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Tiivistelmä 

Tämän tutkimuksen  aiheena ovat ohjelmistoteollisuudessa  toimivan  yrittäjän 
ominaispiirteet. Tutkimuksen on tarkoitus tutkia, mitkä ovat ohjelmistoteollisuuden alan 
yrittäjien keskeisimpiä ja tyypillisimpiä ominaispiirteitä. 

Tutkimuksessa  pyritään  aluksi  tunnistamaan  kirjallisuudesta  yrittäjien  keskeisimpiä  ja 
tyypillisimpiä  ominaispiirteitä. Tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys rakennetaan 
kirjallisuuskatsauksen  perusteella. Yrittäjien  ominaispiirteisiin  syvennytään 
tutkimuksen  empiirisessä  osuudessa haastattelemalla  ohjelmistoteollisuudessa  toimivia 
yrittäjiä. Tutkimuksen aineisto kerätään kvalitatiivisten teemahaastattelujen avulla. 

Ohjelmistoteollisuudessa  toimivista  yrittäjistä  on  selkeästi  tunnistettavissa yhteneviä 
ominaispiirteitä.  Ohjelmistoteollisuus  poikkeaa  perinteisemmistä  teollisuuden  aloista 
huomattavasti,  ja  vaatii  tästä  syystä  myös  yrittäjältä  tietynlaisia  ominaispiirteitä. 
Kirjallisuuskatsauksen  pohjalta  luotu  teoreettinen  viitekehys yrittäjän  ominaispiirteistä 
soveltui myös ohjelmistoteollisuudessa toimiviin yrittäjiin. Toisaalta painottuivat tietyt 
ominaispiirteet,  kuten  esimerkiksi  riskinsietokyky  ja  epävarmuuden  hallinta vahvasti 
ohjelmistoteollisuudessa toimivissa yrittäjissä. 

Ohjelmistoteollisuudessa toimivista  yrittäjistä on tunnistettavissa selkeitä  ja  yhteneviä 
ominaispiirteitä. Näiden ominaispiirteiden tutkimus muodostaa tästä syystä perustellun 
jatkotutkimuskohteen. Jatkotutkimukseen  suositellaan havaittujen  ominaispiirteiden 
syvällisempää tutkimusta, esimerkiksi kognitiivisen psykologian näkökulmasta. 

Avainsanat 

Ohjelmistoteollisuus, yrittäjä, yrittäjyys, ominaispiirteet 
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Abstract 

The objective of this Master’s thesis is to recognize the most typical characteristics of 
entrepreneurs in the software industry. The research aims to find the most typical and 
common characteristics of entrepreneurs in the software industry. 

At  first, we  try  to  recognize  these  characteristics  by  doing  a  literature  review of the 
characteristics  of  entrepreneurs.  Based  on the  literature  review, we  build  a  theoretical 
framework to support the empirical research. In the empirical part of this research, we 
conduct  a  qualitative  research of the characteristics  of  entrepreneurs based  on  the 
theoretical  framework.  The  qualitative  research was conducted  by  doing  theme 
interviews of entrepreneurs in the software industry. 

There  are  clearly  distinguishable  characteristics  of  entrepreneurs  in the software 
industry. The software industry is  a  unique industry,  which  requires  certain kind  of 
characteristics  from entrepreneurs.  The  theoretical  framework  seems  to  be  valid  for 
entrepreneurs in the software industry. It seems like characteristics as tolerance for risk 
and uncertainty seem to be strongly present in entrepreneurs of the software industry. 

There  are clearly recognizable and common  characteristics  of  entrepreneurs  in  the 
software  industry. These  characteristics  make  a  valid  research  question.  For  future 
research,  we  suggest  these  characteristics  to  be  researched  in  a  more  profound  way 
using  psychological  methods. Cognitive  psychology  might  provide  a  deeper 
understanding of the characteristics of entrepreneurs in the software industry. 

Keywords 
 
Software industry, entrepreneur, entrepreneurship, characteristics 
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1. Johdanto 

Ohjelmistoteollisuus  on  muutaman  viimeisen  vuosikymmenen  saatossa  kasvanut 
liikevaihdoltaan  yhdeksi  Suomen  johtavaksi  ja  merkittävimmäksi  toimialaksi. 
Ohjelmistoteollisuuden  vaikutukset  eivät  enää  näy  pelkästään  kansantalouden 
kehittymisessä,  vaan  heijastuvat  suoraan  myös  muiden  toimialojen  kehitykseen  ja 
tilanteeseen.  Suomen  ohjelmistoteollisuus  on  yksi  Euroopan  suurimmista  sekä  yksi 
Suomen merkittävimmistä tekijöistä globaalissa markkinataloudessa (Setälä, Rönkkö & 
Peltonen 2012.) 

Kasvusta  huolimatta  Suomen  ohjelmistoteollisuuden  kehitystä  on  viime  vuosina 
kuitenkin  varjostanut etenkin  suuryritysten,  kuten  esimerkiksi  Nokian  strategiset 
muutokset,  laskusuhdanne  ja  YT-neuvottelut.  Etenkin  suuremmat  pörssiyritykset  ovat 
olleet  vaikeuksissa,  mutta  toisaalta  suurella  osalla  suomalaisista  PK-yrityksistä  on 
mennyt  varsin  mallikkaasti. Suomen  ohjelmistoteollisuus  on  kokemassa 
rakennemuutosta:  ohjelmistoteollisuus  ei  enää  nojaudu  muutaman  suuryrityksen 
kasvuun,  vaan  kasvua  haetaan  nyt  etenkin  PK-yritysten  saralta.  Yksi  inspiroiva 
esimerkki  suomalaisesta  ohjelmistoteollisuudesta  ja  sen  potentiaalista  on  Rovion 
menestystarina.  Suomalainen  ohjelmistoteollisuus  tarvitsee  etenkin  tämän  kaltaisina 
aikoina uusia innovatiivisia ideoita ja startup-yrityksiä – tarvitaan monia uusia Rovioita. 
Suuryritysten irtisanomiset ovat vapauttaneet alalle osaavaa työvoimaa, mikä on luonut 
haasteita,  mutta  samalla  myös  mahdollisuuksia  uusille  menestystarinoille. 
Ohjelmistoteollisuudessa on huhuttu kasvavasta trendistä yrittäjyyttä kohtaan, mutta se 
ei  toistaiseksi  ainakaan  ole  näkynyt  startup-yritysten  määrän  lisääntymisenä  (Setälä, 
Rönkkö & Peltonen 2012.) 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Yrittäjyyden  merkitys  uusien  innovaatioiden  luomisessa  ja  toteuttamisessa  sekä  sen 
kautta  tapahtuvan  talouskasvun  tärkeys  on  ymmärretty  jo  kauan  sitten  (Schumpeter 
1934).  Yrittäjyyden tutkimuksesta  voidaan  löytää  erilaisia  koulukuntia,  jotka  ovat 
tarkastelleet  yrittäjyyttä  eri  näkökulmista.  Yrittäjyystutkimuksessa  ongelmana  onkin 
ollut  löytää  yhtenevää  näkemystä  yrittäjyydestä,  yrittäjyyden  prosessista  sekä  niihin 
liittyvistä  liiketoimintamahdollisuuksista  (Shane  &  Venkataraman  2000).  Useat 
tutkimukset  ovat  keskittyneet  yrittäjyydessä  keskipisteenä  olevan  yksilön  tarkasteluun 
(Davidsson  &  Honig  2003;  Delmar  &  Davidsson  2000;  Korunka,  Frank,  Lueger & 
Mugler  2003),  kun  taas  osa  tutkimuksista  on  keskittynyt  tarkastelemaan  yrittäjyyden 
prosessia ja liiketoimintamahdollisuuksiin johtanutta prosessia (Shane 2000; Park 2005; 
Arenius  &  Clercq  2005).  Vahvasti  erilaiset  näkemykset  siitä,  mitä 
yrittäjyystutkimuksessa  pitäisi  tutkia  edistävät  sinällään  tieteen  kehittymistä,  mutta 
aiheuttavat  vääjäämättä  ristiriitoja  alan  auktoriteettien  keskuudessa  (Puhakka  2002). 
Yrittäjyystutkimus  on  edelleen  varsin  hajanainen  ja  pirstaleinen  tutkimusala,  jolta  on 
vaikea löytää edes täsmällisesti määriteltäviä suuntauksia koulukunnista puhumattakaan 
(Schildt, Zahra & Sillanpää 2006; Shane & Venkataraman 2000). 

Yrittäjyyttä on tarkasteltu myös molempia näkökulmia yhdistellen, jolloin ajatellaan että 
yrittäjän  kykyyn  tunnistaa  liiketoimintamahdollisuuksia  vaikuttavat yksilön 
ominaispiirteet ja aiemmat kokemukset (Shane 2000). Liiketoimintamahdollisuudet ovat 
tällä  tavalla  vahvasti  sidoksissa  yksilön  tietotaitoon  (Sarason,  Dean  &  Dillard  2006). 
Liiketoimintamahdollisuudet  eivät  tämän  mukaan  ole  samalla  tavalla  kaikille ilmeisiä, 
vaan  ainoastaan  tietyn  tietotaidon  ja  kokemustaustan  omaavat  yksilöt  kykenevät 
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hahmottamaan  tiettyjä  liiketoimintamahdollisuuksia.  Usean  tutkimuksen  mukaan  juuri 
tämän  yksilön  ja  liiketoimintamahdollisuuden  välisen  suhteen  tulisi  muodostaa 
yrittäjyyden tutkimuksen perusta (Ardichvili, Cardozo & Ray 2003; Shane & Eckhardt 
2003; Shane 2003). 

Huomionarvoinen  tekijä  yrittäjyyden  tutkimuksessa  on,  että  yksilön  tarkastelussa  on 
löydetty  useita  ominaispiirteitä  yrittäjistä,  eikä  yrittäjää  ole  onnistuttu  määrittelemään 
yhdenmukaisesti  (Benson  &  Honig  2003).  Osa  tutkimuksista  on  jopa  päätynyt 
tulokseen, että yrittäjäpersoonaa ei ole edes olemassa, vaan yrittäjyys voidaan määritellä 
ainoastaan  tekojen  kautta  (Gartner  1988).  Yrittäjäpersoonaa  tarkastelevissa 
tutkimuksissa  tutkimuksille  on  ollut  yhteisenä  tekijänä,  että  oletetaan  yrittäjillä  olevan 
muista  ihmisistä  poikkeavia  ominaispiirteitä  ja  persoonallisia  ominaisuuksia  (Puhakka 
2002). Shanen (2003) mukaan voidaan yrittäjäpersoonan tutkimus jakaa kahteen leiriin: 
yksilön sisäiseen sekä ulkoiseen tarkasteluun. 

Baum  &  Locke  (2004)  toteavat,  että  toimialan  ominaispiirteet  vaikuttavat  olennaisesti 
yrittäjien  ominaispiirteiden tutkimukseen.  Tästä  syystä  on  olennaista  tutkia  yrittäjyyttä 
ja  yrittäjää  halutun  toimialan  kontekstissa.  Toimiympäristö,  jossa  yrittäjä  toimii, 
vaikuttaa olennaisesti yrittäjään, yrittäjän kehittymiseen, eikä yrittäjää voida tästä syystä 
tutkia  toimiympäristöstään  erillään  (Littunen  2000).  Korkean  teknologian  aloilla 
toimivat  yritykset  kohtaavat  suuria  haasteita  alan  nopeista  muutoksista  johtuen,  ja 
luovat  tästä  syystä  kovia  vaatimuksia  yrittäjälle.  Toisaalta  korkean  teknologian  alojen 
yritykset  omaavat  yhden  suurimmista  talouden  kasvupotentiaaleista,  ja  ovat  siksi 
kiinnostava tutkimuskohde (Park 2005.) 

Riippumatta erinäisistä näkökulmista yrittäjyystutkimuksen sisällä voidaan tutkimusten 
perusteella  todeta,  että  yrittäjän  ominaispiirteet  sekä  motivaatiotekijät  vaikuttavat 
olennaisesti yrittäjän onnistumiseen (Baum & Locke 2004; Segal, Borgia & Schoenfeld 
2005).  On  tärkeää  huomioida,  että  yrittäjäpersoonan  tutkimuksessa  on  mahdollisesti 
vielä  aukkoja,  eikä  kaikkia  yrittäjään  vaikuttavia  tekijöitä  ole  tähän  astisissa 
tutkimuksissa välttämättä löydetty. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan kuitenkin 
varmuudella  todeta,  että  yrittäjän  ominaispiirteet  ja  motivaatiotekijät  ovat 
yrittäjyystutkimuksessa  olennainen  tutkimusongelma  (Baum  &  Locke  2004;  Segal, 
Borgia & Schoenfeld 2005). 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen rajaus 

Yrittäjyyden  edistäminen  sekä  uusien  startup-yritysten  ja  innovatiivisten  yrittäjien 
tuoma  mahdollisuus  on  merkittävä  tekijä  talouden  pyörän  vauhdin  kiihdyttämisessä. 
Yrittäjyyden  edistämiseksi  on  olennaista  ymmärtää  yrittäjiä – ymmärtää,  mikä  heidät 
ohjaa yrittäjyyteen, mikä heitä motivoi, sekä keissä on potentiaalia yrittäjiksi (Baum & 
Locke  2004;  Segal,  Borgia  &  Schoenfeld  2005.) Tutkimus  rajoittuu  yrittäjyydessä 
keskipisteenä olevan yksilön tarkasteluun. Pro Gradu – tutkielmani tutkimuskysymys on 
siis, että: 

• Mitkä  ovat  ohjelmistoteollisuuden  alan  yrittäjien  keskeisimpiä  ja  tyypillisimpiä 
ominaispiirteitä? 

Tämän  tutkimuksen  tekohetkellä  löytyi  tieteellistä  tutkimusta  yrittäjäpersoonasta  sekä 
yrittäjästä  ohjelmistoteollisuudessa  hyvin  vähän,  jos  ollenkaan. Tätä  käsitystä  tukee 
yliopiston  käytettävissä  olevista  tietokannoista  tehdyt  haut,  joissa  hakusanoina 
yhdisteltiin  muun  muassa  seuraavia:  software,  entrepreneur,  entrepreneurship, 
entrepreneurial  ja  personality.  Suoraan  ohjelmistoteollisuudessa  toimivia  yrittäjiä 
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koskevia  tutkimuksia  ei  tietolähteistä  löytynyt.  Lähimpänä  ohjelmistoteollisuuden  alaa 
olevat  tutkimukset  olivat  korkean  teknologian  alojen  yrittäjiä  koskevat  tutkimukset 
(esim.  Park  2005). Näistä  syistä  johtuen  on  ohjelmistoteollisuus  tässä  tutkimuksessa 
mukana ainoastaan empiirisen tutkimuksen kontekstissa. 

Empiirinen  tutkimusosuus  toteutettiin  kvalitatiivisena  tutkimuksena.  Tutkimuksen 
haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimusongelman  selvittämiseksi  perehdytään  tässä  tutkielmassa  aluksi  yrittäjyyteen 
sekä siihen, mitä yrittäjyys on. Yrittäjyyttä ja sen olemusta on olennaista käsitellä ennen 
yrittäjäpersoonan syvällisempää  tutkimusta,  sillä  yrittäjyyden  tutkimuksissa  on 
huomattaviakin eroja sen suhteen, miten yrittäjyys nähdään ja mitä yrittäjyys on. Jotta 
voidaan perehtyä yrittäjäpersoonaan, täytyy ensiksi selvittää mitä yrittäjyys on. 

Tutkielman  toinen  luku  käsittelee  yrittäjyyttä.  Tämän  luvun  tarkoituksena  on  käsitellä 
yrittäjyyttä  laajasti  aiemman  kirjallisuuden  ja  aiempien  tutkimusten  perusteella,  sekä 
luoda  kattava  käsitys  aiheesta.  Luvussa  haetaan  määritelmää  yrittäjyydelle,  sekä 
verrataan  yrittäjyyden  eri  määritelmiä  toisiinsa.  Luvussa  pohditaan  myös  sitä,  onko 
yrittäjyys olennainen tutkimusaihe, sekä miksi ja miten sitä tulisi tutkia. Tarkoituksena 
on  myös  perehtyä  yrittäjyyden  tutkimussuuntausten  kirjavaan  joukkoon.  Lopuksi 
paneudutaan  siihen,  minkälaisia  näkökulmia  ja  tutkimustuloksia  nämä  eri 
tutkimussuuntaukset ovat yrittäjyystutkimukseen tuoneet. 

Kolmannessa  luvussa  paneudutaan  yrittäjäpersoonaan  useista  eri  näkökulmista.  Aluksi 
käsitellään  ajatusta  yrittäjäpersoonasta  sekä  perehdytään  persoonallisuuden 
tutkimukseen. Luvussa käsitellään yrittäjäpersoonan ominaispiirteitä sekä niitä tekijöitä, 
jotka  vaikuttavat  yrittäjään.  Luvun  tarkoituksena  on  perehtyä  niin  yrittäjän  sisäisiin 
ominaispiirteisiin ja tekijöihin kuin myös ulkoisiin, yrittäjään vaikuttaviin tekijöihin. 

Tutkimuksen  empiirinen  osuus  pohjautuu  neljännessä  luvussa  esitettyyn  teoreettiseen 
viitekehykseen.  Teoreettinen  viitekehys  on  rakennettu  kirjallisuuskatsauksen 
perusteella.  Viidennessä  luvussa  on  esitelty  tutkimuksen  tutkimusmenetelmät. 
Kuudennessa  luvussa  on  esitelty  empiirisen  tutkimuksen  toteutusta  tarkemmin,  sekä 
empiirisen  tutkimuksen  tutkimuskohteet.  Seitsemännessä  luvussa  perehdytään 
empiirisessä tutkimuksessa kerättyyn aineistoon. 

Pohdinnassa ja johtopäätöksissä käydään lävitse tutkielmassa löydettyjä yrittäjyyteen ja 
yrittäjiin liittyviä ominaispiirteitä ja tekijöitä, sekä pohditaan niiden merkityksiä. Lisäksi 
pohditaan viimeisessä luvussa myös tämän  tutkimuksen  rajoitteita  sekä 
jatkotutkimuskohteita. 
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2. Yrittäjyys 

Tässä  luvussa  tarkastellaan yrittäjyyttä, yrittäjyystutkimusta sekä sen  kehittymistä 
etenkin  viimeisten  vuosikymmenien  saatossa. Yrittäjyyden  ymmärtäminen  auttaa 
olennaisesti  tutkimusongelman  ymmärtämisessä  sekä  siihen syventymisessä. 
Tavoitteena on hahmottaa yrittäjyystutkimuksen tutkimuskenttä alan olennaisimpien ja 
tärkeimpien suuntausten sekä tutkimusten kautta. 

Yrittäjyystutkimus  pohjaa  vahvasti  yhteiskunta- ja  kauppatieteisiin.  Yrittäjyyttä on 
lähestytty  useista  erilaisista  näkökulmista,  ja  tämä  on vääjäämättä  aiheuttanut 
yrittäjyystutkimuksen saralla ristiriitaisia käsityksiä. Yrittäjyystutkimuksessa on pitkään 
ollut ongelmana yhtenäisen viitekehyksen  löytäminen,  joka auttaisi  tutkimuksen 
eteenpäinviemisessä  ja  yhdentäisi  yrittäjyystutkimusta  (Shane  &  Venkataraman  2000.) 
Toisaalta erilaiset  näkökulmat edistävät  vahvasti tutkimuksen kehittymistä,  mutta 
aiheuttavat  vääjäämättä  ristiriitaisia  käsityksiä  (Puhakka  2002). Yrittäjyystutkimuksen 
ollessa  kykenemätön  perustelemaan tosielämän  ilmiöitä,  on muilla tieteenaloilla jopa 
arvosteltu yrittäjyystutkimuksen merkityksellisyyttä (Shane & Venkataraman 2000). 

Eri  suuntaukset  ovat  painottaneet  vahvastikin erilaisia asioita,  ja  tästä  syystä 
tarkastellaan  useita  eri  tutkimussuuntauksia. Yrittäjyystutkimuksen  on  usein  ajateltu 
olevan varsin kahtia jakautunut (Shane 2003), mutta toisaalta on yrittäjyystutkimuksesta 
havaittavissa  kymmeniä  erilaisia  suuntauksia,  jotka  painottavat  eri  asioita  (Schildt, 
Zahra & Sillanpää 2006). Tarkoituksena on luoda kattava käsitys yrittäjyystutkimuksen 
tämänpäiväisestä  tilasta,  tarkastella  yrittäjyystutkimuksen  trendejä  sekä  sitä,  mihin 
suuntaan yrittäjyystutkimus on menossa. 

2.1 Yrittäjyyden määritteleminen 

Yrittäjyyden tutkimuksen suurimpia  haasteita  on kautta aikojen ollut  yhtenäisen 
määritelmän  löytäminen  yrittäjyydelle. Schumpeterin  (1934)  määritelmän mukaan 
teknologiset  muutokset  mahdollistavat  uusiin  prosesseihin,  tuotteisiin,  markkinoihin  ja 
organisointikeinoihin  liittyvät  innovaatiot,  ja  yrittäjyys  on tämän  prosessin  keskeinen 
tekijä. Schumpeterin  määritelmä  on pitkään  ollut yrittäjyystutkimuksessa  keskeisessä 
asemassa  (Shane  2000).  Schumpeterin  malli  uskoo  vahvasti  talouden  kiertokulkuun, 
sekä määrittelee siihen pohjautuvan ”luovan tuhon”, joka mahdollistaa uusien asioiden 
ja  yritysten  syntymisen,  sekä määrittelee sitä  kautta yrittäjyydelle  olemuksen. 
Schumpeterin  lähestymistavan  mukaan  vain  pienellä  osalla  yksilöistä  on  yrittäjyyteen 
tarvittavat ominaispiirteet.  Tämä ajatus on  johdatellut  yrittäjyystutkimuksen jo kauan 
sitten yrittäjyyden  parissa  toimivien  yksilöiden tarkasteluun  suuntaan (Beugelsdijk  & 
Noorderhaven 2005.) 

Yrittäjyyttä on  pyritty  määrittelemään  useista  eri  näkökulmista  varsin  erilaisten 
tutkimusongelmien  kautta.  Näissä  toisistaan  suurestikin  poikkeavissa näkökulmissa on 
kuitenkin  selkeästi  havaittavissa  kolme  tutkimuksesta  toiseen  toistuvaa 
tutkimuskysymysten pääsuuntaa (Shane & Venkataraman 2000): 

• miksi, milloin ja miten joku tekee päätöksen alkaa yrittäjäksi, kun toinen ei? 
• miksi,  milloin  ja  miten  liiketoimintamahdollisuudet  luovat  uusia  tuotteita  ja 
palveluita? 
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• miksi,  milloin  ja  miten teot  johtavat  liiketoimintamahdollisuuden 
hyödyntämiseen? 

Shane ja Venkataraman (2000) ovat määritelleet yrittäjyyden siten, että yrittäjyys on se 
toiminto,  johon  kuuluvat liiketoimintamahdollisuuden  havainnointi,  arviointi  ja 
hyödyntäminen. Tämä näkemys uskoo vahvasti Schumpeterin ajatukseen markkinoiden 
”luovasta  tuhosta”,  jonka  kautta  uusia  liiketoimintamahdollisuuksia  syntyy  jatkuvasti 
(Schildt, Zahra & Sillanpää 2006). 

Useat  tutkimukset  ovat  keskittyneet  yrittäjyyden  määrittelemiseen  ainoastaan  yksilön 
näkökulmasta:  kuka  on  yrittäjä  sekä  miten  yrittäjä  toimii.  Yrittäjyystutkimuksessa  on 
pitkään pyritty määrittelemään yrittäjyyttä sen perusteella kuka on yrittäjä, minkälaisia 
ominaispiirteitä  yrittäjillä  on  sekä  miten  nämä  ominaispiirteet  heijastuvat  yrittäjän 
menestymiseen  (Venkataraman  1997.) Tälle  näkemykselle  yrittäjyydestä  on  yhteistä, 
että  oletetaan  yrittäjien  eroavan  muista  ihmisistä  havaittavien  ominaispiirteiden 
perusteella (Puhakka 2002). 

Tästä  päinvastainen  näkökulma  on,  että  oletetaan  yrittäjien  olevan  täysin  samanlaisia 
muiden  ihmisten kanssa.  Tämä näkökulma  ei  tarkastele  yrittäjää  yksilönä,  vaan 
määrittelee  yrittäjyyden  puhtaasti  tekojen  perusteella  (Gartner  1988). Tämän 
suuntauksen  mukaisissa  näkökulmissa  tarkastellaan  yrittäjyyden  prosessia sekä  sitä, 
miten yrittäjyyden prosessi toimii. Gartner (1988, s. 62) onkin määritellyt yrittäjyyden 
seuraavasti: ”Yrittäjyys  määritellään  yrittäjän  tekojen,  eli organisaation perustamisen 
kautta”. Tätä  näkökulmaa  yrittäjyyden  määrittelemiseen on pidetty toisaalta 
huolestuttavana,  sillä  se  jättää kokonaan huomioimatta  yksilön  henkilökohtaiset 
ominaispiirteet (Puhakka 2002). 

Myös Fresen  (2009)  mukaan  teot  ovat  yrittäjyydessä  keskeisiä,  ja  tutkimuksen  tulisi 
keskittyä  niiden  syvälliseen  tarkasteluun.  Fresen  (2009)  mukaan  tekoihin  keskittyvä 
tutkimussuuntaus  toisi  yrittäjyystutkimukseen  nopeasti  syvällistä  ymmärrystä.  Tämän 
ajatuksen  mukaan  liiketoimintamahdollisuudet  eivät  synny  itsestään,  vaan  ne 
ennemminkin luodaan ja kehitetään sellaiseen muotoon, että niitä voidaan hyödyntää. 

Shane  (2003,  s.  4) on  määritellyt  yrittäjyyden  seuraavalla  tavalla: ”Yrittäjyys  on 
toiminto, johon  kuuluu  liiketoimintamahdollisuuden  havainnointi,  arviointi  ja 
hyödyntäminen  tavalla,  joka luo  uusia  tuotteita, palveluita, markkinoita,  prosesseja, 
materiaaleja  tai  keinoja  organisoida  asioita  ennennäkemättömällä  tavalla”. Shanen 
määritelmä  luo  pohjan  liiketoimintamahdollisuuksien tarkastelulle  yrittäjyyden 
kontekstissa, sekä viitekehyksen  liiketoimintamahdollisuuksien havainnoinnin, 
arvioinnin ja hyödyntämisen tarkastelulle (Shane 2003). Yrittäjyyden ymmärtämiselle ja 
määrittelemiselle  on  pyritty luomaan uudenlaista viitekehystä tämän näkökulman 
kautta.  On  olennaista  huomioida,  että  liiketoimintamahdollisuuksien  tarkastelu  ei 
kuitenkaan poissulje  yksilön  tarkastelua,  sillä yksilöllä  on  olennainen  rooli 
liiketoimintamahdollisuuksien  tarkastelussa ja sitä  kautta  yrittäjyydessä (Ardichvili, 
Cardozo & Ray 2003.) 

