatu jotain tietoa maatilojen harjoittamasta muusta yritystoiminnasta.
Monitoimisuutta suomalaisilla maatiloilla on selvittänyt Peltola (2000). Sireni (1992)
puolestaan on tutkinut osa-aikaviljelyä. Monialaisia maatiloja on Suomessa viime vuosina eniten tarkastellut Rantamäki-Lahtinen (1999, 2000, 2002a, 2002b, 2004, 2005). Hän
on esimerkiksi selvittänyt niiden yleisyyttä ja laajuutta, verrannut niitä muihin maaseudun pienyrityksiin, tarkastellut maatilan ja muun yritystoiminnan suhdetta ja etsinyt aloittamispäätöksiin liittyviä syitä. Hänen tutkimuksensa ovat olleet tilastollisia selvityksiä.
Maatiloilla harjoitettavaa yritystoimintaa ovat tutkineet mm. Hyvönen ym. (1995), Pietikäinen ja Hyvönen (1998). He ovat tutkimuksissaan tunnistaneet yritysten erilaisia strategiatyyppejä. Monialaisuutta Keski-Suomen maatiloilla ovat postikyselyaineiston avulla
tarkastelleet Niemelä ym. (2005).
Maatilojen muun yritystoiminnan tutkimus on ajankohtaista juuri nyt, koska maatalous
on jälleen murroksessa uusien jäsenmaiden liityttyä EU:hun. Rakennetutkimus 2003
(TIKE 2004) osoitti, että useat monialaiset tilat ovat lopettaneet muun yritystoiminnan
vuosien 2000 ja 2003 välillä. Samanaikaisesti useat tilat ovat alkaneet harjoittaa muuta
yritystoimintaa. Monialaisten maatilojen harjoittaman yritystoiminnan jatkuminen ja liiketoiminnan kasvattaminen ehkäisevät maatilojen toiminnan lopettamista ja maaseudun
autioitumista. Tämä on siis tärkeä osa aluekehitystä.
Maatilakytkentäisten yritysten joukko on heterogeeninen. Muu yritystoiminta voi olla
miltä toimialalta tahansa, ja se voi liittyä maatilaan monella eri tavalla. Suomessa maatilakytkentäisten yritysten toimintaa pyritään tukemaan erilaisilla tuki- ja neuvontapalveluilla. Palvelujen tarjonta ei kuitenkaan aina vastaa palvelujen tarvetta. Maatilakytkentäisten yritysten toimintamekanismien ja kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen olisi tärkeää, jotta tarjottavat palvelut vastaisivat yhä paremmin todelliseen tarpeeseen. Maatilakytkentäisten yritysten ja yrittäjien on todettu poikkeavan ainakin jossain
suhteessa muista pienyrityksistä ja yrittäjistä (ks. Laurila 1996, Riepponen 1995, Rantamäki-Lahtinen 2002b, Vesala ja Peura 2002).
Maaseutuyrityksiä (maaseudun pienyritykset, maatilat, monialaiset tilat) on tutkittu
monesta eri teoreettisesta näkökulmasta. Tässä väitöskirjassa yrityksiä tarkastellaan liik-
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keenjohdon näkökulmasta. Liikkeenjohdon näkökulmasta tutkimusta ovat tehneet mm.
Forsman (2004), Hyvönen ym. (1995), Pietikäinen ja Hyvönen (1998), Kupiainen ym.
(2000) ja Rantamäki-Lahtinen (2004). Valtaosa maaseutuyrityksiin kohdistuvista tutkimuksista on ollut tilastollisia selvityksiä. Kvalitatiivista, useasta näkökulmasta lähestyvää
muun yritystoiminnan tarkastelua on tehty erittäin vähän.
Edellä esitettyyn perustuen tämän väitöskirjan päätavoitteena on:
ymmärtää maatilakytkentäisten yritysten toimintaa ja kehittymistä sekä löytää tekijöitä, jolla niiden kehittymistä voidaan edistää.
Tämä päätavoite operationalisoidaan siten, että löydetään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin
TK1. Miten maatilakytkentäiset yritykset toimivat ja millaisia liiketoimintamalleja niillä
on käytössään?
Tavoitteena on tunnistaa maatilakytkentäisten yritysten liiketoimintamalleja, toimintaa, kilpailuedun lähdettä ja suhdetta maatilaan.
TK2. Millaisia resursseja maatilakytkentäisillä yrityksillä on käytössään toimintaa kehitettäessä?
Tavoitteena on löytää kilpailukykyä tuottavia resursseja.
TK3. Millaisia kehityspolkuja maatilakytkentäisillä yrityksillä on tunnistettavissa ja mitkä tekijät ovat aiheuttaneet kyseisen kehityspolun muodostumisen?
Tavoitteena on kuvata yritysten kehittymistä sekä ymmärtää elinkaaren muodostumiseen johtaneet syyt.
TK4. Mitkä tekijät ovat kehittymisen esteinä maatilakytkentäisillä yrityksillä?
Tavoitteena on löytää asioita, jotka vaikeuttavat maatilakytkentäisten yritysten kehittymistä.
TK5. Miten ulkopuoliset voisivat madaltaa kehittymisen/kasvun esteitä ja tukea toimintaa? Tavoitteena on löytää tekijöitä, joilla ulkopuoliset saisivat parhaiten tarjottua
tukea yrityksille.
Kuviossa 2 on esitetty osa-alueet, joista väitöskirja muodostuu.
TK2
Resurssit

TK1
Toimintatapa

Tausta
•Maatila yrityksen
taustalla
•Tilastot

MAATILAKYTKENTÄISTEN YRITYSTEN TOIMINTAMALLEJA
-Laadullinen tutkimus resursseista,
kehittymisestä ja ohjaustarpeista
TK5
Ulkopuolinen
kehityksen edistäjänä

?

TK3
Kehitys

TK4
Kehityksen esteet,
ongelmat

Päätavoite: Ymmärtää maatilakytkentäisten yritysten toimintaa ja kehittymistä
sekä löytää tekijöitä, joilla niiden kehittymistä voidaan edistää.

Kuvio 2. Väitöskirjan tavoite ja osa-alueet tiivistetysti.
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1.3 Rajaukset ja määritelmät
Tässä tutkimuksessa monialainen maatila määritellään maatilaksi, joka perinteisen maaja metsätalouden lisäksi harjoittaa myös muuta yritystoimintaa. Metsätalous katsotaan
maatilan normaaliksi toiminnaksi, koska maa- ja metsätalouden harjoittaminen liittyvät
Suomessa elinkeinoina toisiinsa. Esimerkiksi vuonna 2004 94 %:lla suomalaisista maatiloista harjoitettiin myös metsätaloutta (TIKE 2005).
Monialainen maatila on kokonaisuus, joka sisältää perinteisen maa- ja metsätalouden
sekä muuta yritystoimintaa. Tätä muuta yritystoimintaa kutsutaan tässä tutkimuksessa
maatilakytkentäiseksi yritykseksi. Toisin sanoen se on yritystoimintaa, jonka rinnalla tai
taustalla toimii maatila. Yritystoiminnan katsotaan olevan maatilakytkentäistä, jos yrityksen omistaja (vähintään 50 % omistuksesta) omistaa myös sellaisen maatilan, joka on
hakenut maatalouden tulotukea. Synonyyminä maatilakytkentäiselle yritykselle käytetään
tässä tutkimuksessa termiä maatilan muu yritystoiminta. Maatilakytkentäinen yritys voi
liittyä monella tavalla maatalouteen (ks. kuvio 3). Se voi olla toiminto, jota verotetaan
MVL:n alla (kuvio 3a); erikseen rekisteröity itsenäinen yhtiö (kuvio 3c); toiminto, jota
verotetaan EVL:n mukaan ja harjoitetaan ilman erillisen yhtiön perustamista yksityisenä
elinkeinonharjoittajana eli liikkeen- tai ammatinharjoittajana (kuvio 3b) tai maatila voi
toimia osakeyhtiönä, jonka yksi tai useampi toiminto ei kuulu perinteiseen maa- ja metsätalouteen (kuvio 3d).

Maa- ja metsätalous
+ muu yritystoiminta (MVL)

a

Maa- ja metsätalous
muu yritystoiminta
(EVL)

b

Maa- ja metsätalous

Osakeyhtiö:
maa- ja metsätalous
+ muu yritystoiminta

Erikseen rekisteröity
itsenäinen yhtiö

d

c
Kuvio 3. Maatilan ja muun yritystoiminnan suhde.

Tässä tutkimuksessa keskitytään muun yritystoiminnan tarkasteluun, eli työssä käsitellään maatilojen monialaisuutta. Maatalous ja muu yritystoiminta voivat liittyä kiinteästi
yhteen. Esimerkiksi maatilalla voidaan viljellä perunaa, jota myydään sellaisenaan ja jalostettuna. Tällaisessa tapauksessa on myös sellaisenaan myytävää tuotetta tarkasteltu
muun yritystoiminnan yhteydessä, jos myös jalosteen valmistusta verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaisesti.
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Maaseutuyrityksellä on kirjallisuudessa tarkoitettu kahta eri asiaa. Osa tutkijoista on nimittänyt maatilaan liittyvää yritystä maaseutuyritykseksi (esim. Pietikäinen ja Hyvönen
1998), kun taas osa on tarkoittanut maaseutuyrityksellä mitä tahansa maaseudulla sijaitsevaa yritystä (esim. Rantamäki-Lahtinen 2005). Tässä tutkimuksessa maaseutuyrityksellä tarkoitetaan maaseudulla sijaitsevaa yritystä.
Yrittäjyyden ja yrittäjän käsite on monimuotoinen. Yrittäjyydellä voidaan tarkoittaa
omistajayrittäjyyttä tai suhtautumistapaa. Palkkatyötä tekevän yrittäjämäistä ajattelu-,
toiminta- ja suhtautumistapaa työhön kutsutaan sisäiseksi yrittäjyydeksi. Sisäinen yrittäjä
suhtautuu työhönsä kuin itse omistaisi yrityksen, ja on siten sitoutunut, innostunut ja
aloitteellinen. (Huuskonen 1998, Koiranen ja Pohjansaari 1994.) Tässä yrittäjyydellä tarkoitetaan nimenomaan omistajayrittäjyyttä.

1.4 Tutkimuksen lähestymistapa
Tieteellinen tutkimus perustuu useisiin oletuksiin, jotka voivat olla osittain tiedostamattomia. Hirsjärvi ym. (2005) nimittävät näitä oletuksia tutkijan taustasitoumuksiksi (ks.
kuvio 4).
Ontologia

TIETEEN
FILOSOFIA

Taustasitoumukset

Tieto-oppi

Käsitykset
tutkimuskohteesta

Teoria- ja käsitevalinnat

EMPIIRINEN
TUTKIMUS

Käsitykset
pätevästä metodista

Konkreettia
tutkimuksen tekoa
koskevat valinnat

Kuvio 4. Empiirinen tutkimus ja taustasitoumukset (Hirsjärvi ym. 2005).

Tieteenfilosofian tärkeimpiä osa-alueita ovat ontologiset, epistemologiset ja metodologiset tutkijaa koskevat ongelmat.
Ontologia tarkastelee todellisuuden luonnetta (esim. Hirsjärvi ym. 2005). Vaihekoski
(1994) on lähestynyt ontologian ongelmaa kohdejaottelun kautta. Hänen mukaansa tutkimuskohteet voidaan jakaa neljään luokkaan kuvion 5 mukaisesti. Vaaka-akselilla jaetaan kohteet luokkiin sen mukaan, ovatko ne fyysisesti olemassa vai eivät. Pystyakselilla
kohteet jaetaan ihmisen luomiin ja niihin, joita ihminen ei ole luonut.
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Ihmisen luoma,
henkinen todellisuus
Ajatusoliot
•Ihmisen luoma
todellisuus, jolla ei
fyysistä olomuotoa

Toimintaoliot
•Ihmisen luoma
todellisuus, jolla
fyysinen olomuoto

Usko-oliot
•Todellisuus, joka ei
näyttäydy fyysisesti ja
joka ei ole ihmisen
luoma

Luonnonoliot
•Fyysinen maailma,
joka ei ole ihmisen
luoma

Fyysinen,
empiirinen todellisuus

Kuvio 5. Kohdeolioluokkien jaottelu ja nimitykset (Vaihekoski 1994).

Usko-olioita ovat esimerkiksi sielu ja Jumala. Luonnonolioita ovat esimerkiksi eläimet ja
valo. Ajatusolioita ovat esimerkiksi tieto, arvot ja matematiikka. Toimintaolioita ovat
ihmisen toiminnan tuloksena luodut kohteet, jotka esiintyvät fyysisenä, mutta myös kaikki havainnoitavissa oleva ihmisen toiminta. Ihmisten konkreettiset (henkilökohtaiset)
ajatukset luetaan toimintaolioihin, joten ne ovat empiirisesti tutkittavissa. Silloin konkreettiset ajatukset sisältävät syyt, tavoitteet, merkitykset jne. (Vaihekoski 1994.) Tässä
väitöskirjassa kohteena ovat maatilakytkentäiset yritykset (toimintaoliot), joiden toiminta
yleensä liittyy yhteen henkilöön, eli kohteella on sekä subjektiivinen että objektiivinen
ominaisuus. Toiminnan tulos on nähtävä objektiivisena puolena ja toiminnan syyt ovat
subjektiivinen puoli. Tässä tutkimuksessa tieteellisenä lähestymistapana on sosiaalinen
realismi eli maailman uskotaan olevan objektiivisesti sitä, mitä sen fyysinen olemus on,
mutta toisaalta maailma on myös subjektiivisesti koostettu ihmisten toimesta, mitä tulee
olevan sosiaaliseen ulottuvuuteen (ks. esim. Vaihekoski 1994).
Epistemologialla eli tieto-opillisilla taustasitoumuksilla tarkoitetaan tutkijan käsityksiä tiedon luonteesta (Syrjäläinen 1994). Tässä väitöskirjassa tutkijan uskomus tiedosta
on lähellä fallibilismia eli ihminen on erehtyväinen ja tieto aina enemmän tai vähemmän
epätäydellistä ja epävarmaa. Silti tiedon edistyminen kohti totuutta on mahdollista, ainakin silloin kun tutkimus perustuu tieteelliseen menetelmään. (ks. Haaparanta ja Niiniluoto
1990.) Tässä väitöskirjassa tutkijan epistemologisena oletuksena on, että maatilakytkentäisistä yrityksistä on hankala saada täysin objektiivista tietoa. Kerättävään tietoon vaikuttavat yrittäjien arvot ja subjektiiviset mielipiteet.
Myös tutkijan oma persoonallisuus, arvot ja historia suuntaavat tutkimuksen kulkua
(Syrjäläinen 1994). Tutkijan arvot voivat vaikuttaa tutkimukseen seuraavissa kohdissa
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(Nagel 1961): tutkimuskohteena olevien ongelmien valintaan, tutkimuksessa esitettäviin
johtopäätöksiin, havaintojen tekoon sekä testitulosten tulkintaan ja niiden riittävyyden
arviointiin hypoteesien mielekkyyttä tutkittaessa.
Tutkijan on oltava selvillä omista arvostuksistaan ja niiden vaikutuksista tutkimukseensa (Kettunen 1974). Hermeneuttisen lähestymistavan luonteeseen kuuluu tutkijan
oma esiymmärrys ja tutkijan ymmärryksen lisääntyminen tutkimuksen edetessä.
Metodologisilla valinnoilla tarkoitetaan sitä, kuinka voidaan saada tietoa siitä, minkä
uskotaan olevan olemassa (Metsämuuronen 2003). Tässä väitöskirjassa esitettävä tutkimus on lähtökohdiltaan hermeneuttista. Tämä tulkitseva ja ymmärrystä lisäävä lähestymistapa mahdollistaa maatilakytkentäisten yritysten toimintaan, resursseihin, kehittymiseen ja ohjaustarpeisiin liittyvän tietämyksen syventämisen. Tutkittava aihe on moniilmeinen, joten sitä lähestytään kvalitatiivisesti. Kvalitatiivinen lähestymistapa antaa
mahdollisuuden tarkastella maatilakytkentäisiä yrityksiä laajemmin kuin kvantitatiivinen.
Tutkimus on pääosin deskriptiivistä, vaikka lopussa esitetään suosittelevia johtopäätöksiä. Olkkonen (1993) toteaa deskriptiivisestä tutkimuksesta seuraavasti: ”Tavoitteena
on hahmottaa lähinnä käsitteellisellä ja kvalitatiivisella tasolla jokin ilmiökokonaisuus…
…Tavoitteisiin liittyy pyrkimys lisätä ko. ilmiön ymmärtämistä ja luoda pohja sen paremmalle hallitsemiselle. Tällainenkin tutkimus on peruspiirteiltään deskriptiivistä (kuvaavaa). Sellaisenaan sen tuloksia ei voida käyttää hyväksi muuten kuin lisääntyneen
ymmärtämisen kautta, vaikka mahdolliseen tyypittelyyn tms. saattaa liittyä askel kohti
suosittelevia päätelmiä.”
Tutkimus suoritetaan poikittaisena tutkimuksena. Tutkimuksen empiirisen osan suorittaminen on kuvattu tarkemmin luvussa 3.

2 Teoreettinen perusta
Tässä luvussa tarkastellaan tutkimuskysymyksiin liittyviä aikaisempia tutkimuksia ja
teorioita (ks. kuvio 6). Taustaa eli maatilakytkentäisten yritysten syntyä, erityispiirteitä ja
yleisyyttä käsiteltiin johdannossa. Tässä kappaleessa tarkastellaan yrityksen toimintatapaa strategian ja liiketoimintamallin avulla. Resurssiperusteisella lähestymistavalla tarkastellaan yrityksen resursseja ja niiden vaikutusta yrityksen kilpailutilanteeseen. Liiketoiminnan kehittymistä tarkastellaan yrityksen elinkaarimallien avulla sekä moninkertaisen yrittäjyyden näkökulmasta. Tyypillisiä pienyritysten kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, kehittymisen esteitä ja ongelmia esitetään aikaisempien tutkimusten valossa. Ulkopuolisen tarjoamaa apua tarkastellaan yrityspalveluiden näkökulmasta.
Resurssiperusteinen
lähestymistapa

Strategia
Yrityksen liiketoiminnan
kuvaaminen

TK2
Resurssit

TK1
Toimintatapa

Tausta
•Maatila yrityksen
taustalla
•Tilastot

MAATILAKYTKENTÄISTEN YRITYSTEN
TOIMINTAMALLEJA
-Laadullinen tutkimus resursseista,
kehittymisestä ja ohjaustarpeista
TK5
Ulkopuolinen
kehityksen edistäjänä
Tutkimustuloksia
ulkopuolisen avun
vaikutuksista ja käytöstä

?

TK3
Kehitys

TK4
Kehityksen esteet,
ongelmat

Yrityksen
kehittyminen
Elinkaarimalleja
Moninkertaiset
yrittäjät

Pienyritysten kehittymisen
tausta ja ongelmat

Päätavoite: Ymmärtää maatilakytkentäisten yritysten toimintaa ja kehittymistä
sekä löytää tekijöitä, joilla niiden kehittymistä voidaan edistää.

Kuvio 6. Teoriaperustan sisältö liitettynä väitöskirjan osa-alueisiin ja tutkimuskysymyksiin.
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Maatilakytkentäisiin yrityksiin liittyvää tutkimusta on olemassa vähän. Tämän vuoksi
tässä luvussa tarkastellaan asioita yleisen johtamis- ja kehittämiskirjallisuuden avulla.
Mukaan on otettu maatilakytkentäisiin yrityksiin ja maaseutuyrityksiin liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä mahdollisuuksien mukaan. Osaan näistä selvityksistä ja tutkimuksista
voidaan suhtautua kriittisesti, koska ne eivät ole tieteellisiä julkaisuja. Ne ovat kuitenkin
otettu mukaan, koska ne auttavat maatilakytkentäisten yritysten kontekstin ymmärtämistä.
Yrityksen toimintaa voidaan suunnitella ja kuvata monella tavalla (esimerkiksi toiminta-ajatuksella, liikeidealla, liiketoimintasuunnitelmalla, strategialla, arvoketjulla, ansaintamallilla, liiketoimintamallilla). Tässä käsitellään strategiaa ja liiketoimintamallia, koska
ne muodostavat perustan toiminnan johtamiselle.
Strategiasta on kirjoitettu paljon ja sen erilaisten lähestymistapojen kirjo on suuri.
Strategian erilaisilla lähestymistavoilla on omat kannattajansa ja vastustajansa. Kuitenkin
eri lähestymistavat eivät sulje selkeästi pois muita, vaan sekoittuvat osittain keskenään.
Eri lähestymistapoja ovat luokitelleet mm. seuraavat tutkijat: Chaffee 1985, Näsi 1988,
1991, Mintzberg ym. 1998 ja Whittington 2001, joilla lähestymistapojen luokituksien
määrä on vaihdellut kolmesta kymmeneen.
Näsi (1988) on listannut ”seitsemän kärjen” listan strategisen ajattelun ja strategisen
johtamisen lähestymistavoista. Hänen listallaan mukana ovat Liikeidea-ajattelu (Normann 1976), Ansoffin (esim. 1965) edustama YPO-koulukunta, Boston Consulting Groupin edustama portfolio management -lähestyminen, Porterin (esim. 1988) edustama kilpailuanalyyttinen strategianmuodostus, suunnittelusystemaattinen lähestyminen (esim.
Rowe ym. 1985), menestysprofiili ja kulttuuriajattelu (esim. Peters ja Waterman 1984)
sekä Henry Mintzbergin strategiakirjoitukset (Mintsperiläisyys). Näsillä (1988) listalle
pääsemisen kriteereinä oli ollut, että lähestymistavan tulee olla suosittu ja lähestymistavassa tulee olla jotain omaa, mikä erottaa sen muista. Näsi on esittänyt myöhemmin myös
hieman erilaisen luokittelun (ks. Näsi 1991). Mintzberg ym. (1998) puolestaan jakoivat
lähestymistavat kymmeneen kategoriaan (ks. taulukko 3).
Taulukko 3. Strategian koulukunnat (Mintzberg ym. 1998).
Koulukunta

Strategian muodostumisprosessi

Ominaisuuksia

Malliajattelukoulukunta

Konseptien ja käsitteiden muodostamista

Ohjailevia: Miten strategia pitäisi

Suunnittelukoulukunta

Formaali, suunnitellut vaiheet

muodostaa?

Asemointikoulukunta

Analyyttinen

Strategian laadinta ja toimeenpano
erillisiä, perättäisiä vaiheita

Yrittäjyyskoulukunta

Visionäärinen

Kuvailevia: Miten strategia

Kognitiivinen koulukunta

Mentaalinen, henkinen

todellisuudessa muodostuu?

Oppimisen koulukunta

Emergentti, oppiminen

Strategian laadinta ja toimeenpano

Vallan käytön koulukunta

Neuvotteleva

eivät ole selkeästi erotettavissa

Kulttuurikoulukunta

Kollektiivinen

toisistaan

Ympäristökoulukunta

Reaktiivinen

Konfiguraatiokoulukunta

Uudelleen organisoituminen,
muuntuminen

Sekoitus eri koulukuntia
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Näsin (1988) seitsemän kärjen listalta YPO-koulukunta ja suunnittelusystemaattinen koulukunta sijoittuvat Mintzbergin ym. (1998) luokituksen suunnittelukoulukuntaan. Portfolio management -lähestyminen ja kilpailuanalyyttinen strategian muodostus sijoittuvat
vastaavasti asemointikoulukuntaan. Menestysprofiili ja kulttuuriajattelu –lähstymistapa
sijoittuu kulttuurikoulukuntaan. Näsin (1988) kuvailemaa mintsperiläisyyttä on vaikea
sijoittaa tiettyyn koulukuntaan, koska siinä on osasia useasta koulukunnasta. Normannin
(1976) liikeidea-ajattelu edustaa vähän pehmeämpää ajattelutapaa. Se on Mintzbergin
ym. (1998) mukaan lähimpänä kulttuurikoulukuntaa.
Uudempia strategiakirjallisuuden tuottajia ovat olleet mm. Kaplan ja Norton (1996),
jotka ovat kehittäneet tunnetun Balanced Scorecard -mittariston. Malli sisältää neljä eri
osa-aluetta: taloudellisen näkökulman, asiakasnäkökulman, sisäiset prosessit sekä oppimisen ja kasvun. Nämä eri osa-alueet linkittyvät syy- ja seuraussuhteiden ketjuksi. Kaplan ja Norton (2004) ovat Balanced Scorecard -mittariston osa-alueisiin perustuen edelleen kehittäneet strategiakartan, jonka tarkoituksena on linkittää laadittu strategia ja strategian toteutus. Strategiseen johtamiseen liittyviä tunnettuja tutkijoita ovat mm. Johnson
ja Scholes (2002) sekä Thompson ja Strickland (1993), jotka ovat esittäneet omat mallinsa strategisesta johtamisesta. Johnsonin ja Scholesin (2002) malli koostuu kolmesta osavaiheesta ja Thompsonin ja Stricklandin (1993) puolestaan viidestä. Molemmat tutkijakaksikot ovat antaneet runsaasti ohjeita ja työkaluja mallien vaiheittaiseen toteutukseen.
Tässä väitöskirjassa käsitellään edellä esitetystä Mintzbergin ym. (1998) luokittelusta
neljää ensimmäistä koulukuntaa sekä lisäksi esitellään Normannin (1976) liikeideaajattelua ja Henry Mintzbergin ajatuksia (mintsperiläisyys Näsin (1988) listassa). Neljästä
ensimmäisestä koulukunnasta nostetaan erityisesti esille ne näkökulmat, jotka ovat mukana myös Näsin (1988) seitsemän kärjen listassa.
Liiketoimintamallin käsite on sekava, sillä eri termien (esim. liiketoimintamalli, strategia, liiketoimintakonsepti) käyttö on ollut kirjavaa (Morris ym. 2005). Liiketoimintamalleja on tutkittu viimeisen vuosikymmenen aikana erityisesti e-liiketoiminnassa (Mahadevan 2000). Useat tutkijat ovat määritelleet liiketoimintamalli-käsitettä (esim. Morris
ym. 2005, Chesbrough ja Rosenbloom 2002, Magretta 2002, Mahadevan 2000, Betz
2002, Kallio 2002.) Tässä väitöskirjassa esitetään tarkemmin Morriksen ym. (2005) luoma malli, koska se on laaja ja soveltunee kaikille toimialoille.
SWOT-analyysi (ks. Andrews 1971) jakaa tarkastelun yrityksen sisäisiin ja ulkopuolisiin tekijöihin. Porter (1988) lähtee ajatuksesta, että yrityksen ulkoinen ympäristö (toimialan rakenne) on tärkeä. Toisenlaista lähestymistapaa edustaa resurssiperusteinen lähestymistapa, jossa yritystä tarkastellaan sisältäpäin. Resurssiperusteisen lähestymistavan
alkuperänä pidetään Edith Penrosen (1959) ajatuksia,9 jotka nostettiin pinnalle vasta
1980-luvulla Wernefeltin (1984) toimesta. Resurssiperustaisen lähestymistavan suosio
alkoi lisääntyä voimakkaasti 1990-luvulla. Resurssiperusteista lähestymistapaa on vuosien aikana asemoitu useaan teoriaperinteeseen. Eri teoriataustasta lähtevillä resurssiperusteisilla teorioilla on joitain eroavaisuuksia (ks. Barney 2001).
Resurssiperusteisen näkökulman perusolettamuksia ovat, että 1) yritykset samalla toimialalla ovat heterogeenisia strategisilta resursseiltaan ja että 2) resurssit eivät ole täysin
siirrettäviä, joten eroavaisuudet voivat olla pitkäkestoisia (Barney 1991, 2001). Resursse9
Viime vuosina on kuitenkin keskusteltu, onko Penrosen kontribuutio resurssiperustaiselle lähestymistavalle
ymmärretty oikein vai väärin (ks. esim. Rugman ja Verbeke 2002, 2004; Lockett ja Thompson 2004).
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ja on luokiteltu monella tavalla (ks. esim. Hofer ja Schendel 1978, Hall 1992, 1993; Barney 1991, Amit ja Schoemaker 1993, Hooley ym. 1998, Valentin 2001). Resurssiperustainen lähestymistapa on kiinnostunut erityisesti pysyvää kilpailuetua tuottavista resursseista (Rangone 1999). Resurssien yhteydessä onkin käyty keskustelua, mitkä (ks. esim.
Galbreath 2005, Forsman 2004, Hall 1993) resurssit ovat tärkeitä menestymisen kannalta.
On myös annettu ohjeita, millainen resurssi tuo pysyvää kilpailuetua (ks. Reed ja DeFillippi 1990, Grant 1991, Barney 1995, 1997 ).
Tässä väitöskirjassa ei analysoida resurssiperusteisen lähestymistavan alkuperää, kehittymistä eikä eri suuntauksien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Tässä tarkastellaan resurssiperusteisen lähestymistavan perusperiaatteita, yrityksen resurssien luokittelutapoja,
kilpailuetua tuottavien resurssien piirteitä ja erilaisia työkaluja, joilla voidaan tarkastella
yrityksen resursseja. Resursseja tarkastellaan, koska ne muodostavat perustan yrityksen
kilpailukyvylle.
Yritysten kehittymistä voidaan tarkastella useasta eri tasosta: kansantalouden, alueen,
toimialan ja yrityksen tasoista. Tässä kehittymistä tarkastellaan yrityksen tasosta. Yrityksen kehittymistä kuvataan usein elinkaarimalleilla, jotka kuvaavat yrityksen kokoa ajan
funktiona. Erilaisia elinkaarimalleja ovat esittäneet mm. Greiner 1972, Barnes ja Hershon
1976, Churchill ja Lewis 1983, Scott ja Bruce 1987, Baliga ja Hunt 1988, Bridge ym.
1998, Kallio 2000. Tässä esitellään tarkemmin perinteinen elinkaarimalli, jossa lähteenä
käytetään Baligaa ja Huntia 1988. Lisäksi esitellään pienyrityksille suunnatuista malleista
kuuluisa Churchillin ja Lewisin (1983) malli, Bridgen ym. (1998) monivaiheinen malli,
joka huomioi vaiheet myös ennen yrityksen käynnistämistä, sekä Kallion (2000) mikroelinkaarimalli. Elinkaarimallien toteutumista yrityksissä on sivuttu lukuisissa tutkimuksissa (esim. Littunen 2001, Koskinen 1996 ). Elinkaarimalleille on esitetty myös kritiikkiä (ks. esim. Churchill ja Lewis 1983, Storey 1994, Koskinen 1996, Littunen 2001).
Yrityksen laajentaminen ei ole aina mahdollista, jolloin yrittäjä voi perustaa rinnalle
uusia yrityksiä laajentaakseen liiketoimintaansa. Tällaisia moninkertaisia yrittäjiä on tunnistettu eri aloilla. Moninkertaiselle yrittäjälle on esitetty erilaisia määritelmiä ja nimityksiä (ks. esim. MacMillan 1986, Donckels ym. 1987, Starr ja Bygrave 1991, Birley ja
Westhead 1993, Hall 1995, Wright ym. 1997, Alsos ja Kolvereid 1998, Pasanen 2002).
Tutkijat ovat esittäneet ristiriitaisia tuloksia siitä, menestyykö moninkertaisen yrittäjän
liiketoiminta muita paremmin (ks. esim. Brüderl ym. 1992, Kolvereid ja Bullvåg 1993).
Tässä väitöskirjassa tarkastellaan moninkertaisten yrittäjien määritelmiä ja ominaispiirteitä.
Yrityksen kehittymiseen ja kasvuun liittyvät tekijät kiinnostavat useita tahoja, joten on
etsitty selitystä, miksi toiset yritykset kasvavat ja toiset eivät. Gibb ja Davies (1990) jakoivat tehdyt tutkimukset kasvua selittävien tekijöiden perusteella neljään luokkaan: yrittäjän persoonallisuuteen, yrityksen organisaation kehittymiseen, yrityksen johtamiseen ja
yrityksen ympäristöön. Yrittäjä on keskeisessä asemassa pienyrityksen kehittymisessä,
joten yrittäjään liittyviä tutkimuksia on tehty paljon; on tutkittu mm. yrittäjyyteen johtavia tekijöitä (ks. esim. Marjosola 1979, Tamminen 1981, Huuskonen 1992) ja eri yrittäjätyyppejä (ks. esim. Stanworth ja Curran 1973, Baines ja Wheelock 1998). Pienyrittäjän
kasvutavoitteiden on todettu useissa tutkimuksissa olevan matala (ks. esim. Suomen Yrittäjät ja Finnvera 2005, Koskinen 1996). Yrittäjän tehtäväkenttä on laaja (ks. Gibb 1993),
jolloin yrittäjän osaaminen voi olla kehityksen pullonkaula (ks. Sillanpää 1999). Kehittymisen yhteydessä on tutkittu myös yrityksen demografisia tekijöitä (ks. esim. Storey
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1994). Pienyritysten kehittymistä edistäviä tekijöitä voidaan löytää myös epäonnistumiseen liittyvistä empiirisistä aineistoista, sillä yrityksen kasvun lähteitä ja esteitä voidaan
pitää toistensa kääntöpuolina (Laureen ja Eräheimo 1996). Pienyrityksille hankalia asioita
ja kriiseihin johtaneita syitä onkin selvitetty useissa tutkimuksissa (mm. Huang ja Brown
1999, Smallbone ym. 2002, Kaikkonen 2002.) Varsinkin aloitusvaiheen ongelmista on
kirjoitettu paljon (ks. esim. Barrow 1993, Watson ym. 1998).
Väitöskirjassa tarkastellaan pienyritysten kehittymiseen ja kasvuun vaikuttavia tekijöitä, koska tutkimuksen tavoitteena on analysoida tyypillisesti mikroyrityksiin kuuluvien
maatilakytkentäisten yritysten kehittymisen taustaa. Asiaa lähestytään kääntöpuolelta eli
katsotaan, mitkä asiat ovat ongelmallisia pienyrityksille. Tässä ei tarkastella yrittäjätypologioita (ks. esim. Stanworth ja Curran 1973, Baines ja Wheelock 1998) eikä yrittämisen
aloitukseen liittyviä syitä (ks. esim. Huuskonen 1992). Myöskään demografisia tekijöitä
ei tarkastella (ks. esim. Storey 1994). Yrittäjien rooli on erittäin keskeinen pienessä yrityksessä. Tässä työssä tarkastellaankin pienyrittäjien tehtäväkenttää ja osaamistarpeita.
Ulkopuolisten tarjoamaa apua lähestytään yrityspalveluiden näkökulmasta. Yrityspalveluilla ymmärretään ulkopuolisen tarjoamaa neuvontaa, koulutusta ja rahoitusta. Ulkopuolinen voi olla joko julkinen, semijulkinen tai yksityinen organisaatio. Suomessa julkisen yrityspalvelujärjestelmän keskeiset organisaatiot (noin 20) tarjoavat neuvonta-, kehittämis-, rahoitus- ja asiointipalveluja yrityksille ja yritysten perustajille 1000 - 1200 palvelupisteessä. Lisäksi hankerahoituksella on rakennettu yritystoimintaa tukevia verkostoja
(Saapunki ym. 2004). Toivonen (2001, 2004) on tutkinut osaamisintensiivisiä liiketoimintapalveluita10, jotka hän määrittelee palveluiksi, joita yritykset tuottavat toisille yrityksille
tai julkiselle sektorille ja joissa asiantuntijatoiminnalla on suuri merkitys. Tilastollisesti
osaamisintensiivisiin palveluihin luetaan seuraavat toimialaluokat: ohjelmistoala, tutkimus ja kehittäminen, lainopilliset ja taloudelliset palvelut, mainos- ja markkinointipalvelut, tekniset palvelut, konsultti- ja henkilöstöpalvelut sekä koulutuspalvelut. (Toivonen
2001.) Liike-elämän palvelut ovat olleet eniten kasvava toimiala Suomessa ja muuallakin
Euroopassa jo lähes kahden vuosikymmenen ajan (Toivonen 2001).
Yrityspalveluihin liittyvää tutkimusta on tehty monesta tarkastelukulmasta. On tutkittu, kuinka yleistä käyttö on ja millaiset yritykset käyttävät palveluita (ks. Storhammar
1995, 1996; Sheikh ym. 2002, Rissanen ym. 2001, Martikainen ja Nikkinen 2004 ). Tyypillisesti yrityspalveluita käyttävät eniten keskisuuret yritykset. Palveluiden käyttö lisääntyy yrittäjän koulutusasteen noustessa. Naisten on todettu käyttävän ulkopuolisia palveluita miehiä enemmän. Käytön esteitä on raportoitu useissa tutkimuksissa (ks. Sheikh ym.
2002, Storhammar 1995, 1996; Harju ja Pukkinen 2004). Suurimmat käytön esteet liittyvät yrityspalveluiden tarpeellisuuden tiedostamiseen, heikkoon tunnettavuuteen, palveluiden sisältöön ja palveluiden saatavuuden ehtoihin (Sheikh ym. 2002). Yrityspalveluiden käytön hyödyllisyyttä ovat tutkineet mm. Martikainen ja Nikkinen 2004, Storhammar
1995, 1996; Mole 2002, Turok ja Raco 2000, Robson ja Bennett 2000. Yrityspalveluihin
liittyviä odotuksia ja ongelmia ovat raportoineet mm. Storhammar 1995, 1996; Sillanpää
1999, Saapunki ym. 2004 sekä Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä 2005. Viime vuosina Suomen yrityspalvelujärjestelmän toimivuudesta on tehty useita selvityksiä (esim.
Saapunki ym. 2004, Harju ja Pukkinen 2004, Tuunanen ja Hyrsky 2004, Suomalaiset
yrityspalvelut -työryhmä 2005).
10

KIBS= Knowledge-intensive business services
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Tässä väitöskirjassa ei kerrota liike-elämän palveluiden ja yrityspalveluiden kehittymisestä, koska tarkoituksena on ymmärtää palveluiden nykytilannetta. Tässä tarkastellaan, millainen julkinen yrityspalvelujärjestelmä Suomessa on ja miten paljon yritykset
Suomessa käyttävät palveluita. Lisäksi tarkastellaan pienyritysten ominaispiirteitä palveluiden käyttäjinä.

2.1 Toimintatapa
2.1.1 Näkökulmia yrityksen strategiaan
Strategialle ei ole olemassa yhtä ainoaa määritelmää, vaan sen määritelmien kirjo on suuri. Taulukkoon 4 on poimittu esimerkkejä strategiamääritelmistä.
Taulukko 4. Erilaisia strategiamääritelmiä.
Strategia on:

Lähde

yrityksen toiminnan juoni, sen tapahtumien punainen lanka.

Näsi ja Aunola 2001

niitä yritystoiminnan pitkän aikavälin linjaratkaisuja, joilla haetaan menestystä

Rope 2003

kilpailluilla markkinoilla.
suunnitelma koordinoida yrityksen resursseja, kyvykkyyksiä ja käyttäytymistä.

Barney 1991

valintojen tekemistä kolmella eri dimensiolla: keihin asiakkaisiin tulisi keskittyä,

Markides 1999

mitä tuotteita tai palveluita yrityksen pitäisi tarjota kohdennetuille asiakkaille ja
mitä toimintoja tulee suorittaa.
ohjaaja, joka on suunniteltu siirtämään yritys nykyisestä asemasta tavoitteiden

Ansoff 1965

kuvailemaan asemaan, huomioiden resurssien rajoitteet ja mahdollisuudet.
organisaation resurssien ja taitojen yhteensopivuus ympäristön mahdollisuuksiin ja Hofer ja Schendel 1978
riskeihin ja toteutettavaksi aiottuihin pyrkimyksiin.
sitä mikä tekee yrityksestä ainutlaatuisen, antaa selvää kilpailuetua, tarjoaa

Porter 2005

suunnan, rakentaa mainetta, asettaa oikeat tavoitteet, lisää ylivoimaista
suorituskykyä, määrittelee markkinan sijainnin ja luo ainutlaatuista arvoa.

Mintzberg (1987a) antoi strategiakäsitteelle monta merkitystä. Hänen mukaansa strategia
voidaan ymmärtää monella tavalla: suunnitelmana (plan), juonena (ploy), toimintamallina
(pattern), asemana (position) tai näkökulmana (perspective). Suunnitelmana strategia on
ennalta suunniteltua ja aiottua toimintaa. Juonena strategia on siirto vastustajan harhauttamiseksi. Toimintamallina strategia on johdonmukaisesti toimintaa ohjaava. Näkökulmana strategia on ajattelua ohjaava, mikäli se on jaettu koko organisaatiolle. Asemana
strategia on keino sijoittaa yritys ympäristöönsä.
Strategisten koulukuntien keskeiset muuttujat ja vastakkainasettelut liittyvät yleensä
kahteen tekijään (Rannisto 2005):
1. Strategian luomisen prosessi: suunnitelmallinen, järjestelmällinen versus itsestään
muotoutuva
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2. Strategian luomiseen ja toteuttamiseen osallistuvat henkilöt: ylin johto versus koko
henkilöstö tai jopa ulkopuolinen ympäristö.
Mintzbergin ym. (1998) mainitseman malliajattelukoulunnan edustajan Kenneth Andrewsin (1971) mukaan yrityksen strategiaan kuuluu kaksi erillistä osa-aluetta: strategian
muodostaminen ja toteuttaminen. Kun päätetään, mikä yrityksen strategian pitäisi olla,
täytyy tunnistaa ympäristön uhat ja mahdollisuudet sekä arvioida vaihtoehtoihin sisältyviä riskejä. On myös arvioitava yrityksen vahvuudet ja heikkoudet havaittujen mahdollisuuksien toteuttamisessa ja riskeistä selviytymisessä. Etsitään siis yhteensopivuutta niiden välillä, mitä yritys pystyy tekemään (vahvuudet ja heikkoudet) ja mitä se voisi tehdä
(mahdollisuudet ja uhat). Tämä Andrewsin (1971) esittämä strategian muodostamisprosessin osa, jossa etsitään ympäristön mahdollisuuksia ja uhkia sekä yrityksen heikkouksia
ja vahvuuksia, on tänä päivänä laajasti tunnettu SWOT-analyysina, johon palataan väitöskirjassa tarkemmin luvussa 2.2.3.
Suunnittelukoulukunnan alkuperä juontaa juurensa Igor Ansoffin vuonna 1965 julkaistusta kirjasta Corporate Strategy. Kirjassaan hän esittelee yksityiskohtaisen systemaattisen suunnittelumallin, jonka avulla kasvuun tähtäävä yritys voi päättää, mihin suuntaan
lähteä nykyisestä tuote-markkinatilanteesta (ks. kuvio 7).
Tuote

Nykyinen

Uusi

Nykyinen

Markkinoiden valtaus

Tuotekehitys

Uusi

Markkinoiden kehittäminen

Diversifiointi

Markkina

Kuvio 7. Kasvuvektorin komponentit (Ansoff 1965).

Markkinoiden valtaus kuvaa kasvusuuntaa, jossa kasvua saavutetaan lisäämällä markkinaosuutta nykyisillä tuotemarkkinoilla. Markkinoiden kehittämisen tarkoituksena on löytää uusia tarpeita yrityksen tuotteille. Tuotekehityksellä luodaan uusia tuotteita nykyisten
tilalle. Diversifioinnissa sekä tuotteet että tarpeet ovat yritykselle uusia. Tätä alun perin
Ansoffin (1965) esittämää matriisia käsitellään tarkemmin luvussa 2.3.
Normannin (1976) lähestymistapa strategiaan on liikeidea-ajattelu, jonka mukaan yritys voi saavuttaa menestystä ja olla tehokas ainoastaan kehittymällä ylivoimaiseksi vaihdantaympäristönsä tietyn osan käsittelemisessä. Yritys ylläpitää hallitsevuuttaan tällä
ylivoimaisella osaamisella, jota hän kutsuu yrityksen liikeideaksi. Liikeidean perusosien:
markkinasegmentin, yrityksen tarjoaman tuotteen ja yrityksen sisäisen organisaation ja
ohjausjärjestelmien välillä tulee vallita yhteensopivuus. Liikeidea on monimutkainen
kokonaisuus, joka kuvaa yrityksen todellista tapaa toimia. Tämä Normannin (1976) esittämä liikeidean kuvaus on nähtävissä tänäkin päivänä. Useat organisaatiot käyttävät
Normannin (1976) mukaista tapaa yrityksen liikeidean kuvaamisessa.
Strategian suunnittelu voidaan jakaa kolmeen eri tasoon: yritystason strategia, liiketoimintatason strategia ja toimintotason strategia (esim. Hofer ja Schendel 1978, Bam-
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berger ja Bonacker 1994). Yrityksen tasolla strategia vastaa pääasiassa kysymykseen,
missä liiketoiminnoissa ollaan mukana. Toiminnan laajuus ja resurssien jakaminen eri
liiketoiminnoille ovat tällöin strategian pääkomponentteja. Liiketoimintatasolla strategia
määrittelee, miten saavutetaan kilpailuetua tietyssä liiketoiminnossa tai tuote- tai markkinasegmentillä. Lisäksi strategia integroi eri toimintojen strategioita kilpailustrategiaan
sopivaksi kokonaisuudeksi. Liiketoimintatason strategiaa on nimitetty myös kilpailustrategiaksi (esim. Hyvönen 2001). Toimintotason strategia keskittyy maksimoimaan resurssien tuottavuutta ja löytämään synergiaa toimintojen sisällä.
Asemointikoulukuntaan sisältyy Mintzbergin ym. (1998) mukaan sotaan liittyvät strategiakirjoitukset, portfolio-lähestymistapa sekä Michael Porterin kuuluisa toimialaa ja
yleistä strategiaa käsittävä kirjallisuus.
Portfolio-lähestymistavan avulla pyritään tarkastelemaan strategisen ilmiön kehitystilannetta (nykytila ja tulevaisuuden näkymät). Strategisella ilmiöllä tarkoitetaan tuotetta
tai strategista liiketoiminta-aluetta (SBA). Yleensä kehitystilanteiden esittämisen apuvälineenä käytetään jonkinlaista yksinkertaista matriisia. Näistä matriiseista kuuluisin lienee
Boston Consulting Groupin kehittämä Bostonin eläintarhamatriisi. Erilaisia matriiseja ja
ikkunoita on kehitetty ja käytetty paljon, koska ne ovat helposti ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä. (Näsi 1988.)
Porterin (esim. 1988) mukaan kilpailustrategialla pyritään saavuttamaan kannattava ja
pysyvä asema toimialan sisäistä kilpailua määrääviä voimia vastaan. Kilpailustrategian
valintaan vaikuttaa siis kaksi tekijää, joista ensimmäinen on toimialan rakenteellinen
houkuttelevuus ja toinen yrityksen suhteellinen kilpailuasema toimialan sisällä.
Toimialan kilpailuun ja kannattavuuspotentiaaliin vaikuttaa viisi kilpailuvoimaa:
hankkijoiden ja asiakkaiden neuvotteluvoimat, uusien alalle tulijoiden uhka, korvaavien
tuotteiden/palveluiden uhka ja alalla jo olevien yritysten välinen kilpailu. Yritys ei kuitenkaan ole toimialansa rakenteen vanki, vaan strategioidensa avulla yritykset voivat vaikuttaa kilpailutekijöihin. (Porter 1988.) Yrityksen suhteellinen asema toimialalla vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Alalla keskimääräistä parempi menestyminen perustuu
pysyvään kilpailuetuun. Yritys voi saada kilpailuetua alhaisilla kustannuksilla tai differoimalla. Kun nämä kilpailuedun kaksi tyyppiä liitetään yrityksen toimintakenttään,
muodostuu kolme perusstrategiaa: kustannusjohtajuus, differointi ja keskittyminen. Keskittymisstrategia voi tapahtua kustannus- tai differointipainotteisesti (kuvio 8).
KILPAILUETU
Alhaiset kustannukset
Differointi
KILPAILUKENTTÄ

Laaja kohdealue
Kapea kohdealue

Kustannusjohtajuus

Differointi

Kustannuspainotteinen
keskittymisstrategia

Differointipainotteinen
keskittymisstrategia

Kuvio 8. Perusstrategiat (Porter 1988).

Tätä paljon lainattua Porterin (1988) esittämää luokittelua on myös kritisoitu (ks. esim.
Mintzberg ym. 1998). Porterin lähestymistavasta poikkeava näkökulma kilpailustrategi-
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aan on ns. resurssiperusteinen lähestymistapa, joka käsittelee yritystä sisältäpäin. Resurssiperusteista lähestymistapaa käsitellään luvussa (2.2).
Yrittäjyyskoulukunta korostaa yksilöä, joten johtaja on keskeinen toimija strategian
muodostuksessa ja toteuttamisessa. Myös valta on keskittynyt johtajalle. Tyypillistä koulukunnan strategialle on aktiivinen mahdollisuuksien etsintä ja suurten harppausten ottaminen epävarmuudesta huolimatta. Keskeisenä päämääränä on kasvun aikaansaaminen.
(Mintzberg 1973.)
Mintzberg ym. (1998) summaavat yrittäjyyskoulukunnan strategianmuodostuksen seuraavasti: Strategia on johtajan päässä tulevaisuuden suunnan näyttäjänä, visiona. Strategian muodostumisprosessi on parhaimmillaankin näennäistietoinen, mikä perustuu johtajan
kokemukseen ja intuitioon. Johtaja tuo strategisen visionsa esille päättäväisesti, jopa pakkomielteisesti ja kontrolloi henkilökohtaisesti sen toteutumista. Strateginen visio on mukautuva. Vaikka se on kokonaisuudessa harkittu, niin yksityiskohdat muovautuvat myöhemmin. Organisaatio on myös joustava yksinkertaisen rakenteen vuoksi, mikä antaa
toimintavapautta. Yrittäjyysstrategia on yleensä markkinaraon hallitsemista.
Edellä esitettiin strategian muodostamista eri koulukunnissa. Usein huollellakaan
suunniteltu strategia ei kuitenkaan toteudu. Tähän tulokseen tuli Mintzberg (1978) tutkiessaan strategian muodostusta ja havaitessaan kahdenlaisia strategioita: aiottuja ja toteutuneita. Nämä kaksi strategiatyyppiä voivat yhdistyä kolmella eri tavalla (kuvio 9):
1. Aiotut strategiat, jotka toteutuvat. Näitä hän nimittää harkituiksi strategioiksi (deliberate).
2. Aiotut strategiat, jotka jäävät toteutumatta. Tähän syynä voivat olla epärealistiset odotukset, väärinkäsitykset tai muutokset ympäristössä toteutuksen aikana. Näitä hän
nimittää toteutumattomiksi strategioiksi (unrealized).
3. Toteutuneet strategiat, joita ei koskaan aiottu toteuttaa. Näitä hän nimittää nouseviksi
strategioiksi (emergent).
Harkitut strategiat
Aiotut strategiat

Toteutumattomat
strategiat

Toteutuneet strategiat

Nousevat strategiat

Kuvio 9. Strategiatyypit (Mintzberg 1978).

Miksi yritykset sitten tarvitsevat strategiaa? Tähän kysymykseen on Mintzberg (1987b)
vastannut seuraavasti: Strategiaa tarvitaan suunnan asettajana, voimavarojen keskittämisessä, organisaation määrittämisessä ja johdonmukaisuuden tuottamisessa.
Kaikille strategiakoulukunnille on esitetty kritiikkiä (ks. esim. Mintzberg ym. 1998).
Ohjeistavien koulukuntien ongelmana on strategian muodostamisen ja toteuttamisen välinen kuilu. Yrittäjyyskoulukunnassa strategina on yksi henkilö, jolloin strategian muodos-
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taminen ja toteuttaminen eivät välttämättä ole selkeitä tai ennustettavia. Tämä on riskialtista myös siksi, että strategian luonut henkilö voi jostain syystä joutua jättämään yrityksen.
Strategia voidaan siis muodostaa monella tavalla ja koulukutien oppeja voidaan käyttää yhdessä ja erikseen. Mintzberg ja Lampel (1999) toteavat, että suurin ongelma strategisessa johtamisessa on silloin, kun johtaja tarkastelee strategiaa vain yhdestä näkökulmasta liian vakavasti.