Usein on ajateltu, että yrittäjä on yksilö, joka perustaa uuden organisaation, ja yrittäjyys 
voidaan  määritellä  sen  perusteella.  Tämä  näkemys  ei  kuitenkaan  pysty  tarkastelemaan 
yrittäjyyttä  pintaa  syvemmälle,  sillä  se  ei  näe  liiketoimintamahdollisuuden 
toteuttamiseen  johtaneita  syitä  saati  yksilöä  sen  taustalla  (Shane  &  Venkataraman 
2000.) ”Yrittäjyys ei ole vain liiketoimintaa, tai sen aloittamista kuten se nykyään usein 
määritellään,  vaan  myös  yrittävän yksilön  persoonan  uppoutumista,  tai  sitoutumista, 
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yrittäjyystoimintaan”, toteaa Puhakka (2002, s. 200). Ymmärtämättä yrittäjää on todella 
vaikea ymmärtää uuden liiketoiminnan luomista (Puhakka 2002). 

Tässä  tutkimuksessa  käytetään  Shanen  (2003,  s.  4)  yllä  mainittua  määritelmää 
yrittäjyydestä.  Tämä  määritelmä  luo  edellytykset  niin  yrittäjyyden  parissa  toimivan 
yksilön  kuin  myös liiketoimintamahdollisuuksien, ja niihin  liittyvän  prosessin 
kokonaisvaltaiseen tarkasteluun. 

2.2 Miksi tutkia yrittäjyyttä 

Kapitalistisen markkinatalouden kiertokulussa yrityksillä ja yrittäjyydellä on olennainen 
rooli  (Pohjola  2008,  s.  66). Vaikka  yrittäjyys  on  keskeisessä  asemassa 
markkinataloudessa,  niin  sen  tärkeyttä  ei  usein  osata  arvostaa eikä sen  merkitystä 
ymmärretä (Blachflower & Oswald 1998). Yrittäjyyden tutkiminen on olennaista, jotta 
pystytään  ymmärtämään yrittäjyyttä sekä siihen  liittyviä  tosielämän  ilmiöitä. 
Yrittäjyystutkimus on  kuitenkin tähän  mennessä ennakoinut  huonosti  tosielämän 
ilmiöitä,  ja  osa  tutkijoista  on  tästä  syystä  jopa  kyseenalaistanut  koko 
yrittäjyystutkimuksen olennaisuuden (Shane  &  Venkataraman  2000.) 
Markkinataloudessa kasvua voidaan hakea parhaiten juuri yrittäjyyden kautta syntyvistä 
PK-yrityksistä (Setälä, Rönkkö & Peltonen 2012). 

Usean teorian mukaan dynaaminen ja jatkuvassa muutoksessa oleva markkinatalous luo 
alati  uusia  liiketoimintamahdollisuuksia.  Tätä  jatkuvaa  muutosta  Schumpeter  (1934) 
kutsui ”luovaksi tuhoksi”. Tuoreempi käsitys markkinatalouden jatkuvasta muutoksesta 
on  esimerkiksi  epätasapainoon  pohjautuva  ajattelu,  jonka  mukaan  yrittäjyyttä  voidaan 
tarkastella  talouden  epätasapainoon  pohjautuvalla  ajattelumallilla.  Tämän  ajattelun 
mukaan markkinataloudessa tapahtuvat muutokset luovat uusia, hyödynnettävissä olevia 
liiketoimintamahdollisuuksia (Eckhardt  &  Shane  2003.) Nämä 
liiketoimintamahdollisuudet  puolestaan  ovat  yrittäjien  hyödynnettävissä;  ainakin  niissä 
tapauksissa, joissa yrittäjä kykenee ne havaitsemaan (Shane 2000). 

Vapaasti  hyödynnettävissä  olevat liiketoimintamahdollisuudet  luovat  tällä  tavalla 
perustan  vapaalle,  yksilöön  ja  yrittäjyyteen  luottavalle  markkinataloudelle  (Echardt  & 
Shane 2003). Nämä liiketoimintamahdollisuudet eivät kuitenkaan ole selkeästi kaikkien 
havaittavissa, vaan niiden havainnointi vaatii tietynlaista osaamista (Shane 2000). Tämä 
liiketoimintamahdollisuuksien  havainnointi  on todettu  merkittäväksi  tekijäksi 
yrittäjyystutkimuksessa,  ja  on  siten muodostunut perustellusti keskeiseksi 
tutkimusaiheeksi  nykyisessä  tutkimuksessa  (Ardichvili,  Cardozo  &  Ray  2003,  Shane 
2000).  Tämä ajatus liiketoimintamahdollisuuksista  on  kuitenkin  vahvasti  yhteydessä 
yksilöön  (Shane  2003),  ja  tästä  syystä  on  olennaista  tutkia  yrittäjyydessä  keskeisessä 
asemassa  olevaa  yksilöä  ja  yksilöön  liittyviä  ominaispiirteitä  (Baum  &  Locke  2004). 
Ymmärtämällä liiketoimintamahdollisuuksia paremmin voidaan niiden havaitsemista ja 
hyödyntämistä yrittäjyydessä tukea ja edistää (Ardichvili, Cardozo & Ray 2003). 

Yrittäjyyden  parissa  toimivaa  yksilöä eli  yrittäjäpersoonaa  on  yrittäjyystutkimuksessa 
lähestytty  useista  eri  näkökulmista.  Yleinen tutkimusongelma yrittäjäpersoonaa 
koskevissa  tutkimuksissa  on, että  pyritään tunnistamaan yrittäjäpersoonasta 
ominaispiirteitä,  jotka  erottavat  yrittäjäpersoonan muista  ihmisistä  (Puhakka 2002). 
Yrittäjäpersoonan  tutkimuksista  voidaan  havaita  yrittäjäpersoonalle ominaisia, 
tutkimuksesta toiseen toistuvia yrittäjämäisiä ominaispiirteitä (Korunka, Frank, Lueger 
&  Mugler  2003;  Segal,  Borgia  &  Schoenfeld  2005;  Baum  & Locke  2004). 
Ymmärtämällä yrittäjäpersoonaa voidaan kehittää keinoja, joilla voidaan tukea yrittäjiä 
yrittäjyyteen alkamisessa sekä yrittäjyyden prosessissa (Baum & Locke 2004). 
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Tarkastelemalla  yrittäjäpersoonaa  kognitioiden  avulla,  voidaan  tutkia  yrittäjyyteen 
johtaneita  yksilön  sisäisiä  syitä  (Gatewood,  Shaver & Gartner  1995;  Frese  2009). 
Liiketoimintamahdollisuuksien ja yksilön välistä yhteyttä tutkiva näkökulma perustelee 
hyvin  liiketoimintamahdollisuuksien  havaitsemiseen  johtaneita  tekijöitä  (Shane  2000), 
muttei  kuitenkaan  kykene  antamaan  vastausta  kysymykseen,  miksi  jotkut  alkavat 
yrittäjiksi  ja  jotkut  eivät  (Krueger,  Reilly & Carsrud  2000).  Kruegerin  (2007)  mukaan 
yrittäjäksi  alkaminen  on  rationaalinen  ja  suunniteltu  päätös,  johon  johtaneet  tekijät 
pystytään  parhaiten  ymmärtämään  psykologisella  tarkastelulla.  Yrittäjän  sisäisten 
kognitiivisten  tekijöiden tutkiminen on  olennaista,  jotta  pystytään  tunnistamaan  ja 
tukemaan yrittäjiä yrittäjäksi alkamisessa (Markman & Baron 2003). 

Yrittäjyyden ja  sen  parissa  toimivien  yksilöiden  ymmärtäminen  on  olennaista,  jotta 
pystytään kehittämään  toimia  yrittäjyyden  edistämiseksi  (Baum  &  Locke  2004). 
Ymmärrys yrittäjyydestä,  yrittäjyyden  prosessista  ja  yrittäjyyden  prosessin  parissa 
työskentelevistä yksilöistä on  kuitenkin vielä  varsin rajoittunut  (Davidsson  &  Honig 
2003). Yrittäjyyden,  ja  sitä  kautta  markkinatalouden  kehittämiseksi  voidaan  luoda 
merkittäviä toimia, jos pystytään: 

• tunnistamaan  yrittäjiksi  soveltuvia  yksilöitä ja  tukemaan  heitä  yrittäjäksi 
alkamisessa (Markman & Baron 2003, Baum & Locke 2004) 

• ymmärtämään  heidän  motiivejaan ja  motivaatiotekijöitään (Segal,  Borgia  & 
Schoenfeld 2005) 

• tunnistamaan heidän ominaispiirteitään (Baum & Locke 2004) 
• tarkastelemaan heidän kognitiivisia prosessejaan (Krueger 2007) 
• ymmärtämään  ja edistämään liiketoimintamahdollisuuksien  havainnointia  ja 
hyödyntämistä (Ardichvili, Cardozo & Ray 2003) 

2.3 Mitä yrittäjyystutkimuksessa on tarkasteltu 

Yrittäjyystutkimuksessa  on  tarkasteltu  yrittäjyyttä  toisistaan  suuresti  poikkeavista 
näkökulmista,  eikä  yhtenäistä  näkemystä  saati  tutkimussuuntausta  ole  tähän  päivään 
mennessä  pystytty  määrittämään  (Schildt,  Zahra  &  Sillanpää  2006).  Shanen  (2003) 
mukaan  yrittäjyystutkimus  on  hyvin  pitkälti  kahtia  jakautunut:  osa  tutkijoista  on 
pyrkinyt tutkimaan yrittäjän sisäisiä ominaispiirteitä, kuten esimerkiksi riskinsietokykyä 
tai motivaatiota,  kun  taas  osa  tutkijoista  on  pyrkinyt  tutkimaan  yrittäjän  toimiin 
vaikuttavia  ulkoisia ominaispiirteitä,  kuten  esimerkiksi  sosiaalisia  verkostoja tai 
liiketoimintamahdollisuuksia.  Yrittäjyystutkimuksen  vanhemmat  koulukunnat  ovat 
pitkälti  pyrkineet  tutkimaan  yrittäjää  yksilönä,  yksilön  ominaispiirteitä  sekä  etenkin 
syitä  siihen,  miksi  joku  alkaa  yrittäjäksi.  Tämän  suuntauksen  taustalla  lienee 
Schumpeterin  (1934)  esittämä  väite,  että  ainoastaan  tietyillä  yksilöillä  on  yrittäjyyteen 
tarvittavat ominaispiirteet (Beugelsdijk  &  Noorderhaven  2005.) Yhdysvallat  on 
yrittäjyystutkimuksen  saralla  merkittävä  tekijä  ja  suunnannäyttäjä,  mutta  myös  muissa 
maissa tehdyt tutkimukset  ovat  luoneet  varteenotettavia  näkemyksiä  ja  suuntauksia 
yrittäjyyden ymmärtämiseksi ja edistämiseksi (Schildt, Zahra & Sillanpää 2006). 

Yrittäjyystutkimusta  on  kuitenkin  vahvasti  kritisoitu  liiallisesta  yksilön  tarkastelusta 
(Venkataraman 1997, Mueller & Thomas 2001). Radikaaleimmat tutkimukset ovat jopa 
hylänneet  täysin  näkemyksen  yrittäjäpersoonasta;  ajatuksen  siitä,  että  ainoastaan 
tietyillä  yksilöillä  on  yrittäjyyteen  tarvittavat ominaispiirteet (esim.  Gartner  1988). 
Tämän  näkemyksen  mukaan  yrittäjä  on  samanlainen  kuin  muutkin ihmiset,  eikä  ole 
eroteltavissa muista  ihmisistä  ominaispiirteiden  tarkastelun avulla (Gartner  1988). 
Yrittäjäpersoonan  tutkimukselle  on  olemassa myös vahvasti  eriäviä  näkemyksiä. 
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Yrittäjien  ominaispiirteitä  tarkastelemalla  on  pystytty  tunnistamaan  merkittäviä  eroja 
yrittäjien ominaispiirteissä ja motivaatiotekijöissä  (Baum  &  Locke  2004.) Yrittäjiä on 
tutkittu  myös  kognitiivisen  psykologian  näkökulmasta.  Kognitioiden  tutkimuksesta  on 
havaittu merkittävää hyötyä ja jatkotutkimuspotentiaalia yrittäjyystutkimukseen (Baron 
2004.)  Lisäksi  on  väitetty,  että  yrittäjäpersoonan  psykologinen  tarkastelu  on 
välttämätöntä,  jos  halutaan  ymmärtää  yrittäjää syvällisesti (Frese  2009). 
Yrittäjyystutkimuksessa  on  olennaista  tarkastella  yksilöä,  ja  se  luo  perustellun 
jatkotutkimuskohteen (Baum & Locke 2004). 

Yksilöä  eli  yrittäjäpersoonaa  on  lähestytty  yrittäjyystutkimuksessa  useista  eri 
näkökulmista.  Riippumatta  lähestymistavasta  ja  tutkimusnäkökulmasta  ovat 
yrittäjäpersoonan  tutkimukset  kuitenkin  koskettaneet  pääasiassa  seuraavia  keskeisiä 
tutkimuskysymyksiä (Shane & Venkataraman 2000): 

• miksi, milloin ja miten joku tekee päätöksen alkaa yrittäjäksi, kun toinen ei? 
• miksi,  milloin  ja  miten  teot  johtavat  liiketoimintamahdollisuuden 
hyödyntämiseen? 

Schildt  ja  muut  (2006)  ovat  erotelleet  yrittäjyystutkimuksesta  10  yleisintä 
tutkimussuuntausta  viittauksiin  perustuvan  lajittelun  perusteella  (Taulukko  1). 
Yrittäjyyden  tutkimuksien  ryhmittely  suuntauksien  mukaan  auttaa 
yrittäjyystutkimuksen  tutkimuskentän  kokonaisuuden  hahmottamisessa,  sekä  auttaa 
mahdollisten  aukkojen  löytämisessä  tutkimuskentästä.  Suuntauksiin  perustuvan 
ryhmittelyn  luominen  auttaa  myös suuntauksien  ja  niiden  välisten  yhteyksien 
hahmottamisessa (Schildt, Zahra & Sillanpää 2006.) 

 

Nimi Kuvaus Tarkastelun kohteena 

A. Yrittäjyyden verkostot ja resurssien 
karttuminen (Entrepreneurial Networks 
and Resource Accumulation) 

Suuntauksen tutkimuksen painopiste on 
yrittäjyyteen liittyvissä verkostoissa sekä 
sitä kautta karttuvissa resursseissa. Tämä 
suuntaus käsittelee yrittäjyyttä sosiaalisen 
tutkimuksen näkökulmasta. 

Ø yrittäjyyden verkostot 
Ø resurssien karttuminen ja 

kokoonpano 
Ø verkostojen kautta tapahtuva tiedon 

ja resurssien välittyminen 
Ø sosiaalisen pääoman ja 

resurssipääoman vaikutus yrityksen 
menestymiseen 

B. Yrityksen yrittäjämäisyys ja 
pääomasijoitukset (Corporate 
Entrepreneurship and Venturing) 

Tässä suuntauksessa tutkitaan yrityksen 
toimintaan liittyvää yrittäjämäisyyttä sekä 
siihen liittyviä pääomasijoituksia ja 
riskinottoa. Suuntaus tutkii sitä, mitkä 
tekijät kannustavat yritystä yrittäjämäisiin 
toimiin. 

Ø yrityksen toimintaan liittyvä 
yrittäjämäisyys 

Ø pääomasijoitukset ja riskinotto 
Ø yksilöyrittäjyyden ja yritystason 

yrittäjyyden vaikutukset 
hyvinvointiin sekä sen edistämiseen 

C. Yrittäjyyden prosessin 
käsitteellistäminen (Conceptualizations 
of Entrepreneurial Process) 

Tämän suuntauksen voisi ajatella olevan 
yrittäjyystutkimuksen perusta. Suuntaus 
käsittelee markkinatalouden kiertokulkua, 
”luovaa tuhoa” (Schumpeter 1934) sekä 
sen kautta syntyviä uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 

Ø yrittäjyyden prosessi 
Ø markkinatalouden kiertokulku 
Ø liiketoimintamahdollisuuksien 

syntyminen ja tunnistaminen 
Ø yrittäjien teot, jotka erottavat heidät 

muusta väestöstä 
Ø yrittäjämäinen valppaus 

liiketoimintamahdollisuuksien 
havainnoinnissa 

D. Yrittäjämäisyys arvonluojana 
yritykselle (Value Creation from 
Corporate Entrepreneurship) 

Suuntaus tarkastelee yrityksen 
yrittäjämäisyyttä sekä sen kautta 
tapahtuvaa arvonluontia. Tutkimuksissa 
korostuvat etenkin resursseihin ja tietoon 
liittyvät teoriat. Suuntaus korostaa 
yrittäjämäisten toimien tärkeyttä 

Ø yrityksen yrittäjämäisyyden kautta 
tapahtuva arvonluonti 

Ø yrityksen ydinosaaminen, 
dynaamiset kyvykkyydet sekä 
niiden kautta muodostuva 
kilpailuetu 
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arvonluonnin prosessissa. Suuntauksen 
tutkimukset tukevat ja täydentävät 
suuntauksen C tutkimuksia. 

Ø yrityksen aineeton ja aineellinen 
pääoma 

E. Valppaus, 
liiketoimintamahdollisuuksien 
syntyminen ja luova tuho (Alertness, 
Opportunity Creation and Creative 
Destruction) 

Kuten suuntaukselle C, on tälle 
suuntaukselle myös olennaista ajatus 
markkinatalouden kiertokulusta sekä 
”luovasta tuhosta” (Schumpeter 1934), 
joiden perusteella syntyy uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia. 
Suuntauksessa tarkastellaan myös 
yrittäjäpersoonaa 
liiketoimintamahdollisuuksien 
näkökulmasta. 

Ø yrittäjyyden prosessi 
Ø liiketoimintamahdollisuuksien 

syntyminen 
Ø yrittäjän kyky havainnoida ja 

arvioida 
liiketoimintamahdollisuuksia 

Ø yrittäjämäinen valppaus 
liiketoimintamahdollisuuksien 
havainnoinnissa 

F. Yrittäjien psykologiset ominaispiirteet 
(Psychological Characteristics of 
Entrepreneurs) 

Tässä suuntauksessa tutkitaan yrittäjiä 
sekä tekijöitä, jotka erottavat yrittäjät 
muista ihmisistä. Suuntaus käsittelee 
yrittäjyyttä psykologisen tutkimuksen 
näkökulmasta. Tämän suuntauksen 
tutkimukset korostavat usein myös 
liiketoimintamahdollisuuksien tarkastelun 
tärkeyttä yrittäjyystutkimuksessa. 

Ø yrittäjäpersoonan tarkastelu 
Ø yrittäjän psykologiset tekijät ja 

ominaispiirteet 
Ø tavoitteena on ymmärtää 

yrittäjäpersoonaa; ymmärtää syy-
seuraussuhteita yrittäjyyden 
prosessiin liittyvissä päätöksissä 

G. Kvalitatiiviset tutkimukset ja metodit 
(Qualitative Research Methods) 

Nämä tutkimukset ovat pääasiassa 
metodologisia tutkimuksia, jotka pyrkivät 
tarkastelemaan yrittäjyyttä erinäisten 
tapaustutkimusten ja muiden 
kvalitatiivisten tutkimusten kautta, ja tätä 
kautta tutkivat ja luovat teorioita. Nämä 
tutkimukset eivät suoranaisesti kuulu 
yrittäjyystutkimukseen. 

Ø tapaustutkimukset 
Ø kvalitatiiviset tutkimukset 
Ø yrittäjyyteen liittyvien teorioiden 

todentaminen ja luominen 

H. Yrittäjämäisten yritysten 
selviytyminen ja kasvu (Entrepreneurial 
Firm Survival and Growth) 

Tässä suuntauksessa tarkastellaan 
yrittäjämäisten yritysten kohtaamia 
haasteita ja riskejä. Tavoitteena on 
tarkastella ja analysoida tämän tyyppisten 
yritysten strategioita; tutkia, miten 
voidaan mahdollistaa näiden yritysten 
olemassaolo, menestys ja kasvu. 

Ø yrittäjämäisten yritysten kohtaamat 
haasteet ja riskit 

Ø tarkastella ja analysoida strategioita, 
jotka mahdollistavat näiden 
yritysten olemassaolon, 
menestyksen sekä kasvun 

I. Yrittäjyyden yhteiskunnalliset 
vaikutukset (Societal Consequences of 
Entrepreneurship) 

Tässä suuntauksessa tarkastelun kohteena 
ovat yrittäjyyden yhteiskunnalliset ja 
kansantaloudelliset vaikutukset. 
Tarkastelun kohteina ovat etenkin 
yrittäjyyden vaikutukset innovointiin, 
työllisyyteen sekä vaurauden lisäämiseen. 

Ø yrittäjyyden yhteiskunnalliset ja 
kansantaloudelliset vaikutukset 

Ø innovointi, työllisyys ja vaurauden 
lisääminen yhteiskunnassa 

Ø yrittäjien keinot omia ja suojella 
innovaatioitaan yleiseltä 
hyväksikäytöltä 

J. Born Global –yritykset (Born Global 
Firms) 

Nämä tutkimukset tarkastelevat Born 
Global –yrityksiä ja –ilmiötä. Tarkastelun 
kohteena ovat nämä varhaisessa 
vaiheessa nopeasti kansainvälisille 
markkinoille hakeutuvat yritykset, sekä 
näiden yritysten kilpailukyvyt. 
Tutkimusten painopisteinä ovat 
resursseihin ja tietoon liittyvät 
näkemykset. 

Ø Born Global –yritykset ja –ilmiö 
Ø Born Global –yrityksien vertailu 

asteittain kansainvälistyviin 
yrityksiin, sekä näiden yritysten 
väliset erot kilpailukyvyssä 

Ø yrityksien teknologinen oppiminen 
Ø resurssien, tiedon ja kyvykkyyksien 

hankkiminen 

 
Taulukko 1. Yrittäjyystutkimuksen 10 yleisintä tutkimussuuntausta 2000–2004. 
(muokattu lähteestä: Schildt, Zahra & Sillanpää 2006, s. 402-407.) 

2.4 Yhteenveto 

Yrittäjyystutkimusta  on  usein luonnehdittu  kirjavaksi  ja  pirstaleiseksi  tieteellisen 
tutkimuksen  koulukunnaksi.  Ongelmana  on  pitkään  ollut  julkaistavien  tutkimusten 
hajanaisuus;  kumulatiivisten,  toisiaan  tukevien  tutkimusten  puuttuminen. 
Yrittäjyystutkimuksesta  puuttuu  tieteelliselle  tutkimukselle  ominainen  kurinalaisuus 
(Schildt, Zahra & Sillanpää 2006.) Tämän tyyppinen pirstaleisuus häiritsee tieteenalan 
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kehityskulkua, vie uskottavuutta sekä kyseenalaistaa koko tutkimussuuntauksen (Shane 
& Venkataraman 2000). 

Yrittäjyystutkimuksen  hajanaisuus  kyseenalaistaa  jopa  sen,  että  voidaanko 
tutkimuksesta  edes  löytää  selviä,  toisistaan  eroteltavia  suuntauksia  (Schildt,  Zahra  & 
Sillanpää  2006). Yrittäjyyden  tutkiminen  on  kuitenkin  olennaista,  jotta  yrittäjyydestä 
saavutettaisiin  parempi  ymmärrys sekä  voitaisiin  ymmärtää  siihen  liittyviä  ilmiöitä 
(Shane & Venkataraman 2000). 
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3. Yrittäjäpersoona 

Tässä  luvussa  käsitellään yrittäjyyttä tarkastelemalla  yrittäjää. Yrittäjäpersoonan 
tutkimus  on  ollut  yrittäjyystutkimukselle  pitkään  keskeinen ja  paljon  tutkittu 
tutkimusalue,  vaikkakin  juuri  tämä  näkökulma  on  herättänyt  paljon  ristiriitaisia 
näkemyksiä tutkijoiden keskuudessa (Shane & Venkataraman 2000). 

Schumpeterin (1934) paljon siteerattu väite, että vain tietyillä yksilöillä on yrittäjyyteen 
tarvittavat ominaispiirteet,  on  ohjannut  yrittäjyyden  tutkimuksen  yrittäjäpersoonan 
suuntaan jo vuosikymmeniä sitten (Beugelsdijk & Noorderhaven 2005). Tämä näkemys, 
jonka  mukaan  yrittäjillä  on  muista  ihmisistä  poikkeavia  ominaispiirteitä,  on 
yrittäjyystutkimukselle  varsin  perinteinen  ja  paljon  tutkittu  (Puhakka  2002). 
Yrittäjyystutkimusta  on  kuitenkin  paljon  kritisoitu  tästä  liiallisuuksiinkin  menneestä 
yksilötarkastelusta (Shane & Venkataraman 2000, Gartner 1988). Kuitenkin on todettu, 
että  yrittäjäpersoonan  ominaispiirteiden  ja  motivaatiotekijöiden  tarkastelu  on 
yrittäjyydessä  olennainen  tutkimuskohde  (Baum  &  Locke  2004,  Segal,  Borgia  & 
Schoenfeld 2005). 

Aluksi  käsitellään  ajatusta  ja  ideaa  tämän  yrittäjäpersoonaa  koskevan  näkemyksen 
taustalta. Sen jälkeen paneudutaan siihen, että onko yrittäjäpersoonaa olennaista tutkia 
yrittäjyystutkimuksessa alkuunkaan  sekä  mihin  yrittäjyystutkimuksessa tulisi  keskittyä 
(Shane  2003)? Toisaalta  on  olennaista  pohtia,  että  miksi,  milloin  ja  miten  joku tekee 
päätöksen alkaa yrittäjäksi kun toinen ei (Shane & Venkataraman 2000, Baron 2004)? 
Tarkoituksena  on  myös  keskittyä  tekoja  tarkastelevaan  näkökulmaan  pohtimalla,  että 
miksi,  milloin  ja  miten  teot  johtavat  liiketoimintamahdollisuuden  hyödyntämiseen 
(Shane & Venkataraman 2000)? Näitä tutkimuskysymyksiä lähestytään tarkastelemalla 
yrittäjäpersoonaa  tarkemmin sekä tutkimalla, mitä  ominaispiirteitä  yrittäjäpersoonaan 
voidaan liittää. 

Tässä  luvussa  haetaan  myös  vastausta  siihen,  mitkä  tekijät  johtavat 
liiketoimintamahdollisuuden  tunnistamiseen sekä  miksi  jotkut  tunnistavat 
liiketoimintamahdollisuuksia  toisia  paremmin? Tutkimalla tätä  voidaan paremmin 
ymmärtää, miksi jotkut yrittäjät menestyvät toisia paremmin (Baron 2004.) 

Yrittäjyyttä on tutkittu paljon persoonallisuustutkimuksen kautta. Luvussa perehdytään 
persoonallisuustutkimuksen  aiempaan  tutkimukseen,  sekä  miten  tutkimus  on 
ajansaatossa  edennyt.  Persoonallisuustutkimuksesta  on  löydettävissä  useita  erilaisia 
näkemyksiä,  jotka  pääosin  heijastuvat  kunkin  synnyinajankohdan  psykologisen 
koulukunnan  näkemyksiin (Puhakka  2002.) Persoonallisuustutkimuksen  koulukuntiin 
luodaan katsaus, jotta voidaan ymmärtää eriäviä näkemyksiä ja ajatuksia persoonasta ja 
persoonallisuudesta, sekä näiden kautta tutkia yrittäjäpersoonaa mahdollisimman laaja-
alaisesti.  Luvussa  perehdytään  persoonallisuustutkimuksen  kehitykseen  viime 
vuosikymmenien  saatossa,  sekä  syvennytään  ajatukseen persoonallisuustutkimuksen 
konvergenssista (kts. Zhao & Seibert 2006). 

Yrittäjäpersoonaa  tarkastellaan  niin persoonan sisäisten  kuin  ulkoisten, persoonaan 
vaikuttavien ominaispiirteiden perusteella.  Tavoitteena  on  perehtyä  aiempaan 
tutkimukseen mahdollisimman laajasti, sekä perehtyä näiden löydöksiin sen perusteella, 
miten  ne  vaikuttavat  yrittäjään.  Osaa  näistä  löydöksistä  voidaan  tarkastella  tutkimalla 
pelkästään  yrittäjää (esim.  Baum  &  Locke  2004),  mutta  osassa  joudutaan  tutkimaan 
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ulkoisia tekijöitä, kuten esimerkiksi yrittäjän sosiaalisia verkostoja (esim. Davidsson & 
Honig 2003). 

Tavoitteena  on löytää  mahdollisimman  paljon ominaispiirteitä,  jotka  vaikuttavat 
yrittäjään  ja  yrittäjän toimintaan. Luvussa  tarkastellaan myös  yrittäjän  inhimillistä 
pääomaa,  koska  aiempien  kokemusten  kautta  hankittu  inhimillinen  pääoma  vaikuttaa 
olennaisesti  yrittäjän  kykyyn  toimia yrittäjänä (Davidsson  &  Honig  2003),  sekä  on 
olennainen  tekijä  liiketoimintamahdollisuuksien  tunnistamisessa (Shane  2000).  Koska 
ihmisen kognitio vaikuttaa olennaisesti päätöksiin ja tekoihin, on olennaista tarkastella 
yrittäjää  myös  kognitioiden  näkökulmasta  (Krueger  2007). Sarasvathyn  (2001)  teorian 
mukaan yrittäjä ei pysty nojautumaan päätöksenteossaan rationaaliseen logiikkaan, vaan 
joutuu  käyttämään  epävarmuuteen  pohjautuvaa  logiikkaa. Luvussa tarkastellaan  tätä 
yrittäjän päätöksenteon prosessia sekä ajatusta epävarmuuteen pohjautuvasta logiikasta. 
Myös yrittäjän motivaatiotekijät vaikuttavat olennaisesti niin yrittäjän päätökseen alkaa 
yrittäjäksi  kuin  myös  yrittäjän  toimintaan yrittäjänä,  sekä  ovat  tästä  syystä  olennainen 
tutkimuskohde (Baum & Locke 2004). Liiketoimintamahdollisuuksien havainnointiin ja 
luontiin  vaikuttavat  olennaisesti  yrittäjän  luovuus,  innovatiivisuus ja  älykkyys 
(Sternberg  2004,  Ko  &  Butler  2007). Tässä  luvussa  perehdytään  yrittäjän  luovuuden, 
innovatiivisuuden ja älykkyyden aiempaan tutkimukseen. 

Yrittäjää  ohjaavat  myös  ulkoiset  tekijät,  kuten  esimerkiksi  sosiaaliset  verkostot 
(Davidsson &  Honig  2003,  Littunen  2000)  ja  perhe  (Carr  &  Sequeira  2007,  Schmitt-
Rodermund  2004). Näihin  tekijöihin  paneudutaan  luvun  loppupuolella. Tarkoituksena 
on  perehtyä  siihen, miten  nämä  tekijät  vaikuttavat  yrittäjään ja  yrittäjän  toimiin. 
Yrittäjyydessä  on  suuntauduttu  viimeaikaisissa  tutkimuksissa  entistä  enemmän  kohti 
kokonaisvaltaisempaa  liiketoimintamahdollisuuksien  tarkastelua  (Shane  & 
Venkataraman 2000; Ardichvili, Cardozo & Ray 2000). Tästä syystä perehdytään myös 
yrittäjään  kykyyn  havainnoida,  arvioida ja  hyödyntää  liiketoimintamahdollisuuksia 
(Ardichvili, Cardozo & Ray 2000) sekä etenkin niihin yrittäjän ominaispiirteisiin, jotka 
vaikuttavat näihin asioihin. 

3.1 Ajatus yrittäjäpersoonasta 

Yksi  olennaisimmista  yrittäjyystutkimukseen  liittyvistä  kysymyksistä  on,  että  mitä 
yrittäjyydessä  tulisi  tarkastella  (Shane  &  Venkataraman  2000).  Ajatus  siitä,  että 
yrittäjänä  toimivan  yksilön  tulee olla tarkastelun  keskipisteenä,  on 
yrittäjyystutkimukselle  perinteinen  ja  paljon  tutkittu  (Beugelsdijk  &  Noorderhaven 
2005).  On  kuitenkin  tärkeä  huomioida,  että  juuri  tämä  yrittäjäpersoonan  tutkimus on 
yrittäjyystutkimuksen  eniten  kritisoitu  ja  arvosteltu  osa-alue  (Heikkinen  2007). 
Yrittäjyystutkimusta  on suuresti  arvosteltu  liiallisesta  yrittäjäpersoonan  tutkimuksesta 
sekä  etenkin  siitä,  että  yrittäjyyden  tutkimuksissa  on  usein  pyritty  tunnistamaan  ja 
erottelemaan  yrittäjiä  muista  ihmisistä  (Shane  &  Venkataraman  2000).  Tämä 
näkökulma,  että  yrittäjät  ovat  eroteltavissa  muista  ihmisistä  ominaispiirteiden  tai 
psykologisten  tekijöiden  kautta,  on  kuitenkin  todettu  epäonnistuneeksi  useassa 
tutkimuksessa (esim. Beugelsdijk & Noorderhaven 2005, Gartner 1988). 

Beugelsdijkin ja Noorderhavenin (2005) mukaan ajatus yrittäjäpersoonasta on lähtenyt 
liikkeelle jo kauan sitten Schumpeterin väitteestä, jonka mukaan vain tietyillä yksilöillä 
on yrittäjyyteen tarvittavat ominaispiirteet. Näistä tutkimuksista ei kuitenkaan ole aina 
löydetty  relevantteja,  toistettavissa  olevia  löydöksiä.  Tämän  tieteellisen  validiteetin 
puuttuminen  yrittäjyystutkimuksessa  on  riskeerannut  ja  kyseenalaistunut  koko 
yrittäjyystutkimuksen uskottavuuden  (Shane  &  Venkataraman  2000.)  Nämä 
yrittäjäpersoonaa  ja  tämän  ominaispiirteitä tutkineet tutkimukset  eivät  ole  pystyneet 
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erottamaan yrittäjiä esimerkiksi kapitalisteista tai johtajista (Puhakka 2002, Busenitz & 
Barney 1997). Tämä puhtaasti ominaispiirteitä tutkinut lähestymistapa on usein todettu 
riittämättömäksi (Puhakka  2002).  Näissä  tutkimuksissa  on  tutkittu  yrittäjiä, näiden 
ominaispiirteitä  ja  syitä  yrittäjyyteen usein varsin  pinnallisesti,  perehtymättä 
yrittäjäpersoonaan syvällisemmin (Shane & Venkataraman 2000). Osa tutkimuksista on 
perehtynyt  jopa asioihin,  kuten esimerkiksi yrittäjän  varallisuuteen ja perinnön 
saamiseen (esim. Blanchflower & Oswald 1998). 

Shanen  (2000)  mukaan  liiketoimintamahdollisuudet  eivät  ilmene  ennalta  nähtävässä 
muodossa,  vaan  niiden  havainnointi  on  sidoksissa  yksilöön  ja  tämän  aiempaan 
osaamiseen  ja  kokemukseen.  Viimeaikainen yrittäjyystutkimus  on  paljon  painottanut 
tätä  yrittäjän  ja  liiketoimintamahdollisuuden  välistä  suhdetta,  ja  usean  teorian  mukaan 
tulisi  juuri  tämän  yrittäjän  ja  liiketoimintamahdollisuuden  välisen  suhteen  muodostaa 
yrittäjyyden tutkimuksen perusta (Shane & Venkataraman 2000, Ardichvili, Cardozo & 
Ray 2000) 

Shane (2003) väittää, että yrittäjän ja liiketoimintamahdollisuuden välisen suhteen tulisi 
muodostaa  yrittäjyystutkimuksen  keskeinen  painopiste. Yrittäjyystutkimuksen 
painopistettä  on  pyritty  siirtämään useissa  tutkimuksissa kohti  yrittäjäpersoonan  ja 
liiketoimintamahdollisuuden välisen suhteen tarkastelua (esim. Shane 2000; Ardichvili, 
Cardozo  &  Ray  2000). Yrittäjän  persoonallisuus  on  kuitenkin  todettu  olennaiseksi 
menestystä  ennakoivaksi  tekijäksi yrityksen kehittymisen  ja  kasvun  osalta.  Tämän 
lisäksi on ominaispiirteille havaittu selkeä toistuvuus useassa tutkimuksessa (Heikkinen 
2007, Markman & Baron 2003.) On olennaista ymmärtää, että yrittäjän ominaispiirteet 
ja  motivaatiotekijät  ovat  kritiikistä  huolimatta  olennainen  tutkimuskohde  (Baum  & 
Locke  2004). Puhakan  (2002)  mukaan  yrittäjyys  on  vahvasti sidoksissa  yrittäjään – 
toimintaa  suorittavaan  perusyksikköön – eikä  yrittäjyyttä  saati  uuden  liiketoiminnan 
luomista voida ymmärtää ilman yrittäjänpersoonan tarkastelua. 

3.2 Persoonallisuustutkimus ja persoonallisuusteoriat 

Persoonallisuustutkimus  on  kehittynyt  ja  muuttunut  merkittävästi  vuosikymmenien 
saatossa. Yrittäjäpersoonan  tutkimus  on vahvasti  peilannut  kulloinkin  vallinneeseen 
persoonallisuustutkimuksen  koulukuntaan.  Tästä  syystä  on  persoonallisuutta  vaikea 
määritellä  yksiselitteisesti  ja  selkeästi,  vaan  määritelmää  joudutaan  hakemaan 
tarkastelemalla  kulloinkin  vallinneita  koulukuntia  ja  tutkimussuuntauksia. 
Persoonallisuus  on  monitahoinen  tutkimuskohde  ja  sitä  voidaan  lähestyä  useista 
erilaisista  näkökulmista. Nämä  toisistaan  suurestikin  eroavat  tutkimukset  kuitenkin 
omaavat  varsin  moninaisia  näkemyksiä  persoonallisuudesta,  eivätkä  usein  omaa 
kovinkaan  vahvaa  tieteellistä  pohjaa  (Puhakka  2002). Persoonallisuustutkimuksen 
konvergenssi on kuitenkin luonut viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoriasta varsin 
vallitsevan näkemyksen (Zhao & Seibert 2006). 

Persoonallisuuden  määritelmissä  ja  niihin  liittyvissä  koulukunnissa  on  havaittavissa 
kaksi  pääsuuntaa,  jotka eroavat  siinä, miten  persoonallisuus  nähdään  ja  miten 
persoonallisuutta  pitäisi  tutkia.  Nämä  pääsuunnat  ovat  perifeerinen  ja  sentraalinen. 
Perifeerinen pääsuuntaus  näkee  persoonallisuuden  siihen  liittyvien  ominaisuuksien 
kautta: jos pystytään saamaan selville persoonaan liittyvät ominaisuudet sekä tutkimaan 
niitä  tarkasti,  voidaan  saada  selville  kokonaiskuva  persoonallisuudesta  ja  sen 
käyttäytymisestä.  Sentraalisessa  pääsuunnassa  ei  pyritä  erottelemaan  persoonaan 
liittyviä  ominaisuuksia,  vaan  pyritään  näkemään  persoonallisuus  sen 
elämänkokemuksien  summana,  ainutlaatuisena  oliona,  joka  käyttäytyy  sen  elämän 
varrella  koettujen  ja  opittujen  asioiden  perusteella.  Sentraalinen  pääsuuntaus  tunnistaa 
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persoonalla  syvemmän  ydinminän,  kun  taas  perifeerinen  suuntaus  ei  näe  tämän 
kaltaista, osiensa summaa syvempää ydinminää. Näiden kahden suuntauksen lisäksi on 
persoonallisuustutkimukseen  tullut  mukaan  viime  vuosikymmeninä  kognitiivinen 
psykologia.  Kognitiivinen  persoonallisuusteoria  tutkii  ihmisen  tietoa  käsitteleviä 
prosesseja, kuten muistamista, oppimista, ajattelua, havaitsemista ja ongelmanratkaisua 
(Dunderfelt,  Laakso,  Niemi,  Peltola & Vidjeskog  2001.)  Dunderfeltin  ja  muiden 
mukaan voidaan  persoonallisuuden  representaatioista siis erotella  ainakin  seuraavat 
pääsuuntaukset: 

1. Perifeerinen: persoonallisuus on yksilön piirteiden summa 
2. Sentraalinen: persoonallisuus on yksilön sisäinen ydinolemus 
3. Kognitiivinen:  persoonallisuus  on  yksilön  ydinolemuksen  ja  sen  ympärillä 
olevan maailmankuvan, minäkäsityksen ja selviytymiskeinojen kokonaisuus 

Se,  mitä  näkökulmaa  kulloinkin  käytetään, riippuu tutkijan  oletuksista  todellisuudesta, 
yksilöstä,  tiedosta  ja  tutkimusmenetelmästä. Persoonallisuustutkimuksen moninaisista 
suuntauksista johtuen,  etenkin  varsin  jyrkästä  tieteellisestä  kahtiajaosta,  koulukuntien 
perifeerisestä ja sentraalisesta jakautumisesta johtuen, on persoonallisuustutkimus ollut 
melkoisessa  tieteellisessä  myllerryksessä  ja  ristiriidassa.  Jyrkästi  erilaiset  näkökulmat 
toki  avittavat  tieteen  kehittymistä,  mutta  jyrkkä  kaksijakoisuus  aiheuttaa  vääjäämättä 
ristiriitoja sekä ongelmia osapuolten välillä (Puhakka 2002.) 

Persoonallisuus voidaan  kuitenkin ajatella hyvin  moniulotteisesti.  Eri  tutkijat  ja 
tutkimukset  ovat  tutkineet  persoonallisuutta  yleensä  vain tietyistä  näkökulmista,  jotka 
kaiken  lisäksi  ovat  poikenneet  merkittävästi  tieteellisiltä  lähestymistavoiltaan  ja 
ajatteluiltaan.  Voisiko  tämän  kaiken  kuitenkin  kääntää eduksi  persoonallisuuden 
tarkastelussa?  Entä  jos  tarkastelemalla  kaikkia  näkökulmia  yhdessä  saadaan  luotua 
kokonaiskuva persoonallisuudesta? (Dunderfelt,  Laakso, Niemi,  Peltola & Vidjeskog 
2001). Viiden  suuren  persoonallisuuspiirteen  teoria  vaikuttaa  hyvältä  pohjalta 
persoonallisuuden  tarkasteluun  yhdentäen  hyvin  eri teorioita  ja  näkemyksiä  useista 
persoonallisuustutkimuksen koulukunnista (Zhao & Seibert 2006). 

Persoonallisuusteorioita on ollut ajan saatossa useita, ja nämä teoriat ovat perustuneet 
aina kulloinkin vallinneen psykologian koulukunnan näkemykseen persoonallisuudesta 
(Puhakka 2002). Viimeaikainen persoonallisuustutkimuksen konvergenssi on kuitenkin 
luonut  viiden  suuren  persoonallisuuspiirteen  teoriasta  varsin  pitkälle  hyväksytyn ja 
vallitsevan näkemyksen  (Zhao  &  Seibert  2006).  Tämän  teorian  mukaiset 
persoonallisuutta kuvaavat faktorit ovat (Zhao & Seibert 2006): 

1. Neuroottisuus: ahdistuneisuus,  vihamielisyys,  masentuneisuus,  itsetietoisuus, 
impulsiivisuus, haavoittuvuus 

2. Ekstroversio: itsevarmuus,  dominanssi,  energisyys,  aktiivisuus,  seurallisuus, 
innostuneisuus 

3. Avoimuus: luovuus,  innovatiivisuus,  mielikuvituksellisuus,  mietteliäisyys, 
uteliaisuus 

4. Miellyttävyys: luottavaisuus, ymmärtäväisyys, huolehtivaisuus, pyyteettömyys, 
herkkäuskoisuus 

5. Tunnollisuus: järjestelmällisyys,  sinnikkyys,  kyvykkyys, 
päämääräsuuntautuneisuus 

Tätä  teoriaa  on  käytetty  esimerkiksi  yrityksen  selviytymisen  tarkasteluun  (Ciavarella, 
Buchholtz, Riordan, Gatewood & Stokes 2004.) Ciavarella ja muut (2004) havaitsivat, 
että  osa  näistä  yrittäjäpersoonaan  liittyvistä  faktoreista  on  sidoksissa  yrityksen 
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selviytymisen  todennäköisyyteen.  He  totesivat,  että  etenkin  yrittäjän  tunnollisuus-
faktorin  korkeat  pisteet  ennakoivat  yrityksen  selviytymistä  pitkällä  aikavälillä. 
Mielenkiintoinen  seikka  tutkimuksessa  oli,  että  avoimuuden  todettiin  vaikuttavan 
negatiivisesti  yrityksen  pitkäaikaiseen  selviytymiseen.  Toisaalta  taas  Schmitt-
Rodermund  (2004)  totesi,  että  tyypillisen  yrittäjäpersoonan  piirre  on  myös  avoimuus. 
Ciavarella  ja  muut  (2004)  eivät  havainneet  yhteyttä  yrityksen  selviytymiseen  muiden 
persoonallisuusfaktoreiden  osalta.  Schmitt-Rodermundin  (2004)  mukaan  tyypillinen 
yrittäjäpersoona pisteytyisi hyvin etenkin seuraavien persoonallisuusfaktoreiden osalta: 
ekstroversio, avoimuus ja tunnollisuus. Hänen mukaansa neuroottisuus ja miellyttävyys 
eivät ole tyypillisen yrittäjäpersoonan faktoreita. 

On  olennaista  huomata,  että  aiempia  yrittäjäpersoonaa  koskevia  tutkimuksia  voidaan 
hyödyntää  luokittelemalla  niissä  havaittuja  ominaispiirteitä  viiden  suuren 
persoonallisuuspiirteen  teorian  mukaisesti.  Tämä  luokittelu  luo  yhtenäisen  ja  ennen 
kaikkea  selkeän  pohjan  yrittäjän  persoonallisuuden  tarkasteluun  ja  jatkotutkimukseen 
(Zhao  &  Seibert  2006.)  Käytännössä  kaikki  yrittäjäpersoonaan  aiemmin  liitetyt 
ominaispiirteet  ovat  tulkittavissa  ja  tutkittavissa  tämän  persoonallisuusteorian 
faktoreiden kautta (Heikkinen 2007). 

Viiden  suuren  persoonallisuuspiirteen  teoria  luo  hyvän  pohjan  yrittäjän 
persoonallisuuden  tarkasteluun,  mutta  yrittäjän  persoonallisuutta  ei  kuitenkaan  sovi 
ajatella  yksiselitteisenä  totuutena  yrittäjyyden  tutkimuksessa.  On  otettava  huomioon, 
että  yrittäjyyteen  vaikuttavat  olennaisesti  myös  muut  tekijät  (Llewellyn  &  Wilson 
2003). Viiden  suuren  persoonallisuuspiirteen  teoria  ei  ole  vielä  yksimielisesti 
hyväksytty  persoonallisuustutkimuksen  parissa  (Dunderfelt,  Laakso,  Niemi,  Peltola & 
Vidjeskog 2001). Persoonallisuustutkimusta ei kuitenkaan enää ole soveliasta kritisoida 
vanhentuneista  näkökulmista,  joita  aiemmissa  tutkimuksissa  on  esitetty  (Llewellyn  & 
Wilson 2003). 

Yrittäjän  persoonallisuustutkimus on  tähän  asti nojautunut pitkälti perifeerisen 
koulukunnan  ajatuksiin.  Tähän  lienee  useita  syitä,  mutta  etenkin  aiemmassa 
persoonallisuustutkimuksessa  pohdittiin  usein  yrittäjän  persoonallisuutta ulkoisten 
ominaispiirteiden kautta.  Olennaista  on  myös  verrata  persoonallisuustutkimuksen  eri 
koulukuntien  kehittymistä,  sekä  suhteuttaa  sieltä  löydettyjä  näkökulmia 
yrittäjyystutkimukseen  (Puhakka  2002.) Näille ulkoisia  ominaispiirteitä tutkineille 
tutkimuksille  oli keskeistä löytää  yksilöistä ominaispiirteitä,  jotka  saavat heidät 
alkamaan yrittäjiksi (esim. Blanchflower & Oswald 1998; Delmar & Davidsson 2000). 
Kuten Puhakka (2002, s. 205) mainitsee "Virhe yrittäjyystutkimuksessa on ollut se, että 
yrittäjyyspersoonaa  on  tutkittu  perifeerisesti  eikä  sentraalisesti  tai  molempia 
suuntauksia yhdistäen". Tämän tyyppiset perifeeriset tutkimukset, jotka ovat pyrkineet 
erottamaan yrittäjiä muista ihmisistä, ovat usein jääneet tieteellisiltä tuloksiltaan melko 
vaatimattomiksi  (Baron  1998).  Toisaalta  sitten  taas  esimerkiksi  Gartner  (1988)  on 
päätynyt  tulokseen,  että  yrittäjäpersoonaa  ei  ole  edes  olemassa,  vaan  yrittäjäpersoona 
voidaan  määritellä  vain  tekojen ja  toiminnan  kautta. Tämän  tyyppinen, tekoihin 
keskittyvä tutkimussuuntaus, on yrittäjyystutkimuksessa olennainen (Frese 2009). 

3.3 Yrittäjäpersoonan sisäinen tarkastelu 

Miten  yrittäjäpersoonaa  sitten  tulisi  tutkia?  Yrittäjäpersoonaa  on  tutkittu  useista, 
toisistaan  suurestikin  poikkeavista näkökulmista.  Yrittäjäpersoonaa  on  tutkittu  ainakin 
seuraavista näkökulmista, jotka on todettu relevanteiksi yrittäjyystutkimukselle: 

• henkilökohtaiset ominaispiirteet (Baum & Locke 2004) 
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• inhimillinen pääoma (Colombo, Delmastro & Grilli 2004) 
• kognitiot (Krueger 2007) 
• päätöksenteko (Baron 1998) 
• epävarmuus (Sarasvathy 2001) 
• motivaatio (Segal, Borgia & Schoenfeld 2005) 
• luovuus ja innovatiivisuus (Ko & Butler 2007, Ward 2003) 
• älykkyys (Sternberg 2004) 
• kehitys ja kasvu  (Obschonka,  Silbereisen,  Schmitt-Rodermund  &  Stuetzer 
2011) 

• persoonallisuusteoriat (Zhao & Seibert 2006) 

Yrittäjäpersoonasta  on  useita  erilaisia  näkemyksiä,  mutta  yksi klassisimmista 
näkemyksistä  on,  että  tyypillisellä  yrittäjäpersoonalla  on  vahva  tarve  suoriutua  hyvin, 
korkea usko omiin kykyihin hallita asioita ja kyky ottaa riskejä (Korunka, Frank, Lueger 
& Mugler 2003). Useat tutkimukset ovatkin keskittyneet juuri näiden ominaispiirteiden 
tutkimiseen (Pines,  Dvir & Sadeh  2012;  Segal,  Borgia  & Schoenfeld  2005). Toisaalta 
on useassa  tutkimuksessa  siirrytty  kohti  kognitiivista  tarkastelua  ja  syvällisempää 
psykologista  tutkimusta.  Esimerkiksi  Puhakka  (2002)  on  ehdottanut  yrittäjän 
persoonallisuuden  tarkasteluun  kognitiivista  näkökulmaa.  Frese  (2009)  puolestaan  on 
väittänyt,  että  yrittäjän  tekoja  psykologian avulla tarkastelemalla  saavutettaisiin 
syvällisin ymmärrys yrittäjyydestä ja yrittäjäpersoonasta. 

Kognitioiden  tutkimuksesta  on  edetty  yrittäjien  päätöksenteon  ja  siihen  liittyvien 
tekijöiden,  kuten esimerkiksi epävarmuuden  tarkasteluun  (Baron  1998,  Sarasvathy 
2001).  Yrittäjyyden  peruskysymyksiin (kts. s.  27) on  haettu  vastauksia  myös 
motivaatiotekijöitä tutkimalla (Segal,  Borgia  &  Schoenfeld  2005). Luovuus, 
innovatiivisuus ja  monipuolinen  älykkyys ovat  yrittäjille  keskeisiä  ominaispiirteitä,  ja 
ovat siksi olennaisia tarkastelun kohteita (Ward 2003, Sternberg 2004). 

Toisaalta  on  yrittäjiä  paljon  tutkittu myös  inhimillisen pääoman  näkökulmasta 
(Davidsson  &  Honig  2003),  syventyen  muun  muassa  aiemmin kertyneeseen 
osaamiseen,  kuten toimialatuntemukseen ja  johtajuuskokemukseen  (Colombo, 
Delmastro & Grilli  2004). Olennainen  näkemys  yrittäjyydestä  on,  että  se  on 
sukupolvelta  toiseen  periytyvää  (Carr  &  Sequeira  2007).  Tästä  syystä  on 
yrittäjäpersoonaa tarkasteltu myös tutkimalla yrittäjän  lapsuutta, kasvuympäristöä ja 
roolimalleja.  Tätä  kautta  on  haettu etenkin yrittäjyyteen  johtaneita  syitä  (Schmitt-
Rodermund 2004.) 

3.3.1 Henkilökohtaiset ominaispiirteet 

Yrittäjäpersoonaa  koskevia  tutkimuksia  on  tehty  useiden  ominaispiirteiden 
näkökulmista.  Esimerkiksi  seuraavia  ominaispiirteitä  on  toistuvasti  tarkasteltu 
yrittäjyyden tutkimuksissa: 

• riskinsietokyky (Pines, Dvir & Sadeh 2012) 
• minäpystyvyys (Ardichvili, Cardozo & Ray 2000; Baum & Locke 2004) 
• hallintakäsitys (Korunka, Frank, Lueger & Mugler 2003) 
• sisukkuus (Markman & Baron 2003, Beugelsdijk & Noorderhaven 2005) 
• sisäinen ohjautuvuus (Beugelsdijk & Noorderhaven 2005) 
• optimismi (Ardichvili, Cardozo & Ray 2000) 
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Yrittäjiä  on  usein  tituleerattu  henkilöiksi,  jotka  kykenevät  ottamaan riskejä  (Pohjola 
2008). Yrittäjien riskinsietokykyä on  tutkittu  useassa  tutkimuksessa.  Pines,  Dvir  ja 
Saded (2012) jakoivat  riskejä  ottavat  yrittäjät  kolmeen  ryhmään  taustalla  olevien 
motiivien perusteella. Ensimmäiseen ryhmään he määrittelivät yrittäjät, joilla on vahva 
tarve kehittymiseen ja etenemiseen; näillä yrittäjillä on vahva tarve itserealisaatioon ja 
tästä  syystä  nämä  yrittäjät  haluavat  ottaa  riskejä.  Toiseen  ryhmään  he  määrittelivät 
yrittäjät,  jotka  tuntevat  itsensä  itsevarmoiksi  ja  maailman  ympärillään  turvalliseksi  ja 
tästä  syystä  nämä  yrittäjät  voivat  ottaa  riskejä.  Kolmanteen  ryhmään  he  määrittelivät 
yrittäjät, jotka ovat avoimia uusille kokemuksille; nämä yrittäjät ovat uteliaita, luovia ja 
seikkailunhaluisia  ja  tästä syystä nämä  yrittäjät  ovat  luonnollisesti riskien  ottamiseen 
taipuvaisia. Pines,  Dvir  ja  Sadeh  (2012)  liittivät  yrittäjien  riskien  ottamiseen  myös 
optimismin. 