2.1.2 Liiketoimintamalli
Liiketoimintamallille ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Määritelmien
kirjavuus aiheuttaa haasteen mallin luonteen ja komponenttien rajaamiseen. Se aiheuttaa
myös eri termien, kuten liiketoimintamallin, strategian, liiketoimintakonseptin, tulomallin
ja kaupallisen mallin sekaantumista, koska näitä termejä on käytetty vaihdannaisesti keskenään. (Morris ym. 2005.) Magretta (2002) mainitsee strategian ja liiketoimintamallin
erosta seuraavasti: Liiketoimintamalli ei ole strategia, vaikka usein näitä termejä käytetään päällekkäin. Liiketoimintamalli kuvailee kokonaisuutta, kuinka liiketoiminnan palaset sopivat yhteen. Liiketoimintamalliin ei sisälly suorituskyvyn kriittistä tekijää, kilpailua. Tämä on strategian tehtävä. Karkulahden (2001) mukaan määritelmät liiketoimintamalleista voidaan karkeasti jakaa suppeisiin (ansaintalogiikat) ja laajoihin (yritysmallit).
Suppeat mallit määrittävät ainoastaan ansaintalogiikan eli sen, mistä yritys saa tuloa ja
mikä on tuotteen tai palvelun hinnoittelurakenne. Laajat määritelmät taas kuvaavat, miten
yritys toimii. Morris ym. (2005) tarkastelivat yhteensä 18 liiketoimintamallin määritelmää ja totesivat komponenttien määrän vaihtelevan niissä kolmesta kahdeksaan. Taulukkoon 5 on koottu erilaisia liiketoimintamallin määritelmiä.
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Taulukko 5. Määritelmiä liiketoimintamallista.
Mikä on liiketoimintamalli?

Lähde

- Kehys, jossa teknologiset piirteet ja potentiaali ovat lähtötietoina (input) ja se muuntaa

Chesbrough ja

ne asiakkaiden ja markkinoiden kautta taloudellisiksi tuloksiksi (output).

Rosenbloom 2002

Liiketoimintamalli koostuu kuudesta eri toiminnosta, joita ovat arvolupauksen
ilmaiseminen, markkinasegmentin tunnistaminen, arvoketjun rakenteen määrittäminen,
ansaintamekanismin määrittäminen, yrityksen aseman kuvaaminen arvoketjussa ja
kilpailustrategian kuvaaminen.
- Perimmiltään tarinoita, jotka kertovat miten yritys toimii. Vastaa kysymyksiin: kuka on Magretta 2002
asiakas, mikä tekee asiakkaalle arvon, kuinka teemme rahaa tällä liiketoiminnolla, mikä
on taloudellinen peruslogiikka, jolla asiakkaalle saadaan tuotettua arvoa halutuilla
kustannuksilla.
- Ainutkertainen yhdistelmä kolmesta virrasta, jotka ovat kriittisiä liiketoiminnalle. Näitä Mahadevan 2000
ovat arvovirta liiketoimintakumppaneille ja asiakkaille, tuottovirta ja logistinen virta.
- Kuvaus liiketoiminnasta identifioiden, kuinka liiketoiminta tekee voitollisesti rahaa.

Betz 2002

Kuvauksia, kuinka organisaatioon laitetut panokset muutetaan arvoa lisääviksi
tuotoksiksi. Yleinen liiketoimintamalli voidaan kuvata liiketoiminnan panoksina ja
tuotoksina, joita ovat resurssit, myynti, voitto ja pääoma.
- Yrityksen tuote-, palvelu-, informaatio- ja tulovirrat, yrityksen asemoituminen

Kallio 2002

arvoverkostossa sekä kuvaus eri osapuolten saamista hyödyistä ja tulonlähteistä.

Morris ym. (2005) ehdottavat liiketoiminnan kuvaamiseen kuusikysymyksistä mallia,
joka sopinee kaikenlaisiin yrityksiin. Malli koostuu kolmesta tasosta, jotka ovat perusta,
erilaistuminen11 ja säännöt. Perustatasolla tehdään yleiset päätökset, mitä liiketoiminta
on ja mitä se ei ole sekä varmistetaan, että päätökset ovat toisiinsa nähden johdonmukaisia. Jokainen yrittäjä joutuu tekemään tämän tason päätökset, mikä mahdollistaa yritysten
vertailun ja yleismaailmallisten liiketoimintamallien tunnistamisen.
Liiketoimintamallin tulee vastata kuuteen peruskysymykseen, jotka Morris ym. (2005)
ovat laatineet kirjallisuudesta löytyviin yhdenmukaisiin näkökohtiin perustuen. Yhdenmukaisimmat komponentit koskevat arvon tuottamista, asiakasta, sisäisiä prosesseja ja
kyvykkyyksiä sekä sitä, miten yritys tekee rahaa. Lisäksi mukaan on otettu kilpailustrategiaa koskeva kysymys sekä yrittäjän aika- ja kasvutavoitteet.
Morriksen ym. (2005) mallin mukaiset kysymykset ovat:
1. Tarjontaan liittyvät tekijät: Kuinka luomme arvoa? (valitse jokaisesta kohdasta)
a)
b)
c)
d)
11

Tarjonta: pääasiassa tuotteet/pääasiassa palvelut/sekoitus
Tarjonta: standardisoitu/hieman räätälöity/korkea räätälöinti
Tarjonta: laaja/keskinkertainen/suppea
Tarjonta: syvä/keskinkertainen/matala

Englanniksi tason nimi on proprietary, mikä sanatarkasti käännettynä tarkoittaa omistusta.
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e) Tarjonta: tuotteeseen pääsy/tuote itse/tuote liittyen toisen yrityksen tuotteisiin
f) Tarjonta: valmistetaan tai tuotetaan itse/ulkoistettu/lisensoitu/ jälleenmyynti/ arvoa
tuottava jälleenmyynti
g) Tarjonta: suora jakelu/epäsuora jakelu (jos epäsuora: yksi vai monikanavinen jakelu)
2. Markkinoihin liittyvät tekijät (valitse jokaisesta kohdasta)
a) Organisaatiotyyppi: yritykseltä yritykselle/yritykseltä kuluttajalle/molemmat
b) Paikallinen/alueellinen/valtakunnallinen/kansainvälinen
c) Missä asiakas on arvoketjussa: ylävirran toimittaja/alavirran toimittaja/julkinen organisaatio/instituutio/tukkukauppias/vähittäismyyjä/palvelun tarjoaja/lopullinen kuluttaja
d) Laaja tai yleinen markkina/useita segmenttejä/markkinarako
e) Liiketoimi/liiketoimi+yhteistyö
3. Sisäiseen suorituskykyyn liittyvät tekijät: Mikä on kilpailukykymme lähde? (valitse
yksi tai useampi)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Tuotanto/toimintasysteemi
Myynti/markkinointi
Tiedonhallinta/-käsittely/-tallennus
Teknologia/tutkimus ja tuotekehitys/luovuus tai innovatiivisuus/älyllinen
Rahatransaktio/arbitraasi
Toimitusketjun hallinta (supply chain management)
Verkostoituminen/resurssien tehokkuus

4. Kilpailustrategiaan liittyvät tekijät: Kuinka saavutamme kilpailukykyisen aseman?
(valitse yksi tai useampi)
a)
b)
c)
d)
e)

Erinomainen toimitusimago/johdonmukaisuus/luotettavuus/nopeus
Tuotteen tai palvelun laatu/valikoima/ominaisuudet/saatavuus
Innovaatiojohtajuus
Alhaiset kustannukset/tehokkuus
Läheiset asiakassuhteet/kokemus

5. Taloudelliset tekijät: Kuinka teemme rahaa? (valitse jokaisesta kohdasta)
a) Hinnoittelu ja tulolähteet: kiinteä/sekalainen/joustava
b) Kiinteiden
kustannusten
suhde
muuttuviin
kea/keskinkertainen/matala
c) Volyymi: korkea/keskinkertainen/matala
d) Voittomarginaali: korkea/keskinkertainen/matala

kustannuksiin:

kor-

6. Persoonaan/sijoittajaan liittyvät tekijät: Mikä on ambitio ajan, toiminnan luonteen ja
koon suhteen? (valitse yksi)
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a)
b)
c)
d)

Toimeentulomalli
Tulomalli
Kasvumalli
Spekulaatiomalli

Erilaistumistasolla malli kuvaa, miten yritys poikkeaa muista yrityksistä. Perustaso on
yleinen, mutta erilaistumistaso on strateginen. Perustasoa on helppo jäljitellä, mutta erilaistumistasoa vaikea.
Sääntötasolla vakiinnutetaan johtavat periaatteet. Tämä taso sisältää yritystoiminnan
toiminnalliset ohjeet. Nämä ohjeet varmistavat, että mallin perus- ja omistustason strategiset elementit heijastuvat operatiivisen tason toiminnoissa. Kolmas taso kuvaa niiden
johtavien periaatteiden toimeenpanoa, jotka tehtiin tasoilla yksi ja kaksi.
Toiminnan kuvaamisesta liiketoimintamallin avulla on hyötyä, sillä se auttaa yrittäjää
varmistamaan johdonmukaisuutta strategian, rakenteen, taloudellisuuden, kasvun ja luopumisen välillä (Morris ym. 2005). Myös Chesbrough ja Rosenbloom (2002) pitävät liiketoimintamallia tärkeänä, koska se toimii teknologisen kehityksen ja taloudellisen arvon
tuottamisen yhdistäjänä.
Strategiset valinnat, jotka määräävät yrityksen piirteitä, ovat sekä tietoisia että tiedostamattomia. Liiketoimintamalli tekee ne yksiselitteisiksi. Malli on suhteellisen helppo
tapa rajata ja organisoida avainpäätöksiä, jotka pitää tehdä yrityksen alusta asti. Perustasolla malli tarjoaa kehyksen päättää, missä ollaan mukana ja missä ei, sekä auttaa yrittäjää johdonmukaisuuden arvioimisessa ja kompromissien tunnistamisessa. Omistustasolla
tuotetaan todella ainutkertaisia yhdistelmiä, joiden tuloksena voi syntyä kestävä kilpailuetu. (Morris ym. 2005.)

2.2 Resurssiperusteinen lähestymistapa
Resurssiperusteinen lähestymistapa juontaa juurensa Penrosen (1959) julkaisemaan kirjaan ”The Theory of the Growth of the Firm”. Siinä hän tarkastelee yritystä kokoelmana
tuottavia resursseja. Tämä Penrosen ajatus oli kauan käyttämätön, kunnes 1980-luvulla
Wernefelt (1984) palasi siihen artikkelillaan ” A Resource-based View of the Firm”. Tämäkin artikkeli jäi vielä huomiotta ja aina 1990-luvulle asti resurssiperusteisesta näkemyksestä ei oltu tietoisia. Prahalad ja Hamel julkaisivat vuonna 1990 artikkelin ”Core
Competence of the Corporation”, joka aiheutti resurssiperustaisen lähestymistavan leviämisen myös käytäntöön (Wernefelt 1995). 1990-luvulla aiheesta on julkaistu useita
artikkeleita ja aihetta on käsitelty monesta eri näkökulmasta.
Resurssiperustainen lähestymistapa lähtee tarkastelemaan yritystä sisältäpäin, päinvastoin kuin esim. Porter (1988). Barneyn (1986) mukaan normaalia parempaa taloudellista
suorituskykyä tavoiteltaessa tulee strategisten valintojen suurelta osin perustua yrityksen
ainutlaatuisten taitojen ja kyvykkyyksien arviointiin eikä kilpailuympäristön analysointiin. Yritysten resursseilla ja pysyvällä kilpailuedulla uskotaan olevan yhteys (esim. Barney 1991).
Resurssiperustaisessa lähestymistavassa tehdään kaksi perusolettamusta, joiden mukaan 1) samalla toimialalla olevat yritykset ovat heterogeenisia strategisilta resursseiltaan
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ja 2) resurssit eivät ole täysin siirrettäviä, joten heterogeenisyys voi olla pitkäkestoista
(Barney 1991, 2001).
Resurssiperustaisen näkemyksen yhteydessä on käytetty erilaisia termejä, esim. resource, capability, asset, skill ja competence. Seuraavassa kappaleessa kuvataan, millaisia
eri termejä kirjallisuudesta löytyy. Rinnan on siis kulkenut resursseista ja kyvykkyyksistä
puhuva teoriakirjallisuus.

2.2.1 Resurssit, kyvykkyydet, voimavarat, taidot ja ydinosaaminen
Penrosen (1959) mukaan yrityksen fyysiset resurssit koostuvat konkreettisista asioista,
kuten tehtaista, laitteista, maa- ja luonnonvaroista, raaka-aineista, puolivalmisteista, jätetuotteista, sivutuotteiesta ja myymättömistä valmiista tuotteista. Osa näistä resursseista on
nopeasti käytettäviä ja osa taas kestää kauan. Kaikki ovat kuitenkin asioita, joita yritykset
ostavat, myyvät, vuokraavat tai tuottavat. Yrityksessä on myös inhimillistä voimavaraa
(human resources), työvoimaa, joka voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista.
Hofer ja Schendel (1978) puolestaan toteavat, että jokaisella yrityksellä on viidenlaisia
resursseja ja taitoja (skills), joita ovat rahoitukselliset resurssit, fyysiset resurssit, inhimilliset resurssit, organisatoriset resurssit ja teknologiset kyvykkyydet (cababilities).
Wernefeltin (1984) mukaan resursseiksi voidaan ymmärtää kaikki, mitkä voidaan
mieltää yrityksen vahvuuksiksi ja heikkouksiksi.
Dierickx ja Cool (1989) mainitsevat yrityksillä olevan sekä kaupiteltavaa että eikaupiteltavissa olevaa varallisuutta.
Prahalad ja Hamel (1990) käsittelivät yrityksen ydinosaamista (core competence),
jonka he määrittelivät seuraavasti: ”Ydinosaamiset ovat organisaation kollektiivista
osaamista, erityisesti siitä, miten koordinoida tuotantotaitoja ja miten integroida lukuisia
teknologioita.” Toisin kuin fyysiset voimavarat, ydinosaaminen ei vähene käytössä vaan
vahvistuu, kun sitä sovelletaan ja käytetään.
Grantin (1991) mukaan resurssien ja kyvykkyyksien (capabilities) välillä on selvä ero.
Resurssit (esim. välineet, yksittäisen työntekijän taidot, patentit) ovat hänen mukaansa
tuotantoprosessin lähtötekijöitä, jotka ovat analysoinnin perusyksikköjä. Kyvykkyys (capability) on resurssijoukon kapasiteetti suorittaa tiettyä tehtävää. Kun resurssit ovat yrityksen kyvykkyyden lähde, ovat kyvykkyydet yrityksen kilpailuedun päälähde. Myös
Amit ja Schoemaker (1993) erottelevat resurssit ja kyvykkyydet (capabilities) toisistaan.
Javidan (1998) näkemys termien hierarkiasta on hyvin samansuuntainen (kuvio 10).
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Osaaminen

Kyvykkyydet

Arvo lisääntyy
Toteutus vaikeutuu

Ydinosaaminen

Resurssit
Kuvio 10. Osaamisen hierarkia (Javidan 1998).

Barney (1991) jakaa resurssit fyysisiin, inhimillisiin ja organisatorisiin.
Hall (1992) korostaa aineettomien (intangible) resurssien merkitystä ja jakaa aineettomat resurssit kahteen kategoriaan, varoihin (assets) ja taitoihin (skills). Varat (assets)
ovat silminnähtäviä asioita, jotka kuuluvat jollekin, sisältäen patentit, tavaramerkit, omistusoikeudet ja rekisteröidyt suunnittelutyöt sekä sopimukset, liikesalaisuudet ja tietokannat. Myös maine voidaan luokitella varoihin sen kuuluvuuden takia, se voidaan ehkä turvata mustamaalaukselta ja herjoilta, mutta sitä ei voida ostaa eikä myydä. Taidot tai kyvykkyydet sisältävät työntekijöiden tietotaidon ja kollektiivisen kyvykkyyden, joka
summautuu organisaatiokulttuuriksi. Hall (1993) on lajitellut myös monella muulla tavalla aineettomia resursseja.
Hooley ym. (1998) jakoivat resurssit varoihin (assets) ja kyvykkyyksiin (capabilities).
Varat he jakoivat vielä aineellisiin (voi koskea, haistaa, nähdä, kuulla maistaa tai/ja nähdä) ja aineettomiin (ei fyysistä muotoa, usein ihmisen päässä ja mielessä). Varojen jako ja
esimerkit eri luokissa on esitetty taulukossa 6. Kyvykkyydet he jakoivat kahdella päädimensiolla: omistaja (yksilö, ryhmä, yritys) ja merkittävyys (strateginen, funktionaalinen,
operationaalinen).
Taulukko 6. Varojen luokittelu Hooleyn ym. (1998) mukaan.
Resurssit

Aineelliset (tangible)

Aineettomat (intangible)

Fyysiset

Maa

-

Rahalliset

Käteisvarat

Luottokelpoisuus

Toiminnalliset

Tilat ja laitteet

Menettelytavat ja systeemit

Inhimilliset

Ihmiset

Kyvykkyys

Markkinalliset

Asiakastietokanta

Brandit ja maine

Lailliset

Tekijänoikeudet ja patentit

Maine riita-asioissa

Systeemit

Tietokannat ja johdon

Tieto, päätöksenteon tukijärjestelmä

informaatiojärjestelmä
Muut

?

?
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Rangone (1999) jakaa yrityksen voimavarat kriittisiin resursseihin ja perusresursseihin.
Forsman (2004) on väitöskirjassaan luokitellut resurssit Rangonea (1999) mukaillen strategisiin ja perusresursseihin. Strategiset resurssit ovat ainutlaatuisia resursseja, jotka
muodostavat kilpailuedun ydinidean. Perusresurssit ovat arvokkaita, mutta yksin niiden
varaan ei yritys pysty kilpailuetua rakentamaan. Niiden tehtävänä on lähinnä varmistaa
strategisten resurssien tuottavuutta. (Forsman 2004.)
Resursseja on siis luokiteltu ja jaoteltu monella tavalla. Resurssi-sanaa käytetään kuitenkin myös yleisterminä, jolloin se kattaa kaikki variaatiot (esim. Fahy ja Smithee 1999)
(esim. aineettomat ja aineelliset resurssit sekä kyvykkyydet, taidot, voimavarat ja osaamiset).
Valentin (2001) on koostanut resurssien jaottelun eri kirjallisuuslähteistä taulukon 7
mukaisesti.
Taulukko 7. Aineettomat ja aineelliset resurssit (Valentin 2001).
Resurssi

Esimerkki

rahallinen

kassa, pääsy rahoitusmarkkinoille

fyysinen

laitteet, koneet, raaka-aineet

älyllinen

asiantuntemus, kaavat, keksinnöt

laillinen

patentit, tavaramerkit, älyllistä pääomaa suojelevat sopimukset

inhimillinen

työntekijöiden asiantuntemus ja taidot

organisationaalinen

kulttuuri, käytännöt, jaetut visiot ja arvot, rutiinit, työilmapiiri

tiedollinen

asiakkaiden ja kilpailijoiden tiedot

suhteet

strategiset allianssit, asiakassuhteet, toimittajat

Maine

brandit

2.2.2 Millaisilla resursseilla voidaan saavuttaa kilpailuetua?
Jokaisella yrityksellä on resursseja, mutta kaikki eivät osaa käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla (Javidan 1998). Yrityksen kaikki resurssit eivät ole pysyvän kilpailuedun lähde. Pysyvää kilpailuetua tuottaville resursseille on esitetty kriteereitä.
Reedin ja DeFillippin (1990) mukaan kyvykkyyteen perustuvien kestävien etujen täytyy olla niukkoja, suhteellisen liikkumattomia (eivät ole ostettavissa tai ne ovat arvokkaampia siellä missä ovat kuin missään muualla) ja vaikeasti kilpailijoille tunnistettavissa
ja ymmärrettävissä.
Grant (1991) antoi pysyvää kilpailuetua tuottavalle resurssille neljä kriteeriä, joita
ovat:
− kestävyys: yrityksen kyvykkyyksien (capabilities) ja resurssien elinkaari, aika niiden
kokoamisesta siihen, kun ne jäävät käytöstä pois
− läpinäkyvyys: aste, miten kilpailijat pystyvät tunnistamaan nämä kyvykkyydet ja resurssit näiden sekoituksessa
− siirrettävyys: määrä kyvykkyyksiä ja resursseja, mikä kilpailijoiden on mahdollista
siirtää omiin tuotteisiinsa
− jäljitettävyys: kilpailijoiden mahdollisuus tuottaa näitä resursseja ja kyvykkyyksiä itse.
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Myös Barneyn (1991) mukaan resurssia tulee arvioida neljällä kriteerillä:
− arvo: Resurssin ei tarvitse olla ainutlaatuinen, mutta sen täytyy olla arvokas. Resurssilla on arvoa, jos se avaa mahdollisuuksia ja neutraloi uhkia.
− harvinaisuus: Resurssin harvinaisuutta on vaikea mitata, mutta jos kaikki resurssit löytyvät yhtäläisesti kilpailijoilta, on yrityksen taloudellinen selviäminen hankalaa.
− jäljitettävyys: Kaksi ensimmäistä indikaattoria kertoo strategisesta tärkeydestä, joita
on vaikea ylläpitää, jos resurssi on helppo jäljittää. Pysyvää kilpailuetua tuova strateginen resurssi tulee olla vaikeasti kopioitava.
− korvattavuus: Jos kilpailija on toisessa asiassa hyvä, se ei saa minimoida omaa resurssia. Myöhemmin Barney korvaa resurssin korvattavuuden organisaatiolla (ks. Barney
1995, 1997).
Kaikissa yllä esitetyissä kriteeristöissä vaaditaan resurssilta jäljittelemättömyyttä. Tutkijat
ovat määritelleet erilaisia esteitä kopioitavuudelle: esim. Reed ja DeFilippi (1990) määrittelevät moniselitteisyyden resurssien ja tulosten välillä syntyvän epäsuoruuden, kompleksisuuden ja spesifisyyden vaikutuksena. Mitä moniselitteisempi arvoa tuova resurssi on,
sitä vaikeampi kilpailijoiden on sitä hahmottaa ja kopioida.

2.2.3 Yrityksen vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen
SWOT-analyysi on yleisesti yrityksen strategian muodostuksessa käytetty työkalu (vrt.
luku 2.1). Sen avulla voidaan tunnistaa yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia sekä ympäristön uhkia ja mahdollisuuksia. SWOT-analyysiä käytetään nykyään paljon ja sen tekemiseen löytyy ohjeita perusoppikirjoista (esim. Thompson ja Strickland 1993.)
SWOT-analyysille on esitetty kritiikkiä, esim. Hill ja Westbrook (1997) listasivat siitä
useita negatiivisia puolia, joita ovat mm. listojen pituus, löytyneiden asioiden priorisoimattomuus sekä epäselvät ja monikäsitteiset sanat ja fraasit. Lisäksi analyysissa ei esitetä
ratkaisuja ongelmiin, se ei velvoita todistamaan väittämiä eikä mielipiteitä datalla tai analyyseillä, se vaatii ainoastaan yhden tason analyysin eikä sisällä loogista linkkiä toteutustasoon.
Barney (1995) toteaa, että yrityksen ulkoisien mahdollisuuksien ja uhkien analysoimiseen on kehitetty useita eri työkaluja, kun taas sisäisten vahvuuksien ja heikkouksien tarkasteluun ei. Niinpä hän esittelee VRIO-menetelmän tähän tarkoitukseen. VRIO-analyysi
tarkastelee organisaation resurssien hyödyntämisen potentiaalia arvon, harvinaisuuden,
jäljitettävyyden ja organisoitumisen kannalta (vrt. edellinen luku). Tämä lähestymistapa
on tiivistetty kuvioon 11.
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Onko resurssi tai kyvykkyys…
Arvoa
tuottava?

Harvinainen?

Kallis
jäljittää?

Hyödynnetty
organisaatiossa?

Kilpailullinen
vaikutus

Taloudellinen
suorituskyky

Ei

-

-

ei

haitta

normaalia huonompi

kyllä

Ei

-

samanarvoinen

normaali

kyllä

Kyllä

Ei

väliaikainen etu

normaalia parempi

kyllä

Kyllä

kyllä

pysyvä etu

normaalia parempi

kyllä

Kuvio 11. Tiivistelmä VRIO-analyysistä (Barney 1997).

Myös Valentin (2001) kritisoi perinteistä SWOT-analyysiä ja esittelee resurssiperustaisen
SWOT-analyysin (ks. taulukko 8), joka lieventää perinteisen haittapuolia. Analyysi jakautuu defensiiviseen ja offensiiviseen arviointiin. Defensiivinen analyysi tutkii olemassa
olevan yrityksen haavoittuvuutta ja taloudellista tuottavuutta selvittämällä voimia, jotka
voivat vaikuttaa asiakasarvon ja kustannusten erotukseen sekä liiketoiminnan kilpailuasemaan. Offensiivinen analyysi tutkii uusia mahdollisuuksia ja idean anastamista.
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Taulukko 8. Resurssiperusteinen SWOT-analyysi (Valentin 2001).
Defensiivinen arviointi

Offensiivinen arviointi

Tavoite on tunnistaa sisäisten yksityiskohtien

Tavoite on identifioida lupaavat ja anastettavissa olevat

yhdistelmät ja ulkoiset voimat, jotka tekevät

mahdollisuudet. Resurssit ja kyvykkyydet, jotka edistävät

liiketoiminnan kannattavuuden tai kilpailuaseman

toteuttamiskelpoisia mahdollisuuksia, ovat vahvuuksia,

haavoittuvaksi. Tällaiset sisäiset ja ulkoiset nurjat

kun taas sisäiset tekijät, jotka estävät mahdollisuuksien

yhdistelmät ovat heikkouksia ja uhkia. Sisäiset

toteutumista, ovat heikkouksia.

tekijät, jotka lieventävät uhkia ovat puolustettavia
vahvuuksia.
Arviointi:

Arviointi:

Asiakasarvon profilointi

- Etsitään uraauurtavia mahdollisuuksia katsomalla ei-

- Luetellaan avainetuja, joita tulokset ilmaisevat

palveltuja tarpeita yli- tai alipalvelluista asiakasryhmistä

tai puutteita jokaisen markkinasegmentin

ja tapoja hyödyttää resursseja ja kyvykkyyksiä.

ostokriteereissä.

Arvioidaan uraauurtavan yrityksen läpinäkyvyyttä

- Tunnistetaan parannuksia, jotka lisäisivät

arvioimalla asiakasarvon ja kustannuksien eroa ja

asiakasarvoa kussakin tunnistetussa asiakas- tai

yrityksen haavoittuvuutta.

tilannesegmentissä.

- Tunnistetaan anastamismahdollisuudet arvioimalla

- Tunnistetaan muuttuvia asiakastarpeita ja

kilpailijoilla olevia haavoittuvuuksia.

teknologioita, jotka vaikuttavat asiakasarvoon
uhkaavasti.
Resurssien ja kyvykkyyksien arviointi tuottaa
selityksin varustetun listan resursseista ja
kyvykkyyksistä12, mistä näkee tulosten, etujen,
asiakasarvon ja kustannuksien juonteet.
Selityksien pitäisi osoittaa resurssin arvo,
niukkuus ja jäljitettävyys.

2.3 Yrityksen kehittyminen
Yrityksen kehittyminen ja kasvu ovat toisiinsa liittyviä termejä. Kasvulla tarkoitetaan
yleensä liikevaihdon, taseen loppusumman, henkilömäärän tai jonkin muun mitattavissa
olevan tekijän kasvua. Penrose (1959) kuitenkin löysi kasvussa muitakin tekijöitä. Hän
tarkastelee yrityksen kasvua kehitysprosessina, jossa määrällisten mittareiden lisäksi käytetään myös laadullisia tekijöitä. Hajba (1978) erottaa kehittymisen ja kasvun toisistaan,

12

Resurssien ja kyvykkyyksien arviointiosiossa käytetään resurssien jaottelussa kirjallisuuteen perustuen seuraavia luokkia: rahalliset (käteinen ja pääsy rahoitusmarkkinoille), fyysiset (laitteet, välineet, laitteistokokoonpano, raaka-aineet), älylliset (asiantuntemus, valmistuskaavat, keksinnöt), lakiin perustuvat (patentit, tavaramerkit, älyllistä pääomaa suojelevat sopimukset), inhimillinen pääoma (työntekijöiden yksilöllinen asiantuntemus ja taidot), organisationaaliset (kulttuuri, käytännöt, jaetut arvot ja visio, rutiinit, työtoveruus), tiedolliset
(asiakas- ja kilpailijatiedustelu), suhteet (strategiset allianssit, asiakassuhteet, toimittajat, muut yhteistyökumppanit) sekä maine (brandit).
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pitäen kehittymistä kasvua laajempana terminä. Myös Flammangin (1979) mukaan taloudellinen kasvu ja kehittyminen ovat eri asia.
Yrityksen kasvua ja kehittymistä voidaan mitata monella tavalla. Eniten käytettyjä
mittareita ovat liikevaihto ja työllistävyys. Kallio (2002) on listannut yrityksen tyypillisiä
kasvumittareita. Listauksessa mukana ovat osakkeen arvo, nettoarvo, voitto, työllistävyys, liikevaihto, toimitilojen koko, palvelujen taso, profiili ja imago, asiakkaiden lukumäärä, tytäryritykset, markkinaosuus, vienti- tai tuontitoiminnot, uudet tuotteet tai palvelut sekä innovaatioiden ja patenttien lukumäärä.
Laukkasen (2000) mukaan kasvua tulee tarkastella myös laadullisesti. Hänen mukaan
yrityksellä on kolme kasvusuuntaa: määrällinen, laadullinen ja näiden yhdistelmä. Määrällisessä kasvussa yrityksen henkilöstömäärä kasvaa, mutta entinen johtamistapa, osaaminen ja johtamisjärjestelmät säilyvät. Laadullisessa kasvussa tapahtuu uusiutumista johtamisessa ja järjestelmissä. Lisäksi osaaminen lisääntyy. Laadullisen ja määrällisen kasvun tapahtuessa yhdessä yritys kasvaa ja viisastuu.
Rope (2003) on käsitellyt kasvun strategista suuntaamista Ansoffin matriisin (ks. luku
2.2) avulla. Matriisin perusteella yritys voi kasvattaa toimintaansa suuntaamalla kasvua
(ks. kuvio 12):
− nykyiselle liiketoiminnalle. Kasvavilla markkinoilla kasvu saavutetaan säilyttämällä
nykyinen markkinaosuus. Kasvua voidaan saavuttaa tuomalla markkinoille samaan
tuoteryhmään kuuluvia uusia rinnakkaistuotteita tai uudistamalla vanhaa tuotetta.
− markkinalohkoa laventaen. Markkinoita voidaan laventaa segmenttiä laajentamalla eli
laajennetaan aluetta maantieteellisesti tai toimialan sisällä. Radikaalimpi vaihtoehto on
lanseerata tuote uusille markkinoille.
− tuotelohkoa laventaen. Kasvua haetaan tuomalla markkinoille parannettu tai täysin
uusi tuote.
− tuote- ja markkinalohkoa laventaen. Tällöin laajennetaan sekä tuote- että markkinalohkoa.
Tuote
Markkina
Nykyinen

Nykyinen

Parannettu

Uusi

A

B

C

Laajennettu

D

E

F

Uusi

G

H

I

Kuvio 12. Yrityksen kasvun suuntaaminen Ansoffin matriissa (Rope 2003).

Kasvustrategia aiheuttaa liiketoiminnan hallitsemiseen liittyviä riskejä. Riski kasvaa, kun
liikutaan ruudusta toiseen. Pysyttäessä ruudussa A ei ole riskiä asiakas- ja tuoteosaamisessa. Siirryttäessä yhden ruudun verran eli ruudusta A joko ruutuun B tai D tulee lievä
riski (toteutumisen todennäköisyys noin 15 %) joko tuote- tai markkinaosaamiseen. Siirryttäessä ruudusta A kaksi ruutua eli ruutuun C, G tai E syntyy suurehko riski (toteutumisen todennäköisyys noin 30 %) joko tuote- tai markkinakentässä tai lievä riski sekä tuoteettä markkinakentässä. Siirryttäessä kolme ruutua ruudusta A eli ruutuun F tai H aiheutuu

45
suurehko tuoteriski ja lievä markkinariski (ruutu F) tai suurehko markkinariski ja lievä
tuoteriski (H). Tällöin epäonnistumisen todennäköisyys (noin 60 %) kasvaa suuremmaksi
kuin onnistumisen todennäköisyys. Siirryttäessä neljä ruutua, eli ruudusta A ruutuun I
kasvaa epäonnistumisen todennäköisyys jopa 90 %:iin. (Rope 2003).
Pienyrityksiä voidaan luokitella kehityksen perusteella monella eri tavalla. Kallio
(2002) jakaa yritykset lyhyen elinkaaren yrityksiin, eloonjääviin ei-kasvuyrityksiin ja
kasvuhakuisiin yrityksiin. Koskinen (1996) puolestaan tarkasteli yritysten kehityspolkuja
ja jakoi yritykset neljään luokkaan niiden työpaikkakehityksen perusteella (kasvuyritykset, vakaan ryhmän yritykset, epävakaan ryhmän yritykset, taantuvat yritykset). Kasvuyrityksillä Koskinen (1996) tarkoittaa yrityksiä, joilla työpaikkojen määrä on kasvanut.
Kasvuyritykselle on annettu myös useita muita määritelmiä (ks. esim. Virtanen 1999).

2.3.1 Elinkaarimalleja

Myynti

Liiketoiminnan kehittyminen seuraa yleensä tiettyä kuviota, joka tavallisesti luonnehditaan peräkkäisiksi asteittain kehittyviksi vaiheiksi (Dodge ja Robbins 1992). Vaikka yrityksen elinkaaren määrittämisessä on olemassa joitakin eroavaisuuksia, kuten vaiheiden
lukumäärä, on taustalla kuitenkin yksimielisyys siitä, että päävaiheet ovat syntymä, kasvu, kypsyminen, hiipuminen ja uudistuminen/kuolema (kuvio 13). Jos organisaatio onnistuu elvyttämisessä hyvin, toistuu tämä elinkaari uudestaan. Valitettavasti ei ole olemassa
lopullista empiiristä tutkimusta keskimääräisestä elinkaaren kestoajasta. Organisaatio voi
myös loppua äkillisesti, jolloin elinkaari katkeaa. (Baliga ja Hunt 1988.)

A. Syntymä

B. Kasvu

C. Kypsyminen eli
Vakiintunut vaihe

D. Uusiutuminen/
Taantuminen? Lopetus

Kuvio 13. Organisaation perinteinen elinkaari (Baliga ja Hunt 1988).

Elinkaaren jokainen vaihe voidaan kuvata organisaation tasapainotilana ja liikkuminen
tasolta toiselle siirtymänä. Baliga ja Hunt (1998) määrittelevät organisaatiolla olevan
neljä pääjaksoa, joista jokainen sisältää siirtymävaiheen ja tasapainotilan (taulukko 9).
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Taulukko 9. Organisaation elinkaaren neljä eri jaksoa (Baliga ja Hunt 1988).
Jakso

Siirtymä

Vaihe

Jakso 1

Yrityksen aloituksen valmistelu

Aloitus

Jakso 2

Aloituksesta kasvuun

Kasvu

Jakso 3

Kasvusta kypsymiseen

Kypsyminen

Jakso 4a

Kypsymisestä uudistumiseen

Uudistuminen

Tai

Tai

tai

Jakso 4b

Kypsymisestä lopettamiseen

Lopetus

Ensimmäinen jakso sisältää yrityksen aloituksen valmistelun, joka kulminoituu varsinaiseen aloitukseen. Ensisijaiset tarpeet tässä siirtymävaiheessa ovat strategian kehittäminen,
tarpeellisten resurssien hankkiminen sekä idean muuttaminen todellisuudeksi. Toisessa
jaksossa organisaation tuotos kasvaa, kolmannessa jaksossa organisaation suhteellinen
kasvu vähenee. Jaksossa 4a siirrytään kypsymisvaiheesta uudistumiseen, kun taas jaksossa 4b kypsymisvaiheesta kuolemaan. Näin määriteltäessä siirtymä kypsymisestä kuolemaan sisältää myös organisaation sulauttamisen toiseen yhtiöön, jolloin tämä seurattu
organisaatio lakkaa olemasta.
Churchill ja Lewis (1983) kritisoivat perinteistä yrityksen elinkaarta, jossa toisena dimensiona on yrityksen koko ja toisena sen kypsyys tai kasvu. Heidän mukaansa tällaiset
mallit eivät sovellu pienyritysten kasvuprosessin kuvaamiseen. Väittämälleen he esittävät
seuraavat kolme perustelua.
1. Mallit olettavat, että yrityksen täytyy kasvaa ja läpikäydä jokainen kehityksen taso tai
kuolla tätä yrittäessä.
2. Malleissa ei ole pystytty onnistuneesti huomioimaan yrityksen tärkeitä varhaisvaiheita.
3. Mallit kuvaavat yrityksen kokoa myynnillä (joskus työntekijöiden määrällä) jättäen
huomioimatta muut tekijät, kuten arvonlisäyksen, sijaintipaikkojen määrän, tuotantolinjan monimutkaisuuden ja muutokset tuotteissa tai tuoteteknologiassa.
He ehdottavat pienyritykselle viisivaiheista kasvumallia. Ensimmäinen vaihe on olemassaolo, jolloin yrityksen strategiana on yksinkertaisesti pysyä pystyssä. Toiseen eli eloonjäämisvaiheeseen päästäessä yritys on osoittanut olevansa toimiva liiketoimintakokonaisuus. Sillä on tarpeeksi asiakkaita, joiden vaatimukset se pystyy täyttämään tuotteillaan
tai palveluillaan pitääkseen ne. Pääongelmana on pelkän olemassaolotaistelun lisäksi tulojen ja menojen suhde. Kolmas vaihe on menestyminen. Yritys on tällöin saavuttanut
taloudellisen hyvinvoinnin: se on tarpeeksi suuri, sillä on tarpeeksi markkinaosuutta menestymiseen ja kannattavuus on keskimääräinen tai keskimääräistä parempi. Monet yritykset pysyvät kauan tässä vaiheessa. Menestys - kasvu-vaiheessa omistaja lujittaa yritystä ja järjestää resursseja kasvua varten. Neljäs vaihe on irtiotto, jossa pääkysymyksinä
ovat, miten kasvaa nopeasti ja miten rahoittaa kasvu. Viides vaihe on resurssien maturiteetti. Päästäkseen tälle tasolle yrityksen täytyy hoitaa lainat, joita se on ottanut kasvun
aikana ja säilyttää pienenyrityksen edut, mukaan lukien reagoinnin joustavuus ja yrittäjämäinen ilmapiiri. Tällä tasolla yrityksellä on etua koosta, rahallisista resursseista ja johtamiskyvystä. Jos yrityksessä pystytään säilyttämään yrittäjämäinen ilmapiiri, sillä on
valtava voima markkinoilla. Jos ei, se astuu ehkä kuudenteen vaiheeseen eli luutumiseen.
Bridge ym. (1998) esittävät mallin (kuvio 14), jossa on enemmän tasoja. Malli huomioi myös vaiheet ennen aloitusta ja pysähtyneen vaiheen jälkeen. Malli huomioi myös sen,
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että yritys voi olla staattisessa vaiheessa monesta eri syystä: perustamisen jälkeen yritys
joutuu kamppailemaan pitääkseen asemansa ja selviytyäkseen markkinoilla, yritys voi
lujittaa asemaansa seuraavaa kehitysvaihetta varten, omistaja ei tahdo kasvattaa liiketoimintaa tai markkinat ovat rajalliset. Taantuminen voi tulla milloin tahansa yrityksen toiminnan käynnistämisen jälkeen. Se ei välttämättä johda lopettamiseen, vaan sen jälkeen
voi seurata staattinen vaihe tai uusiutuminen. (Bridge ym. 1998.)
Kasvu

Aloitus

Pysähtynyt
vaihe

Kuihtuminen

Valmistautuminen
Lopetus
Idea
Tietoisuus

Kuvio 14. Liiketoiminnan polut (Bridge ym. 1998).

Kallio (2000) huomasi tekemässään tutkimuksessa, että pienyritykset eivät olleet siirtyneet eloonjäämisvaiheesta eteenpäin, vaan olivat jääneet eloonjäämisvaiheeseen. Hän
huomasi myös, että pienyrityksellä on makroelinkaaren sisällä mikroelinkaaria. Tämä
tarkoittaa sitä, että yritys voi pysyä koko olemassaoloaikansa samassa makrovaiheessa,
mutta kokea mikrovaiheissa kunkin makrovaiheen ominaisuudet (ks. kuvio 15).

K
O
K
O

valmistelu

eloonjääminen

menestys laajentuminen kypsyys

AIKA
Kuvio 15. Yrityksen kehittymisen makromalli ja mikromalli (Kallio 2000, 2002).
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Edellä esitetyt elinkaarimallit kuvaavat, miten yritys kehittyy ajan mukana. Mallien tarkoituksena on antaa neuvoja, mitä asioita yrittäjän tulee kussakin vaiheessa huomioida.
Esimerkiksi kuuluisa Greinerin (1972) malli antaa tietoa siitä, millaisia kriisejä eri kehitysvaiheissa on odotettavissa.
Elinkaarimalleille on esitetty runsaasti kritiikkiä. Esimerkiksi Storey (1994) löytää
malleista useita puutteita. Ensimmäinen on, etteivät kaikki yritykset käy läpi kaikkia vaiheita. Toinen puute on, että yrityksen johtamistyyli ja omistajan rooli voivat poiketa kehitysvaiheen edellyttämästä. Kolmas puute on, että yrityksen tavoitteena ei välttämättä ole
kasvu, vaan se voi säilyä samankokoisena koko elinkaarensa ajan. Neljäs puute on, että
väitetään, että vaiheesta toiseen siirtymiseen liittyy kriisi, mikä Storeyn (1994) mukaan
on lähinnä testausta vailla oleva hypoteesi. Littusen (2001) mukaan elinkaarimallien
puutteena on, etteivät ne huomioi uusien yritysten heterogeenisuutta ja yritystoiminnan
tilannetta, vaikka uusien yritysten kasvutavoitteet voivat vaihdella mm. yrittäjän taustan,
yrityksen iän, toimialan tai sijaintialueen mukaan.

2.3.2 Moninkertaiset yrittäjät
MacMillan kirjoitti vuonna 1986 otsikolla ”Jos todella halutaan oppia yrittäjyyttä, tulee
tarkastella ”tapayrittäjiä” (habitual entrepreneurs). Hänen kirjoituksensa mukaan on olemassa kolmenlaisia menestyviä yrittäjiä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yrittäjät, jotka
selviytyvät perustamisvaiheen karikoista ja tulevat menestyvän yrityksen johtajiksi. Toisen ryhmän yrittäjiä hän nimittää ”keskeyttäjiksi”. Ryhmässä ovat yrittäjät, jotka rakentavat menestyvän yrityksen ja sitten myyvät sen tai jäävät muusta syystä pois yrityksestä.
Nämä yrittäjät siis ”keskeyttävät” yrittäjyysprosessinsa ja sijoittavat yrityksestä saamansa
tuoton. He eivät enää koskaan uskaltaudu yrittämään uudestaan. Kolmas ryhmä on tapayrittäjät (habitual), joita voidaan kutsua yritysten luojiksi (business generator). Tällainen yrittäjä on henkilö, joka aloittaa uuden yrityksen ja nauttii sen tuomasta jännityksestä
ja haasteesta. Kun liiketoiminta alkaa toimia menestyksekkäästi ja vaivattomasti, yrityksen luoja ikävystyy ja antaa sen toisen johdettavaksi ja perustaa itse uuden yrityksen.
MacMillanin (1986) mukaan juuri tätä yrittäjäryhmää tulisi tutkia, koska heillä on ollut
monta mahdollisuutta yrittää liiketoimintaa, analysoida yrityksiä ja usean yrityksen jälkeen tunnistaa virheet ja korjata ne seuraavassa yrityksessä – he rakentavat ”oppimiskäyrän” yrittäjyydelle.
Tämän MacMillanin (1986) kirjoituksen jälkeen on tehty useita tutkimuksia yrittäjistä,
jotka osallistuvat elämänsä aikana useamman kuin yhden yrityksen toimintaan (esim.
Donckels ym. 1987, Starr ja Bygrave 1991, Kolvereid ja Bullvåg 1993, Birley ja Westhead 1993, Hall 1995, Wright ym. 1997, Westhead ja Wright 1998, Alsos ja Kolvereid
1998, Pasanen 2002). Tutkijat ovat määritelleet elämänsä aikana usean yrityksen toimintaan osallistuvan yrittäjän eri tavoin, mikä vaikeuttaa tutkimustulosten vertailua. Tutkijoiden tekemiin määrittelyihin on vaikuttanut, onko yrittäjällä useita yrityksiä samanaikaisesti vai peräkkäin ja millä tavalla yrittäjä on osallistunut yritysten toimintaan. Taulukossa 10 on esitetty eri tutkijoiden käyttämiä termejä ja niiden tässä käytettävät suomennokset eri yrittäjätyypeille.
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Taulukko 10. Moninkertaisen yrittäjyyden tutkimuksissa esiintyviä termejä.
Elämänsä aikana usean yrityksen toimintaan

Ainoastaan yksi yrittäjäkokemus

osallistuva henkilö
multiple – moninkertainen (esim. Donckels ym. 1987; novice - noviisiyrittäjä (esim. Birley ja Westhead
Starr ja Bygrave 1991)

1993; Alsos ja Kolvereid 1998)

habitual – tapayrittäjä (esim. MacMillan 1986; Birley one shot (esim. MacMillan 1986; Hall 1995)
ja Westhead 1993; Hall 1995; Wright ym. 1997)

single venture owner - yhden yrityksen omistaja

serial – sarjayrittäjä (esim. Hall 1995; Alsos ja

(esim. Pasanen 2002)

Kolvereid 1998; Wright ym. 1997)
portfolio, parallel – portfolioyrittäjä (esim. Hall
1995; Alsos ja Kolvereid 1998)

Esimerkiksi Donckelsin ym. (1987) mukaan moninkertaiset yrittäjät ovat yrittäjiä, jotka
aloitettuaan yhden yrityksen aloittavat tai osallistuvat vielä toisen/toisten yrityksen/yritysten käynnistämiseen.
Hallin (1995) mukaan tapayrittäjyys on yrityksen omistamista tai perustamista. Vaikka
käsite tapayrittäjä tarkoitti alun perin yritystoiminnan aloittamista, niin se on laajentunut
käsittämään myös omistamisen. Hall (1995) luokittelee tapayrittäjät sarjayrittäjiin ja portfolioyrittäjiin. Sarjayrittäjä omistaa yrityksen toisensa jälkeen, mutta vain yhden kerrallaan. Hän jakaa sarjayrittäjät vielä vapaaehtoisiin (myy edellisen yrityksen/yritykset ennen kuin aloittaa uuden) ja pakotettuihin (joutuu lopettamaan liiketoiminnan olosuhteiden
pakosta). Portfolioyrittäjällä on useita yrityksiä samanaikaisesti. Hall (1995) ei pidä noviisi-yrittäjää yhtenä kategoriana vaan kehityksen tasona, koska jokainen noviisi-yrittäjä
on mahdollisesti tuleva tapayrittäjä. Niinpä hän nimittääkin viimeistä ryhmää ”one shot” ryhmäksi (samoin kuin MacMillan 1986). He ovat yrittäjiä, jotka eivät osallistu koko
elämänsä aikana kuin yhteen yritykseen.
Omistajat noviisitasolla eivät ole vielä muotoutuneet tapa- tai ”one shot” -yrittäjiksi.
Kuviossa 16 on esitetty kysymyksiä, joita noviisiyrittäjät kohtaavat, sekä tekijät, jotka
vaikuttavat heidän päätöksiinsä. Noviisit, jotka haluavat lisätä tulojaan liiketoiminnan
kasvattamisella, joutuvat tekemään kuvion 16 mukaiset ratkaisut. Ratkaisusykli pyörii,
kunnes yrittäjä saavuttaa toivomansa tulotason. (Hall 1995.)
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Onko nykyisen
yrityksen laajentaminen
mahdollista?

Ei

Tuleeko yritys myydä?

Kyllä

Kyllä

Riittävätkö
johtamistaitoni
suurempaan
yritykseen?

Ei

Tuleeko yritys myydä?

Ei

Kyllä

Kyllä

Haluanko
elämäntavan,
jota tehdyt
päätökset
edellyttävät?

Ei

Ei

Kyllä
Kasvata nykyistä yritystä

Tuleeko yritys myydä?

Ei

Kyllä
Aloita uusi yritys
Sarjastrategia

Aloita uusi yritys
Portfoliostrategia

Kuvio 16. Noviisiyrittäjän kohtaamat kysymykset ja muotoutuminen eri yrittäjätyyppeihin
(Hall 1995).