Riskien  ottaminen  on  useassa  tutkimuksessa  todettu  nimenomaan  yrittäjyyteen 
liitettäväksi ominaispiirteeksi (Pines, Dvir & Sadeh 2012; Segal, Borgia & Schoenfeld 
2005). Kyky  ottaa  riskejä  on  olennainen ominaispiirre,  joka  erottaa  yrittäjät  johtajista 
(Pines,  Dvir  &  Sadeh  2012). Riskien  ottamiseen on liitettävissä myös muita 
yrittäjyyteen yhdistettäviä piirteitä, kuten esimerkiksi minäpystyvyys (Segal, Borgia & 
Schoenfeld  2005). Jos  riskikäyttäytymistä  halutaan  tutkia  syvällisesti,  on  olennaista 
hyödyntää  siihen  psykologiaa.  On tärkeä ymmärtää,  että  yrittäjien riskinottoa  ja 
kognitiivista  logiikkaa  tutkimalla  voidaan  päästä  merkittäviinkin  tuloksiin 
pyrkimyksissä  ymmärtää yrittäjäpersoonaa,  mutta  tämä  lähestymistapa  ei  kuitenkaan 
kykene  tutkimaan  psykologisia  tekijöitä  näiden  asioiden  taustalta  (Frese  2009.) 
Riskinsietokyky  saattaa  olla  merkittävä  ominaispiirre  etenkin  korkean  teknologian 
toimialoilla,  sillä  nopeasti  muuttuvat  teknologiat  ja  dynaamisuus  luovat päivittäisiä 
haasteita yrittäjille (Pines, Dvir & Sadeh 2012). 

Yrittäjäpersoonan  tutkimuksissa  on  todettu  yrittäjien  uskovan  omiin  kykyihinsä  muita 
ihmisiä  enemmän.  Persoonallisuuspsykologiassa  tätä  kutsutaan  minäpystyvyydeksi. 
Minäpystyvyys  on  tärkeä  yrittäjäpersoonan  ominaispiirre, ja  se  vaikuttaa  olennaisesti 
siihen,  kuinka  todennäköisesti  yksilö  alkaa  yrittäjäksi  (Segal,  Borgia  &  Schoenfeld 
2005.) 

 

Kuva 1. Halukkuus yrittäjäksi (Segal, Borgia & Schoenfeld 2005, s. 48) 

Yrittäjäksi  alkamiseen  vaikuttavat ainakin näkemys  yrittäjyydestä,  riskinsietokyky  ja 
minäpystyvyys (Kuva 1). Etenkin  se,  miten  yrittäjyys  nähdään  vaikuttaa  olennaisesti 
halukkuuteen  alkaa  yrittäjäksi  (Segal,  Borgia & Schoenfeld  2005). Yksilön näkemys 
yrittäjyydestä pohjautuu  aiempiin  kokemuksiin  yrittäjyydestä sekä  siihen,  miten 
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yrittäjäksi	  
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Riskinsietokyky	  

Minäpystyvyys	  
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varteenotettavana  vaihtoehtona yksilö näkee  yrittäjyyden verrattuna  palkallisena 
työskentelyyn.  Tämän  näkemyksen  perusteella  yksilö vertailee yrittäjyyden  ja 
palkkatyön välisiä  eroja  sekä punnitsee kummankin  vaihtoehdon  hyviä  ja  huonoja 
puolia.  Yrittäjyyteen  liittyy  aina  riskejä  (Pohjola  2008),  ja  tämän  perusteella  onkin 
yrittäjän ensimmäinen riskipäätös alkaa yrittäjäksi (Segal, Borgia & Schoenfeld 2005.) 
Yrittäjäksi alkamisen päätökseen vaikuttaa suotuisasti minäpystyvyys – usko siihen, että 
onnistuu. Vastaavasti on yrittäjäpersoonaan liittyväksi ominaispiirteeksi myös mainittu 
optimismi, joka sekin on suotuisa tekijä päätöksessä alkaa yrittäjäksi. Nämä kummatkin 
tekijät – minäpystyvyys  ja  optimismi – vaikuttavat  suoraan  yrittäjän  kykyyn 
havainnoida  ja  toteuttaa  liiketoimintamahdollisuuksia (Ardichvili,  Cardozo  &  Ray 
2000.) Baum  ja  Locke  (2004)  totesivat,  että  minäpystyvyys  on  suhteessa  muihinkin 
yrittäjäpersoonan ominaispiirteisiin, kuten esimerkiksi riskinsietokykyyn. 

Yksi  tyypillisen  yrittäjäpersoonan  keskeisimmistä  piirteistä on riskinsietokyvyn ja 
minäpystyvyyden lisäksi hallintakäsitys. Hallintakäsitys  kuvaa  yksilön  uskoa  omiin 
kykyihin  vaikuttaa  asioihin.  Yrittäjän  usko  omiin  kykyihin  vaikuttaa  suotuisasti 
yrittäjyyteen (Korunka, Frank, Lueger & Mugler 2003.) Toisaalta voidaan kognitiivisen 
tarkastelun  kautta todeta,  että  tämä  usko  ei aina ole  perusteltua. Yksilön rajoittunut 
kapasiteetti, sekä  aiemmin syntyneet ennakkokäsitykset,  joihin  yrittäjät  usein 
tukeutuvat, vaikuttavat olennaisesti yrittäjän toimiin. On ymmärrettävä, että kognitiossa 
tapahtuvat virheet,  kuten  esimerkiksi  liiallinen itseluottamus  ja  virheelliset 
ennakkokäsitykset,  saattavat  luoda  virheellisiä  käsityksiä  ja  synnyttävät  tätä kautta 
virheellisiä ajatuksia  (Baron  2004.)  Hallintakäsityksellä  on  kuitenkin  olennainen  rooli 
yrittäjäpersoonan  ominaispiirteenä.  Hallintakäsityksen  on  myös  todettu  vahvistuvan 
yrittäjän  oppimiskokemusten  kautta.  Kehittyessään  yrittäjät  usein  oppivat  kokemusten 
kautta uusia asioita, jotka vahvistavat hallintakäsitystä (Littunen 2000.) 

Yrittäjät  itse  mieltävät  tärkeimmiksi luonteenpiirteikseen sisukkuuden.  Yrittäjien  on 
todettu uskovan vahvasti yksilön vastuuseen (Beugelsdijk & Noorderhaven 2005.) Yksi 
yrittäjäpersoonan  olennaisimmista  ominaispiirteistä  on  sisukkuus  (Markman  &  Baron 
2003). Yrittäjät kohtaavat työssään paljon haasteita, jopa ylitsepääsemättömiltä tuntuvia 
ongelmia,  eikä  näitä  esteitä  ylitetä  ilman  sisukkuutta. Olennainen  ero  yrittäjyyden  ja 
palkkatyöläisyyden  välillä  on  se,  että  kukaan  ei  ole  ohjaamassa,  valvomassa  saati 
tukemassa ongelmien ilmetessä (Beugelsdijk & Noorderhaven 2005.) Tämän kaltainen, 
sisäinen  ohjautuvuus, on  siis  välttämättömyys  yrittäjyydessä  (Heikkinen  2007). 
Yrittäjien  on  todettu  olevan sisäisesti  ohjautuvaisempia kuin  palkkatyöläisten. 
Yrittäjäpersoona  on  siis sisäisesti  ohjautuva ja  sisukas  tekijäluonne,  joka  kykenee 
asettamaan  ja  saavuttamaan  vaikeitakin  tavoitteita (Beugelsdijk  &  Noorderhaven, 
Heikkinen 2007.) 

3.3.2 Inhimillinen pääoma 

Inhimilliseksi  pääomaksi määritellään kokonaisuutena  yrittäjän aiemmin  hankitut 
kompetenssit  ja  osaaminen.  Siihen  lasketaan  kuuluviksi hankitut  ja  opitut  taidot  niin 
koulutuksen, työkokemuksen kuin elämänkokemuksen kautta yleensäkin (Davidsson & 
Honig  2003.) Inhimillinen  pääoma  voidaan  erotella  yleisen  tason  kokemukseen  ja 
toimialakohtaiseen  kokemukseen,  eli  toimialatuntemukseen. Yrittäjän  inhimillinen 
pääoma  on  usealla  toimialalla,  kuten  esimerkiksi  ohjelmistoteollisuudessa, todettu 
kriittiseksi tekijäksi yrityksen menestymiselle (Nowak & Grantham 2000). 

Inhimillistä  pääomaa  on  yrittäjyyden  osalta  tutkittu  etenkin  aiempien 
yrittäjyyskokemuksien,  johtajuuskokemuksien  ja toimialatuntemuksen näkökulmasta. 
Etenkin nämä  kokemukset  on  havaittu hyödyllisiksi  yrittäjille.  Yleistä,  geneeristä 
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kokemusta  merkittävämmäksi  tekijäksi  on  todettu toimialatuntemus.  Nimenomaan 
yrityksen  toimialan  mukainen yrittäjän toimialatuntemus on  todettu  merkittäväksi 
eduksi yrityksen menestymisen osalta (Colombo, Delmastro & Grilli 2004.) 

Löydökset  tukevat  muodollisen koulutuksen hyödyllisyyttä yrittäjäksi  alkamisen 
osalta, mutta  muodollinen  koulutus  ei  näy  olevan  suhteessa menestymiseen yrittäjänä 
(Davidsson  &  Honig  2003).  On  mahdollista,  että  muodollinen  koulutus  auttaa 
liiketoimintamahdollisuuden tunnistamisessa (Shane 2000), mutta ei kuitenkaan heijastu 
menestymiseen (Davidsson & Honig 2003). Inhimillinen pääoma ei myöskään vaikuta 
olevan  suhteessa  liiketoimintamahdollisuuksien  ja  liikeideoiden  kehittelyn  määrään 
(Davidsson & Honig 2003). 

Yrittäjän inhimillinen pääoma vaikuttaa suoraan yrityksen todennäköisyyteen menestyä. 
Mitä  suurempi  perustettavan  yrityksen  koko on,  sitä  parempi  mahdollisuus yrityksellä 
on menestyä ja selvitä – yrityksen koko on kilpailuetu. Inhimillisen pääoman määrä on 
tutkimusten  mukaan  suoraan  suhteessa  perustettavan  yrityksen  kokoon,  sekä  luo  tätä 
kautta  yritykselle  paremman  mahdollisuuden  menestyä. Suuremman  inhimillisen 
pääoman  omaavat  yrittäjät uskaltavat  todennäköisemmin panostaa  enemmän 
perustettavan  yrityksen  kokoon.  Rahoituksen  näkökulmasta  ajateltuna  on  olennaista 
huomioida, että tämän kaltaiset yrittäjät saavat todennäköisemmin enemmän rahoitusta 
yritykselle  ja  pystyvät  tästä  syystä  luomaan  suurempia  yrityksiä (Colombo,  Delmastro 
& Grilli 2004.) 

3.3.3 Kognitio, päätöksentekokyky ja epävarmuuden hallinta 

Yksilöä  on  pitkään  tarkasteltu  pinnallisin  puolin,  ulkoisesti  havaittavien  tekijöiden 
perusteella (Shane 2003). Tämä pitkään jatkunut yksilön ominaispiirteiden tarkastelu on 
yhä edelleen perusteltu tutkimussuuntaus (Baum & Locke 2004), mutta se ei kuitenkaan 
pysty perustelemaan yksilön käyttäytymiseen johtaneita syitä (Frese 2009). Tästä syystä 
on  yrittäjyyttä tarkasteltu  myös kognitiivisen  psykologian  näkökulmasta.  Kognitioiden 
tarkastelu  on  tuottanut  hyviä  tuloksia  muilla  tieteenaloilla  ja  on  tästä  syystä 
varteenotettava  näkökulma  myös  yrittäjyyden  tarkasteluun  (Krueger  2007). 
Kognitioiden tarkastelusta  on  haettu  vastauksia  etenkin  yrittäjyystutkimuksen 
seuraaviin peruskysymyksiin (Baron 2004): 

• miksi jotkut alkavat yrittäjiksi, kun toiset eivät ala? 
• miksi jotkut tunnistavat liiketoimintamahdollisuuksia, kun toiset eivät? 
• miksi jotkut yrittäjät menestyvät paremmin kuin toiset? 

Kognitioiden  avulla  pystytään  näitä  yrittäjyyden  peruskysymyksiä  tarkastelemaan 
syvällisemmin  kuin  aiemmin  on  tehty.  Sen  avulla  pystymme  tutkimaan  yrittäjien 
vakaumuksia  ja  syviä  uskomuksia,  jotka  ohjaavat  heitä  heidän  päätöksissään  (Krueger 
2007.)  On  olennaista  ymmärtää,  että  tarkastelemalla yrittäjiä kognitioiden  avulla 
pystytään  ymmärtämään  yrittäjyyttä  perusteellisemmin;  ymmärtämään  syvällisemmin 
asioita, joita on aiemmin tutkittu vain pintapuoleisesti (Krueger 2007, Baron 2004). 

Kognitiivisen  psykologian  hyödyntäminen  on  ollut vahvassa nousussa 
yrittäjyystutkimuksessa. Esimerkiksi  Puhakka  (2002)  on  ehdottanut  yrittäjäpersoonan 
tarkasteluun  kognitiivista  näkökulmaa.  Persoonallisuuden  tutkimuksessa  kognitiivinen 
psykologia  käsittelee  ihmisen  tiedollisia  toimintoja,  kuten  esimerkiksi  ajattelua, 
havaitsemista,  oppimista,  ongelmanratkaisua,  luovuutta  ja  muistamista  (Laakso & 
Pohjanvirta  1987). Kognitiivinen  psykologia  on  tuonut  yrittäjyyteen  varteenotettavia, 
toimivia ja ennen kaikkea tuoreita näkökulmia, jotka ovat paljastaneet syvällistä tietoa 
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esimerkiksi yrittäjien  päätöksentekosta.  On  kuitenkin  ymmärrettävä,  että  kognitiivinen 
lähestymistapa ei yksinään pysty  tarkastelemaan  yrittäjyyttä saati  yrittäjäpersoonaa 
riittävän laajasti, eikä kognitiivista lähestymistapaa tulisikaan ajatella ainoana oikeana. 
Monet muut  tekijät  vaikuttavat myös yrittäjän  toimintaan,  ja yrittäjäpersoonaa  tulisi 
tästä  syystä tarkastella  mahdollisimman  monesta  eri  näkökulmasta.  Mikä  tahansa 
lähestymistapa,  joka  kykenee  luomaan  varteenotettavia  teorioita  ja käytännön 
sovelluksia, on kuitenkin tutkimuksen arvoinen (Baron 2004.) 

Kognitiivinen psykologia  näkee yksilöllä sentraalisen psykologian  pääsuuntauksen 
mukaisen ydinminän,  joka  syntyy  yksilön  varhaisten  skeemojen  perusteella, niihin 
liittyvän ympäristön sekä  tunteiden  vaikutuksesta. Yksilön  kehityksen  jatkuessa 
kehittyy  yksilön  ympärille  ulkokehä,  johon  kuuluvat yksilön  asenteet, käsitys 
ydinminästä sekä näkemys maailmasta ympärillä. Näiden ulomman kehän näkemysten 
perusteella  luo yksilö sääntöjä  ja  toimintamalleja,  joiden  perusteella  se  toimii  ja 
prosessoi  tapahtumia  ja  tietoa.  Ydinminän  ja  ulkokehän  välille  määritellään 
kognitiivisessa  psykologiassa niin  sanottu suojavyöhyke,  joka  määrittelee  erinäisiä 
suojamekanismeja  ihanteellisen  minäkuvan  ylläpitämiseen  ja  vaalimiseen (Dunderfelt, 
Laakso,  Niemi, Peltola & Vidjeskog  2001.) Persoonallisuus  ei  ole  kognitiivisessa 
psykologiassa ominaispiirteiden summa,  vaan  tiettyjen  elämänpäämäärien  ympärille 
muodostut toimintapyrkimysten  joukko  (Eskola  1985). Kognitiivinen  psykologia 
määrittelee  täten  persoonallisuuden sentraalisen  pääsuuntauksen mukaisesti,  mutta 
näkee  persoonallisuudella  myös  perifeerisen  pääsuuntauksen  mukaisia ominaispiirteitä 
(Puhakka 2002). 

Yrittäjäpersoonaa kognitiivisesti  tutkittaessa  on  todettu,  että  tietty  osuus  yrittäjistä 
saattaa päätöksenteon yhteydessä kärsiä kognitiossa tapahtuvista virheistä ja harhoista, 
kuten  esimerkiksi vääristyneistä ennakkoasenteista  (Frese  2009,  Baron  1998).  Tämä 
näkökulma  on  varteenotettava,  sillä  sen  perusteella  yrittäjät  eivät  välttämättä  eroa 
muista  ihmisistä  millään  tavalla  henkilökohtaisten  ominaistenpiirteiden osalta.  Tämän 
ajattelun  mukaan  yrittäjien  kognitiossa  tapahtuvat  virheet  liittyvät  usein  liiallisen 
informaation yhdenaikaiseen prosessointiin. Asiat kuten esimerkiksi epätietoisuus, uusi 
asia  tai  ympäristö,  tunteet  sekä  taistelu  aikataulua  vastaan  luovat  yrittäjille  vaikeita  ja 
epävarmoja  tilanteita,  joissa  vaaditaan  nopeita  päätöksiä  paineen alaisuudessa (Baron 
1998.)  

Sarasvathyn  (2001)  mukaan  yksi  yrittäjien  ydintaidoista  saattaa  olla epävarmuuden 
hallinta ja  sen  parissa  työskentely.  Tämän kaltaisten epävarmuutta  sisältävien 
tilanteiden  ansiosta yrittäjät  ovat  oppineet  käyttämään  epävarmuuteen  pohjautuvaa 
ajattelua,  koska  se  saattaa joskus olla  ainoa  mahdollinen  vaihtoehto.  Normaali 
päätöksenteko  nojautuu  syy-seuraussuhteeseen,  mutta  runsaasti  epävarmuutta 
sisältävissä  tilanteissa  tämä  logiikka  ei  kykene  tuottamaan  haluttuja  lopputuloksia 
(Sarasvathy  2001.) Sarasvathy  (2001)  on  ehdottanut  yrittäjyyttä ja  yrityksen  luomista 
juuri  tämän  kaltaiseksi, runsaasti  epävarmoja  tekijöitä sisältäväksi tilanteeksi. Tämä 
kyvykkyys – toimia epävarmuutta sisältävissä haastavissa tilanteissa – vaatii yrittäjältä 
erikoisosaamista:  taitoja,  toimintamalleja  ja  prosesseja,  jotka  ovat  opeteltavissa  ja 
hallittavissa  kokemuksen  kautta. Tämän  ajatuksen  mukaan  yrittäjyys  on  taito,  jonka 
pystyy  oppimaan  ja  omaksumaan  tarkoitusperäisesti  ajan  saatossa. Yrittäjyyttä  on 
ehdotettu  tutkittavaksi  juuri  tämän  kaltaisena erikoisosaamisena  (Read  &  Sarasvathy 
2005.) Read  ja  Sarasvathy  (2005)  ovat  ehdottaneet  yrittäjyyden  tutkimiseen  tämän 
kaltaista  viitekehystä,  joka  yhdistäisi  näkemyksiä  kognitioiden  tutkimuksesta, 
psykologiasta,  päätöksenteon  tutkimuksesta  sekä  suhteuttaisi  nämä  näkemykset 
epävarmuuteen pohjautuvaan ajatteluun. Epävarmuus on suurin työskenneltäessä uusien 
innovaatioiden  parissa,  esimerkiksi  korkean  teknologian  aloilla,  jolloin  innovaatiot 
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sisältävät  paljon  uusia,  tuntemattomia  tekijöitä.  Etenkin  uusien  teknologioiden  parissa 
työskentelevät  pioneerit  tarvitsevat  tästä  syystä  epävarmuuteen  liittyviä  kyvykkyyksiä 
(Sarasvathy 2001.) 

Kognitiivinen psykologia on tutkinut myös yrittäjyyden peruskysymyksiä. Se, miksi osa 
ihmisistä alkaa  yrittäjiksi ja  osa ei,  johtuu  Baronin  (2004)  mukaan  ainakin  seuraavista 
tekijöistä: 

• halukkuus riskinottoon 
• virheet kognitiossa,  esimerkiksi liiallinen  itseluottamus  ja liian optimistinen 
ajattelu 

• harhaluulot suunnittelun paikkansapitävyydessä 
• liiallinen usko omiin kykyihin vaikuttaa asioihin (hallintakäsitys) 

Baronin (2004) näkemyksen mukaan yrittäjä saattaa olla yli-itsevarma optimisti, joka ei 
välttämättä suhtaudu  asioihin  ja  itseensä  realistisesti,  vaan  totuutta positiivisemmin  ja 
valoisammin. Tästäkin  näkökulmasta  on  olennaista  huomioida,  että  yrittäjät  eivät 
välttämättä  eroa  muista  ihmisistä  merkittävästi. Kognitiivisen  tutkimuksen  kautta  on 
todettu,  että  yrittäjät  eivät  välttämättä  ole  muita ihmisiä halukkaampia  riskinottoon, 
vaan ennemminkin näkevät asiat muita ihmisiä optimistisemmin (Baron 1998.) 

Liiketoimintamahdollisuuksia  ja  niiden  tunnistamista  voidaan  myös tarkastella 
kognitiivisesta  näkökulmasta. Yksilön  kykyyn  tunnistaa  liiketoimintamahdollisuuksia 
vaikuttavat  muiden  tekijöiden  (aiempi  kokemus,  toimialatuntemus  jne.)  lisäksi  myös 
yksilön  kognitiiviset  kyvykkyydet,  kuten  esimerkiksi  skeemat,  hahmotuskyky  ja 
heuristiikat (Baron 2004.) Kognitioita tarkastelemalla on myös löydetty muita tekijöitä, 
jotka  kertovat  miksi ihmiset  alkavat  yrittäjiksi.  Gatewood,  Shaver  ja  Gartner  (1995) 
löysivät  eroja  sukupuolten  välisissä  syissä  yrittäjyyteen:  miehillä  syy  oli  useammin 
ulkoinen (esim. markkinatarve), kun taas naisilla syy oli useammin sisäinen (esim. halu 
johtaa yritystä). Tämän tutkimuksen mukaan ulkoinen syy yrittäjyyden taustalla johtaa 
todennäköisemmin menestykseen kuin yksilön sisäinen syy. On tärkeä jatkaa yrittäjien 
kognitiivista tutkimusta,  jotta  saataisiin  selville,  miten  syvälle  kognitiiviset  tekijät 
ulottuvat sekä miten näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa (Krueger 2007). 

Yrittäjien tutkimiseen  on  ehdotettu  myös  psykologista  lähestymistä  (Frese  2009). 
Tämän näkemyksen mukaan ovat teot yrittäjyydessä keskeisessä asemassa, ja yrittäjyys 
olisikin  näin  määriteltävissä  tekojen  kautta.  Tämä  näkemys – että  yrittäjyys  on 
määriteltävissä  nimenomaan  tekojen  kautta – on  yrittäjyystutkimukselle  jo  aiemmin 
tunnistettu  (esim.  Gartner  1988).  Fresen  (2009)  näkemyksen  mukaan tulisi  yrittäjyyttä 
tutkia tekojen ja suorittamisen kautta, jolloin yrittäjiä voidaan tutkia psykologisesti näitä 
tekoja  ja  suorituksia  tarkastelemalla.  Psykologian  avulla  voidaan  tekoja  ja  niiden 
taustalla  olevia  syitä  tutkia syvällisemmin.  Esimerkiksi  päätöksentekoa  ei  voida 
tarkastella  pelkästään  kognitiivisesti:  yrittäjä  ei  tee  päätöksiä  pelkästään  sisäisten 
tekijöiden  perusteella,  vaan  päätökseen  johtaneet  tekijät  ovat  vahvasti 
vuorovaikutuksessa ympäristön  kanssa.  Ympäristön  vuorovaikutus,  kuten  esimerkiksi 
ympärillä  olijoilta  saatu  palaute, vaikuttaa  olennaisesti  päätöksenteon  prosessiin. 
Esimerkiksi  päätöksentekoa  ei siis  voida tarkastella  pelkästään kognitiivisesti, vaan 
vaaditaan kokonaisvaltaista psykologista tutkimusta (Frese 2009.) 

3.3.4 Motivaatio 

Yrittäjyystutkimuksen  yksi  pohdituimmista  kysymyksistä  lienee  miksi  jotkut  alkavat 
yrittäjiksi  ja  miksi  jotkut  eivät  (Shane  &  Venkataraman  2000,  Baron  2004).  Tämän 



27 

tutkimuskysymyksen kautta on jopa pyritty määrittelemään mitä yrittäjyys on (Puhakka 
2002).  Tämän  seurauksena on  pohdittu  syitä  ja  motivaatiotekijöitä,  jotka  ajavat  ja 
ohjaavat yksilöitä yrittäjyyden pariin. Näiden syiden ja motivaatiotekijöiden tutkimusta 
on  ohjannut etenkin  työ- ja  organisaatiopsykologian  kehittyminen  ja  muutokset. 
Viimeaikainen  tutkimus  on  keskittynyt  pääosiltaan  yrittäjyyteen  ohjaavan  prosessin 
tarkasteluun  (Segal, Borgia & Schoenfeld  2005.)  Yrityksen menestykseen vaikuttavia 
tekijöitä  on  usein  haettu yrittäjäpersoonasta  ja tämän  motivaatiotekijöistä  (Serarols-
Tarrés,  Padilla-Meléndez  & Aguila-Obra  2006).  Tämän  kaltaisissa  tutkimuksissa  on 
kuitenkin  usein  keskitytty  pelkästään  yrittäjäpersoonaan  itseensä  (Beugelsdijk  & 
Noorderhaven  2005).  Pelkästään  yrittäjäpersoonaa  tarkastelemalla  ei  kuitenkaan  voida 
kattavasti saada selville yrittäjyyden taustalla olevia syitä ja tekijöitä, joten tutkimuksen 
tulisi  keskittyä  myös  muihin  tekijöihin,  kuten  esimerkiksi  kasvuympäristöön  (Schmitt-
Rodermund  2004) ja liiketoimintamahdollisuuksiin  (Shane  2000) jne.  Olennaista on 
myös huomioida, että onko yrittäjyyden taustalla sisäinen vai ulkoinen motivaatiotekijä 
(Gatewood, Shaver & Gartner 1995; Serarols-Tarrés, Padilla-Meléndez & Aguila-Obra 
2006). 