Starr ja Bygrave (1991) totesivat tutkimuksessaan aikaisemman yrittäjyyskokemuksen
tuovan mukanaan etuja, mutta myös haittoja.
Kolvereid ja Bullvåg (1993) vertailivat tutkimuksessaan noviisiyrittäjiä, jotka olivat
aloittaneet liiketoiminnan ensimmäistä kertaa, sekä kokeneita yrittäjiä, jotka olivat perustaneet ainakin yhden yrityksen ennen senhetkistä. Lisäksi kriteerinä oli, että vertailtavilla
yrittäjillä oli aiemmin perustettu yritys vielä omistuksessaan. He valitsivat tämän kapean
määritelmän sen vuoksi, että he halusivat varmistua siitä, että aikaisemmat yrittäjyyskokemukset olivat olleet onnistuneita (heidän mukaansa yritys oli onnistunut, jos se oli vielä omistuksessa).
Birley ja Westhead (1993) käyttivät laajempaa määritelmää tutkimuksessaan. Noviisiperustajat ovat niitä, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta yrityksen perustamisesta. Tapayrittäjät ovat perustaneet ainakin yhden yrityksen ennen kuin ovat perustaneet nykyisen
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riippumattoman yrityksensä. Tutkimuksessaan Birley ja Westhead vertasivat noviisi- ja
tapayrittäjiä ja saivat sellaisen tuloksen, että tapayrittäjä sopii paremmin perinteiseen käsitykseen menestyvästä yrittäjästä, joka aloittaa nuorena, omaksuu roolimalleja sekä turvautuu sukulaisten ja ystävien rahalliseen tukeen. Lisäksi tämä jatkui heidän nykyisessä
yrityksessään ja tuki näkemystä, että aikaisempi kokemus yrityksen perustamisesta on
paremminkin hyöty kuin haitta. Noviisiyrittäjät tiesivät kuitenkin tapayrittäjiä paremmin,
että yhteiskunta tarjoaa halpoja neuvontapalveluja.
Kolvereidin ja Bullvågin (1993) sekä Birleyn ja Westheadin (1993) tekemissä tutkimuksissa ei löytynyt todisteita siitä, että tapayrittäjien perustamien yritysten suorituskyky
olisi parempi verrattuna noviisiyrittäjien yrityksiin.
Wright ym. (1997) sekä Westhead ja Wright (1998) ovat esittäneet taulukon 11 mukaisen jaon yrittäjätyypeistä. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yrittäjät, jotka eivät perusta
yritystä, vaan hankkivat sen jollakin muulla tavalla (perintönä, ostamalla). He ovat myyneet aikaisemman liiketoimintansa ja omistavat vain yhden yrityksen kerrallaan. Toisessa
ryhmässä ovat yrittäjät, jotka perustavat itse yrityksensä. Myös he omistavat vain yhden
yrityksen kerrallaan. Kolmannessa ryhmässä olevilla moniyrittäjillä on samanaikaisesti
useita ostettuja yrityksiä. Neljännessä ryhmässä ovat portfolioyrittäjät, jotka omistavat
myös useita yrityksiä samanaikaisesti, mutta he ovat itse perustaneet ne. (Westhead ja
Wright 1998.)
Taulukko 11. Tapayrittäjien jaottelu eri ryhmiin (Wright ym. 1997, Westhead ja Wright
1998).
Omistusasema

Omistaa muiden perustamia

Omistaa itse perustamiaan

yrityksiä

yrityksiä

Muutoksia yritysten

Ryhmä 1

Ryhmä 2

omistajuudessa

Perijä/sarjajohtaja buy-

Sarja-aloittaja

out/management buy-in
Ei muutoksia yritysten

Ryhmä 3

Ryhmä 4

omistajuudessa

Moniyrittäjä (Multiple corporate

Portfolioyrittäjä

entrepreneurship)

Tutkimuksessaan Westhead ja Wright (1998) keskittyivät laajasta määritelmästään huolimatta pelkästään yrityksen perustajiin, eivätkä muulla tavoin yrityksen hankkineisiin.
Tutkimuksessa oli mukana 389 noviisi-, 75 portfolio- ja 157 sarjayrittäjää. Tulokset osoittivat portfolio- ja sarjayrittäjillä olevan eroavuuksia vanhempien taustassa, työkokemuksessa ja ensimmäisen yrityksen aloitusiässä. Eroa oli myös syyssä aloittaa yritys, henkilökohtaisessa asenteessa yrittäjyyttä kohtaan ja rahoituslähteissä, joita käytettiin yrityksen
aloitusvaiheessa. Kirjoittajien mukaan heidän tuloksensa osoittavat sarja- ja portfolioyrittäjien eroavan toisistaan niin paljon, ettei niitä tule tutkia homogeenisena ryhmänä. Tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty eri ryhmien omistamien yritysten suorituskyvyissä
eroavuuksia.
Alsos ja Kolvereid (1998) vertailivat noviisi-, sarja- ja portfolioyrittäjien yrityksen
aloittamisprosessia. Tulokseksi he saivat, että portfolioyrittäjät huolehtivat useammista
toiminnoista liiketoiminnan aloitusvaiheessa kuin muut ryhmät. Yleisesti ottaen portfolioyrittäjät eivät kiirehdi, vaan etenevät askeleen kerrallaan ja odottavat kunnes viimei-
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nenkin vaihe prosessista on selvä, ennen rahaa vaativien toimintojen aloittamista. Muita
useammin portfolioyrittäjät organisoivat aloitustiimin, investoivat omaa rahaansa, aloittavat myyntikampanjan ja palkkaavat yhden tai useamman työntekijän.
Pasanen (2002) tutki kauan toimineita menestyneitä yrityksiä, joiden yrittäjät hän jakoi
moninkertaisiin yrittäjiin ja yhden yrityksen omistajiin. Moninkertaisen yrittäjän vaatimuksena oli, että yrittäjän tuli olla samanaikaisesti sekä portfolio- että sarjayrittäjä. Verrattaessa näitä eri yrittäjäryhmien omistamia yrityksiä keskenään löytyi useita tekijöitä,
joissa oli tilastollisesti eroa. Moninkertaisten yrittäjien omistamat yritykset:
− olivat sellaisen vanhemman yrittäjän omistuksessa, jolla oli pidempi kokemus omistajajohtajuudesta
− olivat useammin nopean kasvun yrityksiä
− omasivat selkeämmät liiketoimintatavoitteet
− toimivat markkinasegmentillä, jossa on kasvava kysyntä
− tarjosivat tuotteita kasvavalla volyymillä
− myivät tuotteita paikallisten markkinoiden ulkopuolelle
− olivat vientiyrityksiä
− olivat alihankkijoita ja ostivat alihankkijoilta
− arvostivat vähemmän henkilöstön pysyvyyttä, eivätkä nähneet pienen kilpailun olevan
yrityksen menestyksen kannalta tärkeää.
Tutkimuksissa ei ole selvästi osoitettu, että moninkertaisen yrittäjän perustama yritys
menestyisi muita paremmin (ks. Westhead ja Wright 1998, Birley ja Westhead 1993, Kolvereid ja Bullvåg 1993). Viitteitä paremmin menestymiseen on kuitenkin saatu esimerkiksi Brüderlin ym. (1992) tutkimuksesta. Rosa ja Scott (1999) puolestaan raportoivat,
että yritysportfolioon kuuluvilla yrityksillä epäonnistumisaste on muita yrityksiä alempi.
Yrittäjän toimintaa monessa eri yrityksessä on vaikea käsitellä etenkin taloustieteen
aloilla, joissa perinteisesti on keskitytty yritykseen eikä yrittäjään (Rosa ja Scott 1999).
Tämän vuoksi ei ole olemassa tarkkaa tietoa, kuinka yleistä moninkertainen yrittäjyys on.
Birley ja Westhead (1993) listasivat Iso-Britanniassa tehtyjä tutkimuksia, jotka osoittivat
11 - 36 %:lla yrityksen perustajista olevan aikaisempaa kokemusta yrityksen perustamisesta. Rosan ja Scottin (1999) mukaan monikertaisia yrittäjiä esiintyy joka yritystyypissä,
mutta harvemmin kuitenkin ammatinharjoittajien ja yksityisyrittäjien joukossa kuin suuremmissa yrityksissä ja osakeyhtiöissä. Miehet ovat naisia useammin moninkertaisia yrittäjiä.

2.4 Pienen maaseutuyrityksen kehittymiseen vaikuttavat tekijät,
esteet ja ongelmat
Yrityksen kehittymiseen ja kasvuun liittyvät tekijät kiinnostavat useita tahoja, joten on
etsitty selitystä, miksi toiset yritykset kasvavat ja toiset eivät. Yrityksen kasvuun vaikuttavat tekijät voidaan jakaa yrityksen sisäisiin (resurssit) ja ulkoisiin tekijöihin (Birley ja
Westhead 1990). Perrenin (1999) mukaan kehittymiseen vaikuttavia sisäisiä tekijöitä ovat
omistaja-yrittäjän kasvuorientaatio, kasvuun liittyvä yrittäjän liiketoiminnallinen osaaminen, resurssien saatavuus ja kysyntä. Ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi toimittajat, osta-
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jat, kilpailun voimakkuus, yritysverotus ja politiikka (Birley ja Westhead 1990). Churchillin ja Lewisin (1983) mukaan yrityksen positiiviseen kehitykseen vaikuttaa kahdeksan tekijää, joista puolet liittyy yrittäjään ja puolet yritykseen. Yritykseen liittyviä tekijöitä ovat taloudelliset resurssit, henkilöstöresurssit, järjestelmien resurssit ja liiketoimintaresurssit. Yrittäjään liittyviä tekijöitä ovat selkeät tavoitteet, operationaaliset taidot, johtamistaidot ja vastuunjakokyky sekä strateginen kyvykkyys ja kyky sovittaa yrityksen
vahvuudet ja heikkoudet tavoitteisiin.
Gibb ja Davies (1990) luokittelivat pk-yritysten kasvuun liittyvissä tutkimuksissa tehdyt näkökohdat neljään luokkaan: yrittäjien persoonallisuus ja osaaminen, omistajajohtajien vaikutus yrityksen kehitykseen, liiketaloudellinen osaaminen ja muut näkökohdat,
jotka liittyvät enimmäkseen eri toimialojen tarkasteluun. Storeyn (1994) mukaan yrityksen kehittymiseen vaikuttavat yrittäjän ominaisuudet, yrityksen ominaisuudet ja yrityksen
kasvuun liittyvät strategiat. Brush ja Chaganti (1998) tutkivat pienten palvelu- ja vähittäismyyntiyritysten (195 yritystä, joilla oli kustannuspainotteinen keskittymisstratregia tai
differointipainotteinen keskittymisstrategia) kohdalla strategian ja resurssien merkitystä
menestymiseen. Heidän tulosten mukaan inhimilliset ja organisationaaliset resurssit vaikuttivat strategiaa enemmän menestymiseen.
Kaikissa yllä mainituissa listauksissa mainittiin yrittäjän olevan tärkeä tekijä kasvussa.
Davidsson (1990) on tutkinut pienyrityksen kasvun taustalla olevia tekijöitä. Hänen mukaansa kasvumotivaatio on keskeinen tekijä. Sen syntymiseen vaikuttavat yrittäjän käsitys kasvukyvystä, tarpeesta ja tilaisuudesta (kuvio 17). Niiden perusteella yrittäjä päättää
yrityksensä kehittämisestä, kasvattamisesta tai nykyisen koon säilyttämisestä.
Kyky

Tarve

Tilaisuus

Yrittäjän käsitys
kasvukyvystä
Yrittäjän käsitys
kasvutarpeesta

Kasvumotivaatio

Todellinen kasvu

Yrittäjän käsitys
kasvutilaisuudesta

Kuvio 17. Pienyrityksen kasvun taustatekijät (Davidsson 1990).

Pienyrittäjien kasvuhalukkuuden on useissa tutkimuksissa todettu olevan matala. Esimerkiksi pk-yritysbarometrissa (Suomen Yrittäjät ja Finnvera 2005) mukana olleista yrityksistä vain 8 % oli voimakkaasti kasvuhakuisia, 47 % pyrki kasvamaan mahdollisuuksien
mukaan, 28 % pyrkii säilyttämään asemansa, 15 %:lla yrityksistä ei ollut kasvutavoitteita
ja 1 %:lla toiminta loppuu seuraavan vuoden aikana. Vähiten kasvuhakuisia yrityksiä oli
alle 5 henkilöä työllistävissä ja ennen vuotta 1995 perustetuissa yrityksissä. Kasvuhaluttomuuden syyksi mainittiin useimmiten, että yritys on sopivan kokoinen. Myös kireä kilpailutilanne ja kysynnän riittämättömyys olivat yleisiä kasvuhaluttomuuden syitä.
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Yrittäjän rooli ja osaaminen on ratkaisevan tärkeää pienyrityksen kasvun ja menestymisen kannalta. Gibb (1993) on listannut kuvion 18 mukaisesti pienyrittäjän tehtävät.
Hän kuitenkin korostaa, ettei toimintoja tule eriyttää liikaa toisistaan, vaan on toimittava
holistisen periaatteen mukaisesti. Yrittäjän on hallittava sekä yksityiskohdat että kokonaisuus.
Tuote/palvelu ideoiden
löytäminen ja arviointi Asiakkaiden tarpeiden
Töiden järjestely
selvittäminen
Myynti

Työtehtävien organisointi

Yksikkökustannusten
ja hinnoittelun määrääminen
ja seuranta

Raaka-aineiden
hankinta

Tehtävät

Työntekijöiden
palkkaus

Hallinnon järjestäminen

Lakisääteisten asioiden hallinta

Työntekijöiden motivointi

Työtekijöiden
Toimintaympäristön
organisointi
ennakointi
Kilpailuun Rahoitustarpeen
vastaaminen arviointi ja hankinta

Kuvio 18. Yrittäjän tehtävät (Gibb 1993).

Kuten kuviosta 18 huomataan, on yrittäjän osaamisen oltava laaja-alaista. Sillanpää
(1999) kuitenkin mainitsee yrittäjillä olevan tietoa ja taitoa lähinnä vain tuotantoon tai
palveluun liittyvässä ammattiosaamisessa, ja yrittämiseen tarvittavat laajemmat valmiudet ja näkemykset puuttuvat. Myös Hyvönen ym. (1995) mainitsevat maaseudun yrittäjien olevan enemmän tuotanto-osaajia kuin markkinaosaajia. Ylisen (2004) tutkimuksen
mukaan oppimistarpeet pienyrittäjillä ovat hyvin käytännönläheisiä. Yritystoimintaa
näyttää Kupiaisen ym. (2000) tutkimuksen mukaan edistävän yrittäjän itse-reflektiivinen
asenne, mikä tarkoittaa, että yrittäjä suhtautuu myönteisesti, mutta samalla myös kriittisesti omaan osaamiseensa.
Pietikäinen ja Hyvönen (1998) tutkivat maatiloilla toimivia pienyrityksiä, joille on
myönnetty maaseudun pienimuotoisen elinkeinotoiminnan rahoitustukea. Toimialoina
olivat elintarvikkeiden jatkojalostus, puunjalostus ja metalliala. Tutkimusaineistossa on
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liitetty yhteen yrityksen strategiaa, nykytilannetta ja muutoskyvykkyyttä selvittänyt postikyselyaineisto, tulos- ja tasetiedot sekä strukturoitu haastatteluaineisto. Tarkoituksena
oli tutkia, eroavat yritykset toisistaan strategian perusteella. Lisäksi tutkittiin, eroavatko
yritystyypit menestymisen, toimintaolosuhteiden ja muutoskyvykkyyden osalta toisistaan.
Tulosten perusteella löytyi neljä eri yritystyyppiä, jotka on esitelty tiivistetysti taulukossa
12.
Taulukko 12. Maaseudun pienyritysten strategiatyyppien väliset erot (Pietikäinen ja
Hyvönen 1998).
Strategia

Markkinat
Yrityksen
nykytilanne

Muutoskyvykkyys

Tyyppi 1
Asiakas- ja
teknologiaosaaminen

Tyyppi 2
Markkinointiosaaminen
ja yhteishenki

Tyyppi 3
Raaka-aineen jalostus ja
rahoitustuki

Tyyppi 4
Joustava erikoistuminen

Lähimarkkinoita
laajempi
Tuotteiden kysyntä hyvä
Hyvät markkinointi- ja
jakelumahdollisuudet
Tuotteista saatava hinta
hyvä
Lainsäädäntö ei esteenä
Yritystoiminnan
tulevaisuus ja
kasvumahdollisuudet
hyvät

Lähimarkkinat

Lähinnä oma kunta

Lähimarkkinat

Tuotteiden kysyntä hyvä
Tuotteista saatava hinta
muita korkeampi
Tuotantotilojen ja
teknologian kunto hyvä
Lainsäädäntö ei esteenä
Parhaat yritystoiminnan
kasvumahdollisuudet ja
tulevaisuudennäkymät

Heikoimmat
markkinointimahdollisuudet
Heikko tuotteiden
kysyntä
Tuotteista saatava hinta
alhainen
Lainsäädännön esteet
koetaan ongelmaksi
Tulevaisuus ja
kasvumahdollisuudet
epävarmat

Hyvät jakelu- ja
markkinointimahdollisuudet
Tuotteiden kysyntä
varsin hyvä
Tuotteista saatava hinta
kohtalaisen korkea
Lainsäädäntö ei esteenä
Yritystoiminnan
tulevaisuus ja
kasvumahdollisuudet
keskimääräiset

Kohtalaiset
mahdollisuudet uusiin
asiakkaisiin
Tuotteiden hinnoittelussa
pelivaraa
Hyvät mahdollisuudet
uusien tuotteiden
kehittelyyn ja
taloudellisiin
innovaatioihin
Parhaat mahdollisuudet
siirtyä palkkatyöhön

Hyvät mahdollisuudet
saada uusia asiakkaita

Uusien asiakkaiden
saanti vaikeaa

Kohtalaiset
mahdollisuudet uusiin
asiakkaisiin
Tuotannon
Ei
Kohtuulliset taloudelliset
lisäämismahdol-lisuuksia tuotekehityspotentiaalia
reservit
Tuotteiden hinnoittelussa Vain vähän
Tuotteiden
mahdollisuuksia siirtyä
hinnoittelupelivara hyvä ei pelivaraa
palkkatyöhön
Heikot taloudelliset
Hyvät taloudelliset
reservit
reservit
Vain vähän
Vähän mahdollisuuksia
mahdollisuuksia siirtyä
taloudellisiin
palkkatyöhön
innovaatioihin
Vain vähän
mahdollisuuksia siirtyä
palkkatyöhön

Yrityksen valitsemaan strategiaan vaikuttavat mm. päätöksentekijän preferenssit, toimintaympäristö, toimialan teknologiset mahdollisuudet ja osaamisen taso sekä yrityksen
suuntautuminen. Yrittäjän oma koulutus ja kokemus ohjaavat myös valintaa. Tutkimuksen mukaan paremman ja laaja-alaisemman koulutuksen omaavat yrittäjät valitsevat
enemmän osaamista vaativia strategioita. (Pietikäinen ja Hyvönen 1998.)
Yrityksen kasvun lähteitä ja esteitä voidaan pitää toistensa kääntöpuolina (ks. esim.
Laureen ja Eräheimo 1996).
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Vaikeuksia pienille maaseutuyrityksille voivat aiheuttaa muun muassa seuraavat asiat
(Smallbone ym. 2002):
− Syrjäisillä alueilla on suhteellisen pienet paikalliset markkinat, jotka usein yhdistyvät
pitkään etäisyyteen kansallisista ja kansainvälisistä markkinoista. Liiketoiminnan tukemisen kannalta tämä tarkoittaa, että erityisesti markkinoinnissa tarvitaan ulkopuolista apua.
− Maaseudulla on rajoitetut mahdollisuudet tehdä kauppaa ja verkostoitua muiden paikallisten yritysten kanssa.
− Maaseudulla paikallista työvoimaa on vähän ja usein saatavissa olevalla työvoimalla
on rajattu osaamisalue.
− Harvaan asutulle ja pienelle liiketoimintatiheydelle on kalliimpaa jakaa liiketoimintaja koulutustukea kuin kaupunkimaisille yrityksille.
Pk-yritysbarometrin tulosten mukaan pk-yritykset arvioivat kehittämistarpeita olevan
ylivoimaisesti eniten markkinoinnissa ja myynnissä (36 %). Seuraavaksi eniten kehittämistarpeita koettiin olevan henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa (17 %). Myös
tuotantoon, tuotekehitykseen ja laatuun liittyvät asiat (12 %) sekä verkottuminen ja alihankinta (11 %) koettiin haasteiksi. Kehittämisen esteenä yritykset pitivät useimmiten
kireää kilpailutilannetta (19 %), ammattitaitoisen työvoiman saantia ja rahoitusvaikeuksia. (Suomen Yrittäjät ja Finnvera 2005.)
Huangin ja Brownin (1999) tulokset ovat samankaltaisia. He löysivät tutkimuksessaan
kolme osa-aluetta, joissa pienyrityksellä luultavimmin on ongelmia. Nämä olivat markkinointi, henkilöstö ja yleinen johtaminen. Erityisesti myynnin edistäminen, markkinatutkimus, yleinen markkinointi, henkilökunnan kouluttaminen ja liiketoiminnan suunnittelu
olivat ongelmallisia.
Smallbonen ym. (2002) ja Huangin ja Brownin (1999) lisäksi useat tutkijat (ks. Kaikkonen 2002, Sillanpää 1999, Hautamäki 2000) ovat selvittäneet pienyritysten ongelmia.
Vaikeuksina esiintyivät yleensä markkinointi, verkostoituminen, työvoiman saanti, rahoituksen saatavuus ja liiketoimintaosaaminen. Kaikkosen (2002) tutkimuksessa esille nousi
myös tuotantovaikeudet.

2.5 Ulkopuolinen kehityksen edistäjänä
2.5.1 Tarjonta Suomessa
Kilpailukykyisessä taloudessa on oltava tarpeeksi innovaatioita sekä uusia ja kasvavia
yrityksiä, jotka täydentävät ja korvaavat taantuvien alojen ja yritysten aiheuttamia tuotanto- ja työpaikkamenetyksiä. Yrityspoliittisten toimenpiteiden yleistavoitteina on kehittää
yritysten toimintaympäristöä, luoda yrittäjyyttä suosivaa ilmapiiriä, edistää yritysten toimintaedellytyksiä sekä parantaa yritysten innovatiivisuutta, kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia. Saavuttaakseen nämä tavoitteet yhteiskunta luo yrittäjyydelle ja kukoistavalle liiketoiminnalle puitteita ja edellytyksiä tuottamalla yrityksille ja yrittäjäksi aikoville tarkoitettuja julkisia yrityspalveluita. (Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä 2005.)
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Suomessa toimiva julkinen yrityspalvelujärjestelmä on monimuotoinen. Järjestelmää
ovat kuvanneet mm. Saapunki ym. (2004) ja Suomalaiset yrityspalvelut –työryhmä
(2005). Asiakkaille tarjottavien palveluiden määrä on suuri. Tarjottavat palvelut voidaan
jakaa kolmeen pääryhmään: yritysten kehitys- ja rahoituspalveluihin, tutkimus- ja kehityspalveluihin sekä asiointi- ja tietopalveluihin. Asiointi- ja tietopalvelu liittyy yrittäjän ja
yrityksen viranomaisvelvoitteiden täyttämiseen, esimerkiksi verotukseen. Julkisessa yrityspalvelujärjestelmässä on erotettavissa tasot kuvion 19 mukaisesti.

Kuvio 19. Julkisen yrityspalvelujärjestelmän tasot (Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä
2005).

Järjestelmän yhteiskunnallisesta ohjauksesta ja resursoinnista vastaavat ministeriöt ja
kunnat. Ministeriöstä keskeisin on kauppa- ja teollisuusministeriö, mutta mukana on
myös työministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetusministeriö sekä sisäasiainministeriö. Kunnat tuottavat yrityksille suunnattuja palveluja toteuttamalla hankkeita joko
omistamiensa organisaatioiden välityksellä tai kunnanhallinnon omilla voimavaroilla.
(Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä 2005.)
Julkisen yrityspalvelujärjestelmän palveluja tarjoavat valtakunnalliset (Finnvera Oy,
Finpro Oy, Tekes), alueelliset (TE-keskukset, korkeakoulut, teknologia- ja maaseutukeskukset) sekä paikalliset (uusyrityskeskukset, työvoimatoimistot, kunnat) organisaatiot.
Eri organisaatioiden tuottamien palvelujen tarjonta on laaja ja laajuutta lisäävät vielä projektirahoitteisesti tuotetut kehittämispalvelut. (Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä
2005.) Rissanen ym. (2001) ovat tutkimuksessaan jaotelleet julkisen sektorin tarjoamat
palvelut kuvion 20 mukaisesti. Rahoituksen osuus vaihtelee merkittävästi eri palvelumuodoissa.
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•

NEUVONTA esim. perusneuvonta, uudelleenohjaus

•

KONSULTOINTI esim. ProStart-ohjelma

•

KOULUTUS esim. yrittäjäkurssi

•

KEHITTÄMISPROJEKTIT esim. Leader-hanke

•

TYÖLLISTÄMISEN TUKEMINEN esim. starttiraha

•

ERITYISRAHOITUS: LAINAT TAKAUKSET JA TAKUUT,
SIJOITUSTUET esim. naislaina, pienyritystakaus

•

VASTIKKEETON TUKI: KORKOTUKI JA AVUSTUKSET
esim. valtion korkotuki, investointituki

Rahoituksen
osuus
kasvaa

Kuvio 20. Julkisen sektorin pk-yrityksille tarjoamat palvelutuotteet (Rissanen ym. 2001).

Julkisen palvelujärjestelmän asiakaskunnan jakoperusteita ovat mm. yrityskoko, toimiala,
elinkaaren vaihe, yrittäjän ominaispiirteet ja elämäntilanne. Pääosa palveluista on suunnattu aloittaville ja mikroyrityksille. (Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä 2005).
Maatilakytkentäisten yritysten tuki- ja neuvontapalvelut poikkeavat muiden maaseudun pienyritysten palveluista. Maa- ja metsätalousministeriö palvelee alueellisten TEkeskusten maaseutuosastojen kautta aloittavia ja jo toimivia maaseutuyrityksiä. Tässä
maaseutuyrityksellä tarkoitetaan yritystoimintaa, jota harjoitetaan maatilatalouden ohella
ja joka työllistää perheenjäsenten lisäksi enintään kolmen henkilötyövuoden verran.
Myös ns. ketjuyritys13, joka työllistää vastaavasti enintään viisi henkilötyövuotta, on oikeutettu maaseutuosaston palveluihin. Maaseutuosaston tärkeimmät palvelumuodot ovat
neuvonta- ja rahoituspalvelut sekä alueelliset kehittämisprojektit. Maaseutuosaston käytettävissä olevat tukimuodot ovat: investointituki, käynnistysavustus ja kehittämisavustus.
Maaseutuyritysten
kehittämispalvelut
toteutetaan
pääsääntöisesti
ProAgriamaaseutukeskusten liiton alaisten maaseutukeskusten ja maaseudun kehittämishankerahoituksen kautta. Muiden maaseudun yritysten palveleminen kuuluu pääosin TEkeskuksen yritysosastolle. Maatilalla toimivien yritysten tuki on joissain tapauksissa suurempi kuin yritystukilain mukaista tukea saavilla. (MMM 2005.)
Julkisen yrityspalvelujärjestelmän lisäksi palveluja voi ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Asiantuntijapalveluiden osto vaihtelee yrityksen koon mukaan. Eniten palveluita
käyttävät keskisuuret yritykset. Tämä johtunee siitä, että suuret yritykset tuottavat osan
palveluista itse ja mikro- ja pienyrityksillä ei ole tarvetta, varaa tai osaamista käyttää ulkopuolisia palveluita. (ks. esim. Storhammar 1995).
Suomessa yritykset voivat tuetusti käyttää myös yksityisiä konsultteja liiketoiminnan
apuna, esimerkiksi TE-keskus on ulkoistanut tuotteistetut konsultointipalvelut yksityisille
konsulteille. (Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä 2005.) Jotta yrittäjät hyötyisivät valtion tarjoamasta konsulttiavusta, konsultin tulisi ymmärtää yrittäjien tarpeet, määritellä
13

Maaseutuyritykseen rinnastettava yritys, joka toimii palvelujen tai tuotteiden jalostus-, jakelu- tai myyntiketjun osana, ja joka työllistää enintään viittä vuosityöpaikkaa vastaavasti. Ketjuun kuuluvista yrityksistä vähintään
puolet tulee olla maaseutuyrityksiä.
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ongelmat virheettömästi sekä tarjota oikea-aikaista ja hyödyllistä neuvontaa ja tukea.
(Kubr 1986.) Jos aloite konsultin käytöstä tulee rahoittajalta, se saattaa aiheuttaa negatiivisia vaikutuksia: yrittäjän sitoutuminen hankkeeseen jää vähäiseksi, hankkeen valmistelu yrityksessä, mm. tarjouskilpailu, jää puutteelliseksi, eikä yrittäjälle synny motivaatiota
muutoshankkeen läpivientiin. (Koivuniemi 1985.)

2.5.2 Tuki- ja neuvontapalvelujen käyttö ja arviointi
PKT-säätiö (2002) on listannut tyypillisiä tilanteita, joissa yritys tarvitsee ulkopuolista
asiantuntija-apua: perustamisvaihe, strategian määrittely, yrityskauppa, fuusio tai sukupolvenvaihdos, resurssien täydentäminen, tiedon tarve olosuhteiden tai tavoitteiden muuttuessa, kansainvälisten yhteyksien luonti, yrittäjän omien suunnitelmien ja ajatusten testaaminen, yrityksen taloudelliset vaikeudet, uuden menetelmän tai järjestelmän kehittäminen tai käyttöönotto, sähköisen kaupankäynnin mahdollisuuksien osoittaminen, organisaation kehittämistarve tai henkilöstön rekrytointi, riskien hallinta sekä johdon ja henkilöstön koulutus.
Pienyrityksen neuvonta ja konsultointi eroaa suuren yrityksen konsultoinnista. Konsultin täytyy olla pienyrityksessä enemmän yleisosaaja, koska ongelma normaalisti ylittää
yhden osa-alueen tai toiminnon rajat. Pienyrityksessä konsultin pitää myös kommunikoida ja informoida eri tavoin kuin isossa yrityksessä. (Kubr 1986.) Pienyrityksessä on vaikea hankkia käyttökelpoista, relevanttia, ajantasaista ja tarkkaa tietoa. Tiedon varastointija raportointijärjestelmät eivät ole yhtä kehittyneitä kuin suurissa yrityksissä (Porth ja
Saltis 1997.) Konsultin käyttämisestä pienyrityksessä voidaan erottaa sekä positiivisia
että negatiivisia vaikutuksia (ks. taulukko 13).
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Taulukko 13. Konsultin käytön hyötyjä ja haittoja pienyrityksissä (Calvin 1995).
Hyöty

Haitta

Ulkopuolinen asiantuntija tarjoaa joustavan ja

Konsultin ammattitaitoa on ylimainostettu. Konsultit

tehokkaan voimavaran.

usein lupaavat enemmän kuin pystyvät toteuttamaan.

Konsultti saattaa tuoda harvinaista tietämystä

Konsultti voi lisätä pelkoa ja epäluottamusta yrityksen

teollisesta toiminnasta.

henkilökunnassa.

Luovan innovatiivisuuden lähde.

Monet uudet ideat eivät toimi.

Pitää jatkuvat palkkakustannukset alhaalla.

Omistaja saattaa tuntea menettävänsä tilanteen
hallinnan.

Voi parantaa kannattavuutta lyhyellä ja pitkällä

Palkkio saattaa tuntua sietämättömältä, lannistaen

aikavälillä.

avunpyyntöä.

Voi kyseenalaistaa ja muuttaa vanhoja ja hyväksyttäjä Uudet käytännöt voivat tuottaa liikaa ristiriitoja.
liiketoimintakäytäntöjä.
Voi tuoda uutta näkemystä vanhoihin ongelmiin.
Voi toimia omistajan ”kaikupohjana”.

Suositusten toimeenpanossa voi ilmetä vaikeuksia.
Prosessi voi edetä niin hitaasti, että omistaja tulee
kärsimättömäksi.

Konsultti voi olla helposti löydettävissä.

Voi olla vaikeaa löytää oikea konsultti tiettyyn
tarpeeseen.

Konsultti voi tarjota ohjausta ja johtamistaitoa

Konsultti ei ehkä ole tarpeeksi tarmokas.

vaikeissa tilanteissa.
Konsultti voi tehdä juuri yritykseen sopivan

Suunnitelma saattaa vaikuttaa liian pinnalliselta

parannussuunnitelman.

tarjotakseen todellista apua.

Konsultit voivat tarjota varmennusta lakiin liittyvissä

Konsultti ei välttämättä ole tarpeeksi pätevä.

asioissa.

Pätevyyttä on vaikea arvioida.

Konsultit voivat tarjota hyvän toimiston ja tukea

Usealla konsultilla ei ole henkilökuntaa.

konttoritöissä.
Konsultit antavat kolmannen osapuolen

Konsultilla ei välttämättä ole hyvää ymmärrystä

puolueettoman mielipiteen.

sisäisistä toiminnoista ja hänen mielipiteisiinsä voivat
vaikuttaa omistajan mielipiteet.

Valitettavasti konsultoinnista saatavaa hyötyä on vaikea osoittaa tieteellisesti. Ensinnäkin
syy-seuraussuhteiden erottaminen yrityksissä, joissa käytetään konsulttia arvon noustessa, on vaikeaa. Toisena ongelmana on arvon määrittäminen. Esimerkiksi työntekijän moraalin nousu ei näy tuotantomäärässä. Kolmas ongelma on tarvittavan tiedon hankinta
järkevien tutkimusten tekoon. (Solomon 1997.)
Mikro- ja pienyrityksille suunnatuista julkisista yrityspalveluista on kuitenkin todettu
olevan hyötyä (esim. Neck ym. 2004, Turok ja Raco 2000, Storhammar 1996, Mole
2002). Esimerkiksi Storhammar (1996) toteaa seuraavasti ”Yrityspalveluilla arvioidaan
olevan huomattava merkitys yritystoiminnan kehittymiseen, innovaatioiden leviämiseen,
tuottavuuteen ja näin ollen myös pk-yritysten kehittymiseen. …Kehityksen varmistamiseksi ja vauhdittamiseksi nähdään pk-yritysten palvelujen käytön edistäminen tarpeelliseksi.
Taustalla on näkemys, että toisaalta pk-yrityksissä on ’piilevää’ palvelujen tarvetta, joka
voisi realisoitua, jos käytönkynnys olisi matalampi...”
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Harjun ja Pukkisen (2004) tutkimuksen mukaan julkisia neuvontapalveluita pidetään
hyödyllisenä erityisesti yrityksen perustamisvaiheessa.
Edellisistä tutkimuksista poiketen Robsonin ja Bennettin (2000) tutkimuksen mukaan
yhteys ulkopuolisten neuvontapalveluiden ja pk-yrityksen menestymisen välillä on heikko. Ulkopuolisten neuvontapalvelujen ja yritysten menestymisen välillä on tilastollinen
yhteys vain harvoissa tapauksissa. Yksityisten neuvontapalvelujen yhteys menestymiseen
on heidän tutkimuksensa mukaan huomattavasti voimakkaampi. Tähän tulokseen on tullut myös Gooderham ym. (2004), jotka korostavat tilitoimistojen tärkeyttä neuvojina.
Wood (1994) erottaa pienyritysten tukiohjelmista saatavat hyödyt primäärisiin ja sekundäärisiin hyötyihin. Primääriset hyödyt ovat tarjottujen tavaroiden ja palveluiden nettohyödyt vastaanottajalle. Sekundääriset hyödyt ovat tukiohjelmista aiheutuvat taloudelliset
kokonaisvaikutukset, kuten työpaikkojen syntyminen (Howard ja Hine 1997).
Valitettavasti kaikki yritykset eivät käytä tarjolla olevia palveluita tai ole tyytyväisiä
niihin. Euroopan komission teettämän ja Sheikhin ym. (2002) toteuttaman tutkimuksen
mukaan mikro- ja pienyritykset sekä yksityiset elinkeinonharjoittavat käyttävät tarjottuja
palveluja aika vähän. Suomessa neljännes näiden kokoluokkien yrityksistä oli käyttänyt
palveluja viimeisen viiden vuoden aikana, mikä on hyvää keskitasoa verrattuna muihin
EU-maihin ja Norjaan (ka. 20 %). Tukipalvelujen käyttö väheni yrityksen koon pienetessä. Suurimmaksi käyttämättömyyden syyksi ilmoitettiin, ettei tarvita ulkopuolista apua
(60 %). Tähän syynä voi olla, että monet pienyritykset uppotuvat tavanomaisen liiketoiminnan vaatimuksiin ja menettävät tuntuman omien tarpeidensa arviointiin. (Sheikh ym.
2002.) Tuki- ja neuvontapalvelujen tarpeellisuus käytön esteenä on esiintynyt useissa
tutkimuksissa (ks. esimerkiksi Storhammar 1995, Harju ja Pukkinen 2004.) Tämän vuoksi ulkopuolisen tahon suorittama tarpeiden arviointi on pienyrityksille tarjottavan tuen
olennainen osa. (Sheikh ym. 2002). Toiseksi suurin syy käyttämättömyyteen oli tiedon
puute tukipalvelusta (25 %) (Sheikh ym. 2002). Myös muissa tutkimuksissa on todettu,
että yrittäjillä on puutteelliset tiedot tarjolla olevista tukipalveluista (esim. Storhammar
1995, Harju ja Pukkinen 2004). Useat organisaatiot tarjoavat samantapaisia palveluita,
jolloin yrittäjän on vaikea arvioida, minkä organisaation puoleen olisi käännyttävä apua
tarvittaessa (esim. Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä 2005). Pienyrittäjät toivoivat
palveluntarjoajan ottavan heihin yhteyttä tai jopa käyvän tapaamassa heitä henkilökohtaisesti. (Sheikh ym. 2002.) Kolmas syy (9 %) käyttämättömyyteen oli, ettei tukipalvelujen
sisältö vastaa yrityksen tarpeisiin. Tutkimuksen mukaan yritykset toivovat saavansa entistä paremmin kohdennettua tukea, jossa huomioidaan yrityksen koko, kehitysvaihe ja toimiala. (Sheikh ym. 2002.) Neljäs syy käyttämättömyyteen oli, ettei palvelua tarjota
asianmukaisin ehdoin.
Sheikh ym. (2002) ovat segmentoineet yritysten asenteet tukipalveluja kohtaan kahden
ominaisuuden mukaan, jotka ovat yrityksen subjektiivinen arvio tukipalvelujen yleisestä
hyödyllisyydestä ja yritysten ilmaisema tukipalvelujen tarve omassa yrityksessä. Kuviossa 21 on luokiteltu tutkimuksessa mukana olleet suomalaiset yritykset, jotka eivät ole
käyttäneet tukipalveluja viiden viime vuoden aikana, edellä mainittujen kahden ominaisuuden perusteella neljään ryhmään.

Hyödyllisyys
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Kolmas neljännes 50 %
•
tukipalvelut yleensä hyödyllisiä
•
eivät itse tarvitse palveluja -asenne johtuu tarpeiden määrittelyn vaikeuksista

Ensimmäinen neljännes 28 %
•
ilmoittaneet tarvitsevansa ulkopuolista tukea
•
vakuuttuneita hyödyllisyydestä

Neljäs neljännes 9 %
•
eivät pidä tukipalveluja hyödyllisenä
•
eivät katso tarvitsevansa tukipalveluja

Toinen neljännes 13 %
•
ilmoittaneet yleisellä tasolla tarvitsevansa
tukipalveluja
•
kyseenalaistavat hyödyllisyyden

Tarve
Kuvio 21. Ryhmittely suomalaisista yrityksistä, jotka eivät ole viimeisen viiden vuoden aikana
käyttäneet tukipalveluja (Sheikh ym. 2002).

Sheikh ym. (2002) ehdottavat kuvion 21 eri yritysryhmille strategiat, joilla tukipalvelujen
käyttöä saataisiin lisättyä. Ensimmäisessä neljänneksessä olevat yritykset tulevat todennäköisimmin käyttämään tulevaisuudessa tukipalveluja. Näillä yrityksillä on puutteelliset
tiedot palvelujen saatavuudesta, joten ne saatetaan saada käyttämään tukipalveluja esimerkiksi parantamalla ja vahvistamalla nykyisten tukipalvelujen markkinointia ja mainontaa. Toisessa neljänneksessä olevat yritykset saatetaan saada palvelujen käyttäjiksi
parantamalla palvelujen sisältöä ja tarjoamisen ehtoja. Tämä voi tapahtua esimerkiksi
kohdentamalla palvelut nykyistä paremmin tai parantamalla viestintästrategioita ja yritysten tarpeiden huomioimista. Kolmannessa neljänneksessä oleviin yrityksiin voidaan vaikuttaa levittämällä tietoa tukipalveluiden avulla saatavista eduista. Tämän ryhmän asenne
johtuu monesti vaikeuksista tarpeiden määrittelyssä tai jokapäiväiseen toimintaan liittyvistä ongelmista. Neljännessä neljänneksessä olevat yritykset torjuvat todennäköisesti
tulevaisuudessakin perinteiset myynninedistämis- ja tiedotustoimet, joten luultavasti tämä
ryhmä ei tule käyttämään tukipalveluita. (Sheikh ym. 2002.)
Suomessa on tehty viime vuosina selvityksiä yrityspalveluiden toimivuudesta (esim.
Harju ja Pukkinen 2004, Saapunki ym. 2004, Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä 2005,
Tuunanen ja Hyrsky 2004). Tutkimusten perusteella yrityspalvelujen kehittäminen on
aloitettu. Tästä osoituksena on myös Seudullisten yrityspalvelupisteiden muodostaminen.
Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmä (2005) antoi useita suosituksia yrityspalveluiden
kehittämiseen:
− organisaatiolähtöisyydestä siirrytään asiakaslähtöisiin verkostomaisesti tuotettaviin
yrityspalveluprosesseihin
− lisätään asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuutta palvelujärjestelmissä
− järjestelmän pirstaleisuudesta ja hajanaisuudesta on päästävä yhtenäisiin ja tasalaatuisiin toimintamalleihin
− moniohjauksesta luovutaan ja päästään koordinoituun palvelujärjestelmän ohjaukseen
− tehokkuutta nostetaan poistamalla palvelujärjestelmän päällekkäisyyksiä
− siirrytään yksi palvelupiste ja omaneuvoja -järjestelmään.
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2.6 Teoriaperustan hyödyntäminen
Kappaleessa 2 on tarkasteltu tutkimuskysymyksittäin aikaisempia teorioita ja tutkimuksia. Näistä muodostuu perusta empiiriselle osiolle. Seuraavaksi esitetään tutkimuskysymyksittäin, miten teoriaperustan asioita hyödynnetään empiirisen osion tiedon keräyksessä ja analysoinnissa.
TK1: Toiminta, strategia ja liiketoimintamallit. Teoreettisessa tarkastelussa on esitetty,
millä eri tavoin strategia voidaan ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa. Empiirisessä osiossa
peilataan teoriaan, miten yritykset suunnittelevat strategiaansa ja toimintaansa. Strategiaosiossa on käsitelty myös strategian eri tasoja. Kohdeyrityksissä sivutaan jokaisen
tason strategioita. Yritystason strategiassa huomioidaan maatilan ja muun yritystoiminnan
suhde. Liiketoimintatasolla keskitytään ainoastaan muuhun yritystoimintaan. Toimintotasolla kerrotaan, miten eri toiminnot maatilakytkentäisissä yrityksissä hoidetaan. Aineiston
strategian muodostusta ja toteutusta verrataan eri koulukuntien esittämiin.
Liiketoimintamallille on esitetty useita määritelmiä. Tässä tutkimuksessa maatilakytkentäisten yritysten liiketoimintaa analysoidaan Morriksen ym. (2005) esittämän mallin
avulla. Mallissa vastataan kuuteen perustason kysymykseen. Tämä malli on valittu, koska
se on kaikkein laajin ja soveltuu monen tyyppiselle yritykselle. Toisaalta mallia ei ole
paljoakaan sovellettu aikaisemmin, joten soveltamisessa joudutaan tekemään omia ratkaisuja. Mallin vastausvaihtoehtoja on hieman muokattu (ks. taulukko 14).
Taulukko 14. Morriksen ym. 2005 luoman liiketoimintamallin käyttö empiriassa.
Osa-alue
Tarjonta

Markkinat

Sisäinen suorituskyky
Kilpailustrategia

Talous

Yrittäjän ambitio

Tekijät
Tarjontana: tuotteet/palvelut/sekoitus
Tarjonnan laajuus: laaja/keskinkertainen /suppea
Räätälöintiaste: standardisoitu/hieman räätälöity/korkea räätälöinti
Tarjonnan kattavuus: syvä/keskinkertainen/matala
Tuotteen saanti: tuote itse/liittyy toisen yrityksen tuotteeseen
Tarjonnan tuottaminen: itse/ulkoistettu/jokin osa ulkoistettu
Jakelu: suora epäsuora/suora ja epäsuora
Asiakastyyppi: kuluttaja/yritys/molemmat
Markkina-alue: paikallinen/alueellinen/valtakunnallinen/kansainvälinen
Asiakkaan sijainti: toimittaja/tukkukauppias/ vähittäismyyjä/lopullinen kuluttaja
Markkinointikohde: laaja tai yleinen/ useita segmenttejä /kapea
Asiakassuhde: asiakas/asiakas + muu yhteistyö
Tuotanto- tai toimintasysteemi/Myynti tai markkinointi/ Tuotekehitys, luovuus tai
innovatiivisuus/ Toimitusketjun hallinta/Verkostoituminen
Erinomainen toimitusimago/johdonmukaisuus/ luotettavuus/nopeus
Tuotteen tai palvelun laatu/valikoima/ ominaisuudet/saatavuus
Alhaiset kustannukset/tehokkuus
Läheiset asiakassuhteet/kokemus
Hintapolitiikka: kiinteä/sekalainen/joustava
Kiinteiden kustannusten suhde muuttuviin: korkea/keskinkertainen/matala
Tuotannon volyymi: korkea/keskinkertainen/matala
Voittomarginaali: korkea/keskinkertainen/matala
Toimeentulomalli/Tulomalli/Kasvumalli/ Spekulaatiomalli
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TK2: Resurssit. Resursseille on esitetty monenlaisia luokitteluita. Tässä tutkimuksessa
resurssi ymmärretään yleisterminä, joka kattaa myös kyvykkyydet ja ydinosaamisen. Resurssien luokittelu empiiriseen osioon kootaan kirjallisuudesta (ks. taulukko 15), mukailemalla pääasiassa Valentinea (2001) ja Hooleyta (1998).
Taulukko 15. Resurssien luokittelu empiirisessä osiossa.
Resurssi

Tekijät

Fyysiset

Maa, sijainti, tontti
Laadukas raaka-aine omalta tilalta
Rakennukset, tilat
Koneet ja laitteet

Rahalliset

Käteisvarat

Inhimilliset ja organisationaaliset

Ihmiset (kokemus, koulutus, kyvykkyys, motivaatio,

Luottokelpoisuus
osaaminen)
Organisaatiorakenne
Toimintajärjestelmät, rutiinit
Markkinalliset

Asiakastietokanta
Brandit ja maine
Oheispalvelut, sivutuotteet

Lailliset

Tekijänoikeudet ja patentit

Verkosto

Asiakkaat
Kilpailijat
Toimittajat
Sosiaaliset suhteet (ystävät, järjestöt)

Yritysten vahvuuksia, heikkouksia ja kilpailuedun lähteitä voidaan tarkastella erilaisten
työkalujen avulla. Tässä tutkimuksessa VRIO-analyysin kysymyksien avulla analysoidaan, mitkä taulukossa 15 esitetyt resurssit tuovat kohdeyrityksille kilpailuetua.
TK3: Kehityspolut. Yrityksen kehittymistä voidaan mitata monella tavalla. Tässä liikevaihdon kehittymisen avulla tarkastellaan, noudattaako yritysten elinkaari jotain kirjallisuudesta löydettyä mallia. Kehittymistä tarkastellaan myös kuvaamalla, miten toiminta
on muuttunut vuosien aikana. Lisäksi Ropen (2003) muotoileman Ansoffin matriisin
avulla (ks. kuvio 12) analysoidaan, miten yritykset ovat suunnanneet kasvua vuosien aikana.
Maatilakytkentäisten yritysten omistajilla on maatila ja lisäksi muuta yritystoimintaa.
Voidaankin perustellusti miettiä, ovatko he portfolioyrittäjiä. Maatalouden tuloverolain
alla harjoitettava muu yritystoiminta ei täytä tätä ehtoa, vaan kyseessä on pikemminkin
monialainen yritys. Erikseen rekisteröineillä sen sijaan on kaksi yritystä, maatila ja jokin
toinen. Toisaalta osa tutkijoista (esimerkiksi Donckels 1987) on sitä mieltä, että tapayrittäjän on pitänyt itse perustaa yrityksensä. Maatilojen kohdalla näin ei yleensä ole, vaan
maatilat siirtyvät sukupolvelta toiselle. Tämän tiukan määritelmän mukaan maatilakytkentäisten yritysten omistajat eivät siis automaattisesti olisi tapayrittäjiä. Hallin (1995)
esittämän, portfolioyrittäjäksi muotoutumista koskevan kaavion mukaan (kuvio 16) maa-
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tilayrittäjää voitaisiin pitää noviisiyrittäjänä, joka haluaa kasvattaa toimintaansa. Jos maatilaa ei kuitenkaan haluta myydä, perustetaan rinnalle uusi yritys, jolloin yrittäjä on valinnut portfoliostrategian. Maatilakytkentäisten yritysten yrittäjiä (yritys rekisteröity erikseen) voidaan pitää väljän määritelmän (ei vaadi aikaisemman yrityksen perustamista)
mukaan portfolioyrittäjinä.
Empiirisessä osiossa tarkastellaan, löytyykö eroavuuksia maatilan alla harjoitettavan ja
erikseen rekisteröidyn yritystoiminnan välillä. Lisäksi verrataan muihin yrittäjiin sellaisia
yrittäjiä, joilla on myös maatilan ja muun yritystoiminnan lisäksi muuta yrittäjyyskokemusta.
TK 4: Kehittymisen esteet. Teoriaperustassa on jäsennetty tekijöitä, jotka vaikuttavat
pienyrityksen kehittymiseen. Niitä on todettu olevan sekä ulkoisia että sisäisiä (ks. Perren
1999), yritykseen liittyviä ja yrittäjään liittyviä (ks. Churchill ja Lewis 1983). Yrittäjän
osaamisen ja tavoitteiden on todettu olevan tärkeitä kehittymiseen liittyviä tekijöitä. Tutkimuksissa on todettu, että on olemassa useita syitä, miksi pienyrittäjä ei aina halua kasvattaa yritystään (ks. esim. Davidsson 1990).
Pienyritysten kasvun lähteitä ja esteitä voidaan pitää toistensa kääntöpuolina (ks. esim.
Laureen ja Eräheimo 1996). Yritysten kehittymisen analysoimisen yhteydessä (tutkimuskysymys 3) löydetään tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet yritysten kehityspolkuihin. Tutkimuskysymyksessä neljä haetaan maatilakytkentäisten yritysten kehittymisen esteitä,
jotta löydettyihin tekijöihin osattaisiin tarjota ulkopuolista apua. Saatuja tuloksia verrataan aikaisempiin tutkimuksiin.
TK5: Ulkopuolinen yrittäjän apuna. Teoriaperustassa on tarkasteltu Suomen yrityspalvelujärjestelmää. Tutkimuksissa on todettu, että kaikki yrittäjät eivät käytä tarjolla olevia
palveluita. Tähän on olemassa useita syitä, joista Sheikin ym. (2002) tutkimuksessa voimakkaimmin nousi esille, että yrittäjät eivät pidä niitä tarpeellisina. Tähän lienee syynä,
että pienyrittäjät eivät tunnista avun tarvettaan.
Empiirisessä osiossa haetaan asioita, joihin maatilakytkentäiset yritykset toivovat ulkopuolisen apua. Avun tarvetta tarkastellaan myös tutkimuskysymyksissä 1 - 4 ilmenneiden tekijöiden avulla, koska oletettavaa on, etteivät myöskään maatilakytkentäiset yritykset tunnista omia tarpeitaan (vrt. Sheikh ym. 2002, Storhammar 1995, Harju ja Pukkinen
2004.)
Haastatteluissa käsitellään myös yrittäjien mielipiteitä ulkopuolisen avun tarjonnasta,
ongelmista ja käytöstä.

3 Tutkimuksen suorittaminen
Tutkimus on lähtökohdiltaan hermeneuttista (ks. luku 1.4). Hermeneuttisen kehän mukaan yksityiskohtien ja kokonaisuuden ymmärtäminen vuorottelevat, minkä seurauksena
joka kierroksella ymmärrys aiheeseen syvenee (ks. Kuvio 21). Tutkija oli hankkinut tutkimuskohteesta esiymmärrystä tekemällä lisensiaatintyön (Torkko 2004), jossa empiirisenä aineistona olivat kvantitatiivinen postikyselytutkimus ja neljän yrityspalveluita tarjoavan organisaation haastattelut. Lisensiaatintyössä saatuja tuloksia on kuvattu luvussa
4.1.2.
Kuten hermeneuttisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, yksityiskohtien ja kokonaisuuden tarkastelut ovat vuorotelleet, lisäten tutkijan ymmärrystä aiheesta. Aikaisemmat
tutkijan tekemät tutkimukset ovat lähteneet liikkeelle esiymmärryksestä ja päätyneet syvempään ymmärrykseen, ja ne voidaan nähdä tämän väitöskirjan esiymmärryksenä. Tutkimuksessa on ollut useita eri vaiheita (ks. kuvio 22), jotka ovat edenneet empiirisen tutkimuksen vaiheiden mukaisesti (vrt. Uusitalo 1991). Teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin on syvennytty useassa vaiheessa tutkimusprosessia. Myös tuloksia on analysoitu moneen otteeseen, mikä sinällään on tutkimusotteen näkökulmasta normaalia teorian ja empirian reflektointia.
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ESIYMMÄRRYS:
Tutkijan aikaisemmin tekemät tutkimukset,
tilastot, tausta, teoriakirjallisuus

Tulosten alustava analysointi
Yhteenveto

Esiymmärrys

Kokonaisuuden
tarkastelu

Syvempi
ymmärrys

Yksityiskohtien
tarkastelu

Aineiston
kerääminen

Teorian
viimeistely

Tutkimusongelman
alustava määrittely

Johtopäätösten
viimeistely
Johtopäätökset
Teorian
viimeistely

Tulosten
Teoriaan tutustuminen
tarkastelu
ja haastattelukysymysten luonti

Tutkimuskysymysten
valinta

Tutustuminen teoriaan ja
aikaisempiin tutkimuksiin

Tutkimusasetelman suunnittelu

Kuvio 22. Hermeneuttinen kehä (vrt. Koski 1995, Gadamer 2004, Tamminen 1993) ja tutkimuksen eteneminen vaiheittain.

Tutkimukset jaetaan usein kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi ym.
2005). Tämä tutkimustapa on valittu, koska tarkoituksena on ymmärtää maatilakytkentäisiä yrityksiä. Kvalitatiivisen aineiston avulla on haettu vastaukset tutkimuskysymyksiin.
Tutkimus on suoritettu poikittaisena tutkimuksena. Maatilakytkentäisiä yrityksiä on
valittu kolmelta eri toimialalta: valmistusta edustaa elintarvikkeiden jatkojalostus ja palveluita maatilamatkailu ja koneurakointi. Näillä toimialoilla toimii paljon maatilakytkentäisiä yrityksiä, ja toiminta liittyy usein maatilan toimintaan. Yrityksiä valittiin alustavasti
kuusi kultakin kolmelta toimialalta (kappaleessa 4.1.1. on kuvattu, miten yritykset valittiin). Kun nämä kaikki 18 yritystä oli haastateltu, todettiin määrän olevan riittävä.
Yrityksistä on hankittu tietoja ennalta lähetetyn taustatietolomakkeen (Liite 1) ja haastattelun avulla. Samaa taustatietolomaketta oli käytetty jo aikaisemmassa tutkimuksessa
(ks. Torkko 2004), jolloin se testattiin ennen käyttöä muutamalla kohderyhmään kuuluvalla. Haastattelurunko (Liite 2) luotiin kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten pohjalta. Haastattelussa oli sekä avoimia kysymyksiä että kysymyksiä, joihin haastattelija antoi
vastausvaihtoehtoja. Haastattelurunko testattiin yhdellä matkailuyrittäjällä, joka työssään
neuvoo maatilamatkailuyrityksiä. Hänen kommenttiensa pohjalta osattiin kiinnittää huomiota vaikeasti ymmärrettäviin kohtiin. Kaikkia haastattelulomakkeessa olleita kysymyksiä ei esitetty sellaisenaan haastateltaville, vaan haastattelija kysyi asioita vapaamuotoisesti selittäen. Haastattelulomake toimi lähinnä haastattelijan muistilistana. Haastattelija
esitti myös tilanteen mukaan lisäkysymyksiä. Kuviossa 23 on esitetty, miten kirjallisuus
ja empiria liittyvät tutkimuksen osa-alueisiin (tutkimuskysymyksiin).
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•Strategia
•Yrityksen liiketoiminnan
kuvaaminen

Strategia
Liiketoimintamalli
Maatilan rooli

Resurssiperusteinen Käytössä olevat
lähestymistapa
kilpailuetua tuovat
resurssit

TK2
Resurssit

TK1
Toimintatapa

MAATILAKYTKENTÄISTEN YRITYSTEN
TOIMINTAMALLEJA
-Laadullinen tutkimus resursseista,
kehittymisestä ja ohjaustarpeista

Tausta
•Maatila yrityksen
taustalla
•Tilastot

TK5
Ulkopuolinen
kehityksen edistäjänä
Yrittäjien kokema ja
toimintaan liittyvä avuntarve
Miten apua tulisi tarjota

Tutkimustuloksia
ulkopuolisen avun
vaikutuksista ja käytöstä

?

TK3
Kehitys

TK4
Kehityksen esteet,
ongelmat
Yrittäjien mainitsemat
ongelmat
Toiminnasta johtuvat
vaikeudet

Yrityksen
kehittyminen
Elinkaarimallit
Moninkertaiset
yrittäjät
Kehityspolut
Kehityksen tausta
Kasvun suuntaaminen
Moninkertaiset yrittäjät

Pienyritysten
kehittymisen
tausta ja ongelmat

Päätavoite: Ymmärtää maatilakytkentäisten yritysten toimintaa ja kehittymistä
sekä löytää tekijöitä, joilla niiden kehittymistä voidaan edistää.

Kuvio 23. Kirjallisuuden ja empirian liittyminen tutkimuksen osa-alueisiin ja tavoitteisiin.

Yritysten toimintatapaa selvitettiin yleisillä taustatiedoilla (esim. toimiala, perustamisvuosi, toimintaan osallistuvat), toimintaan ja suunnitteluun liittyvillä kysymyksillä (esim.
tuotteet, asiakkaat, jakelu, kannattavuuden seuraaminen) sekä Morriksen ym. (2005) liiketoimintamallin täyttämisellä. Yrityksiltä tiedusteltiin, mikä niiden strategia on ja miksi
ne ovat kilpailukykyisiä. Strategiaan liittyviä kysymyksiä sisältyi myös Morriksen ym.
(2005) malliin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyen selvitettiin myös maatilan
roolia ja suhdetta muuhun yritystoimintaan.
Yritysten resursseja tarkasteltiin kirjallisuuden avulla luodun luokittelun mukaisesti
(ks. taulukko 15). Resursseittain mietittiin yrittäjien kanssa vastaukset neljään VRIOanalyysin kysymykseen: tuoko resurssi arvoa, onko se harvinainen, onko se helposti jäljitettävissä tai korvattavissa ja onko sitä hyödynnetty.
Yritystoiminnan kehittymistä tarkasteltiin liikevaihdon kehittymisen avulla. Yrittäjiltä
tiedusteltiin, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet ko. kehityspolun muodostumiseen. Yrityksen
kehittymistä tarkasteltiin myös muilla mittareilla (työllistävyys, tuotteiden määrä). Haastattelun yhteydessä osa yrittäjistä kertoi, miten maatila on kehittynyt. Osalta tämä tarkastettiin puhelimitse myöhemmin. Haastatteluissa yrittäjät kertoivat omasta taustastaan resurssien tarkastelun yhteydessä, joten sieltä saatiin selville, oliko heillä aikaisempaa yrittäjäkokemusta. Yrittäjiltä tiedusteltiin myös tulevaisuudensuunnitelmia.
Kehittymiseen liittyviä tekijöitä haettiin kehityspolun muodostumiseen vaikuttaneista
tekijöistä. Kehittymisen esteitä tiedusteltiin yrittäjiltä suoralla kysymyksellä sekä poimittiin haastattelun aikana yrittäjien mainitsemista ongelmista.
Ulkopuolisen auttajan roolia tarkasteltiin usealla kysymyksellä. Niistä osa kartoitti
vastaajien yleistä suhtautumista ulkopuoliseen apuun. Yrittäjiltä tiedusteltiin tyytyväisyyttä ulkopuolisiin sekä kehitysehdotuksia, miten yrityksiä tulisi auttaa. Haastatteluissa
selvitettiin myös yrityksien tämänhetkistä avuntarvetta.
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Tutkimuksen toteutus. Haastattelut toteutettiin ajalla 24.11.2004–21.2.2005. Haastateltaville soitettiin etukäteen ja sovittiin haastatteluaika. Tämän jälkeen heille lähetettiin postitse taustatietolomake. Yrittäjät täyttivät lomakkeen pääsääntöisesti etukäteen, osa yrittäjistä täytti sen kuitenkin vasta haastattelun yhteydessä. Haastattelut tapahtuivat yrittäjien
kotona tai työpaikalla. Haastattelut kestivät tunnista kolmeen tuntiin.
Haastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin puhtaaksi (valikoiva litterointi) samana tai
seuraavana päivänä haastattelusta. Haastateltaville mainittiin nauhuria viritettäessä, että
he voivat vapaasti kertoa asioita nauhurista huolimatta, sillä nauhoja ei kuuntele muut
kuin haastattelija. Haastatteluissa oli vapautunut tunnelma, ja useat haastateltavat kertoivat mieltä askarruttavista asioista ja ongelmista. Tällöin haastateltavat saattoivat jättää
ongelman mainitsematta varsinaisen kysymyksen kohdalla, jos he olivat jo aikaisemmin
viitanneet asiaan. Vaikka haastattelu oli aika tarkoin jäsennetty kysymyksin, niin haastateltavat kertoivat välillä rönsyilevästi asioista, myös nämä kaikki rönsyilyt huomioitiin
vastausten analysoinnissa.
Melkein jokaiselta yritykseltä tarkastettiin jälkikäteen haastattelussa epäselväksi jääneitä asioita joko soittamalla tai sähköpostin välityksellä. Yrityksiin tutustuttiin myös
kotisivujen ja esitteiden avulla.
Tulosten analysointi. Tämän tutkimuksen analysoinnissa on noudatettu Syrjäläisen
(1994) sisällön analyysin vaiheita:
1. Tutkijan ”herkistyminen”, mikä edellyttää oman aineiston perinpohjaista tuntemista ja
keskeisten käsitteiden haltuunottoa teoreettisen kirjallisuuden avulla.
2. Aineiston sisäistäminen ja teoretisointi (ajattelutyö).
3. Aineiston karkea luokittelu, keskeisimmät luokat tai teemat. Luokitus perustuu tutkimustehtävään. Haastattelurungosta voidaan saada valmis luokittelu. Apuna voidaan
käyttää erillisiä kortteja, miellekarttoja tai ATK-ohjelmia.
4. Tutkimustehtävän täsmennys, käsitteiden täsmennys.
5. Ilmiöiden esiintymistiheyden toteaminen, poikkeusten toteaminen, uusi luokittelu.
6. Ristiinvalidoiminen. Aineiston avulla puolletaan ja horjutetaan saatua luokittelua.
7. Johtopäätökset ja tulkinta. Analyysin tulos siirretään laajempaan tarkastelukehikkoon.
Tutkija on tehnyt kaikki haastattelut ja puhtaaksikirjoittamiset itse. Ennen haastatteluja
tutkija oli tutustunut teoreettiseen kirjallisuuteen. Haastattelujen jälkeisessä puhtaaksikirjoittamisessa on käytetty valikoivaa litterointia. Myöhemmin tutkija on kuunnellut nauhoja uudestaan ja kirjoittanut suoria lainauksia haastatteluista. Aineiston karkeassa luokittelussa on käytetty Nvivo-ohjelmaa. Ohjelman avulla aineistoa on luokiteltu pääteemoihin.
Aineiston käsittelyn edetessä teemoja on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin. Nvivoohjelman avulla on todettu ilmiöiden esiintymistiheydet. Ristiinvalidoinnissa on tarkasteltu aineistoa monelta eri suunnalta: mitä haastateltava sanoi ja miten tutkija asemoisi
kyseisen yrityksen. Haastatteluista on etsitty ristiriitaisuuksia ja päätelmiä tukevia asioita.
Analyysivaiheen aikana tutkija on analysoinut aineistoa monelta tasolta: yrityksen, saman
toimialan yritysten ja kaikkien haastateltujen yritysten tasoilta.

4 Tutkimusaineisto, analyysi ja tulokset
4.1 Tutkimusympäristö
4.1.1 Kohdeyritysten valinta
Rakennetutkimus 2003:n mukaan 845 tilaa harjoitti elintarvikkeiden jalostusta päätoimialanaan vuonna 2003 (vastaava luku vuonna 2000 oli 1065). Useimmiten jalostettiin
vihanneksia, juureksia ja marjoja (ks. kuvio 24). (TIKE 2004.)
Elintarvikkeiden jatkojalostajat toimialoittain vuonna 2003
Muu
elintarvikkeiden
jalostus
15 %

Lihan
jatkojalostus,
teurastus
19 %

Juomat
4%

Leipomotuotteet
13 %

Myllytuotteet
10 %

Vihannesten,
juuresten ja
marjojen jalostus
29 %
Meijerituotteet
10 %

Kuvio 24. Monialaisten tilojen toimialajakauma elintarvikealalla vuonna 2003 (TIKE 2004).
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Vuonna 2003 elintarvikkeiden jalostaminen työllisti keskimäärin 1,4 henkilötyövuotta/tila. Liikevaihto vaihteli alle 10 000 eurosta yli 200 000 euroon. Vain noin yhdellä
kolmasosalla liikevaihto ylitti 50 000 euroa (ks. taulukko 16). (TIKE 2004.) Elintarvikeyritykset valittiin vuonna 2002 eräillä messuilla näytteilleasettajina olleiden yritysten
joukosta. Tämä vuosi valittiin sen vuoksi, että yritykset olisivat ainakin kolme vuotta
toiminnassa olleita. Tarkoituksena oli saada haastateltaviksi erilaisia yrityksiä.
Matkailu-, majoitus- ja virkistyspalvelut14 olivat tärkein muun yritystoiminnan toimiala 2048:lle (ei suoraan verrattavissa vuoden 2000 tietoon luokittelumuutoksen vuoksi)
monialaiselle tilalle. Yleisin matkailuun liittyvä palvelu oli lomamökkien vuokraus (ks.
kuvio 25). (TIKE 2004.)
Matkailua harjoittavat tilat toimialoittain vuonna 2003
Virkistyskalastus,
ratsastustalli,
retkeily yms.
10 %
Ohjelmapalvelut
4%
Pitopalvelu, muu
ateriapalvelu
8%
Ravintola tai
kahvila
7%

Lomamökit
60 %

Majoituspalvelut
11 %

Kuvio 25. Monialaisten tilojen toimialajakauma matkailualalla vuonna 2003 (TIKE 2004).

Matkailuyritykset työllistivät vuonna 2003 keskimäärin 0,8 henkilötyövuotta/monialainen
tila. Yli 40 %:lla liikevaihto oli alle 10 000 euroa ja yli 80 %:lla alle 50 000 euroa (ks.
taulukko 16). Matkailuyritysten valinnassa saatiin apua erään matkailuprojektin vetäjiltä.
Matkailuprojektissaan he olivat tutustuneet alueen matkailuyrityksiin ja osasivat nimetä
maatilakytkentäisiä matkailuyrityksiä, jotka ovat toimineet useamman vuoden. Haasteltaviksi valittiin yrityksiä, jotka tarjoavat toisistaan poikkeavia palveluja.
Koneurakointi on yleisin monialaisten maatilojen toimiala, sillä vuonna 2003 päätoimialanaan sitä harjoitti 9040 tilaa. Yleisin toimiala urakoinnissa oli maatalouskoneurakointi (ks. kuvio 26). (TIKE 2004.)

14

Myöhemmin matkailu-, majoitus- ja virkistyspalveluista käytetään termiä matkailu tarkoittaen koko ryhmää.
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Koneurakointia harjoittavat tilat toimialoittain vuonna
2003
Maatalouskoneu
rakointi
44 %

Metsäkoneurak
ointi
16 %

Lumen auraus,
teiden
kunnossapito
30 %

Rakennusmaan
raivaus, purku ja
pohjarakentami
nen
10 %

Kuvio 26. Monialaisten tilojen toimialajakauma koneurakointialalla vuonna 2003 (TIKE
2004).

Koneurakointi työllisti vuonna 2003 keskimäärin 0,5 henkilötyövuotta/monialainen tila.
Melkein puolella liikevaihto oli alle 10 000 euroa ja 85 %: lla alle 50 000 euroa (ks. taulukko 16). (TIKE 2004.) Ennen urakointia harjoittavien yritysten valintaa käytiin keskustelemassa erään urakoitsijoiden kanssa pitkään toimineen asiantuntijan kanssa. Hänen
neuvostaan urakoitsijoiden yhteystietoja osattiin etsiä internetistä, PalveluApajasta. Lisäksi häneltä saatiin selville urakoitsijoiden nimiä ja taustoja. Kaikkien mukana olevien
urakoitsijoiden tiedot löytyvät internetistä (5 PalveluApajasta ja 1 muualta), minkä oletettiin tarkoittavan, että urakointitoiminta ei ole aivan pientä. Kaikilla haastatelluilla urakoitsijoilla liikevaihto olikin yli 10 000 €. Osa mukana olevista urakointiyrityksistä on
perustettu tai niissä on tehty sukupolvenvaihdos vasta viime vuosina, mutta myös näillä
tiloilla urakointia on harjoitettu jo aikaisemminkin.
Taulukko 16. Monialaisten tilojen harjoittaman muun yritystoiminnan liikevaihtojen
prosenttijakauma elintarvike-, matkailu- ja urakointitoimialalla TIKE 2004.)
Toimiala

Alle

10000–

20000–

50000–

100000-

10000€

19000

49000

99000

200000

30,5

14,4

20,8

12,8

8,3

11,5

15

Matkailu

42,1

19,8

20,1

8,9

4,7

2,7

1,5

Koneurakointi

49,8

19,2

15,0

7,0

4,4

3,6

1,0

Elintarvikkeiden

yli 200000

Tieto
puuttuu

jalostajat
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4.1.2 Maatilakytkentäisten yritysten ominaisuuksia
Seuraavaksi esitetään lisensiaatintyön tuloksia (ks. Torkko 2004) niiltä osin kuin ne antavat tietoa väitöskirjan tutkimuskysymyksiin liittyviin asioihin. Lisensiaatintyön empiirinen osio perustui kyselytutkimukseen (kyselylomake liitteenä 1) ja neljään palveluita
tarjoavan organisaation haastatteluun.
Kyselytutkimuksen kohderyhmänä olivat Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksen alueella
sijaitsevat maatilat, jotka harjoittavat myös muuta yritystoimintaa. Kysely lähetettiin syksyllä 2002 koko kohderyhmälle (yhteensä 1472 kpl) ja analysoitavaksi kelpaavia vastauksia saatiin 194 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 13,2 (%)15. Kyselyn aiheena
olivat muun muassa seuraavat asiat: liitännäisyrityksen perustamiseen vaikuttaneet syyt
ja liiketoimintaidean lähde, ulkopuolisen avun käyttö ja tarve yrityksen elinkaaren eri
vaiheissa sekä tyytyväisyys ulkopuolisen tarjoamaan apuun. Lisäksi kyselyssä kartoitettiin yritysten toimintatapaa, kuten kilpailuetua, markkinoita ja logistiikkaa.
Kyselyssä tiedusteltiin, mille alueelle tuotteet tai palvelut myydään. Noin 70 % vastanneista yrityksistä myi tuotteensa tai palvelunsa oman kunnan tai lähikuntien alueelle.
Tuotteiden markkinointi hoidettiin useimmiten lehti-ilmoituksilla ja henkilökohtaisilla
yhteydenotoilla. Puskaradio oli usealle vastaajalle tärkeä ja joillekin jopa ainoa markkinointikanava. Yrityksen kannattavuutta seurattiin useimmiten välitilinpäätöksen avulla,
”mutu”-tuntumalla, kuukausiraportin ja rahavirran avulla. Noin 20 % vastaajista ilmoitti
seuraavansa sitä vain pakollisella kirjanpidolla. Kilpailuetua kysyttiin valmiilla vaihtoehdoilla, joista kilpailuetua toi useimmiten tuotteen tai palvelun helppo saatavuus (38 %).
Myös hinta (33 %) ja erilaisuus (31 %) olivat monen yrityksen kilpailuetuja. Vastausvaihtoehdossa muu (36 %) vastaajat korostivat laatua ja hinta–laatu-suhdetta.
Maatilan ja muun yritystoiminnan suhdetta tiedusteltiin viiden eri vastausvaihtoehdon
avulla, joista vastaajat saivat valita useita. Vastausten mukaan maatilatalous ja yritystoiminta tukevat toisiaan. Yli puolet vastaajista (56 %) ilmoitti yritystoiminnan tukevan
maatilataloutta, kun vain 15 % ajatteli yritystoiminnan haittaavan maatilataloutta. Hieman alle puolet (45 %) oli sitä mieltä, että maatila tukee yritystoimintaa, kun taas vain 16
% ajatteli maatilan haittaavan yritystoimintaa. Joka kuudes vastaaja ilmoitti, etteivät maatilatalous ja yritystoiminta vaikuta toisiinsa.
Yrityksiä pyydettiin arvioimaan yrityksensä menestymistä muihin samalla toimialalla
toimiviin yrityksiin verrattuna. Valtaosa (71 %) vastaajista arvioi menestyneensä keskimääräisesti. Vastaajien piti arvioida, missä vaiheessa elinkaarta yritystoiminta oli sillä
hetkellä. Vastanneista yrityksistä 5 % oli syntymävaiheessa, 20 % kasvuvaiheessa, 54 %
vakiintuneessa vaiheessa ja 21 % uusiutumis-, taantumis- tai lopetusvaiheessa.
Kyselyssä selvitettiin yrityksen perustamiseen johtaneita syitä. Usealla vastaajalla oli
monta perustamissyytä. Yleisin syy oli lisätulojen tarve (63 % vastaajista). Myös yrittämisen halu (47 %), tilalla valmiina olevat resurssit (31 %) ja tuotteiden tai palvelujen
kysyntä (31 %) olivat kannustaneet yrityksen perustamiseen. Tarkasteltaessa perustamissyitä verotustavoittain huomattiin eroja. Maatilatuloverolain alaisina toimiville tiloille
valmiina olevat koneet/laitteet olivat useammin perustamissyy kuin elinkeinoverolain
15

Kyselyistä palautui vanhentuneen osoitteen vuoksi 6 kpl. Tyhjänä takaisin palautettiin 12 kpl (yritystoiminta
tai maatila oli lopetettu tai vastaaja ei halunnut osallistua kyselyyn). Analysoitavia vastauksia tuli yhteensä 194
kpl. Vastausprosentiksi muodostui siis (194 / 1466) * 100 % = 13,2 %.
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mukaan verotettaville. Elinkeinoverolain alaisina toimiville tärkeämpiä taas olivat perinteisen maatalouden vaikeudet, aikaisempi kokemus alalta sekä yrittämisen halu. Urakoitsijoihin vaikutti muita ryhmiä enemmän tuotteiden tai palvelujen kysyntä.
Idean synnyttyä 67 % otti yhteyttä ulkopuoliseen (näistä 16 % ainoastaan pankkiin),
18 % ei ottanut yhteyttä minnekään ja 15 %:n kohdalla vastaajista ei voida varmasti sanoa. Vastaajista siis joka kolmas ei ottanut yhteyttä mihinkään tahoon tai ainoastaan
pankkiin.
Ulkopuolista apua alustavien kannattavuuslaskelmien teossa käytti noin 25 %. Laskelmissa 54 % vastaajista huomioi koko maatilan, eikä pelkästään perustettavan yrityksen
kannattavuutta. Eri ryhmien välillä löytyi eroavuuksia. Evl:n mukaan verotettavat käyttivät vähän useammin apua laskelmissa kuin mvl:n mukaan verotettavat, mutta mvl:n mukaan verotettavat huomioivat huomattavasti useammin laskelmissa koko maatilan. Urakoitsijoita ulkopuolinen auttoi laskelmissa harvemmin kuin muiden toimialojen edustajia.
Urakoitsijat kuitenkin huomioivat useammin koko maatilan. Nettotulojen osalta voidaan
karkeasti todeta, että mitä suurempi osa tuloista tulee muusta yritystoiminnasta, sitä useammin oli käytetty ulkopuolista laskelmissa ja sitä harvemmin huomioidaan koko maatilan asiat.
Liiketoimintaa aloitettaessa muita mahdollisia vaihtoehtoja, kuten lisäinvestointia
maatalouteen, vertaili 34 % vastaajista. Eri ryhmät vertailivat eri vaihtoehtoja melko tasaisesti. Useimmiten niitä kuitenkin vertasivat yrittäjät, jotka saivat 25–49 % nettotuloistaan muusta yritystoiminnasta. Liiketoimintasuunnitelman ilmoitti tehneensä 35 %. Karkeasti voidaan todeta, että mitä suurempi osuus muulla yritystoiminnalla oli vastaajan
nettotuloista, sitä useammin tehtiin liiketoimintasuunnitelma.
Yritystä aloitettaessa apua saatiin useimmiten rahoitukseen liittyvissä asioissa (62 %
vastaajista). Myös verotuksessa ja kirjanpidossa (40 % vastaajista) sekä lakisääteisissä
asioissa (29 % vastaajista) käytettiin melko paljon ulkopuolista apua. Eri verotustavoilla
ei vastausten jakaumassa ollut merkitystä. Kyselyssä selvitettiin, mihin asioihin haluttaisiin enemmän apua. Näitä olivat rahoitus (38 % vastaajista), verotus ja kirjanpito (26 %
vastaajista) sekä lakisääteiset asiat (25 % vastaajista), eli samat asiat kuin mihin jo saatiin
apua. Tästä voidaan päätellä, että nämä olivat vaikeita asioita yrittäjille. Tulosten mukaan
jo apua saaneet haluaisivat useammin lisäapua kyseisessä asiassa kuin he, jotka eivät saaneet apua ollenkaan. Tämäkin tekijä osoittaa vastaajien suhtautumista ulkopuoliseen
apuun. Jos apua ei ole koskaan käytetty, sille ei edes tunnisteta tarvetta, mutta käytön
jälkeen aletaan ymmärtää sen hyödyllisyys.
Kyselyssä kartoitettiin eri asioiden ongelmallisuutta aloitusvaiheessa. Vastaajat arvioivat annettujen asioiden ongelmallisuutta asteikolla 1 - 5. Eniten ongelmia oli ammattitaitoisten työntekijöiden hankinnassa, pääoman keräämisessä ja tiedon saannissa tai neuvonnassa. Eri asioiden ongelmallisuudessa ei löytynyt tilastollista eroa verotustapojen
välillä. Urakoitsijoiden ja muiden toimialojen harjoittajien välillä löytyi tilastollista eroa
asiakkaiden löytämisessä (Mann-Whitney U p= 0,001) ja markkinoinnissa (MannWhitney U p= 0,005). Urakoitsijat kokivat nämä asiat helpommiksi.
Aloitusvaiheen neuvontaan toivottiin useassa vastauksessa realistisuutta. Konsulttien
ja neuvojien toivottiin olevan realistisia ja laskeutuvan ”maan pinnalle”. Aloittelevalle
yrittäjälle toivottiin kerrottavan myös negatiiviset asiat, ei pelkästään positiivisia. Useassa
vastauksessa toivottiin myös malleja ja esimerkkejä menestyneistä yrityksistä.
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Kyselyssä tutkittiin kasvuvaiheen asioita, joissa saatiin ulkopuolista apua. Useimmiten
tällaisia asioita olivat uusien koneiden hankinta (38 %), rakennuksen laajennus (20 %) ja
markkinaosuuden kasvattaminen (13 %). Kohtaan muu vastattiin muun muassa verotus,
rahoitus ja markkinointi. 86 % vastaajista oli tyytyväisiä kasvuvaiheessa saatuun apuun.
Jälkeenpäin ajateltuna 39 % vastaajista ei ollut saanut tarpeeksi apua kasvuvaiheessa. Eri
ryhmien välillä löytyi eroja. Mvl:n mukaan verotettavat saivat useammin tarpeeksi apua
kuin evl:n mukaan verotettavat. Urakoitsijat olivat tyytyväisempiä kuin muiden toimialojen edustajat.
Kasvuvaiheessa toivottiin enemmän apua mm. markkinoinnissa, rahoituksessa, alan
ammattitaidossa, talouteen liittyvissä asioissa ja tuotekehityksessä. Kasvuvaiheen neuvontaa vastaajat haluaisivat kehittää monin eri tavoin. Useassa vastauksessa mainittiin
koulutuksen tarve, yrityskohtaisuus ja realistisuus.
Kysymykseen, miten ulkopuolinen asiantuntija voisi auttaa vakiintuneessa vaiheessa
olevaa yritystä, tuli useita vastauksia. Ulkopuolinen asiantuntija voisi monen vastaajan
mielestä auttaa tuotekehittelyssä ja markkinoinnissa. Ulkopuolista apua toivottiin myös
yrityksen kokonaisvaltaiseen analysointiin, koska omaan toimintaan sokeutuu. Uudet
ideat ja toiminnan vaihtoehdot mainittiin myös useasti.
Taantuma- ja lopettamisvaiheessa olemisen syyksi mainittiin useimmiten, ettei yritykselle ole jatkajaa (29 %). Toiseksi tärkein syy oli halu keskittyä maatalouteen (22 %).
Kyselyssä esitettiin väittämiä, joihin yrittäjät vastasivat ympäröimällä mielipiteensä
asteikolla 1 - 5, jossa 1=täysin samaa mieltä ja 5=täysin eri mieltä. Vastausten yksi ja
kaksi voidaan tulkita olevan samaa mieltä kunkin väittämän kanssa. Tämän perusteella
voidaan todeta, että enemmistön (72 %) mielestä asiantuntijoita kannattaa käyttää yrityksen apuna. Hieman yli puolet (53 %) vastaajista oli sitä mieltä, että asiantuntijoilta saa
konkreettisia neuvoja. Neljä vastaajaa kymmenestä (42 %) koki asiantuntijoiden olevan
helposti lähestyttävissä. Palvelujen hinnoittelua piti oikeana vain 14 %. Väittämän ”asiantuntijat osaavat asiansa” kanssa samaa mieltä oli noin joka kolmas vastaaja (36 %). Kotikunnan tukea piti hyvänä joka kolmas vastaaja (34 %).
Verrattaessa eri verotustapojen vastauksia toisiinsa, ei huomattu tilastollista eroa eri
ryhmiin kuuluvien vastaajien mielipiteiden kesken. Osaan väittämistä olivat maatilan
tuloveron alaisena toimivat vastanneet hiukan positiivisemmin ja toisiin taas elinkeinoverolla verotettavat. Verrattaessa urakoitsijoiden ja muiden toimialojen vastauksia ei myöskään löydetty tilastollista eroavuutta. Kuitenkin huomattiin urakoitsijoiden vastanneen
hieman positiivisemmin joka väittämään, paitsi kotikunnan tukea koskeneeseen väittämään, jossa vastaus oli suurin piirtein samaa tasoa kuin muillakin toimialoilla.
Eri elinkaarenvaiheissa olevien yritysten vastauksissa löytyi eroavuuksia. Siirryttäessä
elinkaarella eteenpäin asiantuntijoiden lähestyminen helpottuu, palvelujen hinnoittelua
pidetään yhä huonompana, palvelujen lisäämistä pidetään vähemmän tärkeänä ja luottamus asiantuntijoiden osaamiseen vähenee.
Kyselyn lopuksi kysyttiin kehittämistarpeita neuvonnalle ja konsultoinnille. Useassa
vastauksessa korostettiin asiantuntijan ammattitaitoa. Vastauksissa toivottiin realistisuutta
ja ”maan päälle laskeutumista” sekä yrityskohtaisuutta. Oikean henkilön löytämisessä oli
ollut vaikeuksia.
Haastattelut. Kyselytutkimuksen tulosten tueksi käytiin haastattelemassa neljän eri organisaation edustajaa. Nämä organisaatiot olivat Uusyrityskeskus, TE-keskus, Maaseutukeskus ja pankki. Näissä teemahaastatteluissa kysyttiin mm. maatilakytkentäisten yritys-
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ten erityispiirteistä ja ongelmista sekä neuvonnan kehittämistarpeista. Lisäksi haastateltavat kommentoivat kyselytutkimuksen tuloksia.
Haastateltavista jokainen mainitsi markkinoinnin maatilakytkentäisten yritysten ongelmaksi. Toiminta on usein tuotantolähtöistä eli omista resurssista käsin mietitään, mitä
voitaisiin tehdä, eikä huomioida asiakkaiden tarpeita. Tämä johtunee siitä, että perusmaataloutta harjoittavat viljelijät eivät ole aikaisemmin joutuneet tekemisiin markkinoinnin
kanssa.
Kysyttäessä, onko toiminnan aloittaminen helpompaa, kun maatila on taustalla, saatiin
vastaukseksi, että siitä löytyy hyviä, mutta myös huonoja puolia. Vahvuutena pidettiin
erityisesti tilalla valmiina olevia resursseja, kuten koneita ja rakennuksia. Varsinkin koneurakoinnin aloittaminen on helppoa, koska koneet ja ammattitaito ovat jo valmiina.
Myös rahoituksen hankkiminen on helpompaa kuin muilla pienyrityksillä, koska maatiloilla on enemmän vakuuksia. Toisaalta yritystoiminnan tulee olla aina kannattavaa, oli
maatilaa tai ei. Huonoina puolina mainittiin, että maatilan vaikutus yritystoiminnan taustalla näkyy muun muassa työajan jakamisessa ja toiminnan painopisteessä. Lisäksi valmiisiin resursseihin sopivan liikeidean keksiminen on vaikeaa.
Haastateltavilta tiedusteltiin, mitkä ovat heidän mielestään yritysten yleisimmät ongelmat elinkaaren eri vaiheissa. Perustamisvaiheessa markkinoiden löytäminen on suurin
ongelma, mikä korostuu vielä maaseutuyrityksillä, koska asiakaskuntaa ei ole riittävästi
lähialueella. Lisäksi on mietittävä, onko käynnistyvä toiminta kannattavaa.
Myös kasvuvaiheessa on jälleen mietittävä markkinoita ja kiinnitettävä huomiota
myös talouden suunnitteluun. Lisäksi jalat olisi pidettävä tukevasti maassa nopeankin
kasvun aikana. Kasvuvaiheessa ulkopuolisen apua tarvitaan liiketoimintasuunnitelman
tarkastelussa ja hiomisessa. Myös osaavan henkilöstön saaminen syrjäkylille saattaa olla
ongelma.
Vakaassa vaiheessa maatilat maksavat ottamiaan velkoja takaisin. Yritys ei kuitenkaan
saa koskaan olla seesteisessä vaiheessa, vaan koko ajan on seurattava markkinoita ja varauduttava muutoksiin. Yleisinä maaseutuyritysten ongelmina mainittiin verkostoitumisen ja yhteistyön vaikeus sekä liikkeenjohdollisen osaamisen puute.
Edellä lueteltuihin ongelmiin on tarjolla palveluja, mutta kuten eräs vastaaja mainitsee, ei ole olemassa yleispätevää ratkaisua.
Vastaajat pitivät kyselytutkimuksen alustavia tuloksia omien käsitystensä kanssa samansuuntaisina. Kyselyn vastausprosenttia pidettiin kuitenkin melko huonona.
Kyselyn mukaan liiketoimintasuunnitelman oli tehnyt joka kolmas. Tämä tuntui eräästä vastaajasta aivan liian suurelta luvulta. Raportissa toivottiin enemmän kotikäyntejä,
mihin eräs vastaaja yhtyi. Toinen vastaaja taas kritisoi toivetta, koska tähän ei ole tarpeeksi resursseja.
Kysyttäessä miten tulisi auttaa yrityksiä, jotka eivät hae apua, saatiin monenlaisia
kommentteja. Vastaajat tiesivät tällaisen ryhmän olemassaolosta todeten, että tilalla ollaan
tyytyväisiä nykyiseen tilanteeseen, koska ei tiedetä, että asiat voisivat olla paremminkin.
Vastaajien mielestä avun tyrkyttäminen on vaikeaa. Parhaana vaihtoehtona pidettiin palveluista tiedottamista, erilaisia aktivointitilaisuuksia ja kehittämishankkeita. Puolet vastaajista kertoi, että välillä on kommunikointiongelmia asiakkaiden kanssa. Laskentatoimen perustermit, kuten myyntikate, ovat yrittäjille vaikeita.
Kysymykseen, voiko yksi neuvoja vastata palvelusta, saatiin hieman eriäviä mielipiteitä. Toisaalta yksi ihminen ei voi tietää kaikkea, mutta toisaalta yrittäjälle ei tarvitsekaan
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antaa valmista vastausta jokaiseen asiaan. Yrittäjän on itse otettava vastuu asioistaan.
Kaiken kattava neuvonta ja ”paapominen” voisi viedä yrittäjän omatoimisuuden.
Kehittämishankkeet mainittiin moneen otteeseen hyvinä ja edullisina tapoina levittää
tietoa ja neuvontaa. Tiedon siirtämistä eri organisaatioiden kesken vaikeuttaa vaitiolovelvollisuus ja lisäksi joidenkin organisaatioiden palvelut ovat maksullisia ja joidenkin ilmaisia. Nykyäänkin tehdään jonkin verran yhteistyötä eri organisaatioiden kesken. Myös
kehittämishankkeet tukevat yhteistyötä, koska yleensä niiden ohjausryhmässä on edustettuna eri ryhmiä.
Haastatteluissa nousi esille, että on olemassa jo useita eri tuki- ja neuvontapalveluja
tarjoavia organisaatioita, joten niiden määrää ei tulisi enää lisätä, vaan tulisi tehostaa
vanhojen toimintaa.

4.2 Maatilakytkentäisten yritysten toimintatapa
Yritysten toimintaa tarkastellaan sanallisen kuvauksen ja Morriksen ym. (2005) liiketoimintamallin avulla. Aluksi kohdeyritysten toimintatapaa esitetään kertomalla jokaisesta kohdeyrityksestä seuraavat tiedot: yhtiömuoto/verotustapa, liittyminen maatalouteen,
työllistävyys, tuotteet, asiakkaat, toiminta ja kapasiteetin käyttöaste. Yritysten nimiä ei
paljasteta, vaan tästä eteenpäin käytetään yrityksistä seuraavia lyhenteitä: E1…E6 tarkoittavat elintarvikeyrityksiä, M1…M6 tarkoittavat matkailuyrityksiä ja U1…U6 tarkoittavat
urakointiyrityksiä. Tutkimuksessa mukana olevat yritykset sijaitsevat Länsi-Suomessa.

4.2.1 Yrityskuvaukset
E1 on useita elintarviketuotteita valmistava osakeyhtiö, johon kuuluu maataloutta ja elintarvikkeiden jatkojalostusta. Tällöin perinteinen maatalous ja yritystoiminta toimivat yhdessä ja tukevat toinen toistaan. Osakeyhtiö työllistää toimitusjohtajan, yhden kokopäiväisen työntekijän ja kesällä useita kesätyöntekijöitä. Yrityksen toiminta-alueita ovat tuoreena myytävien kasvisten viljely, kasvisten jatkojalostus, siipikarjanlihan tuotanto ja
pienimuotoinen jalostus sekä perinteinen maanviljelys. Yritys tekee myös aliurakointia
teollisuudelle ja joskus liikelahjoja.
Tuoreena myytäviä kasviksia myydään teollisuudelle, vähittäiskaupoille ja tukuille ja
pieni osa käytetään omaan jalostukseen. Kasvisjalosteita myydään suurkeittiöille, ravintoloille ja juhlapalveluille. Yhtä tuoteryhmää myydään myös eräässä vähittäiskaupassa.
Siipikarjanlihaa myydään ravintoloille ja juhlapalveluille. Kuljetuksista ostetaan suurin
osa yrityksen ulkopuolelta. Markkinointi hoidetaan itse suoramarkkinoinnilla. Yritys ostaa kasvisten jatkojalostustuotteisiin käytettävistä raaka-aineista valtaosan sekä kaikki
pakkaustarvikkeet ja kirjanpidon. Siipikarjanlihan tuotannon ja jatkojalosteiden osalta
kapasiteettia on paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä käytetään.
E2 on viljan jatkojalostaja, jota verotetaan elinkeinoverolain mukaan ilman erillistä
yhtiötä. Maatila on luomutila, jossa viljellään viljaa sekä juuresta. Viljan jatkojalostuksesta saadaan yli 75 % maatalouden tuloista. Tällä hetkellä maatila haittaa yritystoimintaa,
koska luomutilan hoitaminen vie aikaa. Yritystoiminnassa mukana ovat viljelijä sekä 3
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ulkopuolista työntekijää. Yritystoimintaan kuuluu myös ravintola, joka myy omia tuotteitaan. Sekä tavanomaisia että erikoistuotteita on yhteensä noin 300 kpl. Lisäksi tuotteita
tehdään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Tuotteita myydään pääasiassa ravintoloihin ja
laitoksiin. Suoraan kauppoihin myydään ainoastaan erikoistuotteita. Markkinointi hoidetaan itse ottamalla suoraan yhteyttä kauppoihin, käymällä erikoistuotteita käyttävien tilaisuuksissa ja mainostamalla joskus lehdessä. Kuljetus hoidetaan osittain itse. Kaikki raaka-aineet ja pakkaustarvikkeet sekä pääosa kirjanpidosta ostetaan. Kapasiteetin käyttöaste
on noin puolet.
E3 viljelee ja jalostaa erästä vihannesta. Toimintaa verotetaan maatalouden tuloverolain mukaan. Maatalous ja muu yritystoiminta tukevat toisiaan. Maatilan tuotantosuuntana on lihatuotanto. Liitännäisyritys työllistää viljelijää noin 6 htkk:tta ja puolisoa noin 6
htkk:tta. Muun yritystoiminnan tuotteita on siis viljeltävä vihannes, jota myydään sellaisenaan sekä jalostettuna. Viljeltävästä vihanneksesta noin kolmannes jalostetaan. Sellaisenaan vihannesta myydään lähikauppoihin sekä messuilla ja markkinoilla ympäri maakuntaa. Jalostettua vihannesta myydään muutamassa kaupassa sekä messuilla. Markkinointi hoidetaan pääasiassa itse: myymällä tuotteita markkinoilla ja messuilla sekä tarjoamalla tuotteita lähikauppoihin. Myös markkinointiyhtiö välittää tuotteita kauppoihin.
Tällä hetkellä tuotteita myydään enemmän markkinoilla ja messuilla kuin kaupoissa. Kuljetukset ja kirjanpito hoidetaan itse. Jalosteisiin raaka-aineita ostetaan noin kolmannes.
Jalosteita voitaisiin tehdä 2 - 3 kertaa enemmän. Aina kuitenkin on huomioitava vihanneksen riittävyys.
E4 on vanha mylly. Nykyisessä omistuksessa mylly on ollut vuodesta 2001 lähtien.
Nykyinen osakeyhtiön toimitusjohtaja on myös aiemmin toiminut myllyalalla. Maatilan
toiminta on tällä hetkellä hyvin pienimuotoista, viljelyksessä on ainoastaan muutama
hehtaari viljaa. Maatilatalous tukee yritystoimintaa. Se on aikaisemmin ollut elinehto,
koska sen avulla on saatu tukia TE-keskuksesta. Toimitusjohtaja työskentelee yrityksessä
täysipäiväisesti, ja lisäksi yrityksessä on kaksi ulkopuolista kokopäiväistä työntekijää.
Yrityksen tuotteena ovat erikoisjauho ja siitä valmistetut jatkojalosteet. Lisäksi yritys
tekee alihankintana yhtä erikoisjauhoa ja kahta jalostetta. Yritys on ulkoistanut pakkaamisen. Tuotteita ostavat keskusliikkeet, lisäksi ”villeihin kauppoihin” menee suoratoimituksia. Markkinointi hoidetaan itse esim. tekemällä tuote-esittelyjä kaupoissa sekä myymällä puhelimitse. Kaikki raaka-aineet ja pakkaustarvikkeet ostetaan yrityksen ulkopuolelta. Kuljetukset ja kirjanpito on ulkoistettu. Kapasiteetin käyttöaste on noin puolet.
E5 on marjatila, joka valmistaa marjoista myös jatkojalosteita. Yritys toimii maatilan
alaisena ja kaikkea toimintaa verotetaan maatalouden tuloverolain mukaan. Maatilalla on
vuokrapeltoa, joka on kokonaisuudessaan marjanviljelyksessä. Maatalous ja muu yritystoiminta tukevat toisiaan. Yrityksen toiminnassa on mukana viljelijä 6 htkk:tta, emäntä 12
htkk:tta sekä kesäisin marjanpoimijoita. Yrityksen tuotteita ovat tuoreet marjat, pakastemarjat ja erilaiset jatkojalosteet. Lisäksi yritys tekee pienimuotoista alihankintaa. Tuoremarjoja myydään vähittäiskauppoihin, ja niitä voi ostaa myös suoraan tilalta. Pakastemarjat myydään lähialueen suurtalouskeittiöille. Jatkojalosteita ostavat suurkeittiöt, vähittäiskaupat ja pari suoramyyntihallia. Markkinointi hoidetaan osittain itse lehtimainonnalla
sekä suoramainonnalla suurkeittiöihin. Markkinointiyhtiö markkinoi tuotteita vähittäiskauppoihin. Jalosteiden raaka-aineista ostetaan muut paitsi viljeltävä marja, eli noin kolmannes. Pakkaustarvikkeet ostetaan kokonaan ulkopuolelta. Kirjanpito ja kuljetus hoidetaan itse. Vähittäiskauppoihin menevät tuotteet ovat vakioituja, mutta suurkeittiöihin tuot-
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teita räätälöidään toiveiden mukaisesti. Kapasiteettia ei ole aivan kokonaan hyödynnetty;
yritys pystyisi valmistamaan noin viidenneksen enemmän jalosteita.
E6 kasvattaa eläimiä, joiden maidosta noin 90 % menee sellaisenaan meijeriin ja noin
10 % jalostetaan juustoksi. Juuston valmistus työllistää viljelijää noin 1 htkk:n vuodessa.
Maatilatalous tukee yritystoimintaa. Maatilan pellot ovat nurmella. Juustoa valmistetaan
kolmea eri lajia. Juustoa myydään tällä hetkellä oman kotikunnan edustustilaisuuksien
tarjoiluihin sekä yhdessä yksityisessä kaupassa. Aikaisemmin tuotteita on ollut kahdessa
kaupassa ja kahtena vuotena on oltu messuilla myymässä. Juustoa räätälöidään tilauksesta, mutta vähittäiskauppaan sitä myydään vakiona. Tuotteiden markkinointi hoidetaan itse
puhelimitse. Kirjanpito ja pakkaustarvikkeet ostetaan ulkopuolelta. Kuljetus hoidetaan
itse. Yrityksen kapasiteetin käyttöaste on alhainen.
M1 tarjoaa pääasiassa majoitusta. Se toimii maatilan tuloveron alaisena maatilan rinnalla. Maatilan tuotantosuuntana on kasvinviljely. Yritystoiminta tukee maataloutta. Yritystoiminta työllistää isäntää 8 htkk :tta ja lisäksi toiminnassa on jonkin verran mukana
emäntä, yksi lapsista ja kesällä yksi ulkopuolinen. Tällä hetkellä majoituspaikkoja on yli
20. Majoituspalvelujen lisäksi yritys järjestää saunailtoja ja virkistymispäiviä ryhmille.
Asiakkaita ovat esimerkiksi työmatkalaiset, myyntimiehet, lomalaiset ja perheet. Markkinointia hoidetaan usealla eri tavalla: kotisivujen avulla, matkailuopas-ilmoituksin, lehtiilmoituksin, oman esitteen ja hankkeiden esitteiden avulla sekä osallistumalla erilaisiin
messuihin. Palveluita välittää myös usean kunnan omistama matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatio sekä yhdessä EU-maassa matkanjärjestäjä. Ruoat hankitaan yhteistyöyritykseltä. Kirjanpito tehdään välillä itse ja välillä sen hoitaa ulkopuolinen. Maatilalla
on hyvät ulkoilumahdollisuudet ja kotieläimiä. Majoituskapasiteetti on vajaakäytössä
suurimman osan ajasta.
M2 tarjoaa monenlaisia matkailu- ja virkistyspalveluita. Se toimii maatalouden tuloverolain alaisena. Maatilan tuotantosuunta on lihantuotanto; kaikki pelto on nurmella. Maatilatalous tukee yritystoimintaa. Maatilan toiminnoissa ja yritystoiminnassa ovat mukana
isäntä ja perheen lapsi sekä emäntä osapäiväisenä. Lisäksi yritys työllistää pari kesätyöntekijää lapsille järjestettävien leirien aikana. Ratsastus on tärkein osa yritystoimintaa.
Tilalla on mökki, jossa leiriläiset asuvat ja jota vuokrataan muina aikoina majoitustilana
ulkopuolisille. Tilalla järjestetään myös ohjattuja retkipäiviä lapsiryhmille sekä tilauksesta ruokailua ja ohjelmaa erilaisille ryhmille. Asiakkaita ovat ratsastustunneilla ja leireillä
yleensä 7–15-vuotiaat. Vaellusretkillä asiakkaat ovat vanhempia ja yleensä naisia. Muissa
palveluissa asiakkaat ovat erilaisia ryhmiä. Markkinointi hoidetaan itse suoramarkkinoinnilla, lehti-ilmoituksilla, internetin avulla ja esitteillä. Yritys on ollut myös mukana hankkeissa, joissa on tehty yhteisiä esitteitä ja osallistuttu messuille. Kirjanpito on ulkoistettu.
Tällä hetkellä kapasiteetti on täysin käytössä.
M3 tarjoaa kokous-, juhla- ja ohjelmapalveluita sekä majoitusta. Toimintaa verotetaan
maatalouden tuloverolain alla. Yritys on luokiteltu tässä tutkimuksessa matkailuyritykseksi, vaikka omistajalla on myös muita maatalouden ulkopuolisia liiketoimintoja. Viime
aikoina isäntä on vähentänyt viljelyksessä olevaa peltopinta-alaa ja keskittynyt yhä
enemmän matkailutoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen. Yritystoiminnan hän näkee
tukevan maataloutta. Matkailutoiminnassa on mukana isäntä itse ja hätäapuna sukulaiset
auttavat. Yritys järjestää tilauksesta monenlaisia tilaisuuksia asiakkaiden toivomusten
mukaisesti. Tilaisuus sisältää yleensä erikseen räätälöidyn ohjelman, ruuan ja saunapalvelun. Asiakkaita ovat pääasiassa yhteisöjen ja yritysten edustajat (80 %) ja perhejuhlien
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viettäjät (20 %). Ruoka ostetaan yhteistyöyritykseltä tarjoiltuna. Kirjanpito on ulkoistettu.
Markkinointi hoidetaan suoramarkkinoimalla yrityksiin, lehti-ilmoituksilla ja internetin
avulla. Myös radiota on käytetty markkinointikanavana. Palveluita välittää myös usean
kunnan omistama matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatio sekä pienimuotoisesti
muutama suomalainen matkatoimisto. Majoituspuolen käyttöaste on noin 13 %, muun
toiminnan käyttöaste on noin 70 %.
M4 on osakeyhtiö, jonka pääomistaja omistaa myös maatilan. Maatilan tuotantosuuntana ovat lihatuotanto ja kasvinviljely. Tällä hetkellä yritystoiminta ja maatila eivät vaikuta toisiinsa. Matkailutoiminta työllistää isäntää noin 4 htkk vuodessa ja muita perheenjäseniä 3 htkk vuodessa. Osakeyhtiö omistaa perinnetilan, jossa järjestetään tilauksesta juhlia, kokouksia, saunailtoja, pikkujouluja tms. Tilalla on myös majoituspaikkoja. Palveluun kuuluu ruokailut sekä haluttaessa myös ohjelmapalveluiden järjestäminen. Palvelu
räätälöidään tilaajan mukaan. Asiakkaita ovat pääasiassa yritykset, yhteisöt ja perhejuhlien viettäjät. Ruoka tehdään alusta asti itse, ja tarjolla on oman tilan lihatuotteita. Markkinointi hoidetaan www-sivujen avulla ja osallistumalla kehittämishankkeisiin. Palveluita
välittää myös usean kunnan omistama matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatio.
Kirjanpito on osittain ulkoistettu. Kapasiteetin käyttöaste on vielä aika alhainen.
M5 harjoittaa matkailutoimintaa elinkeinoverolain alaisena ilman erillistä yhtiötä.
Maatilan päätuotantosuuntana on metsätalous ja lisäksi harjoitetaan kasvinviljelyä. Tällä
hetkellä maatilatalous tukee yritystoimintaa. Matkailutoiminnassa on mukana viljelijä 6
htkk ja puoliso 6 htkk sekä ulkopuolisia noin 1htkk vuodessa. Tarjottavia palveluja ovat
juhla- ja ateriapalvelut, kokouspalvelut, saunapalvelut ja majoituspalvelut sekä luontoretkien järjestäminen. Asiakkaita ovat yleensä häiden ja vuosipäivien viettäjät sekä yritykset
ja yhteisöt. Palvelua on mahdollisuus hieman räätälöidä asiakkaan toiveiden mukaisesti.
Majoittujat ovat yleensä työmatkalaisia tai paikallisiin tapahtumiin osallistuvia. Markkinointi hoidetaan lehti-ilmoituksilla, messuilla, esitteillä ja internetin avulla sekä osallistumalla useaan eri kehittämishankkeeseen. Palveluita välittää myös usean kunnan omistama matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatio. Kirjanpito on kokonaan ulkoistettu.
Kapasiteettia ei ole täysin hyödynnetty.
M6 harjoittamaa matkailutoimintaa verotetaan elinkeinoverolain mukaan ilman erillistä yhtiömuotoa. Maatilalla on tuotantoeläimiä sekä kasvinviljelyä. Lisäksi tilalla on useita
kotieläimiä. Maatila tukee yritystoimintaa, koska vieraat arvostavat kotieläimiä. Toisaalta
kiireaikoina ne haittaavat toinen toistaan. Matkailutoiminta työllistää vuosittain emäntää
6 htkk ja isäntää 3 htkk. Tarjottavia palveluita ovat juhla- ja ateriapalvelut, kokouspalvelut, saunapalvelut ja majoituspalvelut. Tarvittaessa ohjelmapalveluita hankitaan ulkopuolelta. Palvelu räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Asiakkaita ovat perhejuhlien
viettäjät, yritykset, yhteisöt ja yksittäiset matkailijat. Ruoka tehdään täysin itse, ja valmistuksessa käytetään oman tilan maitoa sekä itse viljeltyjä juureksia ja kasviksia. Tilalla on
A-anniskeluoikeudet. Tärkein markkinointikanava on internet. Lisäksi toimintaa markkinoidaan messuilla, lehti-ilmoituksin ja osallistumalla useisiin hankkeisiin. Palveluita välittää myös usean kunnan omistama matkailun myynti- ja markkinointiorganisaatio. Myös
tyytyväiset asiakkaat ovat tärkeitä tiedonvälittäjiä. Kirjanpito on ulkoistettu. Kapasiteetti
on lähes täysin käytössä varsinkin kiireaikoina.
U1 on urakointia harjoittava avoin yhtiö, jonka omistajilla on myös maatila. Maatilan
tuotantosuuntana on kasvinviljely, metsätalous ja koneurakointi. Yritystoiminta tukee
maataloutta antaen lisätuloja ja olemassa olevalle kalustolle lisää käyttötunteja. Avoin
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yhtiö työllistää omistajia yhteensä noin 4,5 htkk ja ulkopuolisia noin 1,5 htkk vuodessa.
Yrityksen tarjoama palvelu on säiliörehun korjuu-urakointi, eli yritys hoitaa korjuun alusta loppuun saakka. Yksittäisenä palveluna tarjotaan karhotusta. Palvelu räätälöidään jokaisen asiakkaan toiveen mukaisesti, eli asiakas voi halutessaan osallistua korjuun johonkin vaiheeseen esim. niittoon tai rehun kuljettamiseen. Avoin yhtiö omistaa erikoiskoneet,
ja maatilalta vuokrataan traktorit ja perävaunut. Asiakkaita ovat yleensä karjatilalliset.
Yrityksen toiminta-aika on noin 2 kk vuodessa. Työstä aliurakointina ostetaan noin 10 %.
Markkinointi hoidetaan itse soittamalla suoraan isännille ja joskus myös lehtimainonnalla. Lisäksi PalveluApajasta löytyvät tilan tiedot, ja puskaradio on tärkeä kanava. Kapasiteetin käyttöaste on korkea rehunteon aikana, mutta toimintaa tehostamalla pystytään
nostamaan rehunkorjuupinta-alaa.
U2 on maatila, joka harjoittaa kasvinviljelyä ja maatalouskoneurakointia. Maatila työllistää omistajiaan 18 kk vuodessa. Urakointia verotetaan maatalouden tuloverolain mukaisesti. Maatilatalous tukee yritystoimintaa. Urakointipalveluita ovat peltotyöt, lumenauraus, tienlanaus, pihatyöt, siirtotyöt sekä rehunkorjuu erikoiskoneella (tärkein noin
80 %). Palvelu räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Asiakkaita ovat yleensä
keskimääräistä suuremmat karjatilat. Markkinointi hoidetaan itse. Tärkein markkinointikanava on ”puskaradio”. Sen lisäksi palveluista ilmoitetaan joskus myös lehdissä. Kirjanpito hoidetaan itse. Kapasiteetin käyttöaste ei ole vielä aivan huipussaan, rehunkorjuualaa
voisi vielä nostaa (kesästä riippuen), ja muutakin urakointia pystyttäisiin tekemään
enemmän.
U3 on urakointia harjoittava erillinen osakeyhtiö. Maatilan lukuun harjoitetaan kasvinviljelyä ja maatalouskoneurakointia. Maatila ja yritystoiminta tukevat toisiaan. Osakeyhtiön palveluita ovat kaivinkoneurakointi (perusmaanrakennustyöt, metsänparannustyöt)
ja metsäkoneurakointi. Osakeyhtiö työllistää toisen omistajan kokonaan ja haastatellun
omistajan osa-aikaisesti sekä 2 - 3 ulkopuolista työntekijää. Asiakkaita ovat pääasiassa
paikalliset viljelijät, Metsänhoitoyhdistys ja Metsäkeskus. Markkinointi hoidetaan säännöllisin lehti-ilmoituksin ja PalveluApajan avulla. Puskaradio on tehokkain markkinointikanava. Kirjanpito on ulkoistettu kokonaan. Kapasiteetti ei ole täysin käytössä.
U4 on maatila, jonka toimintoja ovat kasvinviljely ja urakointi, jonka osuus tilan tuloista on yli puolet. Maatalous ja urakointi eivät vaikuta toisiinsa. Urakoinnissa käytetään
maatilan traktoria, mutta muut koneet eivät ole samoja kuin maataloudessa käytettävät.
Urakointi työllistää omistajaansa melkein koko vuoden. Urakointipalveluja ovat kalkinlevitys, lietteenajo, lumityöt sekä muut sekalaiset työt. Asiakkaita ovat viljelijät ja yritykset (lumiyöt). Vastaajan mukaan palveluita ei tarvitse paljoa markkinoida, kun on jo tunnettavuutta. Joskus vastaajalla on ilmoituksia lehdissä ja yhteystiedot löytyvät myös PalveluApajasta. Kauppiaat välittävät kalkinlevityspalvelua. Kirjanpito hoidetaan itse. Kapasiteetin käyttöaste ei ole aivan huipussaan, vaan urakointia ehdittäisiin tekemään vähän
nykyistä enemmän.
U5 on maatila, jonka toimintoja ovat kasvinviljely, lihantuotanto sekä urakointi. Urakointi työllistää isäntää noin 4 htkk ja ulkopuolisia noin 8 htkk vuodessa. Urakoinnin
osuus maatilan tuloista on alle neljäsosa. Urakointipalveluja ovat energiaturpeennosto
(aliurakoisijana), kalkinlevitys, tienpito (hiekoitus, auraus), maan kunnostustyöt, peltotyöt sekä satunnaiset työt. Varsinaista markkinointityötä ei tehdä, mutta joskus lehdessä
on ilmoitus tai soitetaan isännille. Palveluja välittävät maatalouskaupat (kalkin levitys)
sekä pääurakoitsija turpeennostossa, lisäksi tiedot löytyvät PalveluApajasta. Palvelu on
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yleensä samanlaista, mutta tarvittaessa se muokataan asiakkaan mukaan. Työt vaihtelevat
melko paljon. Välillä yritys on itse pääurakoitsijana ja välillä aliurakoitsijana. Kirjanpito
on ulkoistettu. Konekapasiteettia on vielä hyödyntämättä.
U6 on kommandiittiyhtiö. Maatilan tuotantosuuntana on kasvinviljely. Maatilatalous
ja yritystoiminta tukevat toisiaan. Yritys työllistää isäntää noin 6 htkk vuodessa. Ennen
yrityksen perustamista isäntä teki pienimuotoisesti urakointia maatalouden tuloverolain
alla ja oli täysipäiväisesti vieraalla töissä. Yrityksen palveluita ovat maanrakennustyöt
(tärkein), suorakylvö, kasvinsuojeluruiskutus, puinnit, lumityöt ja kiinteistönhoito. Asiakkaita ovat maanviljelijät: suuret karjatilat, kaiken kokoiset tilat, joilla ei ole esim. puimuria sekä sivutoimiset tilat, jotka eivät investoi erikoisiin koneisiin. Lumitöissä asiakkaina on liikekiinteistöjä, pankkeja, teollisuuslaitoksia, hotelleja sekä yksityis- ja kunnanteitä. Maanrakennuspuolella asiakkaita ovat maanviljelijät, yksityiset rakentavat kotitaloudet, rakennusliikkeet ja jonkin verran toiset urakoitsijat (tehdään aliurakointia). Markkinointi hoidetaan itse lehti-ilmoituksella silloin, kun tulee jokin uusi palvelu. Hyvin tehty työ on paras markkinoija, ja lisäksi tiedot löytyvät PalveluApajasta. Palvelu räätälöidään maaurakoinnissa asiakkaan toiveiden mukaisesti. Maatalouskoneurakointi on aika
samanlaista kaikille. Kapasiteetti ei ole vielä kokonaan käytössä.
Keskimäärin suomalaisilla monialaisilla maatiloilla oli peltoa 31 hehtaaria vuonna
2003. (TIKE 2004). Haastatelluilla elintarvikeyrittäjillä viljelyksessä oleva peltoala on
keskimääräistä pienempi ja ainoastaan yhdellä on eläimiä, joista ollaan luopumassa. Matkailuyrittäjistä yhdellä on peltoala keskimääräistä suurempi, kun muilla peltoala on keskimääräistä pienempi. Kolmella matkailuyrittäjällä on tuotantoeläimiä. Kaikilla urakoitsijoilla peltopinta-ala on keskimääräistä suurempi ja yhdellä on tuotantoeläimiä. Taulukossa 17 on esitetty kootusti haastateltujen monialaisten maatilojen taustatiedot (peltopintaala, muun yritystoiminnan perustamisvuosi, yhtiömuoto ja työllistävyys).
Taulukko 17. Haastateltujen monialaisten tilojen taustatietoja
Yritys