Motivaatio on  etenkin  psykologian  näkökulmasta  mielenkiintoinen  tutkimuskohde. 
Sigmund Freudin kehittämässä psykodynaamisessa persoonallisuusteoriassa motivaatio 
ja tahto ovat olennaisimpia ihmisen käytöstä ohjaavia tekijöitä. Yksilön haluja kuitenkin 
rajoittavat  olennaisesti  erinäiset  normit  ja  opitut  asiat,  kuten  esimerkiksi 
käyttäytymissäännöt,  kulttuurinormit  jne. Yksilölle  kehittyy  tämän  tyyppisiä normeja, 
jotta  yksilö  sopeutuisi  ympäristöönsä  mahdollisimman  hyvin.  Freudin  näkemyksen 
mukaan yksilön  sisäiset halut  saattaisivat rajoittamattomina olla  vahingollisia yksilön 
ympäristölle  ja  yksilölle  itselleen  (Eskola  1985;  Laakso & Pohjanvirta  1987.) 
Yrittäjyyden  tutkimuksissa  on tästä  syystä olennaista  ottaa  huomioon  ulkoiset, 
yrittäjästä  riippumattomat  tekijät,  kuten  esimerkiksi  kulttuurin  ja  yhteiskunnan 
vaikutukset.  Tietyt  kulttuurit  ja  yhteiskunnat,  kuten  esimerkiksi  Yhdysvallat, 
kannustavat yrittäjyyteen vahvemmin kuin toiset (Delmar & Davidsson 2000.) Joissain 
kulttuureissa saatetaan yrittäjyyttä ja yrittäjiä jopa suuresti ihailla, mikä puolestaan luo 
parempia edellytyksiä yrittäjyydelle (Pines, Dvir & Sadeh 2012). 

Yrittäjyyteen  vaikuttavat  myös esimerkiksi  aiemmat  kokemukset  yrittäjyydestä  sekä 
kasvuympäristö.  Ensimmäiset  kokemukset  yrittäjyydestä  heijastuvat usein  lapsen 
vanhemmilta  tai muilta roolimalleilta.  Nämä kokemukset vaikuttavat  olennaisesti 
nuoren  kehitykseen,  sekä  tämän  omiin  pyrkimyksiin  ja motivaatioon yrittäjäksi. 
Kasvatus, kasvuympäristö  sekä  roolimallit  vaikuttavat  kaikki  siihen,  miten yrittäjyys 
nähdään  sekä  miten  todennäköistä  on,  että  yksilö  itse  alkaa  yrittäjäksi  (Obschonka, 
Silbereisen,  Schmitt-Rodermund  &  Stuetzer  2011.) On todettu,  että  yrittäjäperheissä 
kasvaneet  nuoret  ovat  näistä  syistä  johtuen  muita  motivoituneempia  ja  halukkaampia 
yrittäjiksi (Carr & Sequeira 2007). 

Motivaatiotekijät  jaetaan  usein  kahteen  ryhmään:  sisäisiin  ja  ulkoisiin 
motivaatiotekijöihin. Sisäisiä motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi halukkuus yrittäjäksi 
ja työttömyys. Ulkoinen  motivaatiotekijä olisi  esimerkiksi  markkinatarpeen tai 
liiketoimintamahdollisuuden tunnistaminen (Serarols-Tarrés,  Padilla-Meléndez  & 
Aguila-Obra  2006.) Motivaatiotekijän  tyypin  on  todettu  vaikuttavan  olennaisesti 
yrittäjän  onnistumiseen  (Gatewood,  Shaver & Gartner  1995;  Serarols-Tarrés,  Padilla-
Meléndez  & Aguila-Obra  2006).  Gatewood ja  muut (1995) havaitsivat,  että  ulkoiset 
motivaatiotekijät ennakoivat onnistumista sisäisiä motivaatiotekijöitä paremmin. Heidän 
tutkimuksen  mukaan miehet nojautuvat useammin  ulkoisiin  ja  naiset  sisäisiin 
motivaatiotekijöihin.  Tämä  osaltaan  vahvistaa  ajatuksen  yrittäjyydestä  miehisenä 
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piirteenä  (Serarols-Tarrés,  Padilla-Meléndez  & Aguila-Obra  2006).  Miehet  ovat  myös 
tilastollisesti naisia useammin yrittäjän roolissa (Delmar & Davidsson 2000.) 

3.3.5 Luovuus, innovatiivisuus ja älykkyys 

Yrittäjyyden  keskeiseksi  taidoksi  on usein määritelty luovuus  (Puhakka 2007,  Ko  & 
Butler  2007).  Jo  Schumpeter  (1934)  on  määritellyt  yrittäjyyden siten,  että  luovuus  ja 
innovaatiot ovat  yrittäjyydessä  keskeisessä  asemassa.  Shanen (2000)  mukaan 
yrittäjyydessä  on  olennaista  ”organisoida  asioita  ennennäkemättömillä  tavoilla”. Ward 
(2003) puolestaan toteaa, että yrittäjyyden tehtävä on synnyttää ennennäkemättömiä ja 
hyödyllisiä  ideoita. Puhakka  (2007,  s.14)  on  määritellyt  yrittäjämäisen  luovuuden 
prosessin  ”systeeminä,  jossa  yrittäjä  organisationaalisen  yhteisönsä  jäsenenä  tulkitsee 
liiketoiminnan  evoluutionäärisyyttä  ja  jossa  tekemisen  kautta  pyritään  luomaan 
tuotoksia, joita markkinat arvostavat”. Schumpeterin ajatukseen markkinoiden ”luovasta 
tuhosta”  uskovat  näkevät  tässä  mielessä  markkinoiden  muutokset  uusina 
mahdollisuuksina, joiden hyödyntämisessä yrittäjät ovat keskeisessä asemassa (Schildt, 
Zahra  &  Sillanpää  2006). Yrittäjämäinen  luovuus on  ainutlaatuinen  ja  tavoiteltu 
ominaispiirre useimmissa yrityksissä ja organisaatioissa, sekä on tätä kautta olennainen 
tutkimuskohde  yrittäjyydessä  ja  markkinatalouden  kehittämisessä  yleensäkin  (Ko  & 
Butler 2007, Puhakka 2007). 

Luovuuden  kautta  tapahtuva innovointi on  yrittäjälle  kognitiivisesti  haastavaa, 
vaikkakin  se  on  yrittäjyydessä keskeinen tehtävä  (Ward  2003).  Ko  ja  Butler  (2007) 
väittävät,  että  yrittäjyyteen  tarvitaan  vankkaa  tietotaitoa, kehittyneitä sosiaalisia 
verkostoja sekä kykyä hahmottaa liiketoimintamahdollisuuksia. Yrittäjän kognitiivisella 
kyvykkyydellä sekä ennen kaikkea luovuudella on näiden osatekijöiden yhdistämisessä 
keskeinen  rooli:  yrittäjän  on  kyettävä  hahmottamaan  potentiaaliset 
liiketoimintamahdollisuudet  samoin  kuin  yrittäjän  on  kyettävä  löytämään  relevantit 
assosiaatiot  näiden  osatekijöiden  väliltä  (Ko  &  Butler  2007.) 
Liiketoimintamahdollisuuksien  hahmottamisen  ja edelleenkehittämisen  näkökulmasta 
luovuus on yksi keskeisimmistä yrittäjän ominaispiirteistä (Ardichvili, Cardozo & Ray 
2000). 

Kognitioiden  tutkimuksen  näkökulmasta  yrittäjämäiseen  luovuuden  prosessiin 
yhdistetään  myös älykkyyden ja  siihen  liittyvien  osatekijöiden  tarkastelu  (Sternberg 
2004). Sternbergin  (2004)  mukaan  hyvä  yrittäjä  omaa kolmen  tyyppistä  älykkyyttä: 
analyyttista, luovaa ja käytännönläheistä. Näiden erityyppisten älykkyyksien yhteydessä 
on  tarkasteltu tietotaidon ja  osaamisen suhdetta  älykkyyteen  ja  luovuuteen.  On 
pohtimisen arvoista, miten tietotaito ja osaaminen vaikuttavat älykkyyteen, luovuuteen 
ja sitä kautta liiketoimintamahdollisuuksien havainnointiin ja luomiseen. Tietotaidon ja 
osaamisen  suhdetta  luovuuteen  pidetään  paradoksaalisena (Sternberg  2004.) Muun 
muassa  Shane  (2000)  on  todennut,  että  aiemmin  hankittu  tietotaito  ja  osaaminen 
vaikuttavat  olennaisesti  liiketoimintamahdollisuuksien  havaitsemiseen. Tietotaito ja 
aiemmin  hankittu  osaaminen  vaikuttavat  olennaisesti  ajattelun  prosessiin  sekä 
vaikuttavat sitä kautta päättelykykyyn ja luovaan ajatteluun, ja voivat tällä tavalla joko 
edistää  tai  estää  tiettyihin  lopputuloksiin  päätymistä.  Tietotaito on  toisaalta  olennaista 
myös uuden idean yhteydessä: uuden idean tulisi sisältää ripaus vanhaa ja tuttua, mutta 
siinä tulisi samalla olla uutuuden tunnetta ja uutuudenviehätystä, jotteivät ihmiset kokisi 
vierastusta ideaa kohtaan (Ward 2004.) 
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3.3.6 Kehitys ja kasvu 

Osa  yrittäjäpersoonan  tutkimuksista  on  lähestynyt  yrittäjyyttä  tutkimalla  yrittäjän 
kasvuikää ja nuoruutta (esim. Obschonka, Silbereisen, Schmitt-Rodermund & Stuetzer 
2011;  Schmitt-Rodermund  2004).  Kasvuikä  on erityisen  olennainen  osa  yksilön 
kehitystä persoonallisuuden ja luonteenpiirteiden kehittymisen osalta. Tällöin kehittyvät 
monet yksilölliset  ominaispiirteet kuten  esimerkiksi  se,  että  tuleeko  yksilöstä 
ekstrovertti  vai  introvertti  (Dunderfelt  1998.) On  tutkittu,  että kasvuiän  kokemukset 
yrittäjyydestä  lisäävät  merkittävästi  todennäköisyyttä  ja  taipumusta  yrittäjyyteen 
vanhemmalla  iällä.  Nämä  kokemukset  saattavat  jopa  ennustaa  tietyn  tyyppisen, 
yrittäjämäisen luonteenpiirteen kehittymistä (Schmitt-Rodermund 2004.) 

Obschonka ja  muut (2011)  tutkivat  yksilön kokemuksia yrittäjyydestä  nuoruusvuosilta 
sekä näiden kokemuksien suhdetta asenteeseen yrittäjyyteen kohtaan vanhemmalla iällä. 
On  todettu,  että  lasten  vanhempien  tai  muiden  roolimallien  kokemukset  yrittäjyydestä 
heijastuvat  suoraan  kasvuikäiseen  lapseen tai nuoreen. On  olennaista huomata,  että 
yrittäjyyskokemuksien  ei  välttämättä  tarvitse olla lähipiiristä,  kuten  esimerkiksi omilta 
vanhemmilta, vaan kokemukset voivat heijastua myös ulkopuolisilta roolimalleilta (Carr 
&  Sequiera  2007.) Carr  ja  Sequiera  (2007) totesivat,  että  yksilöillä,  joilla oli 
kokemuksia yrittäjyydestä  nuoruusvuosilta,  oli taipumusta yrittäjyyteen  myös 
vanhemmalla  iällä.  Olennainen  löydös  heidän  tutkimuksessaan  oli,  että  varhainen 
yrittäjyyskokemus  lisää  onnistumisen  todennäköisyyttä yrittäjyydessä vanhemmalla 
iällä.  Heidän  mukaansa  varhainen  kosketus  yrittäjyyteen lisää  taipumusta myös 
sarjayrittäjyyteen. 

Schmitt-Rodermundin (2004) mukaan vanhemmat vaikuttavat kasvattajina olennaisesti 
jälkipolven  taipumukseen ja  asenteeseen  yrittäjyyttä  kohtaan.  Hänen  mukaansa 
vanhempien  oikeanlainen  tapa  kasvattaa  lapsiaan,  yksilön aiemmat  kokemukset 
yrittäjyydestä sekä  yksilön  oikeanlaiset  luonteenpiirteet  luovat  yhdessä 
perustavanlaatuisen  ja  suotuisan  pohjan  yrittäjyyteen  ja  siinä  menestymiseen.  Schmitt-
Rodermund (2004) painotti roolimallien merkitystä kasvuiässä: roolimallit ja sitä kautta 
omaksutut  näkemykset  vaikuttavat  olennaisesti  asenteeseen  yrittäjyyttä  kohtaan.  Useat 
tutkimukset  ovatkin  todenneet,  että  perhe  ja  kasvatus  vaikuttavat  olennaisesti 
jälkikasvun arvomaailmaan,  asenteisiin  ja  käyttäytymiseen.  Tutkimusten  mukaan 
yrittäjäperheissä  kasvaneet  lapset  kokevat  yrittäjyyden  suotuisammin,  ja tästä 
näkökulmasta  ajatellaankin yrittäjyys usein periytyvänä  ominaispiirteenä.  Perheessä 
koettu  yrittäjyys  vaikuttaa  suotuisasti  näkemykseen yrittäjän toimenkuvasta, 
tukiverkostosta  sekä  ennen  kaikkea  lisää uskoa yksilön omiin  kykyihin  toimia 
yrittäjänä. Tämän tyyppinen tukiverkosto saattaa  olla erityisen  hyödyllinen etenkin 
nopeasti  muuttuvilla ja dynaamisilla toimialoilla,  joilla  riskit  ja  epätietoisuus  ovat 
arkipäivää. On  jopa ehdotettu,  että  yrittäjäperheissä  kasvaviin  lapsiin  voisi 
tarkoituksellisesti  keskittää  yrittäjyyttä  tukevia  ohjelmia ja  koulutusta tulevaisuuden 
yrittäjyyden lisäämiseksi ja tukemiseksi (Carr & Sequeira 2007.) 

3.4 Yrittäjäpersoonan ulkoinen tarkastelu 

Yrittäjyystutkimusta on usein moitittu liiallisesta yksilön ominaispiirteiden tarkastelusta 
(Beugelsdijk  &  Noorderhaven  2005).  Yrittäjyyttä  on  jopa  pyritty  määrittelemään 
tutkimalla näitä yrittäjyyden parissa toimivia yksilöitä. Useat tutkimukset ovat ajatelleet 
keskeisenä lähtökohtana yrittäjyyden  parissa  toimivien  yksilöiden  tunnistamisen  ja 
tutkimisen. Tämän kaltaiset tutkimukset ovat nähneet, että tätä kautta voidaan määritellä 
yrittäjyys ja sen syvin olemus (Puhakka 2002.) 



30 

Tämä  lähestymistapa  on  kyseenalaistettu  useiden  viimeaikaisten tutkimusten  parissa. 
Yksilökeskeisellä  tarkastelulla  ei  ole  myöskään  kyetty luomaan tieteellisesti  valideja 
teorioita,  jotka  ennakoisivat  varmuudella  käytännön  ilmiöitä.  Tieteellisen  tutkimuksen 
parissa  työskentelevät  ovat  tästä  syystä  jopa  alkaneet kyseenalaistamaan  koko 
yrittäjyystutkimuksen hyödyllisyyttä (Shane & Venkataraman 2000.) 

Useat  viimeaikaiset  tutkimukset  ovat  ehdottaneet  yrittäjyyden  tarkasteluun 
kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa.  Shane  ja  Venkataraman  (2000)  ovat  ehdottaneet 
yrittäjyyden  tutkimukseen liiketoimintamahdollisuuksiin keskittyvää  näkökulmaa. 
Heidän  mukaansa  yrittäjyyttä  ei  voida  tarkastella  yksilökeskeisesti,  sillä  yksilö  on 
vahvasti  vuorovaikutuksessa ympärillä  olevien  tekijöiden kanssa.  Tästä  johtuen  tulisi 
heidän  mukaansa  yrittäjyystutkimuksessa keskittyä  liiketoimintamahdollisuuksien 
tarkasteluun; miten niitä havaitaan, kehitetään ja hyödynnetään. Shanen (2000) mukaan 
vaikuttaa  liiketoimintamahdollisuuden  havaitsemiseen  olennaisesti  yksilön  aiempi 
kokemus  ja  osaaminen. Ardichvili,  Cardozo  ja  Ray  (2000)  ovat  ehdottaneet,  että 
yrittäjyyttä  tulisi  tarkastella  niin liiketoimintamahdollisuuden  kuin  myös  yksilön 
näkökulmasta, sillä kumpikin vaikuttaa yrittäjyyden prosessiin olennaisesti. Markman ja 
Baron  (2003)  totesivat,  että  liiketoimintamahdollisuuden  tarkastelu  ja  yksilötarkastelu 
ovat  kummatkin  olennaisia  näkökulmia  yrittäjyystutkimuksessa,  eivätkä  ne poissulje 
toisiaan. 

Liiketoimintamahdollisuuksien tarkastelun lisäksi on yrittäjyyttä pyritty tarkastelemaan 
sosiaalisten  verkostojen  näkökulmasta. Sosiaaliset  verkostot  ovat  olennaisesti 
yhteydessä liiketoimintamahdollisuuksiin: sosiaalisten verkostojen kautta saattaa ilmetä 
liiketoimintamahdollisuuksia.  Sosiaalisten  verkostojen  on  myös  todettu  edistävän 
liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemista, kehittämistä ja hyödyntämistä (Ardichvili, 
Cardozo & Ray 2000.) Sosiaalinen pääoma on useassa tutkimuksessa todettu yrittäjyyttä 
edistäväksi  ja  tukevaksi  tekijäksi  (Davidsson  &  Honig  2003;  Obschonka,  Silbereisen, 
Schmitt-Rodermund & Stuetzer 2011). 

3.4.1 Liiketoimintamahdollisuuden suhde yksilöön 

Yrittäjyyttä  tulisi  siis  tarkastella  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti  myös 
liiketoimintamahdollisuuksien  ja  markkinoiden  näkökulmasta  (Shane  2000). Uudempi 
suuntaus  yrittäjyystutkimuksessa  on  ollut  keskittyä  yrittäjyyden prosessiin, yrittäjän 
kykyyn  havainnoida ja tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia, sekä tutkia  miten 
liiketoimintamahdollisuuksista luodaan yrityksiä.  Tämä  näkökulma  ottaa  huomioon 
myös  toimiympäristön  tarkastelun (Eckhardt  &  Shane  2003;  Shane  &  Venkataraman 
2000.) Shane (2003) väittää, että yrittäjyyttä ainoastaan yksilön ominaispiirteiden kautta 
tutkineet  ovat  yleensä epäonnistuneet.  Hänen mukaansa on  mahdotonta  lähestyä  näin 
monitahoista asiaa ainoastaan yksilöä tarkastelemalla. 

Toimiympäristössä syntyvät muutokset ja liiketoimintamahdollisuudet eivät kuitenkaan 
itsessään johda yrittäjyyteen. Yrittäjyys on osaltaan yksilön sisäinen prosessi, eikä sitä 
voida  tarkastella  pelkästään  toimiympäristöä tarkastelemalla.  Toisaalta  pelkästään 
yksilöä  tarkastelemalla  ei  voida  tutkia kattavasti yrittäjyyttä,  sillä  pelkästään  yksilön 
sisäinen  halu  ja kyvykkyys eivät johda  yrittäjyyteen.  Voisikin  ajatella,  että  yksilön 
sisäistä  yrittäjyyttä  sekä  siihen  liittyvää  ulkoista  toimiympäristöä  yhdessä 
tarkastelemalla voitaisiin päästä parhaiten selville  yrittäjyydestä ja  sen  olemuksesta 
(Shane 2003.) 

Liiketoimintamahdollisuudet eivät ilmene ennalta nähtävässä muodossa. Tästä syystä on 
niiden  havainnointi  kaikkea muuta  kuin  yksinkertaista  (Venkataraman  1997.) 



31 

Liiketoimintamahdollisuuden  havainnointi on kuitenkin  yksinkertaisempaa kuin  sen 
etsiminen tarkoitusperäisesti. Yksilön aiempi tieto ja kokemus määrittelevät sen, miten 
liiketoimintamahdollisuus  nähdään,  kuinka  potentiaaliseksi  se  koetaan  ja  mihin 
tarkoitukseen  se  nähdään  soveltuvaksi  (Shane  2000.)  Tämän  ajatuksen mukaan yksilö 
on vahvasti sidoksissa liiketoimintamahdollisuuteen, eikä niitä voida tarkastella toistaan 
erillään. Toimialakohtainen  osaaminen  ja  toimialatuntemus  (esim.  aiempi  työkokemus 
tai  toimialakohtainen  koulutus)  ovat  olennaisessa  roolissa  liiketoimintamahdollisuuden 
tunnistamisessa (Colombo, Delmastro & Grilli 2004). Shanen (2000) mukaan yrittäjä ei 
tietoisesti  valitse  liiketoimintamahdollisuuden  sovelluskohdetta  tai  markkinoita,  vaan 
yrittäjän  aiempi  tieto  ja  kokemus  ohjaavat vahvasti  markkinavalintaa. 
Liiketoimintamahdollisuuden havaitsemisesta yritykseksi asti kehittymiseen vaikuttavat 
ainakin seuraavat asiat (Ardichvili, Cardozo & Ray 2000): 

• yrittäjän  valppaus:  haluaako  ja  pyrkiikö  yrittäjä  havaitsemaan 
liiketoimintamahdollisuuksia 

• informaation  epäsymmetrisyys  ja  aiempi  kokemus:  kaikki  eivät  omaa  samaa 
informaatiota  liiketoimintamahdollisuuksia  koskien,  eivätkä  edes  kykene 
tulkitsemaan informaatiota ja liiketoimintamahdollisuuksia samalla tavalla 

• sosiaaliset  verkostot:  sosiaaliset  verkostot  tukevat  ja auttavat 
liiketoimintamahdollisuuksien havainnoinnissa ja eteenpäinviemisessä 

• yrittäjän ominaispiirteet (kuten esim. optimismi, minäpystyvyys ja luovuus) 
• liiketoimintamahdollisuuden  tyyppi:  havaittu  liiketoimintamahdollisuus  ei 
välttämättä ole selkeästi hahmotettu prosessin alkuvaiheessa, ja esimerkiksi sen 
arvo ei välttämättä ole vielä tiedostettu 

Schumpeterismin  mukaiseen  markkinatalouden  kiertokulkuun  ja  luovaan  tuhoon 
uskovat  yrittäjyystutkimuksen  näkökulmat  ovat  painottaneet 
liiketoimintamahdollisuuksien  syntymistä  ja  havainnointia  yrittäjyystutkimuksen 
keskeisimpänä  osa-alueena  (Schildt,  Zahra  &  Sillanpää  2006).  Shanen  (2000)  mukaan 
liiketoimintamahdollisuuksien  havainnointi  on  kaikkea  muuta  kuin  selkeä  prosessi, 
eivätkä  kaikki  omaa  siihen  samanlaisia  mahdollisuuksia.  Toisaalta  luo  tämä  näkemys 
liiketoimintamahdollisuuden  tarkastelusta  pohjan  myös  yksilön  tarkastelulle,  sillä 
liiketoimintamahdollisuuden  havainnointi  on  monitasoisen  prosessi,  jossa  yrittäjä  on 
keskeisessä  asemassa  tekijän  roolissa  (Ardichvili,  Cardozo  &  Ray  2000).  Näiden 
mahdollisuuksien tarkastelu on yrittäjyydessä keskeistä, ja tämän tarkastelun tulisi luoda 
yrittäjyystutkimuksen perusta (Shane & Venkataraman 2000). 

3.4.2 Sosiaalinen pääoma 

Yrittäjän  sosiaalinen  pääoma on  todettu merkittäväksi  yrityksen  onnistumista  ja 
menestystä ennakoivaksi tekijäksi (Davidsson & Honig 2003). Sosiaalisilla verkostoilla 
on  olennainen  rooli  myös  liiketoimintamahdollisuuksien  näkökulmasta:  sosiaaliset 
verkostot  edesauttavat  liiketoimintamahdollisuuksien  havaitsemista,  kehittämistä  ja 
hyödyntämistä.  Sosiaalisten  verkostojen  kautta  saattaa  myös  ilmetä 
liiketoimintamahdollisuuksia,  joita  ei  muuten  ilmenisi  (Ardichvili,  Cardozo & Ray 
2000.) 

Davidsson  ja  Honig  (2003)  erittelivät  sosiaalisen  pääoman  sitovaksi  ja  yhdistäväksi 
sosiaaliseksi pääomaksi: sitova sosiaalinen pääoma sisältää homogeenisia ryhmiä (esim. 
perhe) ja yhdistävä sosiaalinen pääoma puolestaan sisältää heterogeenisiä ryhmiä (esim. 
liiketoimintaverkostot).  He  totesivat  molemmat  sosiaaliset  pääomat  merkittäviksi 
tekijöiksi yrittäjille. 
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Sitova sosiaalinen  pääoma  todettiin  olennaiseksi  positiiviseksi  vaikuttajaksi etenkin 
yrittäjäksi  alkamiseen  liittyvän  päätöksen  osalta (Davidsson  & Honig  2003).  Etenkin 
perheen  tuki  on  todettu  olennaiseksi  yrittäjyyttä  tukevaksi  tekijäksi. Perhe  ja  lähipiiri 
saattavat  olla  olennaisia  tukijoita  etenkin  vaikeissa  ja epävarmoissa  tilanteissa.  Tämän 
tyyppinen  tuki  saattaa  korostua  etenkin  nopeasti  muuttuvilla  dynaamisilla  toimialoilla 
(Carr & Sequeira 2007.) 

Yhdistävä  sosiaalinen  pääoma  puolestaan  todettiin  olennaiseksi  positiivisiksi tekijäksi 
liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisen,  kehittämisen  ja hyödyntämisen 
näkökulmasta (Ardichvili,  Cardozo & Ray  2000), sekä yleensäkin liiketoiminnan 
kehittämisen ja yrityksen onnistumisen kannalta (Davidsson & Honig 2003). Yrittäjien 
suhteet  erinäisiin  yrittäjyyttä  tukeviin  organisaatioihin, kuten  esimerkiksi 
kauppakamareihin,  todettiin  erityisen  hyödyllisiksi.  Tämän  kaltaiset  heterogeeniset 
suhdeverkostot  yhdistävät  usein  hyvin  erilaisiakin ihmisiä  ja  tahoja,  mikä  puolestaan 
edesauttaa  sosiaalisten  verkostojen laajentumista  ja  kehittymistä.  Tässä  mielessä 
lisäävät heterogeeniset liitokset yrittäjän sosiaalista pääomaa parhaiten. Heterogeenisten 
suhdeverkostojen  laajentaminen  luo  runsaasti  mahdollisuuksia  etenkin  sosiaalisesti 
kyvykkäille  yrittäjille,  jotka  kykenevät  muuttamaan  ja  manipuloimaan 
suhdeverkostojaan  haluamillaan  tavoilla. Näistä  syistä johtuen on  olennaista,  että 
yrittäjät  keskittyvät  etenkin  yhdistävien  sosiaalisten  verkostojen  kehittämiseen 
(Davidsson & Honig 2003.) 