Peltopinta-ala
Perustettu
Yhtiömuoto,
Luokka*
verotus
E1
3
1988/1992
Oy
E2
2
1992
EVL
E3
2
1995/2003
MVL
E4
1
2001
Oy
E5
1
1997/1999
MVL
E6
2
1999/2001/2003
Toiminimi
M1
2
1999
MVL
M2
3
1993
MVL
M3
1
1998
MVL
M4
4
1998
Oy
M5
1
1997
EVL
M6
3
1990
EVL
U1
6
2001
Ay
U2
5
2002
MVL
U3
4
1999
Oy
U4
4
2003
MVL
U5
6
1980
MVL
U6
5
2003
Ky
*1 = alle 10 ha, 2 = 10–20 ha, 3 = 20–30 ha, 4 = 30–50 ha, 5 = 50–100 ha, 6 = yli 100 ha

Työllistävyys
[htkk/v]
51
47
12
36
36
1
13
25
12
7
13
10
6
18
45
11,5
12
6
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Taulukosta 17 huomataan, että yritykset eroavat toisistaan kokoluokaltaan ja yhtiömuodoltaan. Jokaiselta toimialalta on edustettuna erikseen rekisteröityjä yrityksiä ja maatilan
alaisuudessa toimivia. Varsinkin urakointiyritykset ovat suurempia kuin Suomessa keskimäärin.
Yrityksiä pyydettiin arvioimaan menestymistään muihin saman toimialan yrityksiin
verrattuna asteikolla ”selvästi paremmin”, ”paremmin”, ”keskimääräisesti”, ”heikommin”
ja ”selvästi heikommin”. Lisäksi yrityksiltä kysyttiin, onko yritystoiminta täyttänyt heidän omat odotuksensa. (ks. taulukko 18)
Taulukko 18. Yritysten
täyttyminen.
Yritys

menestyminen

muihin

verrattuna

ja

omien

tavoitteiden

Menestyminen muihin verrattuna

Omien tavoitteiden täyttyminen

E1

?1

?2

E2

keskimääräisesti

ei täysin

E3

keskimääräisesti

kyllä

E4

paremmin

kyllä

E5

paremmin

ylittynyt

E6

keskimääräisesti

ei täysin

M1

paremmin

kyllä

M2

keskimääräisesti

kyllä

M3

keskimääräisesti

ylittynyt

M4

keskimääräisesti

ei täysin

M5

keskimääräisesti

kyllä

M6

paremmin

kyllä

U1

paremmin

kyllä

U2

keskimääräisesti

kyllä

U3

keskimääräisesti

ei täysin

U4

keskimääräisesti

ei tänä vuonna

U5

keskimääräisesti

kyllä

U6

keskimääräisesti

kyllä

1

Vaikea sanoa. Ei mahda olla kellään samanlaista.

2

Ei ole asettanut tavoitteita.

Kaikki yritykset arvioivat menestyneensä saman toimialan yrityksiin verrattuna keskimääräisesti tai paremmin. Omat odotukset eivät vielä kaikilla yrityksillä ole toteutuneet,
mutta nämä yrittäjät uskovat niiden vielä täyttyvän yrityksen kasvun myötä.

4.2.2 Liiketoimintamallien kuvaus
Seuraavaksi kuvataan yritysten liiketoimintamallit Morriksen ym. (2005) mallia mukaillen.
Tarjontaan liittyviin tekijöihin saatiin haastatteluissa epäsuorat vastaukset eli kysymyksiä ei esitetty haastateltaville Morriksen ym. (2005) mallin mukaisena monivalintana.
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Taulukossa 19 on esitetty yritysten tarjonta Morriksen ym. (2005) liiketoiminatamallin
vaihtoehtoja mukaillen. Sitä ennen kerrotaan lyhyesti, miten tulkinnat on eri kohdissa
tehty:
− Tarjonnan lajin (tuote tai palvelu) tulkinnassa määriteltiin palvelu sellaiseksi, mikä
kulutetaan yrityksen tiloissa tai yrityksen edustajan läsnä ollessa. Esimerkiksi maatilamatkailuyrityksissä tarjottava ruoka on palvelua, mutta mukaan ostettava elintarvike
on tuote. Urakointityöt ovat palvelua.
− Tarjonnan laajuudessa kiinnitettiin huomiota tuoteryhmien määrään. Tarjonnan räätälöintiasteeseen liittyen haastateltavilta kysyttiin, onko palvelu aina samanlaista vai
muokataanko sitä asiakkaan mukaan. Tulkinnassa huomioitiin, paljonko tuotteita
muokataan. Lisäksi huomioitiin räätälöityjen tuotteiden osuus kaikista tuotteista.
− Tarjonnan kattavuutta arvioitiin tuotteisiin liittyvien palvelujen perusteella, eli miten
kokonaisvaltaisesti tarjonta vastaa asiakkaan tarpeeseen.
− Tuotteen saannissa mietittiin, liittykö tuote muiden yritysten tuotteisiin. Kaikilla yrityksillä tuote on itsenäinen.
− Tarjonnan tuottamisessa määriteltiin, tekeekö yritys itse tuotteen vai onko tuotanto?
ulkoistettu. Vaihtoehto ”osittain ulkoistettu” valittiin, jos pienikin osa oli ulkoistettu.
Esimerkiksi urakoinnissa voidaan käyttää aliurakoitsijoita ja matkailuyritykset voivat
ostaa ruuan alihankkijalta tai käyttää ulkopuolisia esiintyjiä.
− Tarjonnan jakelulla tarkoitettiin tässä sitä, myikö yritys tarjonnan suoraan loppukäyttäjälle (kuluttaja, suurkeittiö, maatila). Matkailuyrityksillä jakelu on suoraa, jos yritys
myy palvelun itse ja epäsuoraa, jos sen välittää esimerkiksi matkatoimisto tai vastaava.
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Taulukko 19. Yritysten tarjontaan liittyvät tekijät Morriksen ym. (2005) mallia mukaillen.
Tarjontaan liittyvät tekijät

Yritykset

Tarjontana
Tuotteet

E1, E3, E4, E5, E6

Palvelut

M1, M2, M3, M4, M5, M6, U1, U2, U3, U4, U5, U6

Sekoitus

E2

Tarjonnan laajuus
laaja

E1, E2, U2, U5, U6

keskinkertainen

E5, U4, M1, M2, M3, M4, M5, M6

suppea

E3, E4, E6, U1, U3

Räätälöintiaste
standardisoitu

E1, E3, E4, M2

hieman räätälöity

E2, E5, E6, M1, M4, M5, M6, U1, U2, U3, U4, U5, U6

korkea räätälöinti

M3

Tarjonnan kattavuus
syvä

M2, M3, M6, U1, U6

keskinkertainen

M1, M4, M5, U2, U3, U4, U5

matala

E1, E2, E3, E4, E5, E6

Tuotteen saanti
tuote itse

kaikki

liittyminen toisen yrityksen tuotteeseen
Tarjonnan tuottaminen
valmistetaan/tuotetaan itse

E1, E2, E3, E5, E6, M2, U3, U4, U6

ulkoistettu
jokin osa ulkoistettu

E4, M1, M3, M4, M5, M6, U1, U2, U5

Jakelu
suora jakelu

M2, U1, U2

epäsuora

E4

suora ja epäsuora

E1, E2, E3, E5, E6, M1, M3, M4, M5, M6, U3, U4, U5, U6

Tarjonnassa on huomattava, että vain alle kolmasosalla (5/18) yrityksistä tarjonta on suppeaa. Kaikilla suppean tarjonnan elintarvikeyrityksillä tuotanto perustuu yhteen pääraakaaineeseen, ja nämä yritykset ovat nuorempia kuin laajan tarjonnan yritykset. Kaikilla
matkailuyrityksillä on useita palveluita. Urakointiyrityksissä U1 ja U3 suppea tarjonta
johtuu maataloudesta eriyttämisestä. Näiden yritysten omistajilla on muita urakointipalveluja maatilan alla.
Räätälöintiaste on yleensä (13/18) keskinkertainen, mikä elintarvikeyrityksissä tarkoittaa sitä, että osaan tuotteista tehdään muutoksia asiakkaiden toiveiden mukaan ja osa
myydään vakiona. Huomioitavaa on, että suppean tarjonnan yrityksistä E3 ja E4 tarjoavat
vakiotuotteita. Sen sijaan osa useita tuotteita tarjoavista yrityksistä vielä räätälöikin tuotteitaan. Urakointipalvelut tuotetaan yleensä asiakkaiden tarpeita mukaillen, samoin kuin
matkailupalvelut.
Palveluyrityksillä tarjonnan kattavuus on syvempi kuin fyysistä tuotetta valmistavilla.
Elintarvikeyrittäjät valmistavat tuotteen yleensä alusta loppuun itse (ainoastaan yksi
yritys on ulkoistanut pakkaamisen), matkailuyrittäjistä melkein kaikki (5/6) ovat ulkois-

86
taneet osittain joko ruokapalvelut (M1, M3) tai ohjelmapalvelut (M4, M5, M6). Ohjelmapalvelut ulkoistaneilla ulkoistaminen on hyvin pientä ja satunnaista. Urakoitsijoista
puolet käyttää alihankintaa.
Yritysten jakelukanavat ovat monimuotoiset. Valtaosalla (14/18) yrityksistä jakelu tapahtuu sekä suorasti että epäsuorasti.
Markkinointiin liittyvät tekijät. Taulukossa 20 esitetään yritysten markkinoihin liittyviä
tekijöitä. Sitä ennen kuvataan lyhyesti, miten tulkinnat on tehty:
− Asiakastyypillä tarkoitetaan, onko asiakkaina yritykset, kuluttajat vai molemmat. Yrityksiksi luokitellaan vähittäiskaupat, maatilat ja suurkeittiöt.
− Asiakkaan sijainti -vaihtoehdoissa tarkastellaan, missä kohtaa fyysistä toimitusketjua
asiakas sijaitsee. Toimittaja pitää sisällään teollisuuden, suurkeittiöt ja maatilat.
− Markkina-alueella tarkoitetaan aluetta, johon valtaosa tuotteista myydään. Yritys katsottiin paikalliseksi, jos tuotteista 60 % tai enemmän myydään omaan ja lähikuntiin.
− Markkinointikohteella tarkoitetaan sitä, kuinka laajalle ryhmälle tarjonta on tarkoitettu. Useita segmenttejä -kohta valittiin, jos yritys muokkaa tuotettaan tai palveluaan
segmentin mukaan tai eri tuotteille on selkeästi eri segmentit.
− Asiakassuhde-kohdassa tiedusteltiin asiakkaan roolia. Asiakas luokiteltiin pelkäksi
asiakkaaksi, jos asiakas on ainoastaan ostajan roolissa.
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Taulukko 20. Markkinointiin liittyvät tekijät Morriksen ym. (2005) mallia mukaillen.
Markkinointiin liittyvät tekijät

Yritykset

Asiakastyyppi
kuluttaja
yritys

E1, E4, E6, U1, U4, U5

molemmat

E2, E3, E5, M1, M2, M3, M4, M5, M6, U2, U3, U6

Markkina-alue
paikallinen

E2, E3, E5, E6, M2, M3, M4, M5, M6, U1, U2, U3, U4, U5, U6

alueellinen

E1

valtakunnallinen

E4, M1

kansainvälinen
Asiakkaan sijainti
toimittaja

E1, E2, E4, E5, E6, U1, U2, U3, U4, U5, U6

tukkukauppias

E1, E4

vähittäismyyjä

E1, E2, E3, E4, E5, E6, U3, U4, U5

lopullinen kuluttaja

E2, E3, E5, M1, M2, M3, M4, M5, M6, U2, U3, U6

Markkinointikohde
laaja/yleinen

E3, E4, M1, M4, M5, M6

useita segmenttejä

E1, E2, E5, E6, M2, M3, U2, U3, U4, U5, U6

Kapea

U1

Asiakassuhde
Pelkkä asiakas

E1, E2, E3, E4, E5, E6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, U1, U3, U4, U6

Asiakas + muu yhteistyö

E2, U2, U5

Asiakastyypissä nousee esille yritysten välinen kauppa, jota on kaikilla yrityksillä. Kaikilla urakoitsijoilla maatilat ovat tärkeitä asiakkaita.
Melkein kaikilla yrityksillä (15/18) yli 60 % asiakkaista on omasta tai lähikunnista.
Matkailuyrityksillä kokous- ja juhlapalveluiden asiakkaat ovat pääosin paikallisia ja majoittujat eri puolilta Suomea. Ainoastaan kaksi yritystä toimii valtakunnallisesti. E4:n
tuotteet kuuluvat keskusliikkeiden valikoimiin, jolloin niitä myydään eri puolella Suomea. M1:llä majoitus on suurin palvelu, jolloin asiakkaita tulee eri puolelta Suomea.
Tukkukaupan kautta tuotteita ostetaan ainoastaan kahdelta yritykseltä. Yleensä yrityksillä on asiakkaita monessa kohtaa toimitusketjua.
Markkinointikohde on kapea ainoastaan U1:llä. Valtaosalla yrityksistä (11/18) kohteena
on useita segmenttejä.
Asiakkaiden kanssa tehdään harvoin erityistä yhteistyötä. Urakoitsijalla U5 on yhteistyötä alueen urakoitsijoiden kanssa, jolloin toinen urakoitsija voi olla välillä asiakas ja
välillä päämies. Myös urakoitsijalla U2 on yhteistyötä asiakkaiden (toisten maatilojen)
kanssa. E2:lla on yhteistyötä toisten saman alan yritysten kanssa, jotka ovat välillä asiakkaita ja välillä toimittajia.
Sisäinen suorituskyky ja kilpailustrategia olivat haastateltaville vaikeita kysymyksiä.
Kysymykset esitettiin heille osittaisena monivalintana selittäen, mitä vaihtoehdot tarkoittavat. Vastausvaihtoehtoja sai valita useita (taulukko 21, 22). Välillä haastateltavat kertoivat vapaasti, mikä heidän mielestään on kilpailuedun lähde, ja valitsivat vaihtoehdoista
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sopivimmat. Kaksi vastaajaa (E1, M4) ei osannut nimetä sisäisen suorituskyvyn vahvuutta.
Taulukko 21. Yritysten sisäinen suorituskyky Morriksen ym. (2005) mallia mukaillen.
Sisäinen suorituskyky: kilpailuedun lähde

Yritykset

Tuotanto-/toimintasysteemi

E3, E4, E5, E6, M1, M2, M3, M5, M6, U1, U2, U3, U4, U5, U6
E4, M1

Myynti/markkinointi

M2, M3, U1, U2

Tuotekehitys/luovuus tai innovatiivisuus

U1, E2, E4

Toimitusketjun hallinta

E2, E5, U2, U5

Verkostoituminen/resurssien tehokkuus

Tuotanto- tai toimintasysteemi on melkein kaikille vastanneille yrityksille (15/16) kilpailuedun lähde. Myynnin ja markkinoinnin kokee osaavansa kaksi yritystä. Luovaa palvelua tarjoaa neljä yritystä. Toimitusketjun hallinnasta kilpailuetua saa kolme yritystä ja
verkostoitumisesta neljä.
Taulukko 22. Yritysten kilpailustrategiaan liittyvät tekijät Morriksen ym. (2005) mallia
mukaillen.
Kilpailustrategia: kilpailukykyisen aseman

Yritykset

saavuttaminen
Toiminnallinen täydellisyydenkuva/
johdonmukaisuus/luotettavuus/nopeus

E2, E4, E5, M3, M5, U1, U5, U6

Tuotteen tai palvelun

E1, E2, E3, E4, E5, E6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, U1,

laatu/valikoima/ominaisuudet/saatavuus

U2, U3, U5

Alhaiset kustannukset/tehokkuus

E4, M2, U1, U2, U3, U5, U6

Läheiset asiakassuhteet/kokemus

E1, E2, E3, E4, E5, M1, M2, M3, M6, U1, U2, U3, U4,
U5, U6

Kilpailukykyinen asema saavutetaan useimmiten tuotteen tai palvelun laadun, valikoiman, ominaisuuksien tai saatavuuden avulla (16/18). Myös läheiset asiakassuhteet ja kokemus ovat tärkeitä kilpailuvaltteja (15/16). Urakoitsijoilla muita toimialoja useammin
painottuvat alhaiset kustannukset ja tehokkuus. Tehokkuus liittyy käytössä oleviin koneisiin.
Yrityksiltä kysyttiin, miksi heidän tuotteensa tai palvelunsa ovat halutumpia kuin kilpailijoiden. Vastausvaihtoehdoksi annettiin erilaisuus, saatavuus, hinta tai jokin muu.
Halutessaan yritykset saivat valita monta vaihtoehtoa. Vastaukseksi saatiin useimmiten
tuotteen erilaisuus:
− Tuote tai palvelu on erilainen kuin muilla: E1, E2, E3, E4, E5, E6, M2, M3, M4, M5,
M6, U1, U2, U5, U6
− Tuote tai palvelu on helposti saatavilla: E2, E5, U2, U4
− Hinta on halvempi: E2, M2, U2
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− Muu: kotiinkuljetus tarvittaessa (E2), nopea toimitusaika (E2), ei paikallisia kilpailijoita (E3, E6), hinta-laatu-suhde (M1), työn laatu (U3), tehokas kalusto (U3), ammattitaito (U6).
Elintarvikeyrityksissä erilaisuus liittyy lisäaineettomuuteen ja kotimaisuuteen sekä alueellisuuteen. Maatilamatkailuyrityksissä erilaisuus ja kilpailukyky liittyvät rakennuksiin,
hyvään ruokaan, isäntäväkeen, kotieläimiin ja oman tilan tuotteisiin, kuten maitoon. Urakoitsijoilla palvelun erilaisuus liittyy kaluston erilaisuuteen ja tehokkuuteen. Hinnan mainitsee halvemmaksi ainoastaan kolme vastaajaa.
Yrityksen taloudellisissa tekijöissä tarkastellaan hinnoittelua, kustannusrakennetta,
volyymiä ja voittomarginaalia (ks. taulukko 23). Tulkinnat on tehty seuraavasti:
− Yrityksiltä tiedusteltiin, miten ne hinnoittelevat tuotteen. Hinnoittelua tarkastellaan
vaihtoehdoilla kiinteä, sekalainen ja joustava. Vaihtoehto kiinteä valittiin, jos valtaosalla tuotteista on vakiohinnat.
− Kiinteiden kustannusten suhde muuttuviin arvioidaan asteikolla matala, keskinkertainen, korkea.
− Haastateltavat arvioivat itse voittomarginaalin asteikolla matala, keskinkertainen tai
korkea.
− Volyymin arvioinnissa huomioitiin yritysten tarjonnan merkittävyys Suomen tasolla.
Taulukko 23. Yritysten taloudellisia tekijöitä Morriksen ym. (2005) mallia mukaillen.
Taloudelliset tekijät

Yritykset

Hintapolitiikka
kiinteä

E1, E2, E3, E4, E6, U1, U2, U3, U4

sekalainen

E5, U5, U6, M1, M2

joustava

M3, M4, M5, M6

Kiinteiden kustannusten suhde muuttuviin
korkea

U2, U4, U5, U6

keskinkertainen

E1, E2, E3, E5, M1, M2, M3, M4, U3

matala

E4, E6, M5, M6, U1

Tuotannon volyymi
korkea
keskinkertainen

E4

matala

muut

Voittomarginaali
korkea

U1

keskinkertainen

E3, E2, E4, E5, E6, M1, M2, M6, U2, U4, U6,

matala

E1, M3, M4, M5, U3, U5

Haastatelluissa yrityksissä yhdeksällä on vakiohinnat. Matkailuyrityksissä palveluille on
olemassa ohjeellinen vakiohinta, mutta usein vakiopalvelua muokataan hieman, joten
lopullinen hinta määräytyy palvelupaketin mukaan.
Kustannusrakenteessa huomioitavaa on urakoinnin muuttuva rooli. Yritys U1 on eriyttänyt muusta maatalouden urakoinnista kapean osa-alueen, jossa kiinteät kustannukset
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ovat pienet verrattuna muuttuviin. Muuttuvat ovat korkeat, koska maatilalta vuokrataan
koneita ja työvoimaa.
Kaikki haastatellut yritykset ovat mikroyrityksiä. Osa yrityksistä toimii omalla segmentillään tehokkaasti. Esimerkiksi urakoitsijat käyttävät tehokkaita koneita, jolloin volyymi on sesonkiaikana korkea, mutta kuitenkin kaikki urakoitsijat ovat paikallisia toimijoita. Volyymin voidaan ajatella olevan muita haastateltuja yrityksiä korkeampi elintarvikeyrityksellä E4, joka on valtakunnallinen yritys ja jonka tuotteella on merkittävä markkina-asema Suomessa.
Yrittäjän tavoitteisiin liittyvässä kysymyksessä eri vaihtoehdot esitettiin selittäen yrittäjille, mistä he valitsivat sopivimman (ks. taulukko 24). Osa yrittäjistä mainitsi useamman sopivan heille, jolloin haastattelija valitsi sopivimman, huomioiden toimintaan panostamisen.
Taulukko 24. Yrittäjien tavoitteisiin liittyvät tekijät Morriksen ym. (2005) mallia
mukaillen.
Yrittäjään liittyvät tekijät

Yritykset

Toimeentulomalli

E6, M4

Tulomalli

E1, E2, E3, E5, M1, M2, M3, M5, M6, U1, U2, U3, U4, U5, U6

Kasvumalli

E4

Spekulaatiomalli

Kuten taulukko 24 osoittaa, melkein kaikilla haastatelluilla tavoitteena on saada jatkuva
ja vakaa tulovirta asianomaisille. Yrityksellä E4 on eniten kasvutavoitteita. Se pyrkii tuottamaan myös sijoittajille voittoa. E6 ei ole paljoa panostanut toimintaan, ja se onkin vielä
hyvin pienimuotoista. M4:n tavoite liittyy kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen
säilyttämiseen.
Taulukossa 25 on esitetty, mitä asioita yritykset sisällyttivät vastatessaan kysymykseen, mikä on yrityksen strategia. Taulukossa on esitetty myös, onko yrityksillä paperilla
oleva liiketoimintasuunnitelma ja miten yritykset seuraavat kannattavuutta.
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Taulukko 25. Yritysten suunnitteluun liittyviä tekijöitä.
Suunnitteluun liittyvät asiat

Yritykset

Strategia
maatalouden ja yritystoiminnan suhde

E3, E6, U5

korulause, toimintaan liittyvä ajatus

E2, M1, M3, M6

ei ole mietitty

M2, M4, U1, U3, U4

toimintaa laajasti kuvaava

E1, E5, U6

toimintaa ohjaava yksittäinen toimenpide

U2, E4, M5

Liiketoimintasuunnitelma
kyllä

E2, E3, E4, E5, E6, M1, M2, M3, M4, M5, M6, U5

ei

E1, U1, U2, U3, U4, U6

Kannattavuuden seuraaminen
ei

E1, E6, M2, M4, U4,

epävirallisesti (myynnin määrä, tilin saldo,

E2, E3, E4, E5, M1, M6, U6

”mutu-tuntuma”)
kyllä (välitilinpäätös)

M3, M5, U1, U2, U3, U5,

Kuten taulukko 25 osoittaa, strategiakysymykseen vastattiin useimmiten jollakin ”korulauseella”, esim. ”hyvä palvelu”, tai vastattiin, että strategiaa ei ole mietitty. Liiketoimintasuunnitelma löytyy matkailuyrittäjiltä ja elintarvikeyrittäjiltä E1:tä lukuun ottamatta.
E1:n mukaan liiketoimintasuunnitelmaa ei voida tehdä, koska toteutumiseen vaikuttavat
sää ja valtion päätökset.
”Viisaita, jotka neuvoo, että tee kaikkia liiketoimintasuunnitelmia. Tiedän mitä ne on. Jos
maatalous sekottuu niin sana bisnes pitää äkkiä vetää pois. Ei voi tehdä liiketoimintasuunnitelmaa, kun se ei koskaan pidä paikkansa, sään armoilla. Ei voi käytännössä toteuttaa suunnitelmia.”
Kannattavuuden seuraamista koskeneeseen kysymykseen vastattiin kirjavasti. Monet
omasta mielestään kannattavuutta seuraavat ymmärsivät kannattavuuden olevan synonyymi myynnin määrälle (luokka epävirallisesti).
Aineiston mukaan maatilakytkentäisille yrityksille tyypillisen liiketoimintamallin piirteitä ovat seuraavat:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Yrityksellä on useita tuotteita ja palveluita.
Osaa palveluista räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan.
Tarjonta on itsenäinen, se ei liity muiden yritysten tuotteisiin.
Yleensä tarjonta tuotetaan kokonaan tai osittain itse. Ulkoistaminen on vielä vähäistä.
Jakelu tapahtuu sekä suorasti että epäsuorasti.
Asiakkaina on sekä kuluttajia että yrityksiä. Yrityksien rooli asiakkaina on suuri.
Toiminta on paikallista.
Yleensä yrityksillä on asiakkaita useassa kohtaa toimitusketjua.
Markkinointikohteena on useita segmenttejä tai laaja markkina.
Sisäisenä vahvuutena on tuotanto- tai toimintasysteemi.
Kilpailukykyinen asema saavutetaan tarjonnan ominaisuuksien ja läheisten asiakassuhteiden ja kokemuksen avulla.
− Volyymi on matala.
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− Yritystoiminnan tavoitteena on jatkuva ja vakaa tulovirta asianomaisille.
Toiminnan suunnittelu ja seuraaminen hoidetaan epävirallisesti. Kannattavuutta seurataan
yleensä epävirallisin mittarein. Yrityksillä oli vaikeuksia ilmaista strategia selkeästi. Kuitenkin osalla yrityksistä oli olemassa selkeästi tunnistettavissa oleva strategia, vaikka ne
eivät osanneetkaan nimetä sitä.

4.3 Maatilakytkentäisten yritysten resurssit
Resurssien arvioinnin tarkoituksena on löytää kilpailuetua tuovat resurssit. Resurssit on
luokiteltu kirjallisuusosuuden lopussa (ks. kappale 2.6, taulukko 15) fyysisiin, rahallisiin,
inhimillisiin tai organisationaalisiin, laillisiin, markkinallisiin ja verkostoon.
Resurssit käytiin yrittäjien kanssa läpi luokittelun mukaisesti. Taulukkoon 26 on koottu yritysten resurssit VRIO-analyysin mukaisesti luokiteltuna. Ensimmäinen kohta, tuottaako resurssi arvoa, tarkoittaa: Mahdollistaako tai auttaako ko. resurssi yritystä vastaamaan ympäristön mahdollisuuksiin tai uhkiin? Harvinaisuus tarkoittaa: Kuinka moni kilpaileva yritys omistaa tämän arvoa tuottavan resurssin? Jos usea yritys omistaa samanlaisen resurssin, se ei tuo kenellekään kilpailuetua. Sen sijaan, arvoa tuottava, mutta yleinen
resurssi tuo kilpailullisen samanarvoisuuden. Kopioitavuus, jäljitettävyys tarkoittaa: Kohtaavatko ilman ko. resurssia olevat yritykset kustannushaittaa yrittäessään jäljittää resurssia verrattuna yrityksiin, joilla se jo on? Jäljittely voi tapahtua kopioimalla tai korvaamalla. Organisaatio tarkoittaa: Onko yritys organisoitu siten, että se pystyy täysin hyödyntämään ko. resurssia?
Tulkinnassa on huomioitu vastaajien oma mielipide resursseistaan sekä vertailtu samalla toimialalla toimivien yritysten resursseja keskenään. Resurssien arvioinnissa kiinnitettiin huomiota siihen, miten tärkeässä osassa kyseinen resurssi on juuri kyseisessä
yrityksessä. Esimerkiksi tilat ovat paljon tärkeämmät matkailussa kuin urakoinnissa.
Myös toimialojen sisällä eri resursseilla on erilaisia painoarvoja.
− Fyysisistä resursseista tarkasteltiin sijaintia, tonttia ja maata, jolloin huomioitiin paikkakunnan sijainti asiakkaisiin ja kilpailijoihin nähden sekä paikan lisäarvo. Matkailuyrityksillä sijaintiin vaikuttaa tarjottava palvelu: majoitustoiminnassa sijainnin tulee
olla lähellä keskuksia, mutta esimerkiksi ohjelmapalveluja tuottavalle yritykselle syrjäinen sijainti voi tuoda lisäarvoa. Rakennusten ja koneiden arvioinnissa kiinnitettiin
huomiota niiden yritystoimintaan liittyvään merkitykseen. Fyysisiksi resursseiksi luokiteltiin myös oman tilan tuottama raaka-aine.
− Rahallisten resurssien arvioiminen perustuu vastaajan ”mutu-tuntumaan”. Yksikään
yritys ei pitänyt luoton saamista hankalana. Toiminnan alussa ongelmana on suuri
pääoman tarve. Myös toimintaan liittyvä menojen ja tulojen välinen aika ja äkilliset
menoerät ovat ongelmana. Yksikään vastaaja ei kuitenkaan kokenut, että rahan puute
varsinaisesti estäisi toimintaa. Yritykset, jotka mainitsivat kassavirran olevan joskus
ongelma, on taulukossa 26 luokiteltu kohtaan ”ei tuo arvoa”.
− Kohdeyrityksissä omistajayrittäjän panos on merkittävä. He kaikki tuovat arvoa toiminnalle. Tulkinnassa painotettiin inhimillisten resurssien merkitystä liiketoiminnalle,
esimerkiksi majoitustoimintaa tarjoavassa yrityksessä ihmisen rooli on pienempi kuin
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ohjelmapalvelua tarjoavassa yrityksessä, koska ohjelmapalvelussa päätuote on viihdyttää asiakkaita. Omistajayrittäjän ja työntekijöiden osaamista ja merkitystä liiketoiminnalle tarkasteltiin yrittäjän oman arvion, koulutuksen, yrittäjäkokemuksen ja työkokemuksen avulla. Organisaatiorakenne oli melkein kaikissa yrityksissä joustava. Toimintajärjestelmät ja rutiinit olivat samantapaiset kaikilla yrityksillä. Ne jätettiin pois taulukosta 26, koska ne eivät tuo erityistä kilpailuetua yhdellekään yritykselle.
− Markkinallisissa resursseissa tarkasteltiin, ylläpitävätkö yritykset asiakastietokantaa.
Asiakastietokanta ymmärrettiin väljästi, eli esimerkiksi ”asiakkaiden numerot puhelimessa” ymmärrettiin asiakastietokannaksi. Asiakastietokannan ajateltiin tuovan arvoa
vain, jos sitä käytetään jollain tavalla yrityksen toiminnassa. Yritysten brandia ja mainetta tarkasteltiin yrittäjän oman arvion sekä yrityksen iän ja koon perusteella. Markkinallisissa resursseissa arvioitiin myös yritysten oheispalveluja ja -tuotteita.
− Lailliset resurssit jätettiin taulukosta pois, koska yrityksillä ei ollut patentteja tai tekijänoikeuksia.
− Verkosto resurssina ymmärrettiin hyvin laajasti, eli esimerkiksi yritysten katsottiin
verkostoituneen toimittajien kanssa, jos niillä on vakiotoimittajat.
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Taulukko 26. Yritysten resurssien tarkastelu VRIO-analyysiä mukaillen.
RESURSSIT
Fyysiset
Maa, sijainti, tontti

Ei tuo arvoa, ei Tuo arvoa/
merkitystä
samanarvoinen

Harvinainen/väli Jäljitettävyys/ Hyödynnetty/
aikainen etu
pysyvä etu
pysyvä etu

E1,E2,E4,M1,M4, E3,E6,U2
M6,U1,U3,U4,U5,
U6
Laadukas raaka-aine E2,M1,M2,M3, E4,M4,M5
U:t
omalta tilalta

E5,M3

M2,M5

Rakennukset, tilat

U6

Koneet ja laitteet

M:t

E1,E3,E4,E5,E6, E2,M1,M2,M6
U1,U2,U3,U4,U5
E2,E6,U4
E1,E3,E5,U3

E1,E6

E3,E5,M6

M4

M3,M5

E4,U6

U1,U2,U5

Rahalliset käteisvarat E1,E6,M3,M4, E2,E3,E4,E5,M1,
M6,U3
M2,M5,U1,U2,U4,
U5,U6
Inhimilliset,
organisaatio
E6,M4,U2,U4
E1,E2,E3,E4,E5,
Ihmiset
M1,M5,U1,U3,U
5,U6
Muut
Organisaatiorakenne E2, U5
Markkinalliset
E2,E4,E5,M1,M2,
E1,E3,E6,
Asiakastietokanta
M4,M5,U3,U4, M3,M6,U1, U2,U5
U6
E6,M4,M5,
E3,M1,U2,
E1,E5,M3
Brandit ja maine
U3,U4,U5,U6
E:t,M4,U1,U2, M2,M3,M5,U6
Oheispalvelut,
U3,U4,U5
sivutuotteet

M2,M3,M6

E4,E2,M6,M2,U1
M1,M6

Verkosto
Asiakkaat

E6

Kilpailijat

E1,E6,U4

Toimittajat

E2,E6,M2,U3,U E1,E3,E5,M1,
4,U6
M4,M5,M6
E4,E6,U1,U2 E1,E3,E5,M:t
U3,U4,U5,U6

sosiaaliset suhteet

E1,E3,E4,E5,M3, E2,M1,M2,M6, U5
M4,M5,U4
U1,U6,U3
E4,M:t,
E2,E3,E5,U5
U1,U2,U3,U6

U2

E4,M3,U1,U2,
U5
E2

Elintarvikeyritykset. Yhdellekään elintarvikeyritykselle sijainti ei ole ongelma. Yritykset
E3 ja E6 saavat sijainnistaan arvoa, koska paikallisia kilpailijoita on vähän. Erityistä arvoa sijainti tuo yritykselle E5, koska paikkakunnalla arvostetaan lähiruokaa muuta Suomea enemmän (vastaajan mielipide). Pysyvää kilpailuetua neljä elintarvikeyritystä saa
tilan omasta raaka-aineesta. Näistä E3 ja E5 ovat pystyneet hyödyntämään tätä kilpailuetua niin kustannuksissa kuin markkinoinnissa, koska niiden liikeidea perustuu itse tuotettuun raaka-aineeseen. E1:llä ongelmana on saada asiakkaat arvostamaan Suomessa itse
tuotettua siipikarjanlihaa. E6:lla toiminta on vielä niin alussa, ettei se ole pystynyt markkinoinnissa hyödyntämään tätä kilpailuetua. Tilat sekä koneet ja laitteet olivat vastaajien
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mukaan kunnossa. Kolmella elintarvikeyrityksellä on itse kehiteltyjä tai muokattuja koneita tai laitteita, joista he saavat väliaikaista kilpailuetua. E4 saa pysyvää kilpailuetua
yhdestä kalliista harvinaisesta koneesta.
Inhimillinen osaaminen tuo yleensä väliaikaista kilpailuetua.
Kaikki elintarvikeyritykset ylläpitävät jollain tavalla asiakkaiden tietoja. Näitä tietoja
toiminnassaan hyödyntävät E2, E4 ja E5. Brandit ja maine tuovat pysyvää kilpailuetua
neljälle yritykselle (E1, E5, E4, E2). Näistä yrityksistä brandia ja mainetta ovat pystyneet
hyödyntämään E4, jolla on kauan markkinoilla olleet tuotteet sekä E2, joka on toiminut
suhteellisen kauan ja joka on pyrkinyt tietoisesti pitämään tuotteittensa pakkaukset samannäköisinä.
Väliaikaista kilpailuetua asiakasverkostosta ja sosiaalisista suhteista (järjestöt) saa E2.
Kilpailijoiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä väliaikaista kilpailuetua saavat E2, jolla on
jakelussa yhteistyötä, E3, jolla on yhteisostoja ja E5, jolla on yhteisiä marjanviljelyyn
liittyviä koneita. E4 saa väliaikaista kilpailuetua toimittajan (pakkaus ulkoistettu) kanssa
verkostoitumisesta.
Matkailuyritykset. Sijainti tuo osalle yrityksistä kilpailuetua, osalle samanarvoisuutta
ja osalle se on ongelmallinen. Matkailuyrityksistä M3 saa pysyvää kilpailuetua sijainnistaan, koska syrjäinen sijainti tukee liikeideaa. M2:lla ja M5:lla syrjäinen sijainti ei tue
liiketoimintaa. M6 saa pysyvää kilpailuetua hyödyntäessään oman tilan tuotteita tarjoamissaan aterioissa. Matkailutoiminnassa rakennukset ja tilat ovat tärkeitä. M4:llä ja
M5:lla palvelun erilaisuus liittyy pääasiassa rakennusten harvinaislaatuisuuteen. M3:lla
harvinaislaatuinen rakennuskokonaisuus tukee muutenkin erilaistettua palvelua.
Inhimilliset resurssit tuovat pysyvää kilpailuetua kolmelle (M2, M3, M6) yritykselle.
Asiakastietokantaa ylläpitää osa (4/6) yrityksistä. Nämä yritykset (M1, M2, M3,M6)
käyttävät sitä jonkin verran hyödyksi, mikä tuo arvoa liiketoiminnalle. Matkailuyritykset
ovat saaneet jo jonkin verran tunnettavuutta, mikä tuo pysyvää kilpailuetua kolmelle yritykselle. M1 ja M6 saavat lisäksi pysyvää kilpailuetua oheispalveluista.
Asiakkaiden kanssa verkostoitumisesta väliaikaista kilpailuetua saa kolme yritystä.
Näillä yrityksillä on paljon vakioasiakkaita, joiden kautta saadaan myös uusia asiakkaita.
Kaikki vastaajat olivat kilpailijoiden kanssa tekemisissä erilaisten kehittämishankkeiden
kautta. Yritykset hankkivat ulkopuolisilta ruoka- tai ohjelmapalveluita, mikä tuo toiminnalle arvoa. Väliaikaista kilpaluetua toimittajien kanssa verkostoitumisesta saa M3, joka
hankkii kaikki ruokapalvelut yhteistyöyritykseltä. Sosiaalisten suhteiden kautta asiakkaita
tulee kaikille yrityksille, mikä tuo arvoa toiminnalle.
Urakointiyritykset. Urakointiyritykset toimivat paikallisesti. Sijainti tuo väliaikaista
kilpailuetua U2:lle, koska alueella on paljon suuria tiloja, joiden ajattelutapaan sopii töiden ulkoistaminen. Rakennukset ja tilat eivät ole urakoitsijoilla merkittävässä roolissa.
Puutteita tiloissa mainitsi U6, muilla tilat ovat kunnossa. Urakoitsijoilla kilpailukyky liittyy vahvasti koneisiin. U4:lla koneet tuovat arvoa toiminnalle, ne ovat tehokkaita ja nykyaikaisia, mutta ne eivät ole harvinaisia. U3 on pyrkinyt hankkimaan muista hieman
poikkeavaa konekantaa, kuten myös U6. Parhaiten harvinaisia koneitaan ovat pystyneet
hyödyntämään U1, U2 ja U5. Urakoinnissa ammattitaito on tärkeää ja kaikki urakoitsijat
tuovatkin arvoa toiminnalleen.
Melkein kaikki yritykset (5/6) ylläpitävät asiakastietokantaa. Näistä U1, U2 ja U5
käyttää sitä jollain tavalla hyödyksi. Urakoitsijoille tunnettavauus ja maine tuovat kilpailuetua. Kaikki vastaajat (tai heidän vanhempansa) ovat harjoittaneet kauan urakointia,
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joten heillä voidaan olettaa olevan jo tunnettavuutta. U1 on tietoisesti rakentanut tunnettavuutta olemalla esillä medioissa.
Asiakkaiden kanssa verkostoitumisesta pysyvää kilpailuetua saavat U5 ja U2. Kipailijoiden ja toimittajien kanssa eniten yhteistyötä tekee U5.
Kassavirran riittävyys tai suuri pääoman tarve on joskus ongelma noin kolmasosalle
yrityksistä. Tähän vastaukseen tulee suhtautua kriittisesti, sillä yritykset eivät mielellään
kerro rahaan liittyvistä ongelmistaan, tai yritystoimintaa rahoitetaan muilla tuloilla. Esimerkiksi E3 toteaa maatalouden tulojen auttavan rahoituksessa, jolloin ongelmaa ei ole.

4.4 Maatilakytkentäisten yritysten kehityspolut
Seuraavaksi kuvataan lyhyesti jokaisen yrityksen kehittymistä ja kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä. Jokaisen toimialan kuvausten jälkeen on esitetty kuvioissa (27, 28, ja 29)
yritysten liikevaihdon kehittyminen. Osa yrittäjistä ei halunnut paljastaa liikevaihtoaan,
jolloin he arvioivat sen prosentteina. Jokaisen yrityksen kuvauksen lopussa on lyhyesti
kerrottu, miten kasvua on suunnattu Ropen (2003) mukailemalla Ansoffin matriisilla (ks.
kuvio 12).
Elintarvikeyritysten kehittyminen.
E1. Vuonna 1992 perustettuun osakeyhtiöön kuuluu myös maatalouden toiminta.
Aluksi osakeyhtiössä oli tuotantoeläimiä, perinteistä maanviljelyä ja erään elintarvikevihanneksen viljelyä. Elintarvikkeiden jatkojalostus alkoi itse viljeltävän vihanneksen säilönnästä seuraavana vuonna. Jalostus on laajentunut vähitellen useisiin tuotteisiin ja tuoteperheisiin. Tuotantoeläimet on laitettu pois vuosituhannen vaihteessa. Sen jälkeen on
alettu kasvattaa siipikarjaa ja jalostaa itse kasvatetun siipikarjan lihaa.
Liikevaihtotiedot löytyivät vuosilta 1998–2004. Kuviossa 27 näkyvä piikki johtuu tuotantoeläinten myynnistä. Liikevaihdossa on ollut nousuja ja laskuja. Suurin syy vaihteluihin on ollut sää. Myös oma aktiivisuus on vaikuttanut paljon. Työmäärä kasvaa liikevaihdon mukana melkein samassa suhteessa. Tällä hetkellä yritys on vastaajan mukaan kasvuvaiheessa. Kasvua aiotaan saavuttaa laajentamalla markkinalohkoa.
Yritys on ottanut riskejä historiansa aikana. Säilykkeiden valmistuksen aloittamisessa
siirryttiin Ansoffin matriisilla ruudusta A ruutuun I. Uusien tuoteperheiden aloituksen
yhteydessä on siirrytty ruudusta A ruutuun C ja siipikarjalihan aloituksen yhteydessä ruudusta A ruutuun F.
E2. Viljan jatkojalostus on alkanut vuonna 1992. Yritys aloitti erikoistuotteiden valmistamisen vajaat kaksi vuotta perustamisen jälkeen. Erikoistuotteiden avulla yritys on
kasvanut. Kasvua on tuonut myös vuosituhannen vaihteessa aloitettu markkinointi- ja
jakeluyhteistyö toisen yrityksen kanssa. Vuosien aikana yrityksen tuotteiden tunnettavuus
on parantunut, mikä on osasyy kasvuun. Ravintolatoiminnan aloittaminen on myös lisännyt liikevaihtoa. Työmäärä ei lisäänny samassa suhteessa kuin liikevaihto, koska suurempi valmistuserä vähentää työmäärää yksikköä kohti.
Yritystoiminta on tällä hetkellä vastaajan mukaan kasvun loppuvaiheessa. Kasvua aiotaan saavuttaa markkinalohkoa laajentamalla. Maatilan toimintoja aiotaan yksinkertaistaa, jotta pystyttäisiin keskittymään paremmin yritystoimintaan.
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Yritys on ottanut riskin suunnatessaan kasvun ruudusta A ruutuun I aloittaessaan erikoistuotteiden valmistamisen. Tämän jälkeen yritys on ottanut pienempiä riskejä tuodessaan tuoteperheisiin uusia tuotteita ja laajentaessaan markkinoita pienin askelin. Ravintolatoiminnan aloittamisen yhteydessä otettiin taas suurempi riski siirryttäessä ruudusta A
ruutuun F.
E3. Vihanneksen viljely myyntiin on aloitettu vuonna 1995. Alkuvuosina toiminta oli
pelkkää viljelyä, jolloin myynti aaltoili sadon mukaan. Vuodesta 2001 lähtien on tapahtunut kasvua, koska peltopinta-alaa on lisätty. Vihannesjalosteiden valmistus on aloitettu
vuonna 2003, mikä on kasvattanut liikevaihtoa. Vihanneksen kysyntä on ollut suurempaa
kuin tarjonta, joten alaa on lisätty. Tällä hetkellä yritys on vastaajan mukaan kasvuvaiheessa. Lähitulevaisuudessa maatilan tuotantoeläimet aiotaan poistaa ja keskittyä muuhun
yritystoimintaan.
Yritys on ottanut suurehkon tuoteriskin (ruudusta A ruutuun C) aloittaessaan jalosteiden valmistuksen. Myöhemmin yritys on laajentanut maltillisesti (ruudusta A ruutuun D)
markkinalohkoaan.
E4. Yrityksen ensimmäinen liikevaihto nykyisessä omistuksessa on vuodelta 2002.
Tuotteet poistettiin osittain keskusliikkeiden valikoimista omistajanvaihdoksen yhteydessä, ja ne jouduttiin neuvottelemaan sinne uudestaan. 2003 markkinoille tuli tuoteperheeseen kuuluva uusi tuote. Vuonna 2004 liikevaihto laski hieman, koska uuden tuotteen
alkumenekki tasaantui. Työmäärä kasvaa huomattavasti loivemmin kuin liikevaihto.
Yritys on vastaajan mukaan tällä hetkellä kasvuvaiheessa. Kasvua aiotaan hakea uusia
tuotteita kehittämällä, vanhojen menekkiä edistämällä ja alihankintatyötä lisäämällä.
Yritys on kasvattanut toimintaansa maltillisesti etenemällä korkeintaan yhden ruudun
kerrallaan.
E5. Ensimmäinen marjasato on saatu vuonna 1998, ja jalosteiden teko on aloitettu
vuotta myöhemmin. Toiminta on kasvanut koko ajan. Kasvuun ovat vaikuttaneet marjanviljelyalan lisääminen, jalosteiden teon aloittaminen ja niiden menekin lisääntyminen,
tuotteiden lisääminen, uusien markkinointikanavien mukaantulo sekä kahtena viime
vuonna hyvä marjasato. Alueella vallitseva lähiruoka-ajattelu on tukenut toimintaa. Yritys
on tällä hetkellä vastaajan mukaan kasvun loppuvaiheessa. Yritystoimintaa pyritään kasvattamaan niin, että molemmat puolisot työllistyisivät täysipäiväisesti yritykseen.
Jalosteiden teon aloittamisen yhteydessä suunnaattiin kasvua ruudusta A ruutuun F.
Tämän jälkeen yritys on kasvattanut toimintaansa Ansoffin matriisilla tarkasteltuna aluksi
tuotelohkossa. Vasta tämän jälkeen yritys on aloittanut markkinalohkon laajentamisen.
Kerralla on siirrytty korkeintaan kaksi ruutua.
E6. Eläintilan toiminta on alkanut 1999. Juuston valmistus on alkanut 2001, ja se on
eriytetty toiminimeksi vuonna 2003. Toiminimen alle kuuluu tällä hetkellä ainoastaan
juuston myynti. Jossain vaiheessa yritettiin myös lihan jalostamista, mutta se ei ollut kannattavaa. Toiminta on kasvanut koko ajan. Kasvuun ovat vaikuttaneet markkinointiponnistukset ja ihmisten lisääntynyt tietoisuus tuotteesta. Aikaisemmin tuotetta myytiin pääasiassa vain kerran vuodessa messuilla, jolloin työtä oli paljon ennen messuja ja niiden
aikana. Nyt työmäärä on tasoittunut koko vuodelle. Yritys on tällä hetkellä vastaajan mukaan kasvun alkuvaiheessa. Kasvua aiotaan suunnata markkinalohkon laajentamiseen.
Eläimenlihan valmistuksen yhteydessä otettiin suurehko tuoteriski. Juuston osalta on
kasvatettu toimintaa ruudussa A.
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Elintarvikeyritysten liikevaihdon kehittyminen
140
120

%

100
80
E1

60

E2

40

E3

20

E4

0

E5

1

2

3

4

5

6 7 8 9
Toimintavuosi

10 11 12 13 E6

Kuvio 27. Elintarvikeyritysten liikevaihdon kehittyminen.

Elintarvikeyrityksillä kasvuun ovat vaikuttaneet mm. uusien tuotteiden kehittäminen,
tuoteperheiden laajennus, uusien markkinointikanavien löytäminen, uusille segmenteille
laajentuminen, tunnettavuuden lisääntyminen ja viljelyalan nosto. Vuosittain sää vaikuttaa sadon määrään, mikä heijastuu tulokseen.
Elintarvikeyrityksillä E1, E3, E5, E6 toiminta perustuu oman raaka-aineeseen, jota
myydään sellaisenaan ja jalostettuna. Toiminta on näillä yrityksillä lähtenyt liikkeelle
raaka-aineen myymisestä, ja myöhemmin on aloitettu jalosteiden teko. Jalosteiden aloittamisen yhteydessä on otettu riskejä. Tätä riskiä osa on pystynyt madaltamaan sillä, että
jo jalostamatonta tuotetta on myyty samoille asiakkaille. Yrittäjät pitivät jalostamattoman
tuotteen myyntiä helpompana kuin jalostetun. Myös yrityksellä E2 toiminta on lähtenyt
liikkeelle oman tilan raaka-aineen jalostamisesta, mutta nykyään kaikki raaka-aineet ostetaan tilan ulkopuolelta.
Yritykset ovat suunnanneet kasvuaan eri tavoin. Yritykset E1 ja E2 ovat ottaneet eniten riskejä suunnatessaan kasvuaan ruudukossa neljäkin askelmaa kerralla. E1 on laajentanut tuotevalikoimaansa ja samalla myös jonkin verran asiakaskantaansa. E1 on joutunut
panostamaan toimintaan kehittäessään uusia tuotteita ja etsiessään markkinoita niille.
E2:n tuotevalikoima on laajentunut vuosien aikana ja sillä on ollut kaksi käännekohtaa
toiminnassaan: erikoisvaliotuotteiden valmistuksen aloittaminen ja ravintolan avaaminen.
Molemmat käännekohdat ovat tuoneet yritykselle kasvua. E1:llä on ongelmia tuotteittensa markkinoinnissa eli markkinariski on osittain toteutunut. Myös E2:lla on ongelmia
markkinoinnissa.
Myös yrityksellä E5 tuotteiden määrä on kasvanut. E5 on selkeimmin valinnut, että
aluksi kehitetään tuotteita tietylle asiakasryhmälle ja vasta tämän jälkeen kasvua on
suunnattu markkinalohkokentässä. Yritykset E3 ja E6 ovat laajentaneet tuotevalikoimiaan
ja hankkineet asiakkaita. Ne ovat vielä kehityksen alussa, joten vielä ei tiedetä, alkavatko
ne lisätä voimakkaammin tuotteita vai asiakkaita. E4:n maatilalla on vaikutusta yritystoimintaan ainoastaan saatavien tukien muodossa. Yritys on keskittynyt standardoidun,
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suppeahkon tuotevalikoiman valmistamiseen, mutta myös tämä yritys on hivenen laajentanut tuotevalikoimaansa vuosien aikana.
Elintarvikeyrittäjistä maatilan toimintoja on supistanut E4. Supistaminen toteutunee
lähitulevaisuudessa myös E2:n ja E3:n osalta. Myös E1 on supistanut perinteisen maatalouden toimintaa laittaessaan tuotantoeläimet pois. Samalla yritys on aloittanut siipikarjan
kasvattamisen ja jalostamisen. E5:lla ei olekaan muuta maataloutta kuin marjanviljely,
jota on lisätty. E6, jolla elintarvikkeiden jalostustoiminta on hyvin pienimuotoista, on
panostanut maatalouteen ja aikoo tehdä niin myös lähitulevaisuudessa.
Matkailuyritysten kehittyminen.
M1. Yritys on ollut toiminnassa vuodesta 1999. Liikevaihto on kasvanut tasaisesti joka
vuosi. Jatkuvan kasvun syinä ovat olleet tunnettavuuden kasvu ja laajentuminen eli koko
ajan on rakennettu lisää majoitustilaa. Muutama vuosi majoitustoiminnan aloittamisen
jälkeen alettiin järjestää myös erilaisia tilaisuuksia, joiden asiakaskunta poikkeaa jonkun
verran majoittujista. Palvelujen tuottamiseen liittyvä työmäärä on kasvanut liikevaihdon
kasvun myötä, mutta työtä on ollut alusta asti paljon, koska koko ajan on rakennettu lisää.
Tällä hetkellä yritys on vastaajan mukaan kasvun loppuvaiheessa. Tarkoituksena on ylläpitää ja kasvattaa asiakasvirtaa.
Yritys on kasvattanut majoitustoimintaansa pääasiassa markkinalohkokentässä edeten
korkeintaan kaksi ruutua kerrallaan. Kun alettiin järjestää tilaisuuksia, hypättiin ruudusta
A ruutuun F.
M2. Yritystoiminta on aloitettu vuonna 1993 ja se on kasvanut joka vuosi. Toiminta
sai alkunsa lapsille suunnatuista kesäleireistä. Vuosituhannen vaihteessa rakennettiin maneesi ja mökki. Sen jälkeen kasvu nopeutui ja varsinkin kaksi viimeistä vuotta on ollut
nopean kasvun aikaa. Yritys tarjoaa myös majoitusta sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia.
Työmäärä on kasvanut liikevaihdon myötä. Tällä hetkellä yritys on vastaajan mukaan
kasvuvaiheessa.
Yritys on lisännyt ratsastukseen liittyviä tuotteita ruudusta A ruutuun B rakentaessaan
maneesin, ja ruutuun E järjestäessään vaellusratsastusta. Majoituksen ja tilaisuuksien
aloituksessa on siirrytty kolme ruutua (A-> H), mutta nämä toiminnot ovat vielä vähäisiä.
M3. Toiminta on alkanut vuonna 1998, jolloin valmistuivat ensimmäiset rakennukset.
Yrityksen liikevaihto on ollut nouseva. Toiminnan alkuvuodet rakennettiin koko ajan
lisää, jolloin asiakkaita kävi tasaisesti, mutta pääpaino oli rakentamisessa. Vuoden 2003
alusta alettiin panostaa markkinointiin ja vuoden 2004 syyskesällä panostettiin radio- ja
lehtimainontaan. Tämä tuotti tulosta, sillä loppuvuosi oli todella vilkas. Työmäärä ei kasva samassa suhteessa kuin liikevaihto, sillä toiminta on tehostunut yrittäjän oman oppimisen myötä. Yritys on tällä hetkellä vastaajan mukaan nopean kasvun vaiheessa.
Yritys on hakenut kasvua pääasiassa siirtymällä ruudusta A ruutuun E.
M4. Osakeyhtiö on perustettu vuonna 1998. Toiminnan alussa liikevaihto oli hyvin
pieni ja remonttivaihe oli meneillään. Parin vuoden päästä liikevaihto kasvoi suurten tapahtumien vaikutuksesta 70 % yhdessä vuodessa, minkä jälkeen se on pysynyt siinä.
Poikkeuksen tekee viime vuosi, jolloin liikevaihto hieman laski. Remontin takia työtä on
ollut koko ajan paljon. Remontti on edelleen kesken. Tällä hetkellä yritys on vastaajan
mukaan kasvuvaiheessa.
Yritys on kasvattanut toimintaansa pääasiassa ruudussa A.
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M5. Matkailutoiminta on aloitettu vuonna 1997. Yritys on perustamisen jälkeen kasvanut joka vuosi, yhtä vuotta lukuun ottamatta. Kasvun taustalla on tunnettavuuden lisääntyminen (puskaradio), jonka ansiosta asiakasmäärät ovat kasvaneet. Majoitustilaa on
rakennettu lisää. Työmäärä on ollut rakentamisen vuoksi koko ajan melko vakio. Tällä
hetkellä yritys on vastaajan mukaan kasvuvaiheessa (ei vielä tässä muodossa kannata).
Kasvua haetaan parannetulla tuotteella uusilta markkinoilta (A ruudusta ruutuun H) sekä
ruudussa A.
Yritys on kasvattanut toimintaansa pääasiassa ruudussa A ja siirtymällä ruudusta A
ruutuun E.
M6. Matkailutoiminta on aloitettu vuonna 1990. Liikevaihto on kasvanut joka vuosi.
Toiminnan alussa liikevaihto oli muutaman vuoden aika pieni. Sen jälkeen alkoi tulla
pikkujouluja, ja liikevaihto lähti kasvamaan. Muutama vuosi ennen vuosituhannen vaihdetta alkoi nopean kasvun vaihe, jota vauhdittivat www-sivut, A-oikeudet ja tietoisuuden
lisääntyminen. Viime vuosina kasvu on jatkunut, mutta hidastunut. Työmäärä on kasvanut
liikevaihdon kehittyessä, mutta loivemmin. Yritys on tällä hetkellä vastaajan mukaan
vakiintuneessa vaiheessa. Tulevaisuudessa tuotantoeläimet laitetaan pois ja matkailutoimintaa kehitetään.
Yritys on kasvattanut toimintansa pääasiassa ruudussa A sekä parantamalla tuotteita
laajennetulle markkinalohkolle (A->E).
Matkailuyritysten liikevaihdon kehittyminen
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Kuvio 28. Matkailuyritysten liikevaihdon kehittyminen.

Matkailuyritysten kehittymisen taustalla on laajentaminen, eli yrittäjät ovat rakentaneet
lisää tilaa. Lisäksi tunnettavuus on tehnyt laajentamisen mahdolliseksi. Yritykset ovat
myös parantaneet entisiä palveluja ja luoneet uusia. Kasvua on suunnattu pääasiassa laajentamalla asiakaskuntaa, mutta liikevaihtoa on pyritty kasvattamaan myös keräämällä
toiminnan ympärille useita palveluita. Yksittäisiä syitä tunnettavuuden kasvuun on vaikea
löytää. Yritykset ovat olleet osallisina hankkeissa ja yhteismarkkinoinnissa, mutta näiden
osuutta tunnettavuuden lisääntymisessä on vaikea arvioida.
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Matkailuyrityksissä kasvua on suunnattu hieman elintarvikeyrityksiä maltillisemmin.
Yksikään yritys ei ole siirtynyt kolmea ruutua enempää kerralla. M1 on suunnannut kasvua ruudusta A ruutuun F aloittaessaan tilaisuuksien järjestämisen. Tässä yrityksellä on
ollut apuna eräs hanke. M2 on suunnannut kasvua ruudusta A ruutuun H majoituksen ja
tilaisuuksien järjestämisen osalta, mutta tämä toiminta on ollut pienimuotoista. Muut
matkailuyritykset ovat parantaneet palveluitaan ja pyrkineet hankkimaan niille lisää asiakkaita. Palveluvalikoima on yrityksillä laajentunut pikkuhiljaa.
Maatilantoiminta on pysynyt suuripiirtein samanlaisena yrityksillä M1, M2, ja M5.
M4 on muuttamassa maatalouden tuotantosuunnan painopistettä lisäämällä viljelyalaa ja
vähentämällä tuotantoeläimiä. M3 on supistanut maatilaa ja M6 aikoo lähitulevaisuudessa
lopettaa lypsykarjan pidon.
Koneurakointiyritysten kehittyminen.
U1. Yrityksen ensimmäinen toimintavuosi oli 2002. Yrityksen liikevaihto on kasvanut
nopeasti. Syynä tähän on ollut tärkeimmän koneen vaihtaminen tehokkaammaksi ja asiakkaiden lisääntyminen. 2004 vuonna asiakkaiden lisääntymiseen vaikutti sateinen kesä.
Työmäärä ei ole kasvanut yhtä paljon kuin liikevaihto, koska koneen tehokkuus on kasvanut. Tällä hetkellä yritys on vastaajan mukaan kasvuvaiheessa. Kasvua haetaan markkinalohkoa maantieteellisesti laajentamalla.
Yritys on kasvanut kasvavien markkinoiden myötä ruudussa A.
U2. Maatila siirtyi nykyisille omistajille vuonna 2002. Ensimmäisenä vuonna tehtiin
ainoastaan lumitöitä. Vuonna 2003 ostettiin rehunkorjuuseen erikoiskone, jolla aloitettiin
urakointi. Vuonna 2004 myös traktoriurakointi lisääntyi ja rehunkorjuuala kasvoi. Työmäärä on kasvanut liikevaihdon myötä. Yritys on tällä hetkellä vastaajan mukaan kasvuvaiheessa. Kasvua haetaan tuotekentässä.
Ostamalla erikoiskone toimintaa kasvatettiin ruudusta A ruutuun F. Sen jälkeen yritys
on kasvanut ruudussa A kasvavien markkinoiden myötä.
U3. Yritys on perustettu vuonna 1999. Yritys on kasvanut toimintansa aikana, mutta
kehittyminen ei ole ollut tasaista. Toisen toimintavuoden hyppäys johtuu koneen myynnistä. Kasvu johtuu töiden lisääntymisestä tunnettavuuden kasvun myötä. Metsäkonepuolella kasvua on auttanut lisääntyneet markkinat metsän hakkuiden kiihtyessä ennen verotuksen vaihtumista. Kaivinkonepuolella työkuorma on aika vakio, metsäpuolella on
enemmän vaihtelua. Työmäärä on kasvanut hitaammin kuin liikevaihto. Yritys hakee
kasvua parannetun palvelun avulla.
Yritys on kasvanut ruudussa A.
U4. Maatila on ollut nykyisen omistajan hallussa vuoden 2003 alusta lähtien. Isä harrasti jo urakointia, mutta pojan omistuksen aikana urakointitoiminta on kasvanut. Mukaan
on tullut uutena palveluna lietelannan levitys. Urakoinnin liikevaihto laski toisena vuonna
hieman, koska kalkin levitys oli vähäisempää. Tällä hetkellä yritys on vastaajan mukaan
kasvuvaiheen alussa. Työmäärä muuttuu liikevaihdon mukana. Vastaaja aikoo tulevaisuudessa jatkaa toimintaa samantapaisesti.
Yritys on suunnannut kasvua lietelannanlevityskoneen yhteydessä ruudusta A ruutuun
F.
U5. Urakointia on harjoitettu vuodesta 1980, ja se on kasvanut vuosien aikana. Urakoinnin eri osa-alueet ovat vaihdelleet paljonkin vuosien kuluessa. Jos joku osa-alue on
mennyt huonosti, niin sitä on kompensoitu jollain muulla. Liikevaihto on ollut suhteelli-
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sen vakaa. Pitkän toimintahistorian aikana mukaan on otettu uusia palveluita. Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttaa säätila. EU:hun liittymisen aikaan maatalousurakointi notkahti (uskon puute maatalouteen vaikutti). Tällä hetkellä urakointi on vastaajan mukaan
vakiintuneessa vaiheessa. Työmäärä muuttuu melko samoin kuin liikevaihto. Jos alihankintaa lisätään, niin liikevaihto kasvaa työmäärää nopeammin. Tulevaisuudessa toiminta
pidetään suurin piirtein samanlaisena. Vastaaja mainitsi, että yrityksellä olisi ollut mahdollisuuksia laajentua enemmänkin, mutta maatila halutaan pitää pääroolissa.
Yritys on suunnannut kasvua pääasiassa tarjoamalla uusia tai parannettuja palveluita
samalle tai laajennetulle markkinalohkolle (A->B,C/F).
U6. Yritys on aloittanut toiminnan vuonna 2003. Aikaisemmin urakointia tehtiin maatalouden tuloverolain alla. Urakoinnin liikevaihtotiedot löytyivät vuodesta 2001 vuoteen
2004. Toiminta on kasvanut koko ajan. Kasvun syynä on ollut suorakylvökoneen osto
vuonna 2001 ja töiden lisääntyminen. Vuonna 2002 yrittäjä jäi pois vakituisesta palkkatyöstä ja perusti yrityksen. Työmäärä muuttuu suurin piirtein samassa suhteessa kuin liikevaihto. Tällä hetkellä yritys on vastaajan mukaan kasvuvaiheessa. Kasvua haetaan
maanrakennuspuolelta.
Yritys on kasvanut vuodesta 2003 lähtien ruudussa A. Tätä aikaisemmin yritys kasvoi
myös uusien tuotteiden avulla.

Urakointiyritysten liikevaihdon kehittyminen
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Kuvio 29. Koneurakointiyritysten liikevaihdon kehittyminen.

Urakoitsijoilla kasvu liittyy uusien palvelujen tarjoamiseen eli ostetaan jokin uusi kone,
jolla aloitetaan urakointi. Kasvun taustalla on myös kysynnän lisääntyminen, mikä johtuu
tunnettavuuden kasvusta ja palveluvalikoiman laajentamisesta. Liikevaihto kasvaa myös
tehokkuuden myötä eli pienemmässä ajassa ehditään tehdä enemmän. Tämä on tärkeää
urakoinnissa, koska työt ajoittuvat lyhyisiin sesonkeihin.
Urakoitsijat ovat suunnanneet kasvua markkinakentässä muita ryhmiä maltillisemmin.
Yleensä ostetaan uusi kone, jolla urakoidaan nykyiselle tai laajennetulle asiakaskunnalle.
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Urakoitsijoilla maatilan toiminnot eivät ole supistuneet, vaan U1, U2, U4, U5 ja U6
ovat kasvattaneet maatilan toimintaa. U3:lla maatilan toiminta on pysynyt suurin piirtein
samankokoisena.

4.5 Vastaajien mainitsemat kehittymisen esteet maatilakytkentäisissä
yrityksissä
Haastatteluissa kysyttiin, mitkä tekijät ovat ongelmia ja esteitä toiminnalle. Tämän kysymyksen vastausten lisäksi ongelmia poimittiin haastattelujen aikana yrittäjien mainitsemista hankaluuksista.
Haastatteluissa esille voimakkaimmin nousivat markkinointi (12), pääoman sitoutuminen (11), ajan puute (10), pätevien työntekijöiden löytäminen (5), työntekijöiden palkkaamisen kannattavuus (4), tuotekehitys (3) ja hinnoittelu (3).
Markkinointia hankalana pitävät erityisesti elintarvikkeiden jalostajat (6/6) ja matkailuyritykset (5/6). Elintarvikepuolella kaikilla haastateltavilla olisi ollut kapasiteettia valmistaa tuotteita enemmän. Tuntoja kuvaa erään elintarvikeyrittäjän lausahdus:
”Markkinointi on musta kaikista vaikeinta yrittämises ja sen pitäis olla se kaikista
paras, ku yrittää jotakin, pitäis olla pirhanan hyvä markkinoija! Koko ajan pitäis
markkinoida ja markkinoida ja markkinoida.”
Haastattelujen mukaan elintarvikeyrittäjillä markkinointiongelmat liittyvät alla lueteltuihin asioihin:
− tuotteiden yhä vaikeampaan kaupan hyllyille saamiseen ja pysymiseen
“Ajatellen tänne kauppojen hyllyille, niin se on niinku, niin sehän tänä päivänä
tuntuu, että se on kiven alla päästä niihin. Ja kun niillä näkyy olevan, niiku Sryhmälläkin on sitten, että niillä on määrätyt tuotteet, ne on siellä 3-4 kuukautta
hyllyllä ja jos et sä, ne ei kulje sieltä mihinkään niin pihalle. Niin siellä pitäis sitten, se pitäis saada heti niin käyntihin, että ihimiset, esimerkiksi olla tuotekeh tai
sellaanen maistatuspäivä ja sitten saada se siinä jo rullaamahan niin että ne tosiaan ostaas sitä. ...” “...Saappa se siinä ajas sitten pyörimähän siinä, että se on
kannattavaa.” “..Kaupan kriteerit on menny tänä päivänä niin koviksi, siellä pitäis
tavaran kiertää eikä oo se tavaramäärä kovin isoo siellä varastos.”
“Haluttais ostaa vain yhdeltä isolta, joka tuo ne kerralla ja tulee vain yksi lasku. “
− ajan puutteeseen
”Mä en oo saanu enempää kuin 24 tuntia vuorokauteen…Mulla ei aika riitä tohon
markkinointiin. Pystyisin tehdäkin sitä paljon enemmän.”
− siihen, että hinta ei kestä väliportaan mukaan ottamista
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”En mä sitä välttämättä haluaisi tehdä, mutta ku hinta ei tahdo kestää sitä, ellei se
mee meiltä suoraa.”
− osaamisen ja halukkuuden puuttumiseen.
”Jos sä osaat tehdä hyvää tuotetta, niin sä et välttämättä osaa tehdä yhtään mitään
markkinointipuolehen..”
“Myyppä ittiäs, sanotahan ny näin. Sitä omaa tuotetta meet, ett mulla on kuule tosi
hyvä tuote, Meepä sanoman näin jolleki. Ei tulisi kuulonkaan että menisin niin sanomahan. Sanon varoen, että me tälläista ja tällaista siellä.”
Neljällä elintarvikeyrityksellä tuotanto perustuu tilalla tuotettuun raaka-aineeseen, jota
myydään myös jalostamattomana. Yrityksillä ei ole ollut vaikeuksia saada myytyä tätä
jalostamatonta tuotetta. Haastatelluissa yrityksissä markkinointi on vaikeutunut huomattavasti jalostettujen tuotteiden myötä.
Myös maatilamatkailussa markkinointi on hankalaa. Haastateltavat yritykset olivat aktiivisia, ne olivat osallistuneet erilaisiin hankkeisiin ja yrittäneet olla näkyvillä. Kuitenkin
kapasiteettia on vielä hyödyntämättä. Haastattelujen mukaan matkailuyrittäjillä markkinointiongelmat johtuvat seuraavista asioista:
− ajan puutteesta
”Koskaa ei tahdo olla aikaa siihen, että pystyys syventymähän siihen niin paljo kun
siihen pitääs. Se on se ongelma.”
”Markkinoinnista on puutetta, justihin resurssi mittakaavassa, että siihen ei tahdo
ei tahdo riittää, koska siihen pitäis pystyä ja jaksaa asennoitua ja elää aivan omaa
elämäänsä silloin kun lähdetään myymähä..”
“Ei kerkiä keskittymähän joka asiahan yks ihminen, pitäis olla joku oikeen markkinoija, sellaanen joka olis provikalla. “
− sijainnista ja tietoisuuteen saamisen vaikeudesta
“Tuos mitä mä oon muiden matkailuyrittäjien kans jutellu, niin ne sanoo, että 10
vuotta menee ennen kuin tulee oma asiakaskanta ja tietoisuus. Markkinointipuoli
on niin huono täälläpäin, kun täällä ei ole niinku sellaista kulttuuria kuin johonakin Lapissa tai Itä-Suomes ja yhteistyön tekeminen on aika hankalaa.“
”Markkinointi on tällaisella perifeerisellä alueella vaikeaa.”
− asiakkaiden löytämisestä.
”Markkinointi, edelleenkin. Se on tosi vaikeaa, että sä löydät tuolta satojen satojen
ihmisten joukosta sellaaset, jotka on justihin niitä kiinnostavia, jotka tykkääs tulla
tänne.”
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Useimmat (5/6) haastatellut urakoitsijat pitivät asiakkaiden saamista ongelmattomana.
Markkinointi on heillä hyvin vähäistä.
“Me ei oo oikeastaan tohittu lähteä markkinoimaan. Meillä loppuu pian heti sitten,
kun ei tarvi tulla ku oikestaan tähän hetkeen jos tulee 1 tai 2 isoa tilaa lisää niin
meillä on heti sitten tuota niin niin, täysin kalenterit tukossa. Pitää koittaa saada
pyykitettyä tämä oma nurkka täältä ensin niin paljon jämäkäksi, että niin kauan
kuin täälä pystyy toimimaan kotinurkalla niin se on aina kaikki kotia päin, sitten
vasta lähteä hakemaan kauempaa jos tuntuu siltä.”
Monella paras markkinointitapa on olla liikkeellä ja ”puskaradio”. Urakoitsijoilla sesonkiajat ovat hyvin kiireisiä, mutta niiden ulkopuolella kapasiteettia olisi vapaana.
Pääoman puute on toimintaa rajoittava tekijä kaikilla toimialoilla (elintarvike 4/6,
matkailu 4/6, urakointi 3/6). Eräs elintarvikeyrittäjä totesi, että vaikeutena on se, että joutuu olla pankkina, kun hankkii tarvittavat koneet ja tarvikkeet. Matkailussa toiminnan
aloittaminen sitoo paljon pääomaa, jos rakennukset joudutaan rakentamaan tai kunnostamaan. Eräs matkailuyrittäjä kommentoi:
”Rahasta on aina pulaa, se on fakta, jota ei kannata edes erikseen mainitakaan”.
Urakoinnissa pääomaa sitovat kalliit koneet. Siellä kommentteja olivat mm. seuraavat:
”No tietysti sisäisiä esteitä on vissihin pääkopassa se, että joutuu laittamaan
tuommosia vehkeitä. Se putoaa se vanha miljoona niin menee niin ettei kerkiä hoksatakaan ja niitä kun pitäis laittaa vähä joka nurkalle niin sitten se rupiaa vähä
ahistaan että onkohan tähän nyt mitään järkiä lyödä ittiä näin jumihin näiden vehkeiden kans.”
“No kyllähän se raha tietysti ratkaisee eniten siellä. Se käytettävis, pääoma tavallaan, että mitä on ois laittaa.”
”Koneiden/investointien kalleus, ei saa läheskään kaikkea sitä, mitä haluais.”
Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan pitänyt rahan puutetta suoranaisena esteenä toiminnalle, vaikka se hankaloittaakin asioita.
Ajanpuute on yksi ongelma. Elintarvikepuolella (5/6) ja matkailupuolella valtaosa
yrittäjistä koki, että (4/6) aikaa on liian vähän. Aikapulaa aiheuttaa toiminnan monimuotoisuus ja se, että kaikki olisi tehtävä itse. Kolmella elintarvikeyrittäjällä maatilan vaatima työ vaikeuttaa yritystoimintaa. Näistä kaksi on lähiaikoina vähentämässä maataloutta.
Matkailuyrittäjistä erityisesti ne, joilla on maatilalla eläimiä, kokivat ajan puutteen ja
jaksamisen olevan ongelma. Urakointipuolella ajan puutteen ongelmaksi mainitsi yksi
vastaaja, mutta muissakin haastatteluissa ilmeni urakoinnin erikoispiirre eli sesonkiluonteisuus: pienessä ajassa olisi saatava työt tehtyä (tällaisia sesonkeja ovat esim. kylvöaika
ja rehunkorjuuaika).
Pätevän henkilökunnan löytäminen on vaikeaa (elintavikeyrittäjät 3/6, urakoitsijat
2/6). Asiaa vaikeuttaa se, että henkilökuntaa ei välttämättä tarvittaisi koko vuodeksi, vaan
vain kiireisimmäksi ajaksi. Tätä vaikeutta kuvaa hyvin erään urakoitsijan lausahdus:
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“Sitten tietysti voi olla tulevaisuudessa, että saa semmosta työvoimaa, mikä suostuu tulee 5 kk töihin ja sitten oleen muualla tuota niin niin lopun ajan vuodesta. Ja
sitten tuota niin niin vielä semmonen työmies, mihin pystyy luottaa niin kuin ihteensä, että homma tulee tehtyä. Kyllä kai se on varmaan tulevaisuudessa aika merkittävä tekijä.“
Myös lisätyövoiman palkkaamisen kannattavuus mietityttää, eli apua tarvittaisiin, mutta
epäilyttää, pystytäänkö sitä palkkaamaan (elintarvike 2/6, matkailu 1/6, urakointi 1/6).
Tuotekehitystä piti vaikeana kaksi elintarvikeyrittäjää ja yksi matkailuyrittäjä. Hinnoittelun mainitsi ongelmalliseksi kaksi elintarvikeyrittäjää ja yksi matkailuyrittäjä. Myös
sään mainittiin tuottavan joinain vuosina ongelmia (elintarvikeyritykset 3/6 ja urakoitsijat
4/6).
Yleishuomiona ongelmista voi todeta, että urakoitsijat mainitsivat elintarvike- ja matkailuyrittäjiä vähemmän ongelmia. Eniten ongelmia mainitsivat elintarvikeyrittäjät.

4.6 Ulkopuolinen kehittymisen edistäjänä
Haastateltavilta kysyttiin, missä asioissa ulkopuolinen voisi auttaa tällä hetkellä. Vastaukseksi saatiin markkinointi (7), yritystuista ja palveluista tiedottaminen (5), talousneuvonta
(5), kokonaisvaltainen yrityskohtainen tarkastelu (4), tuotekehitys ja uudet ideat (3), verotuksen ja yhtiömuodon tarkastelu (2), yhteistyökuvioiden luominen (1), kehittämishankkeet, jotka lisäävät tietoisuutta urakoinnin eduista (1) ja eri tukien hakemisprosessit
(1). Seuraavaksi on esitetty yrittäjien kommentteja avuntarpeesta.
Markkinointiin ulkopuolista apua haluavat elintarvikeyrittäjät (4/6) ja matkailuyrittäjät
(3/6).
“.Markkinoilliseti pitäis olla sitten pitäis olla konkrettista apua siihen, että tota
mitkä vaihtoehdot sulla on niillä laitteilla ja rakennuksilla tietenkin mitkä siellä kulissit on ,että saataisiis sitä autettua sitä yritystä. Niitä tuotteita viedä eteenpäin.”
Huomattavaa on, että kaikki markkinointia hankalana pitävät eivät toivo ulkopuolisen
auttavan siinä. Tähän syynä lienee se, ettei uskota ulkopuolisen pystyvän auttamaan
markkinoinnissa.
” Mä en nyt tiedä onko täs oikein mitään, mitä vois tehdä tietysti siis ainut pullonkaula on nyt se, että mulla ei aika riitä tohon markkinointiin…Ei siinä oikeen, ei
siihen pysty kukaan TE-keskus eikä kukaan sillälailla auttaan,että ajanpuute on ainut.”
Yritystuista ja palveluista tiedottaminen (elintarvike 2/6, matkailu 1/6, urakointi 2/6) olisi
yrittäjien mielestä tarpeellista.
“Voisko tämmösille jos esimerkiksi TE-keskus antaa avustuksia ja on lainoissa mukana, että heillä olisi joku semmonen info. Joku ihan, kyllähän ne netis nykyään on,
netistäkin saa kattoa ja sittenhän niitä saa sieltä niitä... Sitten se on varmahan
niinkun meillekin niin monta kertaa, se ei oo niin helppolukuista se, että ymmärtäis
onko tää just semmonen mitä me voidahan hakia. Toki TE-keskus, siellä ne on
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semmosia että niille kyllä voi soittaa ja kysyä että nyt mä meinaan tehdä tätä ja tätä onko mitään.“
” Että siinä saattaa jäädä iteltä huomioimatta avustuksia ja tämmösiä jos on mahdollista saada tai jotakin tukia. Niitä ei tiedä, että tieto.”
Talousneuvonta (elintarvike 1/6, matkailu 2/6, urakointi 2/6) pitää sisällään toiveen kirjanpitoavusta, erilaisten laskelmien tekemisestä ja yrityksen talousjohtamisesta.
“Taloussuunnittelu, vaikka säännöllisesti, se ei ois yhtään hullumpi vaikka kerran
vuoteen aina ois tutkailtais asioita ja. Siihen ite on tottunut siihen tilanteeseen, mikä on. Niin tavallaan ulkopuolisen näkemys vois olla aivan eri asia sitten. Kun se
on siinä niin niin ei sieltä huomaa aina kaikkai asioita ite sitten erikseen. Aatellu
että ei se, ei se varmaan pahitteeksi ois.”
“Nyt kun tuota toiminta on laajentunut niin, että voidaan jo puhua enemmän yrittämisestä ja yrityksestä. Niin sitte kaipasi sitä neuvontaa siellä mitenkä sitten kun
on, niin siitä yritysjohtamisesta, ennen kaikkea talouspuolella.”
Yrittäjät haluaisivat ulkopuolisen tarkastelevan heidän yritystään kokonaisvaltaisesti ja
yrityskohtaisesti (elintarvike 2/6, matkailu 1/6, urakointi 1/6).
“Se konsultointitarve vedetään melkein aina siihen, että että tota se konsultoija hakee useamman näitä yhteen ja nämä perhanan yritykset kumminkin täälä on erilaisia. Siis ei oo samanlaisia kuin minä täällä varmaan yhtäkään..”
“..Se ei olisikaan vaan se sellaanen niinku, että vähä pintaa raapaastaas. Vaan
mentääs oikeen oikeasti, niinku käännettääs kaikki. Mun mielestä se olis niinku
kaikkista. Ja tosiaan se, että sitten taas vastaavasti sen isäntäparin pitäis olla niinku niin suoria sillai, että ne sanoos kaikki ne ongelmat, mitä niillä on. Eihän ventovieras ihminen voi tietää meikäläästen murheista, jos ei tuota niitä itte sano.“
Tuotekehitys ja uusien ideoiden antaminen koetaan tarpeelliseksi (elintarvike 1/6, matkailu 2/6).
“Tuotekehitys on toinen semmonen, mihinkä ei tahdo olla aikaa eikä taitoa…Sitten
taas tulee se raha, jos joutuu kaikki teettämähän jollakin ulkopuolisella niin siihen
ei tahdo olla rahaa. Saishan siihen tuota niin TE-keskuksenkin kautta tukea tuotekehittämiseen, mutta ne on niin isoja rahoja että ja sitten kumminkin on se omarahotuskin siellä.”
Verotukseen ja yhtiömuodon tarkasteluun apua haluaisi yksi elintarvikeyritys ja yksi urakoitsija.
Kaikki haastatellut elintarvike- ja matkailuyrittäjät olivat olleet mukana kehittämishankkeissa. Yrittäjillä oli hankkeista sekä negatiivisia että positiivisia kokemuksia. Kehittämishankkeista saatua hyötyä on vaikea arvioida. Kritiikkiä hankkeet saivat liian lyhyestä kestosta, päämäärän puuttumisesta, lupauksien täyttämättömyydestä ja yrityskohtaisuuden puuttumisesta. Kehittämishankkeita on ollut vastaajien mielestä jopa liikaa. Alla
on esitetty kommentteja, jotka kuvaavat näitä tuntoja.
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“Niihin hankkeisiin tulee joku sellainen väsymys. Se ei ole yksin meidän vaan nyt
justihin puhuttiin messuilla se on monen muunkin yrittäjän ihan sama ongelma.
Ettei kerta kaikkiaan enää halua lähteä mihinkään hankkeeseen mukaan. Kun tietää ettei siitä niinku jää mitään tai jos ei sieltä osaa ottaa sitä mitä sieltä on annettavana. ...”
“Hankkeita pitäis nyt muuttaa sil viisiin. Että siinä pitäis selvä päämäärä olla, mitä saadaan. Eikä se oo päämäärä se, että mahdollisimman paljon saadaan rahaa
siihe hankkeelle, eikä sekään tietysti oo päämäärä mun mielestä että tehdää joku
matka.“
”Ne luulee aina, että hokkus pokkus piliokkus. Alle kolmen vuoden ei saa olla yhtään, mieluummin viis. Ei se mee äkkiä.”
“Yleinen mielipide on kyllä nyt kääntynyt sinne negatiiviselle puolelle kyllä... Ei
niistä oo vastaavaa hyötyä mitä se on sitten se maksu ja aika. Tässä on ihan räikeitä semmosia hankkeita olemassa, että tuntuu että sille hankkeen vetäjälle kootaan
vain aina uus hanke ja hanke ja työllistetähän. Sillä ei oo niinku mitään tuloksia ei
synny...”
Ehkä se vois olla niinku enemmän räätälöity. Mutta kun niin, ainakin täällä on nuo
hankkeiden vetäjät sanonut sitä, että joku, no ei se tietysti ole järkevääkään, jos yksi tarvii jotakin, jonku erikoispätevän ihmisen, se tulee niin kalliiksi jolleki hankkeelle ottaa yhtävarten joku.”
Yrittäjät olivat osallistuneet erilaisille kursseilla ja koulutuksiin. Myös niistä oli monenlaista mielipidettä. Koulutuksen väärä kohdentaminen oli usein esille tullut ongelma:
koulutus oli joko liian helppoa tai vaikeaa, liian isolle yritykselle tarkoitettua tai se ei
muuten vain koskenut omaa yritystä.
Yrittäjien mielestä avuntarjoaja voisi välillä ottaa yrittäjään yhteyttä. Apua voisi tarjota yrittäjälle esimerkiksi soittamalla.
“Kyllä mun mielestä sitäkin vois käyttää että avuntarjoajakin vois soittaa, että
ookko sä tietonen tämmösestä ja tämmösestä. Kyllä mun mielestä voi, ihan hyvin.
Että ehkä meikäläisen tulee soitettua sitten kun mulla on se ongelma, ja se pitää
ratkaista tässä ja nyt, nyt se on hoidettava. Niin sitten vasta tulee soitettua eikä
etukäteen suunnitellusti.“
“Just nimenomaan niin päin melkein, että yrittäjään otettais yhteyttä. Kyllä se se
unohtuu siinä aina tuntuu että on töitä ja töitä. Ei siinä sitten tuu kyllä varmastikaan otettua yhteyttä kehenkään että.“
Ulkopuolinen apu oli vastaajien mielestä hyödyllistä ja sitä kannattaa käyttää. Urakoisijat
olivat käyttäneet ulkopuolisia muita ryhmiä vähemmän ja myös mainitsivat muita ryhmiä
vähemmän tarvitsevansa ulkopuolista apua.
Elintarvike- ja matkailuyrittäjät olivat saaneet TE-keskuksesta rahallista tukea yritystoimintaansa. Urakoitsijoiden hankkimat koneet eivät sen sijaan olleet olleet tukikelpoisia.
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Yrittäjiä pyydettiin arvioimaan asteikolla 1 - 5, ovatko he samaa mieltä taulukossa 27
esitettyjen väittämien kanssa. Yksi urakoitsija (U4) ei halunnut vastata näihin kysymyksiin.
Taulukko 27. Haastateltavien vastausten jakauma ulkopuolista apua koskeviin väittämiin.
Väittämä

Täysin samaa mieltä
1

Asiantuntijoita kannattaa

E1, E2, E3,

käyttää apuna yrityksen eri

E4, E5, U3,

vaiheissa

U5, U6, M1,

Täysin eri mieltä
2

3

E6, M5

U1, U2, M2

4

5

M3, M4, M6
Asiantuntijoilta saa

E2, U6, M1,

E4, E5, E6,

E1, U2, U3,

konkreettisia neuvoja

M4, M6

U1, M2, M5

U5, M3

Asiantuntijat ovat helposti

E1, E4, U5,

E2, E5, U2

E3, E6, U1,

lähestyttävissä

U6, M1, M6

Asiantuntijoiden palvelut on

U5

E3
M3

U3, M2,
M4, M5
E2, U1

oikein hinnoiteltu

E1, E6, U2,

E3, E4, E5,

U6, M4,

M2

M3

M5, M6
Asiantuntijoiden palveluja

E2, E3, U1,

tulisi lisätä

U6, M3, M4,

E5, M5

E6, U2, M2

E2, U6, M4,

E4, E5, E6,

E1, M2

M6

U2, U5

E4, U6, M3,

E2, E5, E6,

M6

U1, U5

E4, M1, M3,

U2, U5

E4

E1, U3, U5

M6
Asiantuntijat osaavat asiansa
Aina löytyy auttaja
Kotikunnan tuki on ollut hyvä

M6

E3, U1, M3,
M5

U2, M2, M4

M5

E1, E3, U3

E2, E3, E6,

E1, E5, M4

M5

U1, U6, M2

Taulukosta 30 voidaan todeta, että vastaajat suhtautuvat yleisellä tasolla melko positiivisesti ulkopuoliseen apuun. Kuviossa 30 yritykset on sijoitettu sen mukaan, ovatko ne
käyttäneet palveluita vai eivät. Palveluita käyttäneet on jaettu vielä tyytyväisiin ja tyytymättömiin ja palvelua ei-käyttäneet apua haluaviin ja haluamattomiin. Haastatteluiden
aikana esitettiin myös kritiikkiä ulkopuoliselle avulle.
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Käyttänyt palveluita Tyytyväinen

M2

E2

M6
M1

Tyytymätön
E1
E4
M5

M4 M3

E6

E3
E5

Haluaa apua U6
U5
U3

Ei ole käyttänyt

Ei halua apua
U1
U2
U4

Kuvio 30. Aineistossa mukana olevien yritysten sijoittuminen avun käytössä.

Kaikki elintarvikkeiden jalostajat ja matkailuyrittäjät ovat olleet mukana ainakin yhdessä
hankkeessa ja käyttäneet myös muita palveluita. Usealla palveluita käyttäneellä yrityksellä oli sekä hyviä että huonoja kokemuksia ulkopuolisista auttajista. Tämän vuoksi yrityksiä on sijoitettu kuviossa 30 keskivaiheille.
Kuten kuvasta huomataan, urakoitsijat eivät ole juuri käyttäneet julkisia neuvontapalveluita urakoinnin apuna. U6 on yrityksen perustamisvaiheessa saanut neuvontaa TEkeskuksesta, mutta ei ole käyttänyt muuta apua. Yksityistä tilitoimistoa on käyttänyt osa
urakoitsijoista. Myös urakoitsijat haluaisivat apua toimintaansa. U3, U5 ja U6 nimesivät
alueen, jossa apua tarvittaisiin. U1 haluaisi ulkopuolisten edistävän yleensä urakointia.
U2 suhtautuu positiivisesti ulkopuolisen apuun, mutta toteaa, ettei tällä alalla ole neuvojia. U4 mainitsee, ettei tarvitse apua.