3.5 Yhteenveto ja teoreettinen viitekehys 

Yrittäjäpersoonaan yhdistettäviä ominaispiirteitä  voidaan  tarkastella  useasta  eri 
näkökulmasta tutkimussuuntauksesta  riippuen. Kirjallisuuskatsauksesta haettiin 
vastausta kysymykseen, mitkä  ovat    yrittäjien  keskeisimpiä  ja tyypillisimpiä 
ominaispiirteitä. Olennaista oli määritellä ja tunnistaa aiemmista tutkimuksista näitä 
ominaispiirteitä empiiristä tutkimusta varten. Yrittäjäpersoonalle keskeisiä ja tyypillisiä 
ominaispiirteitä tunnistettiin kirjallisuudesta kattavasti empiiristä tutkimusta varten. 

Yrittäjyystutkimus on pääasiassa sekoitus yhteiskuntatieteitä ja kauppatieteitä. Yrittäjien 
tutkimiseen  on  käytetty  myös  psykologiaa,  etenkin  persoonallisuuspsykologiaa. 
Yrittäjyys on ilmiönä varsin monitahoinen, ja sitä on lähestytty tarpeiden ja näkemysten 
mukaan  milloin  mistäkin  tutkimusnäkökulmasta.  Yrittäjyys  on  nähty  ja  ymmärretty 
useillakin eri tavoilla. 

Yrittäjyyden  tutkimuskenttä  on  vuosikymmenien  saatossa  keskittynyt  paljon  etenkin 
yrittäjyyden parissa toimivien yksilöiden tutkimiseen. Tämä näkökulma uskoo vahvasti 
siihen,  että  yrittäjyys  voidaan  määritellä  ja  tunnistaa  sen  parissa  toimivien  yksilöiden 
kautta – eli  yrittäjiä  tutkimalla  (Puhakka  2002).  Yrittäjien  tutkimiseen  keskittynyt 
näkökulma  on  kuitenkin  varsin  kirjava  joukko  eri  asioihin  keskittyneitä  tutkimuksia, 
jotka  eivät  ole  kyenneet  rakentamaan  selkeää  viitekehystä  yrittäjyystutkimukseen. 
Selkeän  viitekehyksen  puuttuminen  on  jopa  kyseenalaistanut  koko 
yrittäjyystutkimuksen muiden tieteenalojen keskuudessa. Se, mihin yrittäjyydessä tulisi 
keskittyä, on ollut pitkään kyseenalaista. 

Tässä  tutkimuksessa  pyrittiin  luomaan  kattava näkökulma  ohjelmistoteollisuuden  alan 
yrittäjien  keskeisimmistä  ja  tyypillisimmistä  ominaispiirteistä. Kirjallisuuskatsauksessa 
keskityttiin  tarkastelemaan  yrittäjyyttä  ja  yrittäjiä  aiempien  tutkimuksien  avulla 
mahdollisimman laajasti. 
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Yrittäjäpersoonan sisäisen  tarkastelun perusteella  voidaan  todeta,  että 
yrittäjäpersoonaan voidaan yhdistää seuraavat ominaispiirteet (Taulukko 2): 

Henkilökohtaiset ominaispiirteet 

Riskinsietokyky Pines, Dvir & Sadeh (2012) 

Minäpystyvyys Ardichvili, Cardozo & Ray (2000); Baum & Locke 
(2004) 

Hallintakäsitys Korunka, Frank, Lueger & Mugler (2003) 

Sisukkuus Markman  &  Baron (2003),  Beugelsdijk  & 
Noorderhaven (2005) 

Sisäinen ohjautuvuus Beugelsdijk & Noorderhaven (2005) 

Optimismi Ardichvili, Cardozo & Ray (2000) 

Näkemys yrittäjyydestä Segal, Borgia & Schoenfeld (2005) 

Inhimillinen pääoma 

Koulutus ja työkokemus Davidsson & Honig (2003) 

Toimialatuntemus Colombo, Delmastro & Grilli (2004) 

Muut ominaispiirteet ja näkökulmat 

Päätöksentekokyky Baron (1998) 

Epävarmuuden hallinta Sarasvathy (2001) 

Motivaatio Segal, Borgia & Schoenfeld (2005) 

Luovuus ja innovatiivisuus Ko & Butler (2007), Ward (2003) 

Älykkyys Sternberg (2004) 

Kehitys ja kasvu Obschonka,  Silbereisen,  Schmitt-Rodermund  & 
Stuetzer (2011) 

 
Taulukko 2. Yrittäjäpersoonan sisäiset ominaispiirteet. 

Yrittäjäpersoonan  ulkoisen  tarkastelun  perusteella  voidaan  todeta,  että  yrittäjän 
ominaispiirteisiin ovat vahvasti sidoksissa seuraavat ulkoiset tekijät (Taulukko 3): 

Ulkoiset tekijät 

Liiketoimintamahdollisuudet Shane & Venkataraman (2000) 

Sosiaalinen pääoma Davidsson & Honig (2003) 

 
Taulukko 3. Yrittäjäpersoonan ulkoiset ominaispiirteet. 

Tässä tutkimuksessa ei paneuduta persoonallisuusteorioiden tarkasteluun empiirisesti, 
sillä  persoonallisuuden  syvällisempi  tarkastelu  vaatisi  laajempaa  psykologista 
tutkimusta,  kuin  mitä  tämän  tutkimuksen  puitteissa  pystytään  tekemään. Myöskään 
yrittäjien kognitioiden tutkimus  ei  ole  mahdollista  tämän  tutkimuksen puitteissa,  sillä 
näiden  tutkimus  vaatisi syvällisempää kognitiivisen  psykologian tutkimusta,  kuin  mitä 
tämän tutkimuksen puitteissa on mahdollista tehdä. 
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4. Tutkimusmenetelmä 

Kirjallisuuskatsauksen  tarkoitus  on  käsitellä mahdollisimman  laajasti 
tutkimusongelmaan  liittyviä  eri  osa-alueita,  jonka  jälkeen  pystytään  perehtymään 
paremmin  tutkimusongelmaan  liittyvän  kokonaiskäsitykseen (Hirsijärvi,  Remes  & 
Sajavaara  2002:  108-110). Tämä  luku johdattelee tutkielman  empiiriseen  osuuteen 
käsittelemällä käytettävää tutkimusmenetelmää. 

Tässä  tutkielmassa tehdään  kvalitatiivista  eli  laadullista  tutkimusta 
kirjallisuuskatsauksen mukaisesti luodun teoreettiseen viitekehykseen perusteella. Tämä 
kvalitatiivinen  tutkimus eli  tämän tutkielman empiria  toteutetaan  puolistrukturoiduilla 
teemahaastatteluilla. 

On olennaista perehtyä  tutkimusongelman  eri  osa-alueisiin  mahdollisimman  tarkasti. 
Näitä  eri  osa-alueita  tulee  pohtia  riittävän  laajasti,  jotta  pystytään  hahmottamaan 
tutkimuskohteeseen liittyviä avoimia kysymyksiä ja jatkotutkimuksen arvoisia kohteita. 
Olennaista on tunnistaa aiemmissa tutkimuksissa olennaisimmat näkökulmat, hahmottaa 
niiden  tärkeimmät  tutkimustulokset sekä  löytää  aihepiirin  arvostetuimmat  ja 
tunnetuimmat  tutkijat  (Hirsijärvi,  Remes  &  Sajavaara 2002.) Ainoastaan  kunnollisen 
perehtymisen  perusteella  laaditun  kirjallisuuskatsauksen jälkeen voidaan  lähteä 
toteuttamaan  empiiristä  tutkimusta,  ja  tutkimaan  aiempien  tutkimusten  aukkoja  ja 
ongelmakohtia (Hirsijärvi & Hurme 2000: 13). 

4.1 Laadullinen tutkimus 

”Pohdittaessa, mitä laadullinen tutkimus on, peruskysymykseksi muodostuu laadullisen 
tutkimuksen  suhde  teoriaan  teoreettiseen”,  toteaa  Tuomi  ja  Sarajärvi  (2002:  17-18). 
Tuomen  ja  Sarajärven  mukaan  on  olennaista  pohtia,  että  tarvitaanko  laadullisessa 
tutkimuksessa teoriaa ollenkaan ja edustaako laadullinen tutkimus itsessään teoriaa vai 
empiiristä  analyysia?  Entä  onko  kvalitatiivinen  tutkimusmetodologia  selkeästi 
määriteltävissä,  voidaanko  se  puhtaasti  erottaa  esimerkiksi  kvantitatiivisesta 
tutkimusmetodologiasta (Alasuutari 1999: 31-34)? 

Empiirisellä  tutkimuksella  tarkoitetaan  sellaista  tutkimusta,  jossa  kerätään  havaintojen 
perusteella  aineistoa  erilaisten  menetelmien  ja  apuvälineiden  avulla.  Empiirisessä 
tutkimuksessa  haetaan  ratkaisua  tutkimusongelmaan,  jota  usein  pyritään  ennen 
empiiriseen  tutkimukseen  ryhtymistä  tutkimaan  aiemman  tutkimuksen  näkökulmasta 
kirjallisuuskatsaukseen  perustuvan  teorian  avulla.  On  olennaista  muistaa,  että 
empiirinen  tutkimus  ei  yleensä  ole  irrallaan  tästä  kirjallisuuteen  ja  aiempaan 
tutkimukseen  perustuvasta  teoriasta,  vaan  teorian  tulee  ohjata  empiriaa  voimakkaasti. 
(Soininen 1995: 17-18) Tuomi ja Sarajärvi (2002: 17) toteavat, että katsaus teoriaan on 
laadullisessa  tutkimuksessa  välttämätön,  mutta  toisaalta  huomauttaa  Soininen  (1995: 
17),  että  uudempien  tieteellisten  suuntausten  mukaan  voidaan  tutkimuksen  teko  myös 
aloittaa empiirisellä tutkimuksella. 

Tuomi ja Sarajärvi (2002: 7) määrittelevät laadullisen tutkimuksen termillä ”eräänlainen 
sateenvarjo,  jonka  alla  on  useita  hyvin  erilaatuisia  laadullisia  tutkimuksia”.  Tämän 
kuvauksen tarkoituksena on kuvata laadullisen tutkimuksen moninaisia ja monipuolisia 
piirteitä.  Usein  törmääkin  laadullisen  tutkimuksen  termiin  moninaisissa  tutkimuksissa, 
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jotka  ovat  hyvin  erilaisia  ja  termiä  käytetään  monessa  yhteydessä  liiankin 
yksiselitteisesti  (Tuomi  &  Sarajärvi  2002:  16).  Suomalaisessa  yhteiskunta- ja 
kasvatustieteessä  onkin  ollut  tapana  käyttää synonyymeina  laadullisia,  pehmeitä  ja 
kvalitatiivisia  tutkimusmenetelmiä.  Termien  alkuperät  poikkeavat  toisistaan  ja  onkin 
vaarana, että näitä menetelmiä pidetään myös tieteelliseltä tasoltaan pehmeämpinä kuin 
esimerkiksi tilastollisia tutkimusmenetelmiä (Eskola & Suoranta 1998: 13). 

Kvalitatiivisen  ja  kvantitatiivisen  tutkimuksen aiemmin  ehkä  jyrkemmin  mielletty 
kaksijakoinen  ajattelu  on  ollut  viime  vuosina  väistymässä  (Hirsijärvi  &  Hurme  2000: 
21). Näitä  kahta  eri  tutkimusmetodologiaa  yhdistettäessä  puhutaan monistrategisesta 
tutkimuksesta. Tutkimusmetodologian  valitseminen  on  olennainen  osa  tutkimuksen 
onnistumista  ja  validiteettia.  Oikean  tutkimusmetodologian  ymmärtäminen  ja  siihen 
syventyminen  kertoo  riittävästä  tutkimusongelmaan  perehtymisestä. (Hirsijärvi  & 
Hurme 2000: 28-32) 

Soininen  (1995:  34-40)  toteaa  kvalitatiivisen  tutkimuksen  olevan  taustafilosofialtaan 
hermeettinen,  ja  kvalitatiivisessa  tutkimuksessa  on  keskeinen  sija  tulkinnalla  ja 
ymmärtämisellä.  Kvantitatiivista  tutkimusta  on  usein kritisoitu  voimakkaasti  muun 
muassa  subjektiivisuuden  puuttumisella,  koska  subjektiivisuuden  ymmärtämisellä 
päästään  parempaan objektiivisuuteen. Kvalitatiivista  tutkimusta  kohtaan  esitetty 
kritiikki  on  kohdistunut  pääasiassa  juurikin  subjektiivisuuteen  ja kerätyn tiedon 
luotettavuuteen. (Soininen 1995: 34-40). 

Karkeimmillaan  voidaan  kvalitatiivinen  eli  laadullinen  tutkimus  määritellä 
yksinkertaisesti  aineiston  ja  sen  analyysin  muodon  ei-numeraaliseksi  kuvaukseksi. 
Tämän  aineiston  lukemiseen  ja  analysointiin  voidaan  tarpeen  mukaan  käyttää  myös 
kvantitatiivisia,  numeraalisia  lukutapoja. (Eskola  &  Suoranta  1998:  13).  Tämän 
perusteella  voidaankin  havaita,  että  tutkimusmenetelmä  saattaa  usein  sisältää 
metodologioita  sekä  kvalitatiivisesta  että  kvantitatiivisesta tutkimuksesta  ilman,  että 
tutkimusta  on  tarpeen  kutsua  monistrategiseksi  tutkimukseksi  (Hirsijärvi  &  Hurme 
2000; Eskola & Suoranta 1998). 

Kirjallisuustutkimuksen  teorian  tarve  ja  sille  asetettavat  vaatimukset  on  olennaista 
määritellä ennen kvalitatiiviseen teemahaastattelututkimukseen ryhtymistä. Teorialle on 
olemassa useita määritelmiä ja sitä käytetään terminä usein epämääräisesti, mutta tämän 
tutkielman osalta teoria tarkoittaa juurikin aiempien lukujen kirjallisuuskatsausta, josta 
voidaan  käyttää myös määritelmää tutkimuksen viitekehys. (Tuomi  &  Sarajärvi  2002: 
17-18) Tämän  teoreettisen  viitekehyksen  ja  siitä  löydetyn  tiedon  perusteella  voidaan 
lähteä  perehtymään  tutkimusongelmaan  tarkemmin. Voikin  olla,  että  laadulliseen 
tutkimukseen ryhdyttäessä ei tutkimukseen etenemisen prosessi ole alkuunkaan selkeä, 
vaan  tutkimusongelma  ja  tutkimuksen  mahdollinen  kontribuutio  selviää  vasta 
tutkimuksen edetessä pidemmälle (Aaltola & Valli 2007: 70). 

Laadullisessa  tutkimuksessa  on  olennaista  ymmärtää tämän teoreettisen  viitekehyksen 
merkitys,  jotta  voidaan  onnistua  tässä  joskus  varsin  epäselvässäkin  laadullisen 
tutkimuksen prosessissa.  Tämän perusteella  voidaankin  todeta,  että  teoreettiselle 
viitekehykselle  on  olemassa  laadullisessa  tutkimuksessa  hyvin  olennainen  merkitys,  ja 
siksi  onkin  se  välttämätön laadullisen  tutkimuksen  onnistumiselle.  (Aaltola  &  Valli 
2007: 70-76; Eskola & Suoranta 1998: 80-84; Tuomi & Sarajärvi 2002: 93-121) 

Laadullinen  tutkimus  sopii  hyvin  tämän tutkielman teoreettisen  viitekehyksen 
empiiriseen  tarkasteluun,  koska kvalitatiivisen  analyysin avulla voidaan syventyä 
teoreettisessa viitekehyksessä ilmeneviin osatekijöihin kuhunkin erikseen. 
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4.2 Empiria – teemahaastattelu 

Teoreettisen  viitekehyksen  perusteella  pystytään  hahmottamaan  aiempien  tutkimusten 
aukkoja  sekä  jatkotutkimuskohteita,  jolloin  pystytään  keskittymään  olennaisiin 
tutkimusteemoihin  ja –kysymyksiin  (Hirsijärvi,  Remes  &  Sajavaara  2002;  Aaltola  & 
Valli  2007:  70-76).  Ennen teemahaastatteluihin  ryhtymistä  on  olennaista  tarkastella 
tarkemmin haastattelua ja haastattelumenetelmiä tieteellisen tiedonhankinnan muotoina. 

Haastattelu  on  tiedonhankinnan  perusmuoto.  Haastattelujen  tekeminen  on  usein 
ongelmallista, ja siihen sisältyy monia miettimisen arvoisia kohtia. Tietojen, käsitysten, 
uskomusten,  arvojen  ja  merkitysten  tutkiminen  on  haastavaa.  (Hirsijärvi  &  Hurme 
2000:  11-12)  Haastattelu  on  ainutlaatuinen  tiedonhankinnan  menetelmä,  koska  siinä 
haastattelija  on  välittömässä  vuorovaikutuksessa  haastateltavan  kanssa  (Hirsijärvi, 
Remes  &  Sajavaara  2002:  191-192). Haastattelun  joustavuus ja  interaktio luovat 
mahdollisuuksia,  mutta  myös  haasteita  haastattelijalle  haastattelutilanteessa: 
haastattelijan  on  pystyttävä  johdattelemaan  haastattelua  haluamaansa  suuntaan,  etsiä 
motiiveja  vastausten  takaa  sekä  saada  mahdollisimman  selkeät  vastaukset 
haastatteluteemoihin ja mahdollisiin haastattelukysymyksiin. (Hirsijärvi & Hurme 2000: 
34-40) 

Syvällinen, haastattelijan ja haastateltavan välinen kahdenkeskeinen haastattelu voidaan 
toteuttaa  usealla  eri  tavalla.  Järvinen  ja  Järvinen  (2000:  153)  jakavat  haastattelut 
kolmeen  kategoriaan:  avoimiin,  puolistrukturoituihin  ja  strukturoituihin.  Hirsijärvi  ja 
Hurme  (2000:  47)  määrittelevät  teemahaastattelun  puolistrukturoiduksi 
haastattelumenetelmäksi.  Täysin  strukturoidussa  haastattelussa  haastattelukysymykset 
ovat  valmiina  ja  avoimessa  haastattelussa  haastattelua  ohjaavat  ennalta  laaditut 
haastatteluteemat.  Puolistrukturoitu  haastattelu  on  näiden  kahden  haastattelumuodon 
välimuoto,  ja  se  sisältää  molempien  haastattelutyyppien  elementtejä.  Puolistrukturoitu 
haastattelu saattaa sisältää sekä valmiita kysymyksiä kuin myös täysin avoimia teemoja 
(Järvinen & Järvinen 2000; Hirsijärvi & Hurme 2000) 

Puolistrukturoitu haastattelumenetelmä korostaa ihmistä tutkimustilanteessa subjektina. 
Tämän  kaltaisessa  haastattelutilanteessa  annetaan  haastateltavalle  mahdollisuus  tuoda 
vapaasti  esille  itseään  koskevia  asioita haastattelijan  kuitenkin  kontrolloidessa 
haastattelutilannetta  haastatteluteemojen  ja -kysymysten  mukaisesti.  Haastateltavalle 
pyritään luomaan mahdollisimman aktiivinen rooli haastattelutilanteessa, sekä annetaan 
haastateltavalle  itselleen  mahdollisuus  pohtia  merkityksiä  vastaustensa  takaa.  Tämän 
tyyppinen  tutkimusmetodologia  soveltuu  hyvin  tutkimusongelmaan,  jossa  tiedetään  jo 
ennalta, että haastattelut tuottavat monitahoisia ja moniin suuntiin viittaavia vastauksia 
ja näkökulmia. (Hirsijärvi & Hurme 2000: 34-40) 

Olennaista  on  pyrkiä  ymmärtämään  haastattelun  kohdetta  subjektina,  selvittää 
merkitykset  vastausten  takaa  sekä  johdatella  haastattelua  teoreettisen  viitekehyksen 
mukaiseen suuntaan. Avoimuudestaan tunnettu teemahaastattelu voi sisältää sekä täysin 
avoimia haastatteluteemoja,  kuin  myös  hyvin yksiselitteisiä  haastattelukysymyksiä. 
(Tuomi  &  Sarajärvi  2002:  76-80)  Tämän  tyyppinen interaktio luo  mahdollisuuden 
haastattelijalle  tutkia  syvällisesti  haastateltavaa  tutkimuskohteena,  mutta  on  myös 
vaativa haastattelijalle, sillä haastattelutilanne vaatii tarkkaa havainnointia ja kontrollia 
haastattelijalta (Jyrinki 1977: 11-16). 

Teemahaastattelu  on  luonteeltaan rakenteellisesti usein lähellä avointa haastattelua. 
Olennaisin ero näiden välillä on se, että jopa varsin avoimissa teemahaastatteluissa on 
kuitenkin aina olemassa tietyt haastatteluteemat, jotka haastattelija käy lävitse vaikkakin 
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haastattelun rakenne saattaa vaihdella haastattelusta toiseen. Jokainen haastattelutilanne 
on kuitenkin teemahaastatteluja tehdessä ainutlaatuinen, eikä teemojen järjestystä saati 
haastattelun kulkua voida ennalta määritellä. (Aaltola & Valli 2001: 24-27)  

Huomionarvoinen  seikka  teemahaastatteluja  tehdessä  on  interaktion  vaikutus 
haastateltavan  antamiin  vastauksiin.  Tämän  haastatteluinteraktion  ajatellaan  usein 
vaikuttavan  kerätyn  tiedon  luotettavuuteen.  Haastattelutilanteesta  onkin  pyrittävä 
tekemään  mahdollisimman  neutraali  ja turvallinen haastateltavan kannalta.  Olennaista 
on  luoda  luottamuksellinen  suhde  haastattelijan  ja  haastateltavan  välille.  (Alasuutari 
1999:  142-149)  Tämä  interaktio  kokonaisuutena  vaikuttaa teemahaastattelun 
onnistumiseen,  sekä se pitää  ottaa  huomioon  kerättyä  aineistoa analysoitaessa 
(Hirsijärvi  &  Hurme  2000:  135; Alasuutari  1999: 142-149;  Aaltola  &  Valli  2001: 24-
37). 

Teemahaastattelujen  avulla  voidaan tämän  tutkielman teoreettisen  viitekehyksen  eri 
osatekijät tutkia eri teemojen alla, jolloin voidaan keskittyä yhteen teemaan kerrallaan. 

4.3 Empiirinen aineisto ja aineiston analyysi 

Tutkimusaineisto  kerättiin haastattelemalla  kolmea  ohjelmistoteollisuudessa  toimivaa 
yrittäjää.  Haastattelut  nauhoitettiin  ääninauhurilla.  Haastattelut  toteutettiin 
haastateltavien  yrittäjien  yritysten  tiloissa.  Haastateltavat  yrittäjät  kuvataan  tarkasti, 
mutta  haastateltavien  nimet sekä  yritykset  sovittiin  jätettävän  anonyymeiksi. 
Haastattelujen pituudet olivat 29 minuuttia, 49 minuuttia sekä 69 minuuttia. Litteroitua 
haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 37 sivua. 

Haastattelut  toteutettiin  puolistrukturoiduilla  teemahaastatteluilla, jotka  litteroitiin 
haastattelujen  jälkeen  tekstimuotoon.  Yrittäjät  haastateltiin  rennossa  ja 
keskustelunomaisessa  ilmapiirissä  rauhallisessa  ja  tutussa  ympäristössä,  jotta  he 
tuntisivat olonsa mahdollisimman vapautuneeksi keskustelemaan haastattelun teemoista 
ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Haastattelut poikkesivat osittain teemojen mukaisesta 
järjestyksestä,  sillä  useisiin  viitekehyksen  asioihin  saatiin  vastauksia  useista  eri 
kohdista. 

Litteroitu  haastatteluaineisto  lajiteltiin haastattelu  kerrallaan teoreettisen  viitekehyksen 
mukaiseen  järjestykseen,  jonka  jälkeen  data analysoitiin  tarkemmin. Haastatteluista 
saatua  dataa  vertailtiin tämän  jälkeen keskenään. Haastatteluaineisto  ei  vaikuttanut 
olevan  keskenään  ristiriidassa,  ja  haastattelut  tukivat useilta  osilta toisiaan. 
Haastatteluaineisto tuki teoreettista viitekehystä, mutta sisälsi toisaalta myös tietoa, jota 
ei ollut ei ollut mukana viitekehyksen osatekijöissä. Haastatteluaineistoa tarkastellaan ja 
pohditaan tarkemmin seitsemännessä ja kahdeksannessa luvussa. 

Haastattelukysymykset löytyvät tutkielman liitteestä (kts. Liite 1). 
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5. Empiirinen tutkimus 

Tässä  luvussa  käsitellään  tämän  tutkimuksen  empiiristä  osuutta.  Alussa esitellään 
haastatellut  yrittäjät  sekä  mainitaan  muutama  sana  heidän  yritystoiminnastaan. 
Haastatellut  yrittäjät  sekä  heihin  liittyvät  yritykset  pidetään anonyymeina. Empiirinen 
aineisto analysoidaan tässä luvussa. 

Haastateltavaksi  valikoitui  varsin  erilaisia  yrittäjiä.  Tutkielmassa  haastateltiin  kolmea 
ohjelmistoteollisuudessa  toimivaa  yrittäjää.  Tätä  täsmällisempää  määritelmää 
haastateltaville saati heidän yrittäjätaustalleen ei asetettu. Kaikki haastateltavat toimivat 
haastatteluhetkellä yrittäjinä ohjelmistoteollisuudessa, sekä heillä oli vähintään yhden ja 
puolen vuoden kokemus alalla yrittäjänä toimimisesta. 

Tässä  luvussa  analysoidaan  teemahaastatteluista  saatu  aineisto.  Litteroidusta 
haastatteluaineistosta  haettiin  olennaiset  asiat,  ja  nämä  lajiteltiin  teoreettisen 
viitekehyksen  mukaiseen  järjestykseen.  Lopuksi  aineistosta  haettiin  yhteneviä  tekijöitä 
sekä vertailtiin eroavaisuuksia. 

Yrittäjien  anonymiteettisuojan  vuoksi  käytetään  yrittäjistä  nimityksiä yrittäjä  A, 
yrittäjä  B  sekä  yrittäjä  C. Pisimpään  alalla  oli  toiminut  yrittäjä  A,  jolla  oli 
haastatteluhetkellä kokemusta alalla yrittäjänä toimimisesta yli 10 vuotta. Yrittäjillä B ja 
C oli haastatteluhetkellä kokemusta alalla yrittäjänä toimimisesta vajaa kaksi vuotta. 

Yrittäjä A oli työskennellyt pisimpään yrittäjänä. Hänellä oli yli haastatteluhetkellä yli 
10  vuoden  kokemus  yrittäjyydestä  ohjelmistoteollisuudessa.  Nykyisen  yrityksensä 
parissa  hän  oli  työskennellyt  yli  7  vuotta. Yrittäjä  A:lla ei  ole  akateemista  tutkintoa, 
vaikkakin hänellä on taustalla akateemisia opintoja. Yrittäjä A on pitkänlinjan yrittäjä, 
joka  on  työskennellyt  yrittäjänä  eri  projektien  parissa  nuoruudestaan  lähtien. Hänen 
nykyinen yrityksensä työllistää yli 50 henkilöä. Yritys on saanut vuosien varrella useita 
kasvuyrityksille  suunnattuja  palkintoja. Yritys  on  markkinajohtaja  omien 
ohjelmistopalveluidensa  osalta Suomen  markkinoilla,  sekä  pyrkii  parhaillaan 
kansainvälisille markkinoille. 

Yrittäjä  B on globaalin  start-up  yrityksen  perustanut  vastavalmistunut 
tietojenkäsittelytieteiden  maisteri.  Aiempaa  kokemusta  tällä  yrittäjällä  oli  lähinnä 
myynnin  ja  markkinoinnin  saralta.  Ajatus  yrittäjyyttä  kohtaan  oli  kypsynyt  jo  aikansa 
ennen  kuin  yrittäjä  siirtyi  kohti  käytäntöä. Yrittäjä  B:n yrityksessä  työskentelee  4-5 
henkilöä. Yritys tuottaa ja ylläpitää globaalia ohjelmistopalvelua. 

Yrittäjä  C on yrittäjänä  ensimmäisessä  yrityksessään.  Yrityksellä  oli  ikää  vajaa  kaksi 
vuotta. Yrittäjä  C oli  työskennellyt  palkollisena  ennen  yrittäjäksi  alkamista 
vastaavanlaisissa  tehtävissä  suuremmassa  yrityksessä.  Idea  yrittäjyydestä  oli  herännyt 
jonkin aikaa sen jälkeen, kun hänet irtisanottiin YT-neuvotteluissa. Yrittäjä C oli tässä 
yhteydessä puntaroinut palkkatyötä ja yrittäjyyttä. Yrityksen liikeidea perustui yrittäjän 
aiempaan  työkokemukseen sekä  osaamistaustaan.  Koulutukseltaan  yrittäjä  C on 
prosessitekniikan  diplomi-insinööri. Yritys  työllistää  3-4  henkilöä.  Yritys  toimii 
konsulttiyrityksenä suurille ja pienille yrityksille Suomen markkinoilla. 
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5.1 Henkilökohtaiset ominaispiirteet 

Yrittäjät näkevät yrittämiseen liittyvät riskit, mutta eivät koe niitä ylitsepääsemättöminä. 
Yrittäjillä  on  siis  hyvä riskinsietokyky. Yrittäjän ensimmäinen  riskipäätös  on  alkaa 
yrittäjäksi ja tämä riskinotto vaatii yrittäjältä rohkeutta, joka on muutenkin olennainen 
tekijä  yrittäjän  päätöksenteossa. Riski  on  aina  olemassa,  mutta  epäonnistumisen 
ajatteleminen  ja  pelkääminen  eivät  poista  riskiä.  Riskiin  ja  mahdolliseen 
epäonnistumiseen keskittyminen eivät edesauta yrittäjää. 

”Mä nimenomaan uskon, että se vaatii semmoisen riskinoton, että jos se lopulta 
yrittäjäksi  ryhtyminen  epäilyttää  ihan  valtavasti,  ja  se  riskinotto  tuntuu  aivan 
äärettömän pahalta ja niin edelleen, niin sitten voi olla että ei ehkä oo soveltuva 
yrittäjäksi.” (Yrittäjä A) 

”Kellään  ei  oo  sinänsä  semmoisia  esteitä  et  miks ei  lähtis,  mutta  ehkä  se  on 
tietyllä  tavalla  intuitio,  ensimmäinen  sana  mikä  tuli  mieleen  on  rohkeus.” 
(Yrittäjä B) 

”Kyllä  siinä  varmaan  jonkun  verran  rohkeutta  pitää  olla  enemmän  sillä 
ihmisellä  ja  kykyä  ottaa  riskejä,  ja  sitten  tavallaan  ei  voi  olla  kovin  stressaava 
henkilö, ei saa pikkuisesta repiä stressiä.” (Yrittäjä C) 

”Mä  luulen,  että  ne  jotka  ei  ala  yrittäjäksi  pelkää  sitä  riskiä,  ne  pelkää  sitä 
epäonnistumista.  Ne  jotka  alkaa  yrittäjäksi,  niin  ne  ei  ehkä  pelkää  sitä  niin 
paljoa.” (Yrittäjä A) 

Yrittämisessä  on  olennaisessa  roolissa  usko  omiin  kykyihin  ja  tekemiseen.  Tätä 
kutsutaan minäpystyvyydeksi. Tämä  usko  auttaa  yrittäjää  eteenpäin  etenkin  vaikeina 
aikoina,  joita  kaikki  yrittäjät  kohtaavat. Uskon  ollessa  koetuksella, yrittäjän 
kyseenalaistaessa  omaa  tekemistään on  tämä niitä  tekijöitä, joka ohjaa ja auttaa 
jatkamaan. Yrittäjillä  on  vahva  usko  omaan  tekemiseen  ja  he  ajattelevat  asioita 
pitkäjänteisesti.  Tämän  tyyppinen  ajattelu  vaatii  tiettyä  itsevarmuutta. Toisaalta  on 
yrittäjälle  hyödyllisempää  pyrkiä sinnikkäästi eteenpäin  kuin  kyseenalaistaa jatkuvasti 
omaa tekemistään. 

”Koskaan ei oo epäilyttäny se, että tuleeko tästä mitään. Jälkikäteen miettii, että 
oisko joskus pitäny olla sitä mieltä, että vitsi tästä ei tuu mitään. Koskaan ei ollu 
semmonen fiilis, että nyt mä heitän hanskat tiskiin, että tästä ei tuu mitään. Koko 
ajan oli semmonen vahva usko, että vitsi tässä on hyvä markkina, ja me osattais 
auttaa  näitä  asiakkaita  tosi  paljon,  "kuhan  me  vaan  tää  homma  tehdään  niin 
sitten meillä menee paremmin" -tyyppinen ajattelumalli.” (Yrittäjä A) 

”Mä olin sitten vahvasti päättänyt, että musta tulee yrittäjä. En sitten tosissani 
miettinyt mitään muuta.” (Yrittäjä C) 

”Tiettyä  itsevarmuutta  kans  vaaditaan  siinä  prosessissa,  tulee  niitä  huonoja 
päiviä,  halua  jatkaa,  pitkäjänteisyyttä,  kun  tulee  niitä  huonoja  päiviä,  ja  niitä 
tulee  niin  sillon  pitää  olla  se  jatkuvuus  siihen  että  ei  lopeta,  ja  kyseenalaistaa 
sitä  omaa  hommaansa  joka  on  järkevää  ettei  hakkaa  päätä  seinään..  kun 
kyseenalaistaa  että  se  on  tervettä,  et  siitä  päästään  yli..  Varmaan  niin  ku 
kaikessa yrittäjyydessä, usko siihen omaan tekemiseen.” (Yrittäjä B) 
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Yrittäjät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan asioiden kulkuun. He näkevät, että he voivat 
ohjata  mihin  suuntaan  yritys  on  menossa.  Toisaalta  vaikuttaa  tähän  prosessiin  myös 
ulkoiset  tekijät,  kuten  esimerkiksi  rahoittajat. Yrittäjillä on  uskoa  siihen,  että he 
hallitsevat pääpiirtein tapahtuvia asioita sekä pystyvät osin myös ohjaamaan niitä. Tämä 
viittaa siihen, että yrittäjillä on korkea hallintakäsitys. 

”Mulla  on  oma  tapani  saada  tahtoni  läpi,  mutta  yleensä  se  menee  niin,  että 
ihmiset on lopulta mun kanssa samaa mieltä.” (Yrittäjä A) 

”Tuntuu  että  aika  itsenäisesti  mä  saan  toimia,  että  ei  oo  silleen  ulkopuolisia 
tahoja joille pitäis raportoida tai muuta.” (Yrittäjä C) 

”Varsinkin  esimerkiksi  rahoittajat,  meillä  just  nyt  on  rahoituskeskustelut 
menossa,  niin  niillä  on  kuitenkin  on  iso  lusikka  sopassa,  ja  jos  sieltä  tulee  että 
meidän mielestä teidän pitäis tutkia tätä juttua, niin sit sitä aletaan tutkimaan ja 
tekemään,  niin  sinänsä  ulkoiset  tekijät  ohjastaa  sitä  että  mitä  tehdään. Et 
sinänsä  on  ulkoisia  tekijöitä  mitkä  vaikuttaa,  mutta  ei  niin  hirveesti,  et  sinänsä 
kuitenkin sitä omaa polkua mennään.” (Yrittäjä B) 

Yrittäjyydessä  tarvitaan sisukkuutta,  sillä  se  on  kovaa  työtä  ja yrittäjän pitää pyrkiä 
jatkuvasti  eteenpäin. Yrittäjillä  on  vahva  usko  tulevaisuuteen  sekä  siihen,  että  asiat 
järjestyvät.  Sisukkuus  auttaa  jaksamaan  vaikeiden  asioiden  ylitse. Periksiantamaton 
tekijäluonne on  yrittäjälle  tyypillinen. Yrittäjän  ympärillä  oleva  tiimi  on kriittisessä 
roolissa yrittäjän tukemisessa. Yrittäjille on tyypillisempää pyrkiä eteenpäin sisukkaasti 
päivä kerrallaan kuin murehtia ja suunnitella asioita pitkälle tulevaisuuteen. 

”En  hirveästi  suunnitellu  asioita  etukäteen,  vaan  luottanu  siihen  et  asiat 
järjestyy,  ja  en  oo  hirveen  paljon  murehtinu  siitä  et  entä  jos..  mitä  sitten  jos.. 
semmonen tietty huolettomuus.. Toi ajatusmaailma oli yks, semmonen et yleensä 
asiat järjestyy, ne on tähän asti järjestyny ja luotan siihen et ne järjestyy jos ne 
on  tärkeitä  asioita.  Mut  tottakai  samanaikaisesti  yksin  en  pystyis  koskaan 
yrittämään, kun verkoston vaikutus ja tiimityöläisten apu siihen, joitten kans voi 
jakaa ne hyvät hetket ja huonot hetket niin se on ehkä se myös tärkein voimavara 
ehdottomasti.” (Yrittäjä B) 

”Koko ajan ollu semmonen vahva usko tulevaisuuteen, aina ongelma taklattiin ja 
sitten  kohti  uusia  haasteita.  Ehkä  semmonen  äärettömän  positiivinen  usko 
tulevaisuuteen,  niin  se  on  ollu  se  merkittävin  juttu - periksi  ei  kannata  antaa.” 
(Yrittäjä A) 

"Kyllä  kai  mää  aika  ulospäinsuuntautunut  ihminen  oon,  että  silleen  tavallaan 
myyntihenkinen  iloinen  ihminen,  ja  tuota..  Toisaalta  sitten  semmoinen.. 
semmonen  semmonen..  järjestelmällisyydestä  ei  oo  tietoakaan..  eikä 
suunnitelmallisuudesta..  että  mä  en  kauheita  raportteja  enkä  suunnitelmia  ja 
strategioita  väännä  vaan  mielummin  sitten  enemmän  sellanen  tekijäihminen, 
teen  sitten  kauheesti  miettimättä  asioita..  ja  mulle  passaakin  että  on  monta 
projektia samaan aikaan ja hommaa jo seuraavia, että se sopii minun kuvaan." 
(Yrittäjä C) 

Kova  tekeminen  vaikuttaa  tyypilliselle  yrittäjän  luonteenpiirteelle. Yrittäjille on tärkeä 
pyrkiä eteenpäin. Kukaan ei ole ohjaamassa yrittäjää eteenpäin, mikä tarkoittaa sitä, että 
he  ovat sisäisesti  ohjautuvia.  Sisäinen  ohjautuvuus on  tarpeen  etenkin silloin, kun 
kukaan muu ei ole ohjaamassa eteenpäin. Yrittäjät haluavat tehdä ja pitävät tekemisestä. 
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Yrittäjille  on  olennaista  saada  tehdä  ja  saada  aikaan.  Kun  kukaan  ei  ole  käskemässä, 
niin tulee sisäinen ohjautuvuus eli niin sanottu draivi sisältä päin. 

”Mä  teen  koko  ajan  asioita,  mä  en  oikeen  osaa  olla  paikallaan  ja  vaan  olla, 
mulla  on  aina  joku  projekti  menossa,  ja  aina  jotain  viemässä  eteenpäin.” 
(Yrittäjä A) 

”Mä  en  kauheita  raportteja  enkä  suunnitelmia  ja  strategioita  väännä  vaan 
mielummin  sitten  enemmän  sellanen  tekijäihminen,  joka..  teen  sitten  kauheasti 
miettimättä asioita.” (Yrittäjä C) 

”Koulussa meille on aina opetettu et joku sanoo sulle mitä tehdään seuraavaksi, 
joku sanoo että mikä on seuraava milestone, kotiläksyt huomiseksi, tällä tunnilla 
tehdään nämä, sitten sä voit lähteä kun nämä on tehty, kurssi loppuu tuolloin, ja 
sit  aletaan  seuraavaan  asiaan,  ja  siihenhän  me  ollaan  täysin  opittu.  Sit 
työelämässä jos mennään sinne niin sit siellä on taas että sun tehtävä on toi, tee 
tänään toi homma, tee tämä, tee tämä, sit taas kun sulla ei oo kukaan sanomassa 
niin pitää olla tietyllä tapaa oma johtaja, ja ottaa vastuu omasta tekemisestä, et 
tänään mä teen tämän, huomenna mä teen ton.” (Yrittäjä B) 

Yrittäjät ovat  positiivisia  huomisen  suhteen,  eivätkä  stressaa ja  jännitä asioita  liikaa. 
Huolettomuus  huomisesta  ja  asioista yleensäkin yhdistää  monella  tavalla  yrittäjiä. 
Optimismi on yrittäjille keskeinen piirre, joka auttaa näkemään huomisen nykyhetkeä 
valoisampana.  Optimismi, huolettomuus  ja  usko  parempaan  huomiseen  madaltavat 
kynnystä riskinottoon sekä siihen, miten suurina riskit nähdään. 

”Suhtaudun positiivisesti huomiseen, mä oon aina sitä mieltä, että huominen on 
parempi  kun  tämä  päivä,  oli  sitten  miten  paha  taantuma  tahansa,  tai  mitä 
muutenkaan. Ehkä se on semmonen perusluonne tavallaan, mikä siinä sitten on.” 
(Yrittäjä A) 

”En  hirveästi  suunnitellu  asioita  etukäteen,  vaan  luottanu  siihen  et  asiat 
järjestyy,  ja  en  oo  hirveen  paljon  murehtinu  siitä  et  entä  jos..  mitä  sitten jos.. 
semmonen tietty huolettomuus” (Yrittäjä B) 

”Emmä  osannu  sitä  jännittää  silleen,  eli  tavallaan  mulla  oli  vaihtoehtona 
työttömyys tai yrittäjänä oleminen niin tuota mielummin sitten.. ja sitten en niin 
ku  kattonu  niitä  työtarjouksia  mitä    sain  niin  ku vakavasti  ottanutkaan  niin 
tuota.. emmä osannu silleen jännittää.” (Yrittäjä C) 

”Mä  oon  toisaalta  henkilönä  itse  positiivinen,  mä  nään  asioissa  aina  parhaat 
puolet.  Mä  oon  huomannu  saman  monessa  muussakin  yrittäjässä,  ne  on  kyllä 
peruspositiivisia ja tämmösiä, pakkohan siinä on uskoa huomiseen, että uskaltaa 
ottaa sen riskin, ja se ei tunnu niin pahalta.” (Yrittäjä A) 

Yrittäjäksi  alkamiseen  liittyvään  päätökseen  vaikuttaa  olennaisesti se, miten  yrittäjyys 
nähdään. Näkemykseen  yrittäjyydestä vaikuttaa  etenkin  se, miten  suurena  riskinä 
yrittäjyys  nähdään palkkatöihin  verrattuna. Yrittäjät  joutuvat elämään  yrittäjyyteen 
liittyvien  riskien  kanssa,  mutta he näkevät kuitenkin  yrittäjyyden  palkkatöitä 
houkuttelevampana vaihtoehtona. 

”Mähän  kävin  pitkän  aikaa  semmosta  pohdiskelua  siinä  valmistumisen 
kynnyksellä  et  meenkö  palkkatöihin  vai  lähdenkö  sitten  yrittäjäksi.  Se  oli 
varmaan,  kyllä  sitä  ehti  jonku  4-5  kuukautta  pohtimaan.  Mulla  oli  ihan  A4:sia 
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joihin  oli  vedetty  pystyviiva  ja  hyvät  ja  huonot  puolet,  ja  et  mitä  voi  tapahtua. 
Onneks kuitenkin päätin tänne suuntaan kallistua.” (Yrittäjä B) 

”Kaikki  pitää  punnita  niin  monelta  kantilta,  siinä  on  semmonen  iso  ero;  riskin 
kanssa eläminen. Mä oon kyllä sitä mieltä, että palkkatöissäkin oleva ihminen on 
riskisessä  työpaikassa,  hän  ei  vaan  itse  sitä  näe.  Joka  tapauksessa  se  riski  on 
semmonen, että se tulee.” (Yrittäjä A) 

”Mutta  kyllä  mä  suurimpana  asiana  uudella  yrittäjällä  sanoisin  sen 
taloudellisen  puolen,  että  palkka  ei  vain  tule  pussista  automaattisesti joka 
kuukausi - sun pitää tienata se.” (Yrittäjä C) 

5.2 Inhimillinen pääoma 

Ohjelmistoteollisuudessa  toimivalle  yrittäjälle  on eduksi alaan  liittyvä kokemus  ja 
koulutus.  Syvällinen  perehtyminen  toimialaan, harrastuneisuuden  tai  koulutuksen 
kautta,  on ohjelmistoteollisuudessa  toimivalle  yrittäjälle  hyödyksi.  Myös  myynnin 
osaaminen ja myyntityötausta ovat yrittäjälle avuksi. 

”Tosiaan  IT-alan  yrittäjänä  toiminut  itse  asiassa  18-vuotiaasta  asti,  pitkän 
linjan  homma.  Mä  oon  tehny  tietokoneitten  kanssa  hommia  oikeastaan 
kymmenvuotiaasta  eteenpäin,  koodaamaan  aloin  ehkä  13-vuotiaana, 
harrastuksen  kautta  homma  lähteny  liikkeelle.  Tausta  on  opintojen  puolesta 
tietotekniikkaa ja taloustieteitä, mistään en oo valmistunut” (Yrittäjä A) 

”Koulutus siis TOL:ilta valmistunut ohjelmistoliiketoiminnan maisteriksi 2011 ja 
koulun  aikana,  opiskelujen  aikana  olin  Elisa  shop-it:issä 
asiakaspalvelutehtävissä,  myynnin  tehtävissä,  ja  valmistumisen  jälkeen  sitten 
ollut yrittäjänä viimeiset 2 vuotta.” (Yrittäjä B) 

”Varmasti  mulla on  ollut  se,  että  mä  tein  myyntiä  jo  edellisessä  firmassa,  niin 
tuota siitä on ollut paljonkin hyötyä, että sitä se minun työ tällä hetkellä on, että 
mä teen myyntiä paljon.” (Yrittäjä C) 

Yrittäjälle  ovat  monenlaiset  taidot  ja  kokemukset  hyväksi. Ymmärrys  ohjelmistoista 
sekä  toimialan  ominaispiirteistä on  keskeisessä  asemassa  ohjelmistoteollisuudessa 
toimivalle  yrittäjälle,  mutta  tämän  lisäksi tarvitaan  myös  talouteen  ja  liike-elämään 
liittyviä taitoja.  Yrittäjänä  toimimisessa  on  keskeisessä  asemassa  ihmisten  kanssa 
toimiminen,  ja  tästä  syystä  tarvitsee  yrittäjä  ihmisten  kanssa  toimimiseen  liittyviä 
taitoja.  Alan  yrittäjälle  on  hyödyksi toimialatuntemus ohjelmistoteollisuudesta, sekä 
lisäksi myös muihin aloihin liittyvä toimialatuntemus. 

”Tarvii  ymmärryksen  miten  ohjelmistot  ja  tietotekniikka  toimi,  ja  ymmärryksen 
miten  talous- ja  liike-elämä  toimii.  Ja  sitten  aika  olennaisessa  osassa  on  myös 
ihmisten kanssa toimiminen, elikkä ihmiset tekee softat ja ihmiset ostaa softat, se 
on niin ku tosi olennainen aspekti.” (Yrittäjä A) 

”Jos on suht pienestä yrityksestä, niinku meikä on, niin niin se yrittäjä tarvitsee 
aika  hirveän  monenlaisia,  että  tavallaan  sä  oot  henkilöstöesimies,  sä  teet  ite 
markkinointia,  sä  teet  ite  myyntiä,  sun  pitää  ymmärtää  taloutta,  toki  se 
ohjelmistoala  itessään  sitten  päälle,  niin  kaikki  nuo  vähintäänkin  pitää  olla 
hallussa.” (Yrittäjä B) 
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”Mikä  sai  itseasiassa  lähtemään  opiskelemaan  ohjelmistoyrittäjyyttä  tai 
ohjelmistoliiketoimintaa, on se että se on niin nopeasti liikkuva ala, joutuu koko 
ajan olemaan varpaillaan ja hereillä, mun mielestä ohjelmistoyrittäjänä se että 
nauttii siitä tilanteesta et ei koskaan tiiä et mitä tapahtuu” (Yrittäjä C) 

5.3 Muut sisäiset ominaispiirteet ja näkökulmat 

Päätösten  tekeminen  on  yrittäjille  keskeistä.  He  nauttivat  päätösten teosta  sekä pitävät 
siitä, että saavat tehdä asioita omalla tavallaan. Hyvä päätöksentekokyky edesauttaa ja 
nopeuttaa päätöksien syntymistä sekä sitä kautta koko yrityksen eteenpäin viemistä. 

”Yrittäjyydessä on se hyvä puoli, että kun on pomona ni muut ei kerro mitä pitää 
tehdä. Kun on vahva näkemys mitä haluaa tehdä, niin sitten on hyvä että ei oo 
kukaan  muu  sanomassa  että  tuo  on  huono  idea,  sitten  vaan  voi  tehdä.  Mä 
tykkään olla oma pomoni. Ei tarvii äänestyttää asioita niinkään.” (Yrittäjä A) 

”Tottakai  se  mistä  tykkään  eniten  on  että  oon  aina  tykänny  tehdä  asiat  omalla 
tavallaan omalla tavallani.” (Yrittäjä B) 

”Se  vaatii  aktiivista  päätöstentekoa  ja  nyt  ajetaan  vaan  eteenpäin,  niin  tietyllä 
tavalla ne varmaan on ne tietyt ominaisuudet ihmisessä, jotka vaikuttaa sit siihen 
et lähdetkö sä yrittäjäksi vai et.” (Yrittäjä B) 

Ohjelmistoteollisuudessa  toimiva  yrittäjä  toimii  nopeasti  muuttuvalla hektisellä 
toimialalla.  Jatkuva epävarmuus ja  sen  kanssa  eläminen kuuluu  yrittäjän  arkeen. 
Yrittäjät  näkevät  epävarmuuden  positiivisena  asiana,  omalla  tavallaan  jopa  nauttivat 
siitä.  Optimistinen  näkemys  toimialan  muutoksista  ja  kehityksestä  auttaa  näkemään 
uusia mahdollisuuksia ja uskomaan huomiseen. Luottamus omiin tekoihin ja päätöksiin 
edesauttaa yrittäjän työtä ja vie yritystä eteenpäin. 

”Ehkä  jopa  tietty  nautinto  mikä  tulee  siitä  epävarmuudesta,  et  ollaan 
epävarmassa tilanteessa” (Yrittäjä B) 

”Sulla ei oo koskaan kokonaista kuvaa, sulla ei oo kaikkia niitä palasia siitä et 
sä  voisit  tehdä  päätöksiä,  mut  sun  pitää  tehdä  päätöksiä  päivittäin  hyvinkin 
paljon  et  sä  pääset  asioissa  eteenpäin,  tietyllä  tavalla  seisoa  niiden  päätösten 
takana, mennä eteenpäin koko ajan, luottaen siihen että homma toimii” (Yrittäjä 
B) 

”Jos  on  sitä  mieltä,  että  Euroopan  talousalue  on  ens  vuonna  niin  pahassa 
taantumassa,  että  yrityksiä  ei  oo  enää  olemassa,  niin  ei  siinä  nyt  hirveästi 
kannata  lähteä  investoimaan  mihinkään.  Uskoo  siihen  että  ei  se  nyt  näin 
kuitenkaan  mene,  niin  sit  se kannattaakin  panostaa.  En  osaa  sanoa  mistä  se 
tulee, mutta tiedän vain että se on olemassa ja se on tarpeen.” (Yrittäjä A) 

”Niin  kyllä  tämä  aika  hektistä  on,  että  näkyvyys  on  aika  lyhyelle  ajalle,  ja 
tehdään  päätökset  nopeasti,  ja  kilpailu  on  aika  kovaa  tällä  hetkellä 
ohjelmistoalalla ja firmoja on myös kuitenkin paljon.” (Yrittäjä C) 

Yrittäjyys  on ammatinvalinta,  johon  yrittäjät  ovat  päätyneet. He näkevät  yrittäjyyden 
konkreettisena  tavoitteena. Yrittäjät kokevat yrittäjyyden  houkuttelevana  vaihtoehtona 
riippumatta  siitä,  että  onko  se  heille  ainoa  vaihtoehto  vai  ei.  Yrittäjät mieltävät 
yrittäjyyden  houkuttelevimpana  vaihtoehtona,  vaikka  heille  tarjottaisiin  muita 
vaihtoehtoja. He haluavat alkaa yrittäjiksi, ja heillä on siihen korkea motivaatio. 
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”Tavoite oli ruveta yrittäjäksi, ei ollu oikeastaan selvillä siitä että mikä se on, se 
juttu.” (Yrittäjä A) 

”Yrittäjyys ei oo se viimeinen oljenkorsi, et se on et sulla on valinta, et mitä niin 
ku  ite  tein  et  oli  valinta,  et  voin  mennä  tonne  duuniin  tai  lähtee  tonne.  Sillon 
varsinkin vaaditaan niitä ominaisuuksia, et oikeasti valitset sen reitin” (Yrittäjä 
B) 

”Nopeasti  tein  päätöksen,  että  perustan  oman  firman,  enkä  jää  työttömäksi.” 
(Yrittäjä C) 

Luovuutta  ja  innovatiivisuutta tarvitaan  yrittäjän  työssä  ja  arjessa.  Yrittäjät  pitävät 
uuden  luomisesta  ja  aikaansaamisesta.  Innovatiivisuus  on  keskeisessä  asemassa  tässä 
prosessissa.  Luovuus  ja  innovatiivisuus  synnyttävät  uusia  ideoita,  ja  yrittäjät  ovat 
innokkaita viemään näitä ideoita eteenpäin kohti käytännön toteutusta. 

”Joku  toinen  vois  kuvailla  mua,  että  mä  oon  varmaan  positiivinen  kaveri.  Mä 
oon innovatiivinen ja aikaansaava.” (Yrittäjä A) 

”Se  vapaus  ja  vastuu  kuitenkin,  sidottuna  toisiinsa,  siitä  tykkään,  ja  se  on 
ehdottomasti se mikä kiehtoo ja se että pääsee aina sitä omaa, itelle mielekästä 
asiaa tekemään eteenpäin” (Yrittäjä B) 

”Mä  en  oo  ikinä  voinu  ymmärtää,  ettei  jollakulla  ois niin  paljon  yritysideoita, 
niitä  aina  kumpuaa  niin  paljon  itselle,  että  mun  pitää  niitä  tosiaan  pitää  ihan 
vihossa yllä. Ideat ei oo ikinä loppunu kesken.” (Yrittäjä A) 

5.4 Ulkoiset tekijät 

Liiketoimintamahdollisuuteen vaikuttaa  olennaisesti  yrittäjän  aiempi kokemus  ja 
osaaminen.  Aiempi  työkokemus  vaikuttaa  yrittäjän  liiketoimintamahdollisuuden 
havainnointiin sekä päätökseen tarttua liiketoimintamahdollisuuteen. Sekä yrittäjän että 
yrittäjän  tiimin  aiempaan  kokemukseen  pohjautuva  analyyttinen  ajattelu  vaikuttaa 
siihen,  minkälaisia  liiketoimintamahdollisuuksia  pystytään  havainnoimaan  sekä  miten 
potentiaalisina ne nähdään. 

”Liikeidea oli ihan automaattisesti valmiina jo, että teen sitä mitä oon ennenkin 
tehnyt, paitsi omaan piikkiin, että oon tehny samaa työtä aikasemminkin, että nyt 
vain otin sen homman omaan yritykseen, että tuota se oli selvä jo alusta pitäen.” 
(Yrittäjä C) 

”Homma synty vahvasti analyyttisen ajattelun kautta, elikkä mietittiin että meillä 
on tässä hyvä tiimi, haluttais tehdä hommia, mitäs me ruvettais tällä tekemään. 
Ei  niinkään  sitä,  että  nyt  syntyi  tämmöinen  valtaisa  businessidea,  ja  sitä 
lähdettiin  vetämään,  vaan  se  businessidea  rakennettiin  ja  haettiin  että  mikä  se 
voisi olla.” (Yrittäjä A) 

”Ajatus  yrittäjyydestä  lähti  viimesenä  opiskeluvuotena  2011,  sillon  tuli 
semmonen  kipinä  että  ois  kiva  lähteä  viemään  omia  ajatuksia,  omia  ideoita 
eteenpäin,  mahdollisesti  niiden  kautta  työllistää  itsensä  ja  mahdollisesti  muita 
ihmisiä siinä prosessissa sitten” (Yrittäjä B) 

Sosiaalinen  pääoma hyödyttää  yrittäjää  monilla  eri  tavoilla.  Yrittäjät  rakentavat 
verkostojaan systemaattisesti, sillä he näkevät niissä merkittäviä hyötyjä ja potentiaalia. 
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Kaikki  verkostot  ovat  hyödyllisiä,  mutta  erityisen  hyödyllisiä  ovat  yrittäjän 
tukiverkostot ja verkostot asiakkaisiin päin. 

”Mä  oon  tehny  verkostoitumista  tosi  systemaattisesti  aina,  ja  rakentanut 
tavallaan  sitä  verkostoa.  Kaikki  mahdolliset  verkostot  on  hyväksi,  mutta  niitä 
pitää ihan systemaattisesti rakentaa ja tehdä.” (Yrittäjä A) 

”Varsinkin  alkuvaiheessa  käytin  paljonkin  aikaa  et  kävin  eri  tapahtumissa 
verkostointi-illoissa  sun  muissa.  Et  vähän  yrittää  selvittää  et  mistä  tää homma 
lähtee rakentumaan ja ketkä on ne ihmiset kenen kanssa mun pitää jutella tässä 
kaupungissa että asiat toimii.” (Yrittäjä B) 

”Kyllä  se  enimmäkseen  menee suusta  suuhun,  että  joku  suosittelee  että  toi  on 
hyvä  tyyppi  tai  tolla  on  hyvä  yritys,  niin  se  myynti  on  paljon  helpompaa  ja  se 
miten se projekti sillon alkaa varmemmin.” (Yrittäjä C) 

5.5 Uusia näkemyksiä 

Yrittäjät  pyrkivät  kehittämään  omaa  ammatillista  osaamistaan pyrkimällä 
systemaattisesti ulos omalta mukavuusalueeltaan. Yrittäjät tunnistavat sen, että aina 
kun jokin asia tuntuu epämukavalle tai jännittää kovasti, niin tapahtuu henkilökohtaista 
kehittymistä.  Yrittäjät  pyrkivät  tästä  syystä  systemaattisesti  ulos  omalta 
mukavuusalueeltaan  ja  hakeutuvat  epämukaviin  tilanteisiin.  Systemaattinen  omalta 
mukavuusalueelta poistuminen edistää yrittäjän kehitystä kohti ammatillisen osaamisen 
huippua. 

Sittemmin  oon  kyllä  huomannu,  että  aina  kun  hirvittää,  mitä  on  tekemässä,  ja 
oikeasti  tulee  semmonen  olo,  että  ei  tiiä  tuleekohan  tästä  mitään,  niin  sillon 
mennään aina eteenpäin, koska sillon poistutaan omalta mukavuusalueelta, että 
jos  vaan  tekis  sellaisia  asioita,  että  tää  on  helppoa  ja  kätevää  ja  tässä  ei  oo 
mitään haastetta, niin sillon ei mennä eteenpäin. Omalta mukavuusalueelta pitää 
poistua,  sitten  mä  haen  sitä  ihan  systemaattisesti,  omalta  mukavuusalueelta 
poistumista, vanhaa hirvittämisen tunnetta, koetan hakea vieläkin, koska silloin 
aina firma ja toiminta menee eteenpäin, ja myös ihmisenä kasvaa. (Yrittäjä A) 

”Mä  oon  aina  tietyllä  tavalla  työntäny  itteäni  epämukaviin  tilanteisiin,  jotka 
kuitenkin tiedän et se auttaa mua kasvamaan eteenpäin” (Yrittäjä B) 

Sosiaalisen  pääoman  osalta  korostavat  yrittäjät  etenkin tiimin tärkeyttä.  Hyvä  tiimi  ja 
hyvä  porukka,  jonka  kanssa  voi  jakaa  hyvät  ja  huonot  hetket,  on  yrittäjälle  keskeinen 
voimavara.  Tiimin  merkitys  korostuu  etenkin  yhdessä  tekemisessä,  ennen  kaikkea 
haasteissa ja vastoinkäymisissä. 

”En  missään  nimessä  tehnyt  sitä  yksin,  vaan  tehtiin  porukalla.  Meillä  oli  hyvä 
porukka,  ja  sillä  käytiin  näitä  läpi,  mietittiin  ja  tehtiin.  Mä  näen  vahvasti  sen, 
että yrittäjyys ei myöskään oo mitään sooloiluhommaa, se vaatii tiimin ja hyvän 
porukan.” (Yrittäjä A) 

”Yksin en pystyis koskaan yrittämään, kun verkoston vaikutus ja tiimityöläisten 
apu siihen, joitten kans voi jakaa ne hyvät hetket ja huonot hetket niin se on ehkä 
se myös tärkein voimavara ehdottomasti.” (Yrittäjä B) 

Yrittäjyydessä  on  keskeisessä asemassa  ihmisten  kanssa  toimiminen,  sekä  tästä  syystä 
yrittäjän kyky toimia ihmisten kanssa. Yrittäjän persoona on tässä asiassa keskeisessä 
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roolissa.  Yrittäjät  tulevat  toimeen  ihmisten  kanssa  sujuvasti,  sekä  omaavat  kyvyn 
vakuuttaa ja herättää luottamusta. Yrittäjillä on karismaa. 

”Kyllä se sitä tämmöstä ihmisten kanssa toimimista, semmonen taito pitää olla, 
kyky pitää olla.” (Yrittäjä C) 

”Tietyllä tavalla on joku semmonen piirre itsessäni, ja se miten puhun ja miten 
oon  ihmisten  kanssa  kanssakäymisessä, et  siitä  tulee  semmonen  tietty 
luotettavuus, koska eihän ihmiset ois ikinä lähteny siihen mukaan panostamaan 
omaa aikaa ja rahaa, jos ei ne jakais sitä samaa ajatusta mun kanssa.” (Yrittäjä 
B) 

”No mä kyllä voin sanoa, että mä kyllä tuun ihmisten kanssa hyvin toimeen. Mä 
tykkään  olla  ihmisten  kanssa..  Melkein  tekis  mieli  sanoa,  että  tuun  kaikkien 
kanssa toimeen.” (Yrittäjä A) 

Yrittäjillä on  halu työnantajuuteen.  Yrittäjät  haluavat työllistää ja  nauttivat  siitä,  että 
he  voivat luoda  ympärilleen  työpaikkoja. Vastuuntunto  työntekijöitä  kohtaan on 
yrittäjämäinen  piirre.  Yrittäjä  saa  työnantajuudesta  voimaa  ja  onnistumisen  tunnetta, 
joka lisää yrittäjän motivaatiota. 

”Paras on oikeastaan se, että pystyy luomaan työpaikkoja ympärilleen, et silloin 
näen että oon erittäinkin onnistunut yrittäjänä, kun pystyy luomaan työpaikkoja, 
ja pystyy tarjoamaan ympärillä oleville ihmisille työtä” (Yrittäjä B) 

”Ja  toinen  iso  asia  on  työnantajuus,  elikkä  se  että  kun  on  vastuussa  muiden 
ihmisten  työpaikoista,  toimeentulosta,  niin  siitä  tulee  sellainen  erilainen  fiilis.” 
(Yrittäjä A) 

5.6 Yhteenveto 

Tässä  luvussa  paneuduttiin  haastatteluista  saatuun  litteroituun  materiaaliin sekä 
analysoitiin materiaali.  Haastatteluaineistosta  löydettiin  yhteisiä  kohtia  teoreettisen 
viitekehyksen  kanssa,  mutta  myös tekijöitä,  joita  ei  ollut  viitekehyksessä  mukana. 
Aineistossa  ei  ilmennyt  ristiriitoja  teorian  kanssa,  eikä  aineisto  ollut myöskään 
ristiriidassa keskenään. 
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6. Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä luvussa käydään  läpi tutkielman kirjallisuuskatsauksen  sekä empiirisen  osuuden 
löydöksiä teoreettisen  viitekehyksen  mukaisesti,  sekä  pohditaan  mitä  nämä  löydökset 
käytännössä  tarkoittavat. Tutkimusongelmaan  haetaan  vastausta  empirian data-
analyysista,  joka  on  järjestetty  teoreettisen  viitekehyksen mallin  mukaisesti. Lopuksi 
pohditaan tämän tutkielman rajoitteita sekä haetaan mahdollisia jatkotutkimuskohteita. 

6.1 Tutkimuksessa havaittuja löydöksiä 

Tämän  tutkielman  tavoitteena  oli  hakea  vastausta  siihen, mitkä  ovat 
ohjelmistoteollisuuden  alan  yrittäjien  keskeisimpiä  ja  tyypillisimpiä  ominaispiirteitä. 
Näitä  ominaispiirteitä  tunnistettiin kirjallisuudesta useita,  jonka  jälkeen  lähdettiin 
tutkimaan  tutkimuskysymystä  teoriasta  rakennetun  viitekehyksen  perusteella 
teemahaastattelujen kautta. 

Yrittäjyystutkimuksessa  on  usein  keskitytty riskinsietokyvyn tarkasteluun. 
Riskinsietokyky on relevantti aspekti yrittäjyyden tarkasteluun, mutta tämä näkökulma 
tarjoaa  itsessään  suppean  näkemyksen  yrittäjyydestä  sekä  yrittäjistä. Riskinsietokyky 
liitetään  teoriassa  usein yksilön tarpeeseen  ja motivaatioon  edetä elämässä, yksilön 
näkemykseen  riskin  koosta, sekä yksilön avoimuuteen ja  halukkuuteen  ottaa  riskejä 
(Pines, Dvir & Sadeh 2012). Haastatteluista havaitaan lisäksi, että yrittäjän rohkeus ja 
epäonnistumisen  pelko ovat  keskeisiä  riskinsietokykyyn  vaikuttavia  tekijöitä. Näillä 
saattaa  olla olennainen rooli  yrittäjän  päätöksenteossa,  sekä  tämän  näkemykseen 
riskistä. Haastattelujen  perusteella  voidaan  todeta,  että  yrittäjät  näkevät  riskin 
yrittäjyyteen liittyvänä asiana.  Riskinsietokyvyn  perusteella  ei kuitenkaan itsessään 
voida  tarkastella yrittäjäksi alkamiseen  liittyviä motiiveja,  mutta sillä  on  olennainen 
rooli  yrittäjän  päätökseen  alkaa  yrittäjäksi. Hyvä riskinsietokyky  saattaa  olla  erityisen 
tarpeellinen  ohjelmistoteollisuudessa  toimialaan  liittyvän  epävarmuuden  ja  nopeiden 
muutosten vuoksi. 

Yksilön  usko  itseensä,  eli minäpystyvyys, on yrittäjille  tyypillinen ominaispiirre 
(Ardichvili,  Cardozo  &  Ray  2000). Optimismi, sisukkuus, sisäinen  ohjautuvuus, sekä 
korkea  sisäinen  hallintakäsitys vaikuttavat empirian  mukaan ohjelmistoteollisuudessa 
toimiville  yrittäjille  tyypillisiltä ominaispiirteiltä. Nämä  ovat ominaispiirteitä,  jotka 
heijastuvat  vahvasti  yrittäjän  uskoon  omasta  itsestään. Haastattelujen perusteella 
huomataan,  että minäpystyvyys  vaikuttaa  olevan  vahvasti  sidoksissa  yrittäjän muihin 
ominaispiirteisiin, jotka vahvistat yrittäjän uskoa omiin kykyihin toimia yrittäjänä. Tämä 
näkemys  todentaa näiden  ominaispiirteiden  osalta teoriaa. Ohjelmistoteollisuudessa 
toimivien yrittäjien  haastatteluista on  havaittavissa yhtäläisyyksiä näiden 
minäpystyvyyttä vahvistavien ominaispiirteiden väliltä (Kuva 2). 
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Kuva  2. Ohjelmistoteollisuudessa  toimivan yrittäjän minäpystyvyys - usko  omiin 
kykyihin toimia yrittäjänä. 

Näkemys yrittäjyydestä, riskinsietokyky sekä minäpystyvyys vaikuttavat teorian mukaan 
olennaisesti yksilön  halukkuuteen yrittäjäksi (Kuva  1). Näillä  ominaispiirteillä  on 
keskeinen  asema  etenkin  yrittäjäksi  alkamiseen  liittyvään  päätökseen. Empiriasta 
huomataan, että yrittäjät harkitsevat yrittäjyyttä useasta eri näkökulmasta. Yrittäjät itse 
näkevät yrittäjyyden riskinä, joka täytyy punnita monella eri tavalla. Empirian osalta on 
selkeästi  havaittavissa  yhtäläisyyksiä  yrittäjien riskinsietokyvyn  ja  minäpystyvyyden 
väliltä. Yrittäjiksi soveltuvat mahdollisesti  paremmin yksilöt,  jotka  ovat  minäpystyviä, 
eli  uskovat  vahvasti  omiin  kykyihinsä,  sekä joilla  on  positiivinen  näkemys 
yrittäjyydestä. Haastatellut yrittäjät kokevat motivaation yrittäjyyteen tulevan itsestään. 
Tämän  perusteella  voidaan päätellä,  että yrittäjyyteen tarvitaan vahva  sisäinen 
motivaatio. 

Koulutuksen ei  ole  todettu  olevan  merkityksellisessä  roolissa yrittäjien  inhimillisen 
pääoman  osalta.  Koulutus  ei  vaikuta  olevan sidoksissa  yrittäjänä  menestymiseen 
(Davidsson  &  Honig  2003),  mutta  toisaalta  vaikuttaa koulutustausta  sekä 
toimialatuntemus  esimerkiksi  liikeidean  havainnointiin  (Shane  2000). 
Ohjelmistoteollisuudessa  toimivien yrittäjien koulutuksella ja  toimialatuntemuksella ei 
vaikuttanut  olevan olennaista  roolia.  Kaikilla  oli  kuitenkin  taustalla  korkeakoulutason 
opintoja  enemmän  tai  vähemmän. Myös työkokemuksen osalta  oli  vaikea  huomata 
merkittävää yhtäläisyyttä.  Kaikilla yrittäjillä  oli  kuitenkin kokemusta  myyntityöstä. 
Kehittääkö myyntityö siis yrittäjyydessä  tarvittavia  ominaispiirteitä? Voi olla,  että 
myynnillinen  kokemus edistää yrittäjille  hyödyllisiä ominaispiirteitä,  sekä edesauttaa 
tätä kautta yrittäjän menestymistä. 

Yrittäjien kognitioiden tutkimus  ei  ollut  mahdollista  tämän  tutkimuksen  puitteissa. 
Kognitioiden  ymmärtäminen  vaatisi  syvällisempää  kognitiivisen  psykologian 
ymmärrystä kuin mitä  tämän  tutkimuksen  puitteissa  oli  mahdollista  tehdä. Vaikuttaisi 
kuitenkin  siltä,  että  yrittäjät pyrkivät tarkoituksenmukaisesti  kehittämään  omaa 
ammatillista  osaamistaan.  Tämä  on  olennainen  seikka,  kun  tarkastellaan  yrittäjyyttä 
ammatillisena osaamisalueena,  jota  voidaan  kehittää  (Read  &  Sarasvathy 2005). 
Haastatteluissa  todettiin,  että  yrittäjät  pyrkivät  kehittämään  itseään  useilla  eri  tavoilla. 
Olennaista  oli  huomata,  miten  systemaattisesti  yrittäjät  hakeutuvat  ulos  omalta 
mukavuusalueeltaan pyrkimyksissään  kehittyä.  Omalta  mukavuusalueelta  poistuminen 
pakottaa  yrittäjät  uusien, usein  jopa pelottavalta  tuntuvien asioiden  pariin. Toistuvasti 
tehtynä tämä kehittää yrittäjää ja hänen ominaispiirteitään. Onko yrittäjien kognitiivinen 
logiikka erilainen, onko  yrittäjämäinen  ominaispiirre pyrkiä  jatkuvasti  kehittymään? 

Yrittäjän	  
minäpystyvyys	  

Optimismi	  

Sisukkuus	  
Sisäinen	  
ohjautuvuus	  

Korkea	  
sisäinen	  

hallintakäsitys	  
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Tämä ominaispiirre saattaa olla erityisen hyödyllinen ohjelmistoteollisuuden kaltaisessa 
nopeasti muuttuvassa ja kehittyvässä toimiympäristössä. 

Baronin (1998) mukaan on hyvä päätöksentekokyky yrittäjille tyypillinen ominaispiirre. 
Vahva halu ja tarve tehdä päätöksiä havaittiin myös haastatelluista yrittäjistä. Yrittäjät 
nauttivat kun saavat johtaa ja ohjata asioiden kulkua. Vahvuudet päätöksentekokyvyssä 
saattavat  suoraan  heijastua yrittäjien  kykyyn  hallita ohjelmistoteollisuuteen  liittyvää 
epävarmuutta. Yrittäjillä  pitää  olla  kyky  tehdä vaikeita  ja  epävarmuutta  sisältäviä 
päätöksiä päivittäisellä  tasolla.  Toisaalta  on  yrittäjistä  havaittavissa  myös  tietynlaista 
huolettomuutta ja  positiivista  optimismia,  jotka mahdollisesti  auttavat 
ohjelmistoteollisuuden epävarmuuden hallinnassa. Mielenkiintoiseksi tämän havainnon 
tekee  se,  että hyvä päätöksentekokyky  on  usein  liitetty  myös  kognitiivisiin  virheisiin, 
kuten yli-itsevarmuuteen ja ylioptimistisuuteen (Baron 1998). 

Älykkyyttä ei  voitu syvällisesti tarkastella  tämän  tutkimuksen  puitteissa. Sternberg 
(2004)  määrittelee  kolme  erityyppistä  älykkyyttä:  analyyttisen,  luovan ja 
käytännönläheisen. Luovuuteen ja innovatiivisuuteen liittyviä ominaispiirteitä havaittiin 
myös  haastatelluissa  yrittäjissä. Yrittäjät  vaikuttavat  omaavan  tämänkaltaisia 
ominaispiirteitä, joita vaaditaan nopealiikkeisessä ohjelmistoteollisuudessa. 

Teoria  korostaa  yrittäjien kehittymisen  ja  kasvun osalta etenkin  roolimallimallien 
merkitystä (Obschonka,  Silbereisen,  Schmitt-Rodermund  & Stuetzer  2011).  Vastaavia 
asioita  ei  kuitenkaan  tämän  tutkimuksen  puitteissa  havaittu. Jatkuvan  kehittymisen 
osalta on kuitenkin olennaista huomata yrittäjien sisäinen tarve kehittää itseään sekä se, 
kuinka he systemaattisesti hakevat kehitystä poistumalla omalla mukavuusalueeltaan. 

Persoonallisuusteorioiden tarkastelu  olisi edellyttänyt  syvällistä  psykologista 
tutkimusta,  sekä vaatinut  yrittäjien  ominaispiirteiden  luokittelua eri 
persoonallisuusteorioiden  mukaisesti.  Tätä  ei  kuitenkaan  tämän  tutkimuksen  puitteissa 
tehty,  vaan ominaispiirteitä  keskityttiin tarkastelemaan tutkielman  teoreettisen 
viitekehyksen mukaisesti. 

Merkittävä  huomio liiketoimintamahdollisuuksien osalta oli,  kuinka  analyyttisesti 
yrittäjät  hakevat  liiketoimintamahdollisuuksia.  Shanen  (2000)  mukaan 
liiketoimintamahdollisuudet ovat vahvasti sidoksissa yrittäjien aiempaa kokemukseen ja 
taustaan,  mikä  oli  havaittavissa  myös  tämän  tutkimuksen  osalta. Tältä  osin saattaa 
aiempi toimialatuntemus ohjelmistoteollisuudesta  auttaa  liiketoimintamahdollisuuksien 
havainnoinnissa. Yrittäjät  vaikuttavat  hakevan  liiketoimintamahdollisuuksia yllättävän 
systemaattisen  analyyttisen  ajattelun  kautta.  Toisaalta edesauttavat  luovuuteen  ja 
innovatiivisuuteen  liittyvät  ominaispiirteet myös liiketoimintamahdollisuuksien 
havainnointia. 

Sosiaalisen pääoman merkitystä  ei  empirian  havaintojen  mukaan  voi  liikaa  korostaa. 
Mielenkiintoinen  havainto  on,  että  yrittäjät  pyrkivät  kasvattamaan  omaa  sosiaalista 
pääomaansa systemaattisen  verkostoitumisen  kautta.  Sosiaalinen  pääoma  tarjoaa 
yrittäjille monia hyödyllisiä asioita, kuten esimerkiksi vertaistukea, tuoreita ajatuksia ja 
asiakkaita  liiketoiminnalle. Ehkä  yksi  olennaisimmista  havainnoista  sosiaaliseen 
pääomaan  liittyen  on,  kuinka  yrittäjät korostavat yrittäjyydessä tiimin merkitystä. 
Yrittäjät  kokevat,  että  yrittäjyys  on  tiimilaji. Tämä  vahvistaa  osaltaan  myös teoriassa 
hyödylliseksi havaitun lähipiirin antaman vertaistuen tarpeellisuuden (Carr & Sequeira 
2007). Vertaistuki  saattaa  olla  erityisen hyödyllinen ohjelmistoteollisuuteen  liitettävän 
epävarmuuden  vuoksi. Yrittäjät  näkevät  yrittäjyyden sosiaalisena  toimintana,  jossa 
vaaditaan  ennen  kaikkea kykyä  toimia  ihmisten  kanssa. Tämä  on olennainen  havainto 
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sekä  todentaa  sen,  että  yrittäjyydessä  tarvitaan sosiaalista  kyvykkyyttä. Haastatelluista 
yrittäjistä havaittiin vastuuntunto ennen kaikkea työntekijöitään kohtaan. Työnantajuus 
luo  yrittäjille  selvästi  positiivista  tarvetta  suoriutua hyvin,  joka  saattaa  korreloida 
menestykseen. 

Ohjelmistoteollisuus  on toimialana  hyvin  dynaaminen,  ja  sisältää  yrittäjän 
näkökulmasta  huomattavan  määrän  epävarmuutta. Tämän  epävarmuuden  hallinnassa 
saattavat olla hyödyllisiä etenkin riskinsietokyvyn ja epävarmuuden hallinnan kaltaiset 
ominaispiirteet. Ohjelmistoteollisuudessa  toimivan yrittäjän menestykseen  vaikuttavat 
kuitenkin  lopulta  kaikki yrittäjän  ominaispiirteet  kokonaisuutena,  ja  tästä  syystä  on 
yrittäjänä menestymistä ohjelmistoteollisuudessa huomattavan vaikea ennakoida. 

6.2 Käytännön sovellukset 

Ominaispiirteiden  tutkimusta  voisi  normaalisti  soveltaa  prosessissa,  jossa  valikoidaan 
tiettyyn tarkoitukseen soveltuvia henkilöitä. Ohjelmistoteollisuudessa yrittäjäksi alkavia 
on kuitenkin käytännössä mahdoton seuloa tai valikoida millään tavalla: nämä yrittäjät 
valikoituvat luonnollisen valintaprosessin kautta. Soveltuvimmat heistä menestyvät, kun 
taas vähiten soveltuvat vaihtavat urallensa suuntaa luonnollisen valintaprosessin kautta. 

Toisaalta  voisi yrittäjien ominaispiirteiden  tutkimusta  hyödyntää  esimerkiksi 
ohjelmistoteollisuudessa  toimivien  startup-yrittäjien osalta. Yksi  esimerkki,  jossa 
yrittäjien  ominaispiirteiden  tutkimusta  voisi  hyödyntää  voisi  olla rahoitus. Startup-
rahoituksen saamiseen voisi yhdistää yrittäjien ominaispiirteisiin liittyviä kriteerejä. On 
kuitenkin olennaista  ymmärtää,  että  yrittäjänä  toimiminen  on lopulta sallittua  kenelle 
tahansa, eikä sitä voida vapaassa markkinataloudessa estää. 

6.3 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimuskohteet 

Empiriasta  havaitut  löydökset  eivät välttämättä  ole  yleistettävissä  kaikkiin 
ohjelmistoteollisuudessa  toimiviin  yrittäjiin. Kvalitatiivisessa  tutkimuksessa 
haastateltiin kolmea ohjelmistoteollisuudessa toimivaa yrittäjää, mikä ei välttämättä riitä 
siihen,  että  voitaisiin  tehdä laajoja  yleistyksiä  havaittujen  ominaispiirteiden  osalta. 
Tutkimustulosten osalta on myös huomioitava, että ovatko tulokset yleistettävissä myös 
muille toimialoille,  vai  ovatko  ne  spesifejä  ohjelmistoteollisuudessa  toimiville 
yrittäjille. 

Yrittäjien kognitioiden ja persoonallisuusteorioiden syvällisempi tutkimus olisi vaatinut 
psykologista osaamista, mitä ei tämän tutkimuksen puitteissa voitu resursseista johtuen 
tehdä.  Ohjelmistoteollisuudessa  toimivia  yrittäjiä  tutkittiin  tässä  tutkimuksessa 
teemahaastatteluja