4.7 Vastaukset tutkimuskysymyksiin ja niiden vertailu muihin
tutkimuksiin
Tässä kappaleessa kootaan aineistosta ja analyyseistä tehtyjä huomioita yhteen ja esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin. Aineistosta nousseita havaintoja vertaillaan myös
muihin tutkimuksiin.
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4.7.1 Toimintatapa
Maatilakytkentäisten yritysten joukko on heterogeeninen. Kuitenkin joitain tyypillisiä
piirteitä on tunnistettavissa: valtaosalla haastatelluista yrityksistä asiakaskunta on maantieteellisesti suppealla alueella ja strategiavalintana on erikoistuminen. Yritykset tarjoavat
useita tuotteita tai palveluita, joista osa räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti.
Yrityksillä on useita asiakassegmenttejä, ja jakelu on monimuotoista.
Yritykset eivät osanneet selkeästi ilmaista strategiaansa, mutta yrityksillä on tunnistettavissa selkeitäkin strategioita. Haastateltujen yritysten strategia on teoriaosuudessa esitellyistä lähimpänä yrittäjyyskoulukunnan strategianmuodostusta.
Seuraavaksi on esitetty vielä lyhyt tulkinta jokaisen yrityksen kilpailukeinoista ja strategiavalinnoista.
Yrityksellä E1 on useita tuoteryhmiä, joilla on osittain eri asiakkaita. Kilpailuetua haetaan tuotteita erilaistamalla. Markkinoilla on samantapaisia tuotteita myös muilla valmistajilla. Valtaosa asiakkaista on yrityksiä, joille markkinointi- ja jakelukanava on suora.
Yrityksen tuotevalikoima on laaja. Maatila on osa kokonaisuutta.
Yrityksen E2 valmistamat tuotteet ovat hieman halvempia ja erilaisia kuin kilpailijoilla. Yrityksen asiakkaita ovat sekä yksittäiset kuluttajat että yritykset. Jakelu tapahtuu suoraan kuluttajille tai suoraan yrityksille sekä välittäjien kautta joko suorana tai epäsuorasti.
Yrityksen tuotevalikoima on laaja ja markkinointi- ja jakelustrategia on monimuotoinen.
Yritystoiminta on selvästi suurempaa kuin maatilan, ja maatilan toimintoja ollaan yksinkertaistamassa ajan puutteen vuoksi.
Yrityksen E3 toiminta perustuu viljeltävään kasviin ja siitä jalostettuihin tuotteisiin.
Jalostetut tuotteet kilpailevat kotimaisuudella, ja ovat sen vuoksi erilaisia. Tuotteiden
jakelu tapahtuu suoramyyntinä messuilla ja markkinoilla sekä myyntinä vähittäiskaupoille. Yrityksen tuotevalikoima on suppeahko, ja jakelustrategia on melko selkeä. Tällä hetkellä maatilan tulot ovat suuremmat, mutta tuotantoeläimet ollaan poistamassa, ja tarkoitus on keskittyä enemmän yritystoimintaan.
Yrityksen E4 tuotteet ovat erilaisia kuin kilpailijoilla. Pääasiallisena jakelukanavana
ovat keskusliikkeet, joiden kautta yritys tavoittaa loppuasiakkaat. Yritys tukee tuoteesittelyin tuotteiden myyntiä vähittäiskaupoissa. Yrityksen tuotevalikoima on kapea ja
jakelustrategia on selkeä. Maatilan toiminta on todella pientä, mutta se tukee yritystä,
koska yritykseen saadaan sitä kautta paremmin tukia.
Yrityksen E5 toiminta perustuu tuoremarjaan ja siitä jalostettuihin tuotteisiin. Tuoremarjaa myydään vähittäiskauppoihin ja suoraan tilalta kuluttajille. Jalostetut tuotteet kilpailevat erilaisuudella ja lähiruoka-ajattelulla. Pääasiallisina asiakkaina ovat lähialueen
suurkeittiöt, joille markkinointi ja jakelu hoidetaan itse. Tuotteita myydään myös vähittäiskaupoissa, joihin jakelun ja markkinoinnin hoitaa markkinointiyhtiö. Yrityksen tuotevalikoima on keskinkertainen ja jakelustrategia on melko selkeä. Maatila on osa kokonaisuutta.
Yrityksellä E6 tuote on erilainen kuin muilla paikallisilla valmistajilla. Toiminta on
vielä pienimuotoista: tuotetta myydään ainoastaan yhdessä vähittäiskaupassa ja yhdelle
juhlapalvelulle. Markkinointi- ja jakelustrategia on vielä kesken. Maatila ja tuotantoeläimet ovat pääroolissa.
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Yritys M1 on valtakunnallinen yritys, jolla kilpailuetu perustuu hinta-laatusuhteeseen
ja paikan sijaintiin. Markkinointi on monimuotoista. Yrityksen päätuote on majoitus,
mutta myös pienimuotoista ohjelmapalvelua on saatavilla. Maatila ja yritystoiminta ovat
suunnilleen yhtä tärkeitä.
Yritys M2 toimii pääasiassa paikallisesti ja kilpailee hinnalla ja erilaisuudella. Yrityksellä on useita palveluja, joissa on eri asiakasryhmiä. Asiakkaita on tavoitettu, vaikka
markkinointia ei juuri tehdä. Yrityksen toiminta on melko rönsyilevää, eikä strategia ole
selkeä. Maatila ja yritystoiminta ovat suunnilleen yhtä tärkeitä.
Yrityksen M3 tarjoaman pääpalvelun kilpailuetu perustuu erilaisuuteen. Yrityksellä on
pääpalvelun osalta selkeä strategia ja resurssit, jotka tukevat tätä strategiaa. Yrityksellä
on myös palveluita, joiden kilpailustrategia ei ole yhtä selkeä. Maatilan rooli on vähäinen.
Yritys M4 pyrkii erottumaan muista rakennusten ja paikan omalaatuisuudella sekä hyvällä ruualla. Tarjottavat palvelut ovat hieman halvempia kuin kilpailijoilla, eivätkä ne
juuri eroa muiden vastaavien yritysten palveluista. Yrityksellä ei ole selkeästi määriteltyä
pääkohderyhmää. Liiketoimintastrategia ei ole kovin selkeä. Maatila on pääroolissa.
Yritys M5 pyrkii erottumaan muista rakennuksilla ja niiden sisutuksella sekä hyvällä
ruualla. Yrityksen päätuote on juhla- ja ateriapalvelut, mutta rinnalla on myös majoitusta
ja pienimuotoista ohjelmapalvelua. Yrityksen asiakkaita ovat sekä yritykset että kuluttajat. Maatilan rooli on tärkeämpi kuin matkailuyrityksen.
Yrityksen M6 tarjoama peruspalvelu on samantyyppinen kuin muilla vastaavilla yrityksillä, mutta yritys on pystynyt erilaistamaan perustarjontaansa omistajien persoonallisuudella, oheispalveluilla ja palvelun syvyyttä lisäämällä. Yritys on valinnut markkinointikohteeksi kuluttajat, mutta asiakkaina on myös yrityksiä. Maatila ja siihen kuuluvat tuotantoeläimet ovat yhtä tärkeitä kuin muu yritystoiminta. Maatilan toimintaa tullaan supistamaan lähivuosina.
U1 on pitkälle erikoistunut yritys, jonka liiketoiminta keskittyy yhden palvelupaketin
ympärille. Yrityksen liiketoimintastrategia on selkeä. Maatila on suuremmassa roolissa
kuin tämä erillinen yritys.
Yritys U2:n päätuotteena on erikoiskoneella tehtävä palvelu. Vastaavaa konetta ei ole
muilla samalla alueella olevilla urakoitsijoilla. Yrityksellä on selkeä kohderyhmä päätuotteelle. Lisäksi yritys tarjoaa tavanomaisia palveluja. Markkinointistrategiaa ei ole
mietitty, koska palvelulle on ollut tarpeeksi kysyntää ilman markkinointiakin. Maatilan
rooli on hieman suurempi kuin urakoinnin.
Yritys U3 kilpailee hieman erilaisella palvelulla. Markkinointia tehdään vähän, mutta
markkinointistrategiaa ei ole selkeästi määritelty. Maatilan rooli on suurempi kuin tämän
erillisen yrityksen.
Yritys U4 tarjoaa tavallisia urakointipalveluja, joissa hinta on suurin piirtein sama
kuin kilpailijoilla. Kilpailuetuna vastaaja pitää sitä, että palvelut ovat helposti saatavilla.
Markkinointia ei juurikaan tehdä, koska asiakaskunta tietää jo, millaista palvelua on tarjolla. Yrityksen strategia ei ole kovin selkeä. Maatilan rooli on vähäisempi kuin urakoinnin.
Yrityksellä U5 on kaksi pääpalvelua, joilla on selkeästi määritellyt asiakkaat ja toimintatavat. Yritys on valinnut kilpailukeinokseen erilaistamisen, ja se pyrkii tietoisesti
ostamaan kilpailijoista poikkeavaa kalustoa. Yrityksellä on myös useita muita palveluita,
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joissa asiakkaat vaihtelevat. Yritystoimintaa ei aiota kasvattaa mahdollisuuksista huolimatta, koska maatila halutaan pitää päätoimeentulona.
Yrityksellä U6 on laaja palveluvalikoima. Pääpalvelun asiakkaat poikkeavat muiden
palveluiden asiakkaista. Pääpalvelun kilpailuetuna on ammattitaito. Muiden palveluiden
kilpailuetu perustuu koneisiin, joita ei kilpailijoilla ole samalla alueella. Yrityksen palveluntarjonta on melko hajanainen. Yhtenäistä kilpailustrategiaa on vaikea tunnistaa. Maatilan rooli on vielä tärkeämpi.
Haastatelluista yrityksistä tarjonta poikkeaa jollain tavalla kilpailijoiden tarjonnasta
kaikilla muilla yrityksillä paitsi U4:lla. Ongelmana on saada myös asiakkaat huomaamaan erilaisuus ja arvostamaan sitä. Elintarvikeyrityksillä erilaistaminen liittyy kotimaisuuteen, lisäaineettomuuteen ja laatuun. Useita korvaavia tuotteita on olemassa. Elintarvikeyrittäjien ongelmana onkin saada asiakkaat ymmärtämään tuotteen kotimaisuus, lisäaineettomuus ja laatu siten, että ne olisivat valmiita myös ostamaan tuotteita. Matkailuyrityksillä erilaisuus liittyy (M1, M3, M4, M5, M6) rakennuksiin ja sijaintiin. Tarjottavaa palvelua ovat pyrkineet myös muilla keinoin erilaistamaan M1, M2, M3 ja M6. Urakoitsijoilla erilaisuus liittyy kalustoon.
Yritykset eivät osanneet selkeästi ilmaista strategiaansa sitä kysyttäessä. Strategia
miellettiin lähinnä operatiiviseksi toimenpiteeksi tai korulauseeksi. Mitään virallisia strategian suunnitteluprosesseja ei ollut havaittavissa. Haastattelujen yhteydessä yrityksillä
oli kuitenkin tunnistettavissa selkeitäkin strategioita, vaikkei niitä ollutkaan kirjattu paperille. Haastateltujen yritysten strategia on teoriaosuudessa esitellyistä lähimpänä yrittäjyyskoulukunnan strategianmuodostusta. Kuten Mintzberg ym. (1998) ovat maininneet
yrittäjyyskoulukunnan strategianmuodostuksesta:
Strategia on johtajan päässä tulevaisuuden suunnan näyttäjänä, visiona. Strategian
muodostumisprosessi on parhaimmillaankin näennäistietoinen, ja strategia perustuu johtajan kokemukseen ja intuitioon.
Monialaisilla tiloilla on mietitty maatilan ja muun yritystoiminnan keskinäistä asemaa.
Monella oli mielessä, että muun yritystoiminnan osuus on pidettävä alle puolessa, jotta
muuta yritystoimintaa voidaan verottaa maatalouden tuloverolain mukaan. Huomattavaa
on, ettei moni yksityinen elinkeinonharjoittaja tiennyt olevansa yksityinen elinkeinonharjoittaja. He totesivat vain, että muu yritystoiminta kuuluu maatilaan, vaikka sitä verotetaankin evl:n mukaan.
Aineiston mukaan maatilakytkentäisille yrityksille tyypillisen liiketoimintamallin piirteitä ovat seuraavat16:
−
−
−
−
−
−
16

Yrityksellä on useita tuotteita tai palveluita.
Osaa palveluista räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan.
Tarjonta on itsenäinen, se ei liity muiden yritysten tuotteisiin.
Toiminta on paikallista.
Yleensä tarjonta tuotetaan kokonaan tai osittain itse. Ulkoistaminen on vielä vähäistä.
Jakelu on sekä suoraa että epäsuoraa.

Tästä tyypillisestä mallista poikkeavat aineistossa mukana olleista yrityksistä etenkin E4 ja U1. E4 valmistaa
suppeahkoa määrää standardituotteita, joiden jakelu hoidetaan epäsuorasti. E4:llä maatila ei liity mitenkään
yritystoimintaan. U1:llä on ainoastaan yksi pääpalvelu, jonka jakeluketju on suora. U1 on maatilasta eriytetty
yritys, joka liittyy maatilaan siten, että maatilan koneita vuokrataan yritystoimintaan.
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−
−
−
−
−

Asiakkaina on sekä kuluttajia että yrityksiä. Yrityksien rooli asiakkaina on suuri.
Yleensä yrityksillä on asiakkaita useassa kohtaa toimitusketjua.
Markkinointikohteena on useita segmenttejä tai laaja markkina.
Sisäisenä vahvuutena on tuotanto- tai toimintasysteemi.
Kilpailukykyinen asema saavutetaan tarjonnan ominaisuuksien ja läheisten asiakassuhteiden ja kokemuksen avulla.
− Volyymi on pieni.
− Yritystoiminnan tavoitteena on jatkuva ja vakaa tulovirta asianomaisille.
Aineiston mukaan yrityksien tarjonta on monimuotoista. Tuotteita tai palveluita on useita
ja niitä vielä räätälöidään asiakkaiden mukaan. Tämä johtunee siitä, että liikevaihdon
kasvattaminen koetaan helpommaksi lisäämällä tarjontaa kuin etsimällä uusia asiakkaita
olemassa olevalle tarjonnalle. Tämä kertoo osittain selkeän liiketoimintastrategian puutteesta. Myös Pietikäisen ja Hyvösen (1998) tutkimuksessa mukana olleilla maatilakytkentäisillä yrityksillä17 oli useita tuotenimikkeitä (keskimäärin 9).
Yleensä toiminta on paikallista, eli valta-osa asiakkaista sijaitsee omassa tai lähikunnissa. Markkina-alue oli myös Hyvösen ym. (1995) tutkimuksessa mukana olleilla yrityksillä yleensä paikallinen, sillä kahdella kolmasosalla yrityksistä markkina-alue kattoi ainoastaan oman ja lähikunnan. Tätä tulosta tukee myös Niemelän ym. (2005) tulokset,
joiden mukaan maatilojen muun yritystoiminnan tuloista pääosa (78 %) tulee lähimarkkinoilta. Yritysten asiakkaina on sekä yrityksiä että kuluttajia. Yritykset ovat tärkeässä roolissa. Jakelu hoidetaan yleensä sekä suoraan että epäsuorasti ja asiakkaita on useassa kohtaa toimitusketjua. Laurilankin (1996) tutkimuksen mukaan uusien toimintojen tuotteilla
oli monipuoliset jakelukanavat. Yrittäjät pitivät vahvuutenaan toiminta- tai tuotantosysteemiä. Tätä näkemystä tukee myös Hyvösen ym. (1995) tutkimus, jonka mukaan aineistossa mukana olleet olivat enemmän tuotanto- kuin markkinointiosaajia.
Yritystoiminnan tavoitteena on vakaa ja jatkuva tulovirta asianomaisille. Kupiaisen
(2000) ym. tutkimus tukee näkemystä, että tavoitteena on yleensä vakaa ja jatkuva tulovirta, sillä heidän tutkimuksensa mukaan yrittäjien tärkeimmät tavoitteet ovat toimeentulon hankkiminen, mielekäs elämän sisältö ja ammattitaidon kehittäminen. Sen sijaan työllistämistä ja kasvua yrittäjät pitivät vähiten tärkeänä. Myös Niemelän ym. (2005) tutkimuksen mukaan monialaisille tiloille on tärkeätä turvata oma ja perheen toimeentulo.
Toiminnan suunnittelu ja seuraaminen on melko epävirallista. Niissä ei käytetä apuna
liikkeenjohdollisia menetelmiä. Kannattavuutta seurataan yleensä epävirallisin mittarein
tai ei ollenkaan. Monet omasta mielestään kannattavuutta seuraavat ymmärsivät kannattavuuden olevan synonyymi myynnin määrälle. Muun yritystoiminnan osuuden arvioiminen oli vaikeaa osalle yrittäjistä. Maatilan tuloilla saatetaan tukea muuta yritystoimintaa,
jolloin todellista kannattavuutta ei tiedetä.
Kahdella kolmasosalla haastatelluista yrityksistä on jossain vaiheessa elinkaarta tehty
liiketoimintasuunnitelma. Epäilyksenalaiseksi jäi, hyödynnetäänkö ja päivitetäänkö liiketoimintasuunnitelmia.
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Aineistossa mukana oli 36 metallialan, 60 puunjalostusalan ja 28 elintarvikealan yritystä.
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4.7.2 Resurssit
Resurssien arvioinnissa on selvästi huomattavissa, että samanlainen resurssi tuo kilpailuetua toiselle yritykselle ja toiselle ei. Kilpailuedun saavuttaminen resursseilla liittyy voimakkaasti siihen, tukeeko kyseinen resurssi liikeideaa vai ei.
VRIO-analyysissä mukana olleista reursseista pysyvää kilpailuetua elintarvikeyritykset saavat tilan omasta raaka-aineesta (4/6), brandeistä ja maineesta (4/6), sijainnista (1/6)
sekä koneista ja laitteista (1/6).
Liiketoimintamallien tarkastelussa todettiin, että elintarvikeyrityksille kilpailuetua
tuovat erilaistetut tuotteet, joiden taustalla on useimmilla yrityksillä omalla tilalla tuotettu
raaka-aine. Aineistossa mukana olevilla elintarvikeyrityksillä koneet ja laitteet ovat
yleensä väliaikaisen kilpailuedun lähde. Jokaisella yrityksellä olisi kapasiteettia valmistaa
enemmän. Myös liiketoimintamallin tarkastelun yhteydessä yrittäjät nimesivät sisäisen
kilpailukyvyn lähteekseen tuotanto- tai toimintasysteemiin (4/5). Huomattavaa on, että
koneet ja laitteet eivät kuitenkaan tuo pysyvää kilpailuetua, vaan ne ovat jäljitettävissä tai
korvattavissa.
Resurssien tarkastelun ja liiketoimintamallien pohjalta voidaan todeta, että haastateltujen elintarvikeyritysten tyypillisiä vahvuuksia ovat oman tilan raaka-aine, erilaistetut ja
laadukkaat tuotteet sekä jo olemassa oleva koneisto ja tilat. Osalla yrityksistä on jo mainetta ja niiden tuotemerkit tunnetaan. Yritysten toimintaa kehitettäessä tulisi edelleen
vahvistaa vaikeasti jäljitettävissä olevia resursseja, jotka tuovat pysyvää kilpailuetua.
Markkinallisia resursseja ja verkostostoitumista tulisikin edistää.
Forsman (2004) tarkasteli pienten elintarvikealan maaseutuyritysten kilpailustrategioita resurssipohjaisesti. Hän jakoi aineistonsa yritykset menestymisen mukaan neljään eri
luokkaan. Tulosten mukaan menestyneissä yrityksissä korostuivat liiketoimintaosaaminen, taloudelliset resurssit, tuotanto-osaaminen, asiakastiedon hallinta ja markkinoille
pääsy. Forsmanin (2004) tulokset ovat samansuuntaisia kuin tässä saadut, sillä hänen tulostensa mukaan erot menestymisessä liittyvät enemmän markkinointiosaamisen kuin
tuotanto-osaamisen puutteeseen.
Matkailuyrittäjillä pysyvää kilpailuetua tuovat rakennukset (3/6), maine (3/6), ihmiset
(3/6), oheispalvelut tai sivutuotteet (2/6), sijainti (1/6) ja oman tilan raaka-aine (1/6). Sijainti on osalla matkailuyrityksistä hyvä ja osalla huono. Rakennukset ja tilat ovat yleensä
hyviä, mutta niitä ei pystytä täysin hyödyntämään. Haastatelluista yrityksistä viidellä olisi
kapasiteettia tarjota enemmän palveluita kuin tällä hetkellä on kysyntää. Sisäisenä kilpailukyvyn vahvuutena pidetään useimmiten toimintasysteemiä (5/5). Myyntiä ja markkinointia pitää kilpailuedun lähteenä ainoastaan yksi vastaaja. Toimintaa kehitettäessä tulisi
vahvistaa yritysten markkinointia sekä lisätä verkostoitumista.
Urakoitsijoilla pysyvän kilpailuedun lähteenä ovat koneet (4/6), asiakkaiden kanssa
verkostoituminen (2/6) ja maine (1/6). Urakoitsijoilla kilpailuetu perustuu koneisiin. Tätä
tukee myös liiketoimintamallien yhteydessä tarkasteltu kilpailuedun lähde, joka urakoitsijoilla on useimmiten (5/6) erilainen tai tehokkaampi palvelu. Myös maine ja ammattitaito
ovat tärkeitä. Urakoitsijat ovat muita ryhmiä enemmän verkostoituneet asiakkaiden kanssa. Myös kilpailijoiden ja toimittajien kanssa tehdään jonkin verran yhteistyötä.
Tässä tutkimuksessa tehty resurssien tarkastelu ei anna täydellistä kuvaa kilpailuetua
tuovista asioista, mutta sen perusteella voidaan todeta, että tällä hetkellä yritykset saavat
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kilpailuetua monesti myös fyysisistä resursseista. Osa näistä resursseista on kalliita, jolloin kilpailija kohtaa kustannushaittaa ostaessaan kyseiset resurssit. Kuitenkin nämä resurssit ovat pääsääntöisesti ostettavissa, jolloin kokoluokaltaan suurempi yritys voi helposti kumota kilpailuedun lähteen. Liiketoimintamallien tarkastelun yhteydessä läheiset
asiakassuhteet ja kokemus miellettiin tärkeäksi kilpailukyvyn tekijäksi kaikilla tarkastelluilla toimialoilla. Resurssien tarkastelun mukaan asiakkaiden kanssa verkostoituminen ei
kuitenkaan tuo pysyvää kilpailuetua kuin kahdelle urakoitsijalle. Läheiset asiakassuhteet
tuovat arvoa yrityksille, mutta niiden ei oleteta olevan harvinaisia tai vaikeasti jäljitettävissä tai korvattavissa.
Kaikkosen (2002) tutkimuksen mukaan maaseudun pienten elintarvikeyritysten vahvuus on joustavuus räätälöidä tuotteita asiakkaiden tarpeiden mukaan ja tiedon kulku
yrityksessä. Tässäkin tutkimuksessa todettiin, että valtaosa elintarvikeyrityksistä räätälöi
tuotteita asiakkaiden toiveiden mukaan. VRIO-analyysissä joustava organisaatio ei noussut kilpailuedun lähteeksi, koska sen ei ajateltu olevan harvinainen. Haastateltujen yritysten vahvuutena voidaan kuitenkin Kaikkosen (2002) tutkimuksen perusteluita mukaillen
pitää myös tiedonkulkua.
Kassavirran riittävyys tai suuri pääoman tarve on noin kolmasosalle yrityksistä joskus
ongelma. Tähän vastaukseen tulee suhtautua kriittisesti, sillä yritykset eivät mielellään
kerro rahaan liittyvistä ongelmistaan tai yritystoimintaa rahoitetaan muilla tuloilla.

4.7.3 Kehityspolut ja kehittymiseen vaikuttavat tekijät
Kaikilla haastatelluilla monialaisilla tiloilla muun yritystoiminnan liikevaihdon kehitys
on ollut nouseva. Yritysten kehityspolut seuraavat melko hyvin perinteistä elinkaarimallia
(esim. Baliga ja Hunt 1988). Toisaalta pitkään toimineiden yritysten kehityskaaressa on
tunnistettavissa Kallion (2000) raportoimat mikroelinkaaret.
Maatilan toiminnot ovat kehittyneet eri tavoin muun yritystoiminnan kehittymisen
myötä (ks. kuvio 31). Yritykset on sijoitettu maatilaa kasvattaneisiin, vähentäneisiin ja
niihin, joilla maatilan toiminta on pysynyt suurin piirtein samana. Tässä on huomioitu
myös yrittäjien lähitulevaisuuden suunnitelmat maatilan roolin muuttamiseksi. (Tässä ei
käsitellä tulojen vähentymistä, vaan sitä, onko esimerkiksi peltopinta-alaa vähennetty tai
lisätty tai onko tuotantoeläinten määrissä tapahtunut muutoksia). Elintarvikeyritykset E2
ja E4 on sijoitettu kuvaan muun yritystoiminnan kohdalle, koska maataloutta ja yritystoimintaa on vaikea erottaa toisistaan.
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E (1/6), U (5/6)
Muu yritystoiminta
E (2/6)

Koko

M (4/6), U (1/6)
E (3/6), M (2/6)

Aika

Kuvio 31. Maatilan kehittyminen.

Kuten kuviosta 31 huomataan, on valitulla toimialalla merkitystä maatilan kehittymiseen.
Valtaosa urakoitsijoista on kasvattanut myös maatilan toimintaa. Elintarvikeyrityksistä
vain yksi on kasvattanut maataloutta, kun taas kolme on supistanut. Kahdella elintarvikeyrityksellä maatila ja elintarvikkeiden jalostus ovat yhtä kokonaisuutta. Haastatelluista
matkailutiloista yksikään ei ole lisännyt maatalouden roolia. Urakoitsijoista taas yksikään
ei ole vähentänyt maatilan toimintaa. Joissain tutkimuksissa on esitetty, että maatilan monialaisuus olisi siirtymävaihe, jonka jälkeen luovutaan maatilasta. Tätä tukee esimerkiksi
Lassilan (2005) tutkimus, jossa mukana olleiden matkailutilojen harjoittaman maatalouden rooli oli pienentynyt ja sillä oli enää hyvin pieni merkitys lisäansioiden tuojana tai
matkailuyrityksen liiketoimintoja tukevana toimintana. Matkailijoiden ja tuotantoeläinten
keskimääräinen yhteishoivaamisaika oli 13 vuotta. (Lassila 2005.)
Edellä esitetyistä tutkimuksista poiketen, tässä tutkimuksessa mukana olleista yrittäjistä valtaosa aikoo jatkaa sekä muuta yritystoimintaa että maataloutta. Maatalouden toimintoja voidaan yksinkertaistaa, mutta kukaan yrittäjistä ei ole luopumassa siitä kokonaan.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaankin ehdottaa Akselin (1995) maataloustuottajasta maaseutuyrittäjäksi -malliin lisäystä, että maatila ja muu yritystoiminta toimivat
yhdessä myös yritystoiminnan kokeilun jälkeen eli maatila ja muu yritystoiminta eivät
ole pelkästään vaihtoehtoisia toisilleen (ks. kuvio 32).
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PAIKALLINEN YRITTÄJYYSKULTTUURI
PAIKALLISET SUHDEVERKOSTOT
TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ
TILAN TUOTANTOSUUNTA
YMPÄRISTÖ

HENKILÖTEKIJÄT
”virittyminen”

LIIKETOIMINTAIDEAT

INTENTIO YRITTÄJÄKSI
RYHTYMISESTÄ

YRITYSTOIMINNAN HYLKÄÄMINEN
TAI LYKKÄÄMINEN
JA
MAATALOUSTUOTANNON
JATKAMINEN

UUDEN YRITYSTOIMINNAN KOKEILEMINEN
MAATALOUDEN SIVUELINKEINONA

MAATALOUDEN JÄTTÄMINEN
JA
LOPULLINEN SITOUTUMINEN
YRITYSTOIMINTAAN

MAATALOUDEN
JA
YRITYSTOIMINNAN
JATKAMINEN

Kuvio 32. Laajennus Akselin (1995) malliin maataloustuottajasta maaseutuyrittäjäksi.

Samantapaisen tuloksen on raportoinut Rantamäki-Lahtinen (2004), joka tutki suomalaisten monialaisten tilojen tulevaisuuden suunnitelmia (N=365). Hänen aineistonsa mukaan
73 % jatkaa sekä maataloutta että yritystoimintaa. Myös monitoimisilla tiloilla on saatu
samantapaisia tuloksia, sillä Peltolan (2000) tutkimuksen mukaan monitoimisten tilojen
viljelijät ja viljelijäperheet ovat sitoutuneet tilanpitoon ja maalla asumiseen. Vain joka
kuudes Peltolan (2000) tutkimuksessa mukana olleista monitoimisista tiloista olisi valmis
luopumaan viljelystä heti, kun löytyisi riittävästi muita töitä. Tilalle jäämistä edistävät
muun työn saamisen vaikeus, tilan tarjoama perusturva, maaomaisuuden arvo sijoituskohteena, tilan töiden tarjoama vaihtelu ja luonnonläheisyys, halu tuottaa omaa ruokaa ja
antaa lapsille hyvä kasvuympäristö, juurten ja perinteiden säilyttäminen sekä sukutilan
jatkamiseen liittyvät velvollisuudet.
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Elintarvikeyrityksillä kasvuun ovat vaikuttaneet mm. kokonaan uusien tuotteiden kehittäminen, tuoteperheiden laajennus, uusien markkinointikanavien löytäminen, uusille
segmenteille laajentuminen, tunnettavuuden lisääntyminen ja viljelyalan nosto. Vuosittain
sää vaikuttaa sadon määrään, mikä heijastuu tulokseen.
Elintarvikeyrityksillä on tunnistettavissa kehitysketju, jossa aluksi tuotetaan tilalla jotain jalostamatonta tuotetta. Myöhemmin aloitetaan jalosteiden teko. Aluksi jalosteiden
valmistus on hyvin pienimuotoista. Myöhemmin lisätään tuotteita ja laajennetaan asiakaskuntaa. Tässä kehitysketjussa joudutaan jalostuksen valmistuksen aloittamisen yhteydessä ottamaan tuote- ja markkinariski. Markkinariskiä yritykset ovat pystyneet madaltamaan sillä, että jo jalostamatonta tuotetta on myyty samoille asiakkaille. Yrittäjät pitivät
jalostamattoman tuotteen myyntiä helpompana kuin jalostetun. Jalostettujen tuotteiden
määrä on lisätty vuosien aikana. Elintarvikeyritykset ovat suunnannet kavua voimakkaammin tuote- kuin markkinakentässä. Karkeasti voidaan todeta, että mitä suurempia
riskejä oli otettu, sitä enemmän esiintyi ongelmia.
Matkailuyritysten kehittymisen taustalla on toisaalta laajentaminen eli yrittäjät ovat
rakentaneet lisää tilaa ja toisaalta tunnettavuus on tehnyt mahdolliseksi laajentamisen.
Yritykset ovat myös parantaneet entisiä ja luoneet uusia palveluita. Yksittäisiä syitä tunnettavuuden kasvuun on vaikea löytää. Yritykset ovat olleet osallisina hankkeissa ja yhteismarkkinoinnissa, mutta näiden osuutta tunnettavuuden lisääntymisessä on vaikea arvioida.
Matkailuyrityksissä toiminta on yleensä alkanut pienimuotoisesti. Alussa on majoitusta ja tilaisuuksien järjestämisiä tarjottu satunnaisesti. Kun on huomattu, että palveluille on
kysyntää, on toiminta aloitettu vakavissaan. Pikkuhiljaa on lisätty kapasiteettia (rakennettu lisää, remontoitu vanhaa) ja alettu yhä tehokkaammin markkinoida palveluita. Vuosien
aikana palveluvalikoimaa on laajennettu ja parannettu. Samalla on tehostettu markkinointia uusien asiakkaiden saavuttamiseksi.
Matkailuyrityksissä palveluvalikoima ja asiakkat ovat lisääntyneet vähitellen. Matkailuyrittäjien osalta näyttää, että toiminta on kasvanut, kun kasvun suuntaamisessa on otettu
pienehköjä riskejä.
Urakoitsijoilla kasvu liittyy uusien palvelujen tarjoamiseen eli ostetaan jokin uusi kone, jolla aloitetaan urakointi. Kasvun taustalla on myös kysynnän lisääntyminen, mikä
johtuu tunnettavuuden kasvusta ja palveluvalikoiman laajentamisesta. Liikevaihto kasvaa
myös tehokkuuden myötä eli pienemmässä ajassa ehditään tehdä enemmän. Tämä on
tärkeää urakoinnissa, koska työt ajoittuvat lyhyisiin sesonkeihin. Sää vaikuttaa vuotuiseen tulokseen. Hyvän maineen saavuttaminen ja ylläpito on tärkeää.
Urakoitsijoilla on havaittavissa, että toimintaa on harjoitettu tilalla kauan. Yleensä jo
vanhemmilla on ollut urakointia, joka maatilan sukupolvenvaihdoksessa siirtyy jatkajan
huolehdittavaksi. Jatkaja ostaa uusia koneita, joilla urakointia saadaan kasvatettua. Mikäli
palvelulle on kysyntää, kone vaihdetaan pian tehokkaammaksi. Vuosien aikana lisätään
palveluvalikoimaa ostamalla uusia koneita.
Urakoitsijat ovat suunnanneet kasvua markkinakentässä muita ryhmiä maltillisemmin.
Urakoitsijoilla kasvussa korostuu oikean palvelun tarjonta. Koneet ovat kalliita, joten
oikean koneen ostaminen on ratkaisevaa. Urakoitsijoiden koneet edustavat uutta teknologiaa. Kone on ostettava juuri oikeaan aikaan, jotta sillä tehtävälle työlle olisi kysyntää.
Lainsäädäntö ja EU:n mukanaan tuomat säädökset vaikuttavat ajoitukseen. Myös asiakkaiden asenteilla on merkitystä. Perinteisesti maatiloilla on tehty työt itse, mutta tilakoko-
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jen kasvaessa asenteet ovat muuttuneet tai ovat muuttumassa siihen suuntaan, että yhä
useampi tila ulkoistaa töitään. Esimerkiksi Niemelän ym. (2005) tulosten mukaan nautatiloilla tullaan käyttämään enenevässä määrin urakoitsijoita.
Teoriaosuudessa on käsitelty moninkertaisia yrittäjiä. Sellaisten määritelmien mukaan,
jotka eivät vaadi yritysten perustamista, muun yritystoiminnan erikseen rekisteröineitä
voidaan pitää portfolioyrittäjinä, eli yrityksiä E2, E4, E6, M4, M5, M6, U1, U3 ja U6.
Kun verrattiin näiden yritysten toimintaa ja kehittymistä maatilan alaisuudessa toimiviin
yrityksiin, ei havaittu eroa. Haastatelluista yrittäjistä myös aikaisempaa yrittäjäkokemusta
omasivat ainakin yritysten E1, E2, E4, E5, M3 ja M4 edustajat. Myöskään näiden omistamien yritysten toimintatavoissa tai kehittymisessä ei havaittu eroja muihin ryhmiin verrattuna (vrt. esim. Kolvereid ja Bullvåg 1993, Birley ja Westhead 1993).

4.7.4 Kehityksen esteet ja ongelmat
Yrittäjien mainitsemia kehittymisen esteitä ovat markkinointi (12), pääoman sitoutuminen (11), ajan puute (10), pätevien työntekijöiden löytäminen (5), työntekijöiden palkkaamisen kannattavuus (4), tuotekehitys (3) ja hinnoittelu (3). Samantapaisia ongelmia on
todettu myös muissa pienyritystutkimuksissa (vrt. luku 2.4) Verrattaessa maatilakytkentäisten yritysten toimintaa ja liiketoimintamallia ongelmiin, voidaan olettaa, että yrittäjien
tunnistamat ongelmat ovat seuraamusta toimintatavasta ja kasvun suuntaamisesta. Liiketoimintamallin tarkastelu osoitti, että yrityksillä on useita tuotteita ja asiakassegmenttejä,
markkinointi- ja jakelukanavat ovat monimuotoisia ja toiminnan kannattavuuden seuraamisessa on puutteita. Yritykset ovat ottaneet myös suurehkoja tuote- ja markkinariskejä
kasvattaessaan toimintaansa. Valtaosa yrityksistä on vuosien aikana rönsyillyt. Jos tuotteilla ei ole ollut tarpeeksi kysyntää, on kehitetty uusia tuotteita ja yritetty saada liikevaihtoa kasvamaan niiden avulla. Liian laaja palveluvalikoima tuo riittämättömyyden tunteen
ja johtaa ylihajauttamiseen.
Osalla yrityksistä on puutteita liiketoimintaosaamisessa, mikä ilmenee mm. liikkeenjohdollisena suunnittelemattomuutena, kannattavuuden seuraamattomuutena, strategian
puuttumisena ja toiminnan epämääräisyytenä, kun ei päätetä selkeästi kenelle tehdään ja
mitä. Aineiston perusteella voidaan todeta, että yritykset ovat enemmän tuotanto- kuin
markkinointiosaajia (vrt. Hyvönen ym. 1995).
Matkailu- ja elintarvikeyrittäjillä ongelmat ovat samantapaisia. Suurimmat ongelmat
(yrittäjien mainitsemat) liittyvät markkinointiin sekä rahan ja ajan puutteeseen. Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että urakoitsijoilla on ongelmia vähemmän kuin muilla
ryhmillä. Tämä todettiin myös Pohjois-Pohjanmaan monialaisille maatiloille lähetetyssä
kyselytutkimuksessa (Torkko 2004). Urakoitsijoilla ongelmia aiheuttavat useimmiten
pääoman sitoutuminen ja lisätyövoiman löytäminen.
Markkinointia hankalana pitävät erityisesti elintarvikkeiden jalostajat (6/6) ja matkailuyritykset (5/6). Sen sijaan useimmat (5/6) haastatellut urakoitsijat pitivät asiakkaiden
saamista ongelmattomana.
Markkinointiin ja asiakkaiden savuttamiseen liittyvät ongelmat ovat erilaisia eri toimialoilla. Elintarvikealalla markkinointiongelmia aiheuttaa kaupan muuttuva rooli. Keskusliikkeisiin pääsy on vaikeaa, eikä pelkästään tuotteen saaminen keskusliikkeen vali-
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koimiin riitä, vaan yrittäjän pitäisi markkinoida tuotetta, jotta se myös ostettaisiin kaupasta. Myös Paananen ja Forsman (2003) ovat todenneet vähittäiskaupan olevan haasteellinen markkinointikanava pienyrityksille, koska tuote täytyy markkinoida tavallaan kaksi
kertaa, ensin vähittäiskauppaan ja sitten kuluttajalle. Muita elintarvikeyrittäjien markkinointiin liittyviä ongelmia ovat ajanpuute sekä osaamisen ja halukkuuden puute. Markkinointi on tehtävä itse, koska hinta ei kestä väliportaan mukaan ottamista.
Haastattelujen mukaan matkailuyrittäjillä markkinointiongelmat johtuvat ajanpuutteesta, sijainnista, tunnettuuden edistämisen vaikeudesta ja potentiaalisten asiakkaiden löytämisen vaikeudesta.
Liiketoimintamallien tarkastelu osoitti, että yrityksillä on tyypillisesti useita asiakassegmenttejä, mikä voi olla yhtenä syynä markkinointiongelmiin. Ainakin Ropen (2003)
mukaan pienyritysten kokemaan markkinointiresurssien puutteeseen on yleensä syynä
segmentoimattomuus. Hän toteaa yritysten markkinointiongelmista seuraavasti: ”Tiukan
segmentoinnin pelätään usein rajaavan asiakaspotentiaalia niin, että markkinat eivät
enää riitä yritykselle. Hieman koomista on se, että varsin usein juuri pienet yritykset
(joilla on pieni kapasiteetti ja vähäiset resurssit) tuskailevat tiukan segmentoinnin mahdottomuuden edessä. Varsin usein näiden pienten yritysten markkinointijohto sanookin,
että ”ei meillä segmenttiä voi valita, vaan markkinoilta pitää ottaa kaikki, mistä vaan
asiakkaita saa”. Tätä seuraavassa lauseessa kuitenkin usein voivotellaan, että markkinoinnissa yritykseltä loppuvat resurssit kesken. Jokaisella yrityksellä on kuitenkin yhtä
paljon resursseja per asiakas, mutta kun yrittää ottaa liian isoa kakkua, resurssit loppuvat varmasti kesken.” (Rope 2003.)
Pääoman puute on toimintaa rajoittava tekijä kaikilla toimialoilla (elintarvike 4/6,
matkailu 4/6, urakointi 3/6). Kukaan haastatelluista ei kuitenkaan pitänyt rahan puutetta
suoranaisena esteenä toiminnalle, vaikka se hankaloittaakin asioita.
Ajan puute on yksi ongelma. Elintarvikepuolella (5/6) ja matkailupuolella (4/6) valtaosa yrittäjistä koki, että aikaa on liian vähän. Aikapulaa aiheuttaa toiminnan monimuotoisuus ja se, että kaikki olisi tehtävä itse.
Pätevän henkilökunnan löytämistä pidetään vaikeana (elintavikeyrittäjät 3/6, urakoitsijat 2/6). Asiaa vaikeuttaa se, että henkilökuntaa ei välttämättä tarvittaisi koko vuodeksi,
vaan pelkästään kiireisimmäksi ajaksi. Myös lisätyövoiman palkkaamisen kannattavuus
mietityttää. Apua siis tarvittaisiin, mutta epäilyttää, pystytäänkö sitä palkkaamaan (elintarvike 2/6, matkailu 1/6, urakointi 1/6). Tuotekehitystä piti vaikeana kaksi elintarvikeyrittäjää ja yksi matkailuyrittäjä. Hinnoittelun mainitsi ongelmalliseksi kaksi elintarvikeyrittäjää ja yksi matkailuyrittäjä.
Yrittäjät kokivat sään tuottavan joinain vuosina ongelmia (elintarvikeyritykset 3/6 ja
urakoitsijat 4/6). Ongelmallisuuden kokemisen taustalla on, että sään vaihtelut vaikeuttavat toiminnan ennustettavuutta sekä vaikuttavat vuotuiseen lopputulokseen.

4.7.5 Ulkopuolinen kehityksen edistäjänä
Ulkopuolista apua toivotaan yleensä asioihin, jotka myös koetaan vaikeiksi (ks. TK 4).
Aineiston perusteella voidaan todeta, että avuntarpeen taustalla on liikkeenjohdollisten
työkalujen käytön puute ja toimintatapa. Ainoastaan yksi vastaaja toivoo liiketoiminnan
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johtamiseen, erityisesti talouspuoleen, liittyvää neuvontaa. Aineistosta kävi kuitenkin
ilmi, että liiketoimintaosaamisessa on puutteita. Luultavasti yrittäjät eivät toivo tämäntyyppistä koulutusta, koska he eivät tunnista omia tarpeitaan (vrt. Sheikh ym. 2002, Sillanpää 1999.)
Avuntarjoajan toivotaan ottavan yrityksiin yhteyttä ja tarjoavan kokonaisvaltaista, yrityskohtaista ja asiantuntevaa palvelua. Samansuuntaisia tuloksia on esitetty myös muissa
tutkimuksissa (ks. Torkko 2004, Kaikkonen 2002, Sheikh ym. 2002, Harju ja Pukkinen
2004).
Urakointiyrityksillä esiintyy matkailu- ja elintarvikealan yrityksiä vähemmän ongelmia. Urakoitsijat ovat myös käyttäneet vähemmän ja toivoivat muita ryhmiä vähemmän
ulkopuolista apua.
Ulkopuolinen apu olisi haastateltavien mukaan tarpeellista markkinoinnissa (7), yritystuista ja palveluista tiedottamisessa (5), talousneuvonnassa (5), kokonaisvaltaisessa yrityskohtaisessa tarkastelussa (4), tuotekehityksessä ja uusissa ideoissa (3), verotuksen ja
yhtiömuodon tarkastelussa (2), yhteistyökuvioiden luomisessa (1), kehittämishankkeissa,
jotka lisäävät tietoisuutta urakoinnin eduista, (1) ja eri tukien hakemisprosesseissa (1).
Aihealueet ovat samantapaiset kuin Paanasen ja Forsmanin (2003) haastattelemilla
elintarvikealan pienyrittäjillä, jotka toivoivat koulutusta markkinoinnista, kannattavuuslaskelmista, hinnanasetannasta, tuotteiden pakkaamisesta sekä työssä jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
Toiveet avusta liittyvät yrittäjien mainitsemiin ongelmiin (vrt. TK4). Useimmiten apua
toivotaan markkinointiin. Aineiston perusteella voidaan todeta, että yrittäjät tarvitsisivat
apua markkinointistrategian selkeyttämisessä. Yritysten tulisi valita selkeä segmentti,
eikä tavoitella liian laajaa asiakasryhmää. Yrittäjien pitäisi pystyä myös saamaan tuotteen
erilaisuus markkinointiviestinnässä paremmin esille, jotta asiakkaat osaisivat arvostaa
erilaisuutta.
Yritystuista ja palveluista tiedottaminen liittyy osaltaan siihen ongelmaan, että toimintaan sitoutuu pääomaa. Yrittäjät toivovat, että he saisivat tietoa, mihin asioihin voi saada
tukea, jottei tietämättömyyden vuoksi jäisi jokin tuki saamatta. Tukia tarjoavien organisaatioiden tulisi selkeyttää tukipalveluista tiedottamista. Organisaatiot voisivat esimerkiksi järjestää tiedotustilaisuuksia erilaisista tuista.
Yrittäjät toivovat yrityskohtaisuutta. Neuvojan toivotaan syventyvän kunnolla oman
yrityksen asioihin, eikä vain raapaisevan pintaa.
Liiketoiminnan kasvun suuntaaminen on klassinen ongelma pk-yrityksissä. Sen määrittämiseksi on jo vuosikymmenien ajan hyödynnetty erilaisia Ansoffin (1965) matriisin
pohjalta luotuja kuvioita (ks. esim. Hoffren 1988). Aineiston perusteella voidaan todeta,
että myös maatilakytkentäisten yritysten olisi hyvä miettiä, mihin suuntaan kasvua kannattaa suunnata. Yrityksissä oli otettu suurehkoja tuote- ja markkinariskejä, joista osa oli
myös toteutunut.
Myös erilaiset talouspuolen laskelmat ovat alueita, joihin toivotaan apua. Yritykset
seuraavat heikosti kannattavuutta. Yrityksiin tulisikin tehdä tarkastelu, jossa selvitetään,
mitkä tuotteet, liiketoiminta-alueet ja asiakasryhmät ovat kannattavia. Tämän avulla saataisiin karsittua kannattamattomia alueita pois. Valtaosa haastatelluista yrityksistä oli
vuosien aikana rönsyillyt. Jos tuote ei ollut tavoittanut tarpeeksi asiakkaita, oli kehitetty
uusia tuotteita ja etsitty uusia asiakkaita.

123
Useat yrittäjät kokivat ajanpuutteen olevan ongelma. Tämä on osittain seurausta rönsyilevästä strategiasta ja toimintatavasta. Maatila vie osan resursseista, mikä varsinkin
tuotantoeläintiloilla vaikeuttaa muuhun yritystoimintaan keskittymistä. Toiminnan hajanaisuudesta johtuen yritysten tulisikin normaalia pienyritystä tarkemmin rajata toimintaansa.
Samallakin toimialalla toimivat yritykset saavat kilpailuetua eri resursseista. Yrittäjien
tulisi tunnistaa omat kilpailuedun lähteensä ja vahvistaa niitä systemaattisesti. Tässä
yrittäjät tarvitsisivat ulkopuolista apua.
Aineiston perusteella voidaan todeta, että verotuskäytännöt ovat sekalaiset. Kahdella
samantyyppisellä yrityksellä voidaan toimintaa verottaa eri tavoin. Jollain paikkakunnilla
verottaja on herkempi vaatimaan verotuksen muuttamista evl:n mukaan kuin toisella.
Yrittäjät eivät tarkalleen tiedä, mitä etuja tai haittoja verotuksen muuttaminen tuo mukanaan. Osalla liikkeenharjoittajista on käsitys, että yhtiömuotoa ei tarvita, koska toiminta
liittyy maatalouteen. Osa heistä ei edes tiedä olevansa liikkeenharjoittaja. Yrittäjille tulisi
antaa selkeää tietoa verotuksesta ja yhtiömuodoista. Verotuskäytäntöjen vaikutusta yritysten tulokseen on tutkinut mm. Ovaska (2003). Hänen tutkimuksensa mukaan näyttäisi,
että muun yritystoiminnan verottaminen osakeyhtiönä on epäedullisempaa kuin verottaminen evl:n tai mvl:n mukaan.
Yhteistyökuvioiden luomista toivoo yksi vastaaja. Myös resurssien tarkastelu osoittaa,
että verkostoituminen on vielä hyödyntämättä. Yrittäjien yhteistyötä tulisi edistää.
Haastatteluissa käsiteltiin kehittämishankkeita ja niiden merkitystä yritystoiminnalle.
Osa kehittämishankkeista on ollut onnistuneita ja osa ei. Yrityskohtaisuuden puuttuminen
mietityttää. Myös Kaikkosen (2002) tutkimuksessa mukana olleet pienet elintarvikeyritykset toivoivat kehityshankkeita, joissa hankevetäjä perehtyisi yrityksen ja yrittäjän kokonaistilanteeseen.
Aineistoon ja aikaisempiin tutkimuksiin perustuen ehdotetaan, että hanketoiminta tulisi jakaa selkeästi kahteen luokkaan: yrityskohtaisiin ja yleisiin kehittämishankkeisiin,
joilla voi olla markkinoillinen tai jokin muu yleinen tavoite. Yrityskohtaisissa hankkeissa
keskityttäisiin nimenomaan mukana olevien yritysten kehittämiseen ja auttamiseen. Yleisissä kehittämishankkeissa taas luotaisiin mielikuvia ja kehitettäisiin ympäristön asenteita. Esimerkiksi elintarvikepuolella keskityttäisiin suomalaisen ruuan esiintuomiseen ja
lisäaineettomuuden terveellisyyteen. Matkailupuolen kehittämishankkeissa korostettaisiin
suomalaista maaseutua ja urakointihankkeissa muutettaisiin asenteita urakointia suosivaan suuntaan. Periaate siis olisi, ettei yritetäkään sotkea yleistä etua ja yrityksen etua
samaan pakettiin.
Ulkopuolinen apu on vastaajien mielestä hyödyllistä. Aineistossa on mukana yrityksiä,
jotka eivät ole käyttäneet ulkopuolista apua. Apua käyttäneistä osa oli tyytyväisiä saamaansa apuun ja osa oli pettyneitä. Monella on sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Yrittäjien mielestä avuntarjoaja voisi välillä ottaa yrittäjään yhteyttä. Myös muissa tutkimuksissa on toivottu, että aloite tulisi palvelun tarjoajalta (ks. esim. Sheikh ym. 2002).
Urakoitsijat mainitsevat muita ryhmiä vähemmän tarvitsevansa ulkopuolista apua ja he
ovat käyttäneetkin ulkopuolisia muita ryhmiä vähemmän. Tämä oli havaittavissa myös
Pohjois-Pohjanmaan monialaisille maatiloille suunnatussa postikyselyaineistossa (Torkko
2004).
Hyvösen ym. (1995) tutkimuksen mukaan toimialalla näyttää olevan vähän merkitystä
maatiloilla yritystoimintaa harjoittavien yritysten toimintaedellytyksiin. Heillä tutkimuk-
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sessa oli mukana elintarvike-, puu- ja metallialan yrityksiä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta toimialan vaikuttavan muun yritystoiminnan edellytyksiin. Urakoitsijoilla esiintyy vähiten ongelmia. Tämän aineiston perusteella voidaan todeta, että urakointi vaikuttaa mutkattomimmalta tavalta harjoittaa muuta yritystoimintaa
maatalouden rinnalla. Tähän lienee syynä se, että urakointiin on olemassa valmiina osaamista ja resursseja. Myös asiakaskunnan tarpeet tunnetaan hyvin.
Aineiston perusteella voidaan todeta, että maatilakytkentäisten yritysten tavoitteena on
saavuttaa vakaa ja jatkuva tulovirta asianomaisille. Osa yrittäjistä haluaa maatilan pysyvän pääroolissa, ja he pitävät tarkoituksella muun yritystoiminnan maataloutta pienempänä. Tämän vuoksi voidaan pohtia, onko tarkoituksenmukaista yrittääkään kehittää kaikkien monialaisten tilojen harjoittamaa muuta yritystoimintaa. Aineiston perusteella voidaan
kuitenkin olettaa, että turhat rönsyilyt voitaisiin karsia pois tarkastelemalla toimintaa liikkeenjohdollisin työkaluin. Tällöin vähemmällä työllä ja paremmalla keskittymisellä saavutettaisiin sama lopputulos.
Vaikka tätä aineistoa käsiteltiin kriittisesti ja yrittäjien osaamista arvioitiin, on muistettava, että melkein kaikki tässä aineistossa olevat yritykset olivat keskimääräistä suurempia ja että niitä voidaan pitää menestyneinä ainakin joidenkin mittapuiden mukaan mitattuina. Yrityksiä voidaan tarkastella tämän tutkimuksen perusteella samoilla välineillä
kuin muitakin pienyrityksiä. Maatilakytkentäisten yritysten tarkastelussa on kuitenkin
muistettava, että maatila vaatii aikaa ja panostusta, jolloin yrittäjä ei pysty keskittämään
kaikkia resurssejaan pelkästään yritystoimintaan.

5 Arviointi ja jatkotutkimuskohteet
5.1 Validiteetti ja reliabiliteetti
Tämä tutkimus on edennyt hermeneuttisen tutkimuksen mukaisesti kehämäisesti, joten
tutkijan ymmärrys on lisääntynyt tutkimuksen etenemisen myötä. Hermeneuttinen lähestymistapa on tukenut tutkimuskysymyksiin vastaamista, koska ymmärrystä tutkimuskohteesta on pyritty lisäämään teorian ja empirian vuoropuhelulla sekä yksityiskohtien ja
kokonaisuuksien tarkastelun vuorottelulla. Tämä tutkimus olisi ollut hankala toteuttaa
etukäteen suunnitelluilla absoluuttisilla mittareilla. Sen vuoksi monitahoista ymmärtävää
ja tulkitsevaa lähestymistapaa voidaan pitää oikeana valintana.
Tutkimus voi epäonnistua, jos tutkittavalta puuttuu riittävä esiymmärrys aiheesta (Takala ja Lämsä 2001). Tutkijalla oli esiymmärrystä tutkimuskohteesta. Väitöskirjan tulokset vastaavat melko hyvin tutkijan esiymmärrystä. Esiymmärryksestä poikkeava havainto
on, että maatilakytkentäisiä yrityksiä ei voida jakaa luokkiin verotustavan perusteella,
koska yksityiset liikkeenharjoittajat eivät koe muun yritystoiminnan olevan erillään maataloudesta, vaikka sitä ei verotetakaan mvl:n mukaisesti.
Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa tietoa on kerätty haastattelun, taustatietolomakkeen ja internetin sekä esitteiden avulla. Myöhemmin on puhelimitse
tai sähköpostilla kysytty vielä tarkennuksia yrityksiltä. Tutkimuskysymysten operationalisointia voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Pelkällä kirjekyselynä vastaava tutkimus
ei olisi onnistunut, koska aihealueessa on yrittäjille vaikeita termejä ja asioita, joita he
eivät mieti päivittäin.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei voida etukäteen määrittää, miten monta kohdetta on
tutkittava. Tutkittavien määrän voidaan olettaa olevan riittävä silloin, kun uudet tapaukset
eivät tuo enää uutta tietoa eli on saavutettu ns. saturaatio. Aluksi jokaiselta toimialalta
valittiin kuusi yritystä tutkimuskohteeksi. Jokainen haastateltu yritys on ainutlaatuinen
kokonaisuus. Haastatteluiden aikana huomattiin kuitenkin yrityksissä samoja piirteitä ja
ongelmia. Kun kaikki 18 haastattelua oli tehty, todettiin määrän olevan riittävä tutkimuskysymyksiin vastaamiseen.
Tutkimuksen kokonaisluotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin ja reliabiliteetin
avulla. Termit ovat peräisin kvantitatiivisesta tutkimuksesta, johon ne vieläkin usein yh-
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distetään. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetti ja validiteetti ovat saaneet erilaisia tulkintoja. (Hirsjärvi ym. 2005.) Esimerkiksi Yinin (2003) mukaan tutkimuksen laatua
voidaan arvioida rakennevaliditeetin, sisäisen validiteetin, ulkoisen validiteetin ja reliabiliteetin avulla. Seuraavaksi tehtyä tutkimusta arvioidaan rakennevaliditeetin, reliabiliteetin ja ulkoisen validiteetin avulla.
Rakennevaliditeetilla tarkoitetaan sitä, miten hyvin tutkittavat asiat saadaan operoitua
(Yin 2003). Haastattelun ja kyselylomakkeen kysymyksiin liittyen validiteetilla tarkoitetaan sitä, että vastaajat ymmärtävät kysymyksen siten kuin tutkija on ajatellut ja vastaavat
sen mukaisesti (Hirsjärvi ym. 2005). Tämän tutkimuksen taustatietolomaketta oli käytetty
jo aikaisemmassa tutkimuksessa (ks. Torkko 2004). Tällöin lomaketta oli aluksi testattu
muutamalla kohderyhmään kuuluvalla. Taustatietolomakkeen validiteettia parantaa myös
se, että vastaajat saivat kommentoida sitä myös sanallisesti haastattelun yhteydessä.
Tutkimuksen päätavoitteesta johdettiin viisi tutkimuskysymystä. Jokaisen kysymyksen
aihealueesta tarkasteltiin teoriaa ja aikaisempia tutkimuksia. Näitä käytettiin hyväksi
haastattelurungon luomisessa. Haastattelurunko käytiin läpi yhden matkailuyrittäjän
kanssa, joka työssään neuvoo maatilamatkailuyrityksiä. Kyseinen henkilö oli aikaisemminkin kommentoinut myös muiden tutkijoiden kyselyitä. Hänen kommenttiensa pohjalta
osattiin kiinnittää huomiota vaikeasti ymmärrettäviin kohtiin. Haastattelurungon ymmärrettävyyttä parannettiin selityksillä. Haastattelujen aikana tutkija esitti lisäkysymyksiä,
jos haastateltava antoi suppean vastauksen tai vastauksesta huomasi, ettei kysymystä
ymmärretty perusteellisesti.
Yritysten toimintaa kuvattiin sanallisesti ja liiketoimintamallien avulla. Liiketoimintamallien kuvaamisessa käytettiin Morriksen ym. (2005) luomaa kuusikysymyksistä mallia. Tämä malli on erittäin laaja, monipuolinen ja informatiivinen. Sen soveltamisen heikkoutena oli, että jouduttiin tekemään paljon omia luokituksia. Luokitukset on pyritty raportoimaan niin, että lukija pystyy seuraamaan, miten luokittelut ovat syntyneet. Puutteena voidaan ehkä pitää, että yrityksiä ei luokiteltu taloudellisten tunnuslukujen avulla. Toisaalta taloudellisten tunnuslukujen perusteella tehty tarkastelu ei olisi olut mielekästä,
sillä yritykset ja niiden toiminta ovat heterogeenisiä. Yritysten resurssien tarkastelussa
resurssit luokiteltiin mukaillen aikaisempia tutkimuksia. Resurssien luokitteluun olisi
jälkeenpäin arvioituna voinut ottaa mukaan enemmän tekijöitä. Tarkasteltavia resursseja
analysoitiin VRIO-analyysiä mukaillen. VRIO-analyysin käyttäminen oli hankalaa, koska
resurssien arvo, harvinaisuus, jäljitettävyys ja hyödyntäminen ovat asioita, joita ei voida
eksaktisti mitata. VRIO-analyysiä käytettiin ’kepeästi’. Sen perinpohjainen käyttö vaatisi
tarkkoja raportteja ja analyysejä. Tehdyt valinnat on kuitenkin pyritty esittämään niin, että
lukija voi seurata, miten tulkinnat on tehty. Yritysten kehittymistä tarkasteltiin monella
tavalla. Aineistossa mukana oli myös moninkertaisia yrittäjiä. Näiden vertaaminen muihin jäi suppeaksi. Yritysten kehittymistä hidastavia tekijöitä ja ongelmia sekä tarvetta
ulkopuoliselle avulle tarkasteltiin yrittäjien mielipiteiden, yritysten toimintamallien ja
kehittymisen sekä aikaisempien tutkimusten perusteella. Kaikkiin tutkimuskysymyksiin
pyrittiin siis hakemaan vastauksia monella tavalla validiteetin parantamiseksi.
Tekstejä ei annettu yrittäjille tarkastettaviksi, koska haluttiin välttyä tulosten kaunistelulta. Eskola ja Suoranta (1998) toteavat, ettei ole varmaa, että tutkimuksen uskottavuus
lisääntyisi sillä, että tutkittavat arvioivat tulkintoja. Tutkittavat voivat olla sokeita kokemukselleen tai tilanteelleen. (Eskola ja Suoranta 1998.) Aineistossa ilmeni joitakin tul-
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kinnanvaraisia kohteita, mutta ne eivät olleet sellaisia, joita haastateltavat olisivat voineet
arvioida.
Validiteetin uhkana ovat väärät johtopäätökset. Tätä uhkaa pyrittiin ehkäisemään sillä,
että tulokset raportoitiin mahdollisimman tarkoin ja haastateltavien vastauksista esitettiin
suoria lainauksia. Tutkimuksessa siis noudatettiin periaatetta, jonka mukaan tiedonlähteiden ja tulosten päättelyketjua tulee voida tarkastella sekä havainnoista johtopäätöksiin
että johtopäätöksistä takaisin yksittäiseen havaintoon (vert. Yin 2003). Tämä parantaa
myös reliabiliteettia, koska se auttaa toista tutkijaa ja lukijaa seuraamaan johtopäätöksien
syntymistä.
Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen kykyä antaa tuloksia, jotka eivät ole sattumanvaraisia, eli toistettavuutta. Haastattelu ei ole koskaan täysin toistettavissa, koska haastattelutilanteessa vaikuttaa mm. tutkijan persoonallisuus, ymmärrys, ajankohta ja vastaajan
kiireellisyys. Haastatteluissa käytettiin apuna normaalia teemahaastattelua enemmän kysymyksiä, joten toinen tutkija pystyisi melko hyvin toistamaan haastattelun.
Kappaleessa 1.4 todettiin uskomuksen tiedosta olevan lähellä fallibilismia, eli ihminen
on erehtyväinen ja tieto on aina enemmän tai vähemmän epätäydellistä ja epävarmaa.
Tämä huomattiin tutkimuksen aikana, sillä haastateltavat saattoivat unohtaa jonkun kysymyksen kohdalla mainita jonkin oleellisen asian, joka ilmeni vasta jossain toisessa yhteydessä. Haastateltavien huomattiin myös esittävän ristiriitaisuuksia joissain kohdissa.
Reliabiliteetin lisäämiseksi tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia monella tavalla.
Kyselylomakkeessa ja haastattelussa käsiteltiin osittain päällekkäisiä asioita. Tutkija tutustui yritysten nettisivuihin ja esitteisiin ja tarkasti myöhemmin epäselviksi jääneitä kohtia sähköpostilla ja puhelimitse.
Ulkoinen validiteetti käsittelee, missä määrin saadut tutkimustulokset voidaan yleistää
koskemaan myös muita kuin tutkimuksessa mukana olleita tapauksia (Yin 2003). Alasuutarin mukaan (1993) laadullisen tutkimuksen yhteydessä ei kuitenkaan tulisi puhua yleistämisestä vaan suhteuttamisesta. Hän tarkoittaa suhteuttamisella tutkijan kykyä osoittaa
analyysinsä kertovan myös muusta kuin vain aineistostaan.
Suhteuttamista on toteutettu esittelemällä myös aikaisempia tutkimuksia ja teoriataustaa sekä vertaamalla näitä saatuihin tuloksiin. Pienyrityksistä tehtyjä tutkimuksia on todettu olevan vaikea vertailla keskenään, koska niissä käytetään eri tutkimusmetodeja,
otokset vaihtelevat, kausaalisuhteita selittävistä teorioista on pulaa, suorituskykyä mitataan monella tavalla ja aineistoa analysoidaan monella tavalla (ks. Cooper 1993).
Nämä kaikki Cooperin (1993) tunnistamat ongelmat esiintyivät myös tässä tutkimuksessa. Aikaisemmat tutkimukset ovat olleet valtaosin tilastollisia selvityksiä. Yleensä tutkimukset eivät ole paljastaneet syy-seuraussuhteita. Otos on vaihdellut, jolloin mukana
on ollut vaihtelevasti maatilakytkentäisiä yrityksiä ja/tai maaseutuyrityksiä. Myös mukana olleet toimialat ovat vaihdelleet. Tutkimuksissa on eri kriteerein luokiteltu menestyneitä yrityksiä ja analysointitapoja on ollut useita. Lisäksi vertailua hankaloittaa se, että maatilakytkentäisiin yrityksiin liittyvää tutkimusta on tästä näkökulmasta tehty vähän ja aikaisemmissa tutkimuksissa käytetty terminologia on osittain sekavaa.
Esitetty tutkimus on toteutettu laadullisena poikittaistutkimuksena, joka kuvailee laajaalaisesti maaatilojen harjoittamaa muuta yritystoimintaa. Tämän tutkimuksen laajaalaisuutta voidaan pitää sekä heikkoutena että vahvuutena. Toisaalta laaja-alaisuus antaa
mahdollisuuden ymmärtää maatilakytkentäisiä yrityksiä monesta eri näkökulmasta ja
toisaalta taas laaja-alaisuus vähentää syvällisyyttä ja syy-seuraussuhteiden rakentamista.
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Aineistossa mukana olevat yritykset poikkeavat toisistaan koon, työllistävyyden, iän,
maatilaan liittymisen ja yhtiömuodon mukaan. Aineistossa mukana on sekä tuotanto- että
palveluyrityksiä, mutta myös tämän tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää, että yrityksiä
on ainoastaan kolmelta toimialalta.
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa päätelmiä ei tehdä yleistettävyyttä ajatellen. Taustalla
on kuitenkin ajatus siitä, että yksityisessä toistuu yleinen. Tutkimalla yksittäistä tapausta
riittävän tarkasti saadaan esille myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu
usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla. (Hirsjärvi ym. 2005.) Tämän väitöskirjan tulosten kattavuudesta ja soveltuvuudesta muihin kuin aineistossa mukana olleisiin
yrityksiin voidaan perustellusti esittää kritiikkiä. Tutkimus kuitenkin luo sellaisen ymmärryksen maatilakytkentäisistä yrityksistä, että se antaa suuntaviivoja myös tutkimuksen
ulkopuolella olevien maatilakytkentäisten yritysten ymmärtämiseen.

5.2 Kontribuutio ja hyödynnettävyys
Suomalaisilla maatiloilla on meneillään voimakas rakennemuutos. Monialaistuminen on
yhä yleisempää. Vuosien 2000 ja 2003 välillä on maatilakytkentäisien yritysten joukossa
tapahtunut muutoksia. Moni vuonna 2000 maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittanut oli lopettanut sen vuoteen 2003 mennessä. Moni maatila on myös aloittanut yritystoiminnan vuoden 2000 jälkeen (TIKE 2004).
Tämä väitöskirja on maatilakytkentäisiä yrityksiä laajasti kuvaileva tutkimus. Maatilakytkentäisiin yrityksiin liittyvää kvalitatiivista tutkimusta on olemassa vähän, joten tälle
tutkimukselle on olemassa selkeä tarve. Seuraavaksi pohditaan tutkimuskysymyksittäin
tutkimuksen teoreettista ja käytännöllistä kontribuutiota sekä sitä, miten eri tahot (esim.
yrittäjät, yrittäjäksi aikovat, neuvojat, rahoittajat) voivat hyödyntää tutkimusta.
TK 1: toimintatapa. Tutkimuksen avulla on saatu uutta tietoa siitä, miten maatilakytkentäiset yritykset toimivat ja millaisia liiketoimintamalleja niillä on käytössään. Tutkimuksessa maatilakytkentäisten yritysten liiketoimintamalleja on kuvattu laaja-alaisen
Morriksen ym. (2005) luoman liiketoimintamallikehikon avulla. Sitä ei ole aikaisemmin
sovellettu maatilakytkentäisiin yrityksiin, joten sen käytöstä on saatu esimerkkitapaus.
Maatilakytkentäiset yritykset ovat heterogeenisia, mutta joitain tyypillisiä piirteitä on
tunnistettavissa. Tutkimuksen mukaan tyypillistä maatilakytkentäisille yrityksille on, että
valtaosa asiakkaista on maantieteellisesti suppealla alueella ja erikoistuminen on strategiavalintana. Yritykset tarjoavat useita tuotteita tai palveluita, joista osa räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Yrityksillä on useita asiakassegmenttejä tai laaja markkina. Toiset yritykset ovat tärkeitä asiakkaita, urakoinnissa toiset maatilat ovat pääasiallinen
asiakasryhmä. Jakelu on monimuotoista ja asiakkaita on yleensä monessa kohtaa toimitusketjua. Tutkimus vahvisti aikaisempaa tietoa siitä, että maatilakytkentäiset yritykset
ovat enemmän tuotanto- kuin markkinointiosaajia. Tutkimuksen mukaan yrityksissä ei
ole käytössä virallisia strategiaprosesseja, vaan strategian suunnittelu ja toteutus ovat
lähimpänä teoriassa esitettyä yrittäjyyskoulukuntaa. Tutkimus vahvisti aikaisempaa tietoa
siitä, että usealla mikro- ja pienyrityksillä ei ole suuria kasvutavoitteita, vaan muun yritystoiminnan pääasiallisena tavoitteena on jatkuva ja vakaa tulovirta asianomaisille.
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Tutkimus osoittaa, että maatilakytkentäisten joukko on kirjava. Maatila voi olla tärkeässä roolissa muussa yritystoiminnassa ja perheen toimeentulon lähteenä. Ääritapauksessa maatila voi olla vain perusteena sille, että yritystoiminta on oikeutettu yhteiskunnan
tarjoamiin normaalia parempiin pienyritystukiin. Pelkästään verotustavan perusteella ei
yrityksiä voida jaotella, koska ei ole olemassa tarkkoja ohjeita, milloin toimintaa voidaan
verottaa mvl:n mukaan.
Maatilakytkentäisten yritysten toiminnan kuvaamisesta hyötyvät eniten yrittäjät, jotka
saavat tietoa siitä, miten liiketoimintaa tulisi johtaa ja kehittää. Muun yritystoiminnan
neuvojat, harjoittajat sekä harjoittamista suunnittelevat saavat esimerkkejä siitä, miten
muu yritystoiminta voidaan toteuttaa. Näitä esimerkkejä toivottiinkin aikaisemmassa tutkimuksessa (Torkko 2004). Maatilojen moninaisuuden paljastamisesta saattanevat hyötyä
myös julkisista tuista päättäjät, sillä he voivat tarkastella, mitkä edellytykset maatilan tai
muun yritystoiminnan on täytettävä, että se on oikeutettu erilaisiin tukiin kuin muut pienyritykset.
TK 2: Resurssit. Resurssien tarkastelun perusteella voidaan todeta, että eri liikeidealla
toimivilla yrityksillä kilpailuetua tuovat resurssit vaihtelevat. Tutkimuksessa on esitetty
yksi tapa soveltaa VRIO-analyysiä. Analyysin perusteella on saatu tietoa, mitkä resurssit
tuovat kullekin liikeidealle ja toimialalle tyypillisesti pysyvää kilpailuetua. Analysoiduista resursseista elintarvikeyrityksille pysyvää kilpailuetua tuovat useimmiten oman tilan
raaka-aine sekä brandit ja maine. Matkailuyrittäjillä pysyvää kilpailuetua tuovat rakennukset, ihmiset ja maine. Urakoitsijoilla pysyvä kilpailuetu liittyy useimmiten koneisiin
ja asiakkaiden kanssa verkostoitumiseen. Analyysin perusteella voidaan todeta, että yritysten tulisi vahvistaa vaikeasti jäljitettävissä/korvattavissa olevia resursseja, joiden avulla saataisiin luotua pysyvää kilpailuetua. Vahvistettavia osa-alueita ovat etenkin markkinalliset resurssit ja verkostoituminen.
Tässä työssä sovellettiin VRIO-analyysiä resurssien tarkasteluun. VRIO-analyysiä
mukaillen maatilakytkentäisten yritysten yrittäjät ja neuvojat voivat tarkastella, mitä resursseja tulee kehittää ja analysoida.
TK 3: Kehittyminen. Tutkimus antaa tietoa, miten maatilakytkentäiset yritykset ovat
kehittyneet. Tutkimus vahvistaa perinteistä elinkaarimallia (esim. Baliga ja Hunt 1988) ja
Kallion (2002) mikroelinkaarimallia.
Tutkimus vahvisti näkökantaa, että muu yritystoiminta ei ole pelkkä siirtymävaihe
maataloudesta yritystoimintaan, vaan niitä voidaan harjoittaa myös yhdessä. Tutkimuksen
perusteella voidaan laajentaa Akselin (1995) malliin vaihtoehto, jossa maatilaa ja muuta
yritystoimintaa harjoitetaan yhdessä.
Tutkimus osoittaa, että muun yritystoiminnan toimialalla on merkitystä maatilan kehittymiseen. Urakoitsijoista valtaosa on lisännyt myös maataloutta, kun taas matkailuyrittäjät ovat supistaneet tai pitäneet maatilan toiminnot samoina. Elintarvikeyrityksissä maatalous on kehittynyt vaihtelevasti.
Tutkimuksen avulla on tunnistettu eri toimialoille tyypillisiä kehityspolkuja ja tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet muun yritystoiminnan kehittymiseen. Elintarvikeyrityksillä
toiminta yleensä lähtee liikkeelle itse tuotetun raaka-aineen jalostamisesta. Elintarvikeyritykset ovat suunnannet kavua voimakkaammin tuote- kuin markkinakentässä. Matkailuyrityksissä toiminta on yleensä alkanut pienimuotoisesti. Vuosien aikana palveluvalikoimaa on laajennettu ja parannettu. Samalla on tehostettu markkinointia uusien asiak-
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kaiden saavuttamiseksi. Urakoitsijoilla kasvu liittyy uuden palvelun tarjoamiseen eli ostetaan uusi kone, jolla aloitetaan urakointi.
Kehittymisen tarkastelua yrittäjät voivat hyödyntää miettiessään muun yritystoiminnan
kasvun suuntaamista. Myös kehittämisorganisaatioissa työskentelevät ja päättäjät saavat
tietoa siitä, millä tavoin muu yritystoiminta muovautuu vuosien aikana.
TK 4: Kehittymisen esteet ja TK 5: Ulkopuolinen auttajana. Tutkimuksessa on saatu
selville asioita, jotka ovat maatilakytkentäisille yrityksille ongelmallisia. Tutkimus osoittaa, että ongelmat ovat samantapaisia kuin ilman maatilakytkentää olevilla maaseutuyrityksillä.
Yrittäjien toiveet ulkopuolisesta avusta liittyvät yrittäjien kokemiin ongelmiin, joita
ovat markkinointi, pääoman sitoutuminen, ajan puute, pätevien työntekijöiden löytäminen, työntekijöiden palkkaamisen kannattavuus, tuotekehitys ja hinnoittelu. Aineiston
perusteella voidaan todeta, että avuntarpeen taustalla ovat liikkeenjohdollisten työkalujen
käytön puute ja toimintatapa. Tutkimus vahvistaa aikaisempaa tietoa, että yrittäjät eivät
tunnista ongelmiensa syitä. Aineiston perusteella annetaan suosituksia asioista, joihin
neuvontaorganisaatiot voisivat suunnata toimintaansa.
Yritykset tarvitsevat apua markkinointistrategian selkeyttämisessä. Yrityksien kanssa
tulee tarkastella myös liiketoiminnan kasvun suuntaamisen ongelmaa. Myös erilaiset talouspuolen laskelmat ovat alueita, joihin tarvitaan apua. Yrityksiin tulee tehdä tarkastelu,
jossa selvitetään, mitkä tuotteet, liiketoiminta-alueet ja asiakasryhmät ovat kannattavia.
Toiminnan hajanaisuudesta johtuen yritysten tulee jopa normaaleja pienyrityksiä tarkemmin rajata toimintaansa.
Yrityksien tulisi tunnistaa omat kilpailuedun lähteensä ja vahvistaa niitä systemaattisesti. Tässä yrittäjät tarvitsevat ulkopuolista apua.
Aineiston perusteella todetaan, että verotuskäytännöt ovat sekalaiset. Yrityksille tulee
antaa selkeää tietoa verotuksesta ja yhtiömuodoista. Myös yrityksien yhteistyötä tulee
edistää.
Aineiston perusteella suositellaan, että tarjottava neuvonta olisi nykyistä yrityskohtaisempaa ja yritystä tarkasteltaisiin mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.
Yrityksien on vaikea tietää tuista, joihin ne ovat oikeutettuja. Tukia tarjoavat organisaatiot voisivat selkeyttää tukipalveluista tiedottamista.
Aineistoon ja aikaisempiin tutkimuksiin perustuen ehdotetaan, että hanketoiminta tulisi jakaa selkeästi kahteen luokkaan: yrityskohtaisiin ja yleisiin kehittämishankkeisiin,
joilla voi olla markkinoillinen tai jokin muu yleinen tavoite. Yrityskohtaisissa hankkeissa
keskityttäisiin nimenomaan mukana olevien yritysten kehittämiseen ja auttamiseen..
Yrittäjät hyötyvät tuloksista verratessaan yrityksiensä ongelmia tässä raportoituun.
Tutkimus lisäsi tietämystä maatilakytkentäisten yritysten ohjaustarpeista. Tutkimuksen
tulokset auttavat mm. monialaisten tilojen neuvojia, koulutuksien tarjoajia, rahoittajia
sekä erilaisista tuista päättäjiä suuntaamaan toimintaansa.

5.3 Jatkotutkimuskohteet
Tässä maatilakytkentäisiä yrityksiä on tutkittu laaja-alaisesti viiden eri tutkimuskysymyksen avulla. Jokaisen tutkimuskysymykseen liittyvää tutkimusta on olemassa vähän, joten
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näihin aihealueisiin liittyvälle syventävälle ja yksityiskohtaiselle tutkimukselle on vielä
runsaasti tilaa.
Vuosien 2000 ja 2003 välillä on maatilakytkentäisien yritysten joukossa tapahtunut
muutoksia. Moni vuonna 2000 muuta yritystoimintaa harjoittanut oli lopettanut sen vuoteen 2003 mennessä. (TIKE 2004.) Olisi hyödyllistä selvittää syitä yritystoiminnan lopettamiseen. Näistä lopettamissyistä saataisiin arvokasta tietoa toiminnassa olevien auttamiseksi. Moni maatila on myös aloittanut yritystoiminnan vuoden 2000 jälkeen (TIKE
2004). Valittaessa yrityksiä tähän tutkimukseen ei tiedetty, että kaikki mukaan tulevat
yritykset ovat kasvavia. Nämä tekijät kertovat, että muussa yritystoiminnassa on yksi tapa
säilyttää maaseutu asuttuna. Tämä korostaa maatilakytkentäisten yritysten tutkimuksen
ajankohtaisuutta.
Suomen maataloustuotanto perustuu perheviljelmiin, sillä tukea saaneista tiloista 88,6
% on yksityishenkilöiden ja 10,4 % perikuntien, perheyhtiöiden - ja yhtyminen omistuksessa. Tiloista vain 0,8 % on osuuskuntien, osakeyhtiöiden ja tuotantorenkaiden omistuksessa ja ainoastaan 0,1 % tiloista kuuluu valtiolle, kunnille, kouluille ja seurakunnille.
(Pihamaa 2005.) Tässä tutkimuksessa ei tutkittu maatilakytkentäisiä yrityksiä perheyrityskontekstissa. Tästä näkökulmasta tehtävä tutkimus olisi tarpeellista, koska osa tehdyistä valinnoista selittynee perheomisteisuudella. Perheyrityksillä on todettu olevan erityispiirteitä (esim. Koiranen 2003). Maatilat siirtyvät normaalisti sukupolvelta toiselle, joten
maatilan omistamiseen liittyy lisäksi talonpoikaisia arvoja (ks. Lassila 2005).
Tutkimuksessa oli mukana yrityksiä kolmelta eri toimialalta: elintarvike-, matkailu- ja
koneurakoinnin aloilta. Yritysten toiminnassa löydettiin myös yhteisiä piirteitä, vaikka ne
olivatkin heterogeenisia, kuten yleensä pienyritykset. Tutkimuksen mukaan toimialojen
välillä on eroavuuksia, varsinkin urakointi poikkeaa muista. Jatkossa tulisikin tehdä tutkimusta, jossa kohteena olisi yrityksiä kaikilta toimialoilta. Aikaisempien tutkimuksien
vertailtavuutta häiritsevät toimialakohtaiset otannat.
Monialaisten maatilojen taloudesta on olemassa vähän tutkimusta. Tiedon kerääminen
on hankalaa, koska monialaisten tilojen kirjanpito- ja verotuskäytännöt vaihtelevat. Taloudellisten tunnuslukujen avulla saatava tieto muun yritystoiminnan kannattavuudesta ja
kehittymisestä olisi hyödyllistä.
Tutkimuksessa nousi esille hajanainen verotuskäytäntö. Tämä on aihe, josta tulisi
mahdollisimman nopeasti tehdä lisätutkimusta, että monialaiset tilat saisivat täsmällistä
tietoa eri vaihtoehdoista ja niiden edullisuudesta.
Tämä tutkimus toteutettiin poikittaistutkimuksena. Jatkossa olisi mielenkiintoista tehdä pitkittäistutkimusta, jossa seurattaisiin reaaliajassa maatilakytkentäisten yritysten eri
vaiheita ja niihin liittyviä päätöksentekomekanismeja ja ongelmia.
Tutkimuksen mukaan maatilan rooli muuttuu eri tavoin muun yritystoiminnan laajentumisen myötä. Hyvä tutkimusaihe olisi selvittää, missä vaiheessa painopiste siirtyy maataloudesta yritystoimintaan ja millaisia valintoja tähän liittyy.
Vertailevaa tutkimusta monialaisten tilojen, maatilojen ja maaseudun pienyritysten välillä on tehnyt Rantamäki-Lahtinen (2002) tilastollisesti. Tässä tutkimuskentässä olisi
vielä runsaasti tilaa.

6 Yhteenveto
Suomen maataloudessa on meneillään voimakas rakennemuutos. Maatilojen monialaistuminen on yksi tapa vastata maatalouden tulojen vähenemiseen ja rakennemuutokseen.
Suomessa maatilojen monialaistumiseen liittyvää tutkimusta on melko vähän, vaikka jo
joka kolmas maatila saa tuloja muusta yritystoiminnasta.
Väitöskirjan päätavoitteena on ymmärtää maatilakytkentäisten yritysten toimintaa ja
kehittymistä sekä löytää tekijöitä, joilla niiden kehittymistä voidaan edistää. Tämä päätavoite operationalisoidaan tutkimuskysymyksiksi, joissa haetaan vastauksia maatilakytkentäisten yritysten toimintatapaan, liiketoimintamalleihin, kilpailuetua tuottaviin resursseihin, kehityspolkuihin, kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin, kehittymisen esteisiin ja
ulkopuolisen avun tarpeeseen.
Tässä väitöskirjassa esitettävä tutkimus on lähtökohdiltaan hermeneuttista. Tutkittava
aihe on moni-ilmeinen, joten sitä lähestytään kvalitatiivisesti. Tutkimus on pääosin deskriptiivistä, vaikka lopussa esitetään suosittelevia johtopäätöksiä. Tutkimus suoritettiin
poikittaisena tutkimuksena. Maatilakytkentäisiä yrityksiä valittiin kolmelta eri toimialalta: elintarvikkeiden jatkojalostuksesta, matkailusta ja koneurakoinnista. Yrityksiä oli mukana kuusi kultakin kolmelta toimialalta eli yhteensä 18. Yrityksistä hankittiin tietoja
ennalta lähetetyn taustatietolomakkeen ja haastattelun avulla.
Maatilakytkentäisten yritysten liiketoimintamallin tarkastelussa on käytetty Morriksen
ym. (2005) luomaa liiketoimintamallikehikkoa. Tutkimuksen mukaan tyypillistä maatilakytkentäisille yrityksille on, että valtaosa asiakkaista sijaitsee maantieteellisesti suppealla
alueella ja strategiavalintana on erikoistuminen. Yritykset tarjoavat useita tuotteita/palveluita, joista osa räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Yrityksillä on useita asiakassegmenttejä tai laaja markkina. Toiset yritykset ovat tärkeitä asiakkaita. Jakelu
on monimuotoista ja asiakkaita on yleensä monessa kohtaa toimitusketjua. Tutkimus
vahvistaa aikaisempaa tietoa siitä, että maatilakytkentäiset yritykset ovat enemmän tuotanto- kuin markkinointiosaajia. Tutkimuksen mukaan yrityksissä ei ole käytössä virallisia strategiaprosesseja, vaan strategian suunnittelu ja toteutus ovat lähimpänä teoriassa
esitettyä yrittäjyyskoulukuntaa. Tutkimus vahvistaa aikaisempaa tietoa siitä, että maatilakytkentäisillä yrityksillä ei ole suuria kasvutavoitteita, vaan muun yritystoiminnan pääasiallisena tavoitteena on jatkuva ja vakaa tulovirta viljelijäperheelle.
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Resurssien tarkastelun perusteella voidaan todeta, että eri liikeidealla toimivilla yrityksillä kilpailuetua tuovat resurssit vaihtelevat. Yritysten tulisi vahvistaa vaikeasti jäljiteltävissä tai korvattavissa olevia resursseja, joiden avulla saataisiin luotua pysyvää kilpailuetua. Vahvistettavia osa-alueita ovat etenkin markkinalliset resurssit ja verkostoituminen.
Tutkimus osoittaa maatilakytkentäisten yritysten kehityspolkujen mukailevan yrityksen perinteistä elinkaarimallia (esim. Baliga ja Hunt 1988) sekä Kallion (2002) mikroelinkaarimallia. Muu yritystoiminta ei ole pelkkä siirtymävaihe maataloudesta yritystoimintaan, vaan niitä voidaan harjoittaa myös yhdessä. Tutkimuksen mukaan muun yritystoiminnan toimialalla on merkitystä maatilan kehittymiseen. Tutkimusaineiston avulla
on tunnistettu eri toimialoille tyypillisiä kehityspolkuja ja tekijöitä, jotka vaikuttavat
muun yritystoiminnan kehittymiseen. Aineiston perusteella ei löydetty moninkertaisten
yrittäjien omistamien yritysten toimintatavoissa eroa verrattuna muihin yrityksiin.
Yrittäjät kokevat ongelmalliseksi markkinoinnin, pääoman sitoutumisen, ajan puutteen, pätevien työntekijöiden löytämisen, työntekijöiden palkkaamisen kannattavuuden,
tuotekehityksen ja hinnoittelun. Monesti ongelmien taustalla on liikkeenjohdollisten työkalujen käytön puute ja toimintatapa. Yrittäjät eivät tunnista ongelmiensa syitä, vaan tarvitsisivat ulkopuolisen apua toiminnan analysoimiseen. Toimialalla näyttäisi olevan merkitystä ongelmien määrään ja luonteeseen. Urakointi on tutkituista toimialoista ongelmattominta.
Yrittäjät tarvitsisivat apua markkinointistrategian selkeyttämisessä. Yritysten tulisi valita selkeä segmentti, eikä tavoitella liian laajaa asiakasryhmää. Yrittäjien pitäisi pystyä
myös saamaan tuotteen erilaisuus markkinointiviestinnässä paremmin esille, jotta asiakkaat osaisivat arvostaa erilaisuutta. Aineiston perusteella voidaan todeta, että myös maatilakytkentäisten yritysten olisi hyvä miettiä, mihin suuntaan kasvua kannattaa suunnata.
Yritykset seuraavat heikosti kannattavuutta. Yrityksiin tulisikin tehdä tarkastelu, jossa
selvitetään, mitkä tuotteet, liiketoiminta-alueet ja asiakasryhmät ovat kannattavia. Useat
yrittäjät kokivat ajanpuutteen olevan ongelma. Tämä on osittain seurausta rönsyilevästä
strategiasta ja toimintatavasta. Maatila vie osan resursseista, mikä varsinkin tuotantoeläintiloilla vaikeuttaa muuhun yritystoimintaan keskittymistä. Toiminnan hajanaisuudesta johtuen yritysten tulisikin jopa normaalia pienyritystä tarkemmin rajata toimintaansa.
Monialaisiin maatiloihin liittyvälle tutkimukselle on tarvetta, sillä maatilojen monialaistuminen tulee mahdollisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa rakennemuutoksen edetessä. Maatilojen harjoittamaa muuta yritystoimintaa tulisi tarkastella perheyrittäjyyden
näkökulmasta, koska strategiset valinnat selittynevät osittain perheomisteisuudella. Monialaisten maatilojen verotuskäytäntöön vaikuttaa useita tekijöitä. Verotusta selkeyttävälle
tutkimukselle olisi tarvetta.
Suomessa maatalouden harjoittamista vaikeuttaa myös ilmasto, sillä Suomi ei pysty
kilpailemaan maatalouden tuottavuudessa maille, joissa kasvukausi on huomattavasti
pitempi. Asia voidaan kiteyttää Väinö Linnan toteamukseen teoksessaan ”Täällä Pohjantähden alla”:
“Suomen suvi on kaunis. Mutta lyhyt.”
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Liite 1 Taustatietolomake
LIITÄNNÄISYRITYKSEN TAUSTATIEDOT
1. Yrityksen toiminnassa mukana olevat – Rastita oikeat vaihtoehdot ja arvioi jokaisen
työpanos henkilötyökuukausina vuodessa.
 Viljelijä
 Puoliso

htkk/vuosi
htkk/vuosi

 Muut perheenjäsenet
Ulkopuolisia htkk/vuosi

htkk/vuosi

2. Miten muuta yritystoimintaanne verotetaan?
 Elinkeinoverolain mukaan
 Maatalouden tuloverolain mukaan
3. Yrityksen perustamisvuosi/aloittamisvuosi
4. Liitännäisyrityksen toimiala – Rastita oikeat vaihtoehdot.
 Elintarvikkeiden jatkojalostus
 Muiden maataloustuotteiden jatkojalostus
 Puun jatkojalostus
 Käsityöt
 Energiantuotanto
 Metalliteollisuus
 Muu valmistus
 Maatilan tuotteiden tukku- ja vähittäiskauppa
 Muu tukkukauppa
 Matkailu-, majoitus- ja virkistyspalvelut
 Urakointi
 Hoito- ja hoivapalvelut
 Kuljetus
 Muut palvelut
 Kalojen ja rapujen viljely
 Turkistarhaus
 Muu
5. Muun yritystoimintanne osuus nettotuloista?
 alle 25 %
 25-49 %

 50-75 %
 yli 75 %

6. Mille alueelle myytte tuotteitanne tai palvelujanne? Rastita oikea vaihtoehto ja arvioi
osuus prosentteina.
 Oma ja lähikunnat
%
 Muu maakunta
%
 Muu Suomi
%
 Vientimarkkinat
%
 Muu
%

7. Miten hoidatte tuotteidenne markkinoinnin (esim. lehti-ilmoitukset, yhteydenotot
kauppoihin ja asiakkaisiin jne.)?
8. Mitä tavaroita ja palveluita ostatte? Arvioikaa yrityksen tai tilan ulkopuolelta tulevien
tavaroiden tai palveluiden osuus prosentteina.
 Raaka-aineet
%
 Pakkaustarvikkeet
 Kirjanpito
%
 Markkinointi
%
 Kuljetus
%
 Muu

%

%

9. Käytättekö internetiä liitännäisyrityksen toiminnan apuna?
 Kyllä

 Ei

10. Miten seuraatte yrityksen kannattavuutta pakollisen kirjanpidon lisäksi (esim. välitilinpäätös)?
11. Miksi teidän tuotteenne tai palvelunne ovat halutumpia kuin kilpailijoiden?
 Tuote/palvelu on erilainen kuin muilla
 Tuote/palvelu on helposti saatavilla
 Hinta on halvempi
 Muu
12. Miten näette maatilan ja liitännäiselinkeinon vaikuttavan toisiinsa?
 Maatila haittaa yritystoiminnan harjoittamista
 Yritystoiminta haittaa maatalouden harjoittamista
 Maatilatalous ja yritystoiminta eivät vaikuta toisiinsa
 Maatilatalous tukee yritystoimintaa
 Yritystoiminta tukee maataloutta

YRITYKSEN ELINKAARI
Yrityksen elinkaaren eri vaiheet voidaan esittää alla olevan mallin mukaisesti. Ennen liiketoiminnan aloittamista tulevan yrittäjän arvoihin ja asenteisiin vaikuttavat mm. kulttuuri
ja ympäristötekijät. Yrittäjyyttä suosivassa ympäristössä etsitään ja kehitetään ideoita.
Yritystoiminta saa alkunsa ideasta, jota kehitetään ja arvioidaan. Perustamisvaiheeseen
liittyy paljon pakollisia toimenpiteitä, ennen kuin yritys voi aloittaa toimintansa. Kasvuvaiheessa yrityksen koko kasvaa (liikevaihto, työntekijät, tuotemäärä). Vakiintuneessa
vaiheessa yritys säilyttää asemansa ja kokonsa. Taantumisvaiheessa yrityksen toiminta
hiipuu. Lopetusvaiheessa yritys lopettaa toimintansa kokonaan.

Myynti

13. Missä vaiheessa yrityksen elinkaarta liitännäisyrityksenne on tällä hetkellä? Merkitse
kuvaan rasti.

A. Syntymä

B. Kasvu

C. Kypsyminen eli
Vakiintunut vaihe

D. Uusiutuminen/
Taantuminen? Lopetus

14. Miten arvioitte yrityksenne menestyneen muihin saman toimialan yrityksiin verrattuna?
 selvästi paremmin
 paremmin
 keskimääräisesti

 heikommin
 selvästi heikommin

15. Paljonko arvioisitte oman tuntipalkkanne olevan?

€/h

Seuraavien sivujen kysymykset on ryhmitelty yrityksen eri elinkaarivaiheisiin yllä olevan
kuvan mukaisesti. Vastatkaa niitä asioita käsitteleviin kysymyksiin, jotka yrityksenne on
läpikäynyt tai käymässä.
Siirtykää lopuksi kysymykseen 41 eli kyselyn viimeiselle sivulle.

IDEAN SYNTY JA YRITYKSEN SYNTYMÄ
16. Miksi perustitte liitännäisyrityksen?
 Tilalla valmiina olevat koneet tai
laitteet
 Tuotteiden tai palvelujen kysyntä
 Lisätulojen tarve
 Perinteisen maatalouden vaikeudet
 Yrittämisen halu

 Aikaisempi kokemus alalta
 Alalla onnistuneen esimerkki
 Tilalle saatavat tuet ja avustukset
 Muu

17. Mistä saitte idean liiketoimintaanne?
 Keksin itse
 Harrastuksesta
 Sukulaisilta tai tuttavilta
 Tiedotusvälineistä

 Kilpailevilta yrittäjiltä
 Alan koulutus
 Muu

18. Minne otitte yhteyttä idean synnyttyä ja saitteko sieltä apua?
 TE-keskukseen
 Maaseutukeskukseen
 Yksityiseen konsulttiyritykseen
 Maaseutusihteeriin
 Kunnan elinkeinoasiamieheen
 Uusyrityskeskukseen
 Osallistuin kehittämisprojektiin
 Pankkiin
 Yrityshautomoon
 Muu

 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei
 Kyllä  Ei

19. Käytittekö ulkopuolista apua alustavien kannattavuuslaskelmien teossa?
 Kyllä. Minkä tahon edustajaa?
 Ei
20. Laskettiinko laskelmissa ainoastaan perustettavan yrityksen kannattavuutta vai huomioitiinko myös maatila kokonaisuutena?
 Pelkästään perustettava yritys

 Koko maatila

21. Oliko palvelu ilmaista vai maksullista?
Ilmaista
 Maksullista. Saitteko tukea laskelmien teettämiseen?

 Kyllä  Ei

22. Tehtiinkö yrityksellenne ProStart (yritysidean arviointi- ja kehittämisohjelma)?
 Ei
 Kyllä. Minkä tahon edustajan kanssa?

23. Vertailitteko liiketoimintaa aloittaessanne muita mahdollisia vaihtoehtoja?
(Esim. lisä- tai laajennusinvestoinnit perinteiseen maatalouteen)
 Kyllä
 Ei
24. Teittekö liiketoimintasuunnitelman?
 Kyllä

 Ei

25. Missä asioissa saitte perustamisvaiheessa ulkopuolista apua?
 Rahoitus
 Markkinointi
 Yhtiömuodon valinta
 Verotus, kirjanpito

 Toiminnan kannattavuusarvio
 Lakisääteiset asiat
 Tuotekehitys
 Muu

26. Missä asioissa olisitte toivoneet saavanne enemmän apua?
 Rahoitus
 Markkinointi
 Yhtiömuodon valinta
 Verotus, kirjanpito

 Toiminnan kannattavuusarvio
 Lakisääteiset asiat
 Tuotekehitys
 Muu

27. Miten ongelmallisia olivat seuraavat
Ympäröikää sopiva vaihtoehto.

asiat

yrityksen

perustamisvaiheessa?

Vähän ongelmia

Pääoman kerääminen
Perheen tuki
Asiakkaiden löytäminen
Toimittajien ja raaka-aineiden
hankinta
Markkinointi
Tilat
Yrityksen perustamistoimet
Tiedon saanti ja neuvonta

Paljon ongelmia

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Luottamuksen saavuttaminen

1

2

3

4

5

(esim. pankki, TE-keskus)
Ammattitaitoiset työntekijät

1

2

3

4

5

28. Millainen asiantuntija auttoi teitä aloitusvaiheessa? Arvioikaa aloitusvaiheessa eniten
käyttämäänne asiantuntijaa arvosanoilla 1 - 5, 1= erittäin huono ja 5= erittäin hyvä.
Asiantuntijan taidot:

Erittäin hyvä

Erittäin huono

Yrityksen perustamiseen liittyvät asiat

1

2

3

4

5

Maatalous

1

2

3

4

5

Perustettavan yrityksen asiat

1

2

3

4

5

Kustannus vastaan hyöty

1

2

3

4

5

Laskelmien oikeellisuus jälkeenpäin

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

arvioituna
Neuvojen oikeellisuus jälkeenpäin arvioituna

Minkä organisaation edustajaa äsken arvioitte?
29. Missä asioissa hän auttoi teitä?
30. Miten kehittäisitte aloitusvaiheen neuvontaa?
Jos laitoitte kysymyksessä 13 rastin kohtaan A eli yrityksenne on vasta perustamisvaiheessa, niin siirtykää kysymykseen 41 eli kyselyn viimeiselle sivulle.
YRITYKSEN KASVUVAIHE
31. Missä asioissa saitte ulkopuolista apua tai neuvoja? Rastita sopivat kohdat ja kirjoita,
minkä tahon edustajalta saitte apua ko. asiassa.
Uusien koneiden hankinnassa
 Rakennuksen laajennuksessa
 Lisätyövoiman palkkauksessa
 Tuotevalikoiman laajennuksessa
 Markkinaosuuden kasvattamisessa
 Muussa, missä?
32. Olitteko tyytyväinen saamiinne neuvoihin ja palveluihin?
 Kyllä
 Ei. Miksi ette?
33. Jälkeenpäin ajateltuna, saitteko tarpeeksi apua yrityksen kasvuvaiheessa?
 Kyllä

 Ei. Miksi ette?

34. Oliko neuvonta helposti löydettävissä?
 Kyllä

 Ei

35. Missä asioissa olisitte toivoneet enemmän apua?
36. Miten kehittäisitte kasvuvaiheen neuvontaa?

YRITYKSEN KYPSYMINEN ELI VAKIINTUNUT VAIHE
37. Miksi yrityksenne on vakiintuneessa vaiheessa?
 Perustamisen jälkeen yritys kamppailee pitääkseen markkina-asemansa
 Halu pitää yritystoiminta pienenä
 Markkinat eivät vedä
 Muu
38. Miten ulkopuolinen asiantuntija voisi auttaa vakiintuneessa vaiheessa olevaa yritystä?
YRITYKSEN TAANTUMA JA LOPETUS
39. Miksi yritystoimintanne on taantumassa tai loppumassa?
 Markkinat eivät vedä
 Uusi kilpailija on aloittanut toimintansa
 Tuotteelle tai palvelulle ei ole enää kysyntää
 Tuotteen kustannusrakenteessa on tapahtunut muutoksia
 Toiminta ei ole kannattavaa
 Yritykselle ei ole jatkajaa
 Halu keskittyä maatalouteen
 Muu
40. Millaista neuvontaa yritys tarvitsisi tässä vaiheessa?
YHTEENVETO KONSULTOINTITARPEESTA
41. Esittäkää mielipiteenne seuraaviin väittämiin asteikolla 1 - 5, 1=täysin samaa mieltä
ja 5=täysin eri mieltä.
Väittämä

Täysin samaa mieltä
1

2

Asiantuntijoita kannattaa käyttää apuna
yrityksen eri vaiheissa
Asiantuntijoilta saa konkreettisia neuvoja
Asiantuntijat ovat helposti lähestyttävissä
Asiantuntijoiden palvelut on oikein
hinnoiteltu
Asiantuntijoiden palveluja tulisi lisätä
Asiantuntijat osaavat asiansa
Aina löytyy auttaja
Kotikunnan tuki on ollut hyvä

42. Kehittämistarpeita neuvonnalle ja konsultoinnille?
KIITOS!!!

Täysin eri mieltä
3

4

5

Liite 2 Haastattelurunko
TAUSTATIEDOT
Liitännäisyrityksen toimiala (ks. kysymys 4)
Yrityksen perustamis- tai aloittamisvuosi (ks. kysymys 3)
Miksi perustitte liitännäisyrityksen? (ks. kysymys 16)
Miten muuta yritystoimintaanne verotetaan? (ks. kysymys 2)
Yhtiömuoto:
Maatilan tietoja (tuotantosuunta, peltoala, metsäala, toiminta)
Muun yritystoimintanne osuus maatilan nettotuloista (ks. kysymys 5)
Miten näette maatilan ja liitännäiselinkeinon vaikuttavan toisiinsa? (ks. kysymys 12)
Yrityksen toiminnassa mukana olevat (ks. kysymys 1)
Toiminnan motiivi: Mikä on aika, laajuus ja koko päämäärä?
 Toimeentulomalli
 Tulomalli
 Kasvumalli
 Spekulaatiomalli
Miten arvioitte yrityksenne menestyneen
− muihin saman toimialan yrityksiin verrattuna? (ks. kysymys 14)
− omiin tavoitteisiinne verrattuna?
TARJONTA, ASIAKKAAT, MARKKINOINTI, JAKELU
Millaisia tuotteita tai palveluita teillä on? ( laajuus ja syvyys)
Onko palvelu kaikille asiakkaille samanlaista vai räätälöidäänkö se aina erikseen?
Keitä asiakkaat ovat, onko tunnistettavissa eri segmenttejä?
Mille alueelle myytte tuotteitanne ja palvelujanne (ks. kysymys 6)
Miten hoidatte tuotteidenne markkinoinnin (esim. lehti-ilmoitukset, yhteydenotot kauppoihin tai asiakkaisiin jne.)? (ks. kysymys 7)
Keitä ovat epäsuoran jakelun yhteistyökumppaninne? (1 vai useampi)
Markkinoitteko tuotteitanne yrityksille, kuluttajille vai molemmille?
Onko asiakas pelkkä asiakas vai onko muutakin yhteistyötä?

TOIMINTA JA TALOUSASIAT
Toiminnan volyymi
Kapasiteetin käyttöaste
Mitä tavaroita ja palveluita ostatte? (ks. kysymys 8)
Käytättekö internetiä liitännäisyrityksen toiminnan apuna? (ks. kysymys 9)
Sisäiseen suorituskykyyn liittyvät tekijät: Mikä on kilpailukykynne lähde? (valitse yksi
tai useampi)
 Tiedonhallinta/-käsittely/-tallennus
 Teknologia/tutkimus ja tuotekehitys/luovuus tai innovatiivisuus/älyllisyys
 Rahatransaktio/arbitraasi
 Toimitusketjun hallinta (supply chain management)
 Verkostoituminen/resurssien tehokkuus
Miten seuraatte yrityksen kannattavuutta pakollisen kirjanpidon lisäksi (esim. välitilinpäätös)? (ks. kysymys 10)
Miten hinnoittelette tuotteen (onko hinta vakio, muuttuva..)?
Onko kiinteiden kustannusten suhde muuttuviin kustannuksiin
 Korkea
 Keskinkertainen
 Matala?
Onko voittomarginaali
 Korkea
 Keskinkertainen
 Matala?
STRATEGIA JA KILPAILU
Miksi teidän tuotteenne tai palvelunne ovat halutumpia kuin kilpailijoiden? (ks. kysymys
11)
Ovatko tuotteenne kalliimpia vai halvempia verrattuna muiden hintoihin?
Eroavatko tuotteenne tai palvelunne kilpailijoiden palveluista? (isojen yrityksien tavalliset, spesiaalituotteet, samantapaiset pienet yritykset)
Kilpailustrategiaan liittyvät tekijät: Kuinka saavutamme kilpailukykyisen aseman? (valitse yksi tai useampi)
 Erinomainen toimitusimago/johdonmukaisuus/luotettavuus/nopeus
 Tuotteen tai palvelun laatu/valikoima/ominaisuudet/saatavuus
 Innovaatiojohtajuus
 Alhaiset kustannukset/tehokkuus
 Läheiset asiakassuhteet/kokemus
Mikä on yrityksenne strategia?

RESURSSIT

Arvoa?

Harvinainen?

Jäljitettävyys,

Hyödynnetty?

korvaavuus?
Fyysiset
Maa, sijainti, tontti
Laadukas raaka-aine omalta
tilalta
Rakennukset, tilat
Koneet ja laitteet
Muu
Rahalliset
Käteisvarat
Luottokelpoisuus
Inhimilliset ja organisationaaliset
Ihmiset (kokemus, koulutus,
kyvykkyys, motivaatio,
osaaminen)
Organisaatiorakenne
Toimintajärjestelmät, rutiinit
Muu
Markkinalliset
Asiakastietokanta
Brandit ja maine
Oheispalvelut, sivutuotteet
Muu
Lailliset
Tekijänoikeudet ja patentit
Muu
Verkosto
Asiakkaat
Kilpailijat
Toimittajat
Sosiaaliset suhteet (ystävät,
järjestöt)
Muu

YRITYKSEN KEHITTYMINEN
Missä vaiheessa yrityksen elinkaarta liitännäisyrityksenne on tällä hetkellä?
(ks. kysymys 13)
Liikevaihdon kehittyminen?
Työntekijämäärän (htkk) kehittyminen?
Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet elinkaaren muotoutumiseen?
(mitä on tapahtunut nousuissa ja laskuissa)
Onko ulkopuolinen vaikuttanut muotoutumisen? Jos, niin miten, kuka jne.

NYKYTILA JA ULKOPUOLINEN AUTTAJANA
Millaiset tulevaisuudensuunnitelmat teillä on?
Kehittymisen esteet, hankalat asiat?
Resurssit: Onko jostain puutetta?
Ulkoiset esteet
Miten ulkopuolinen voisi auttaa tällä hetkellä?
Oletteko käyttänyt ulkopuolista apua?
Mitä mieltä olette yleensä ulkopuolisen antamasta neuvonnasta tai avusta?
(vrt. kysymykset 41–42)
Kehittämistarpeita neuvonnalle ja konsultoinnille
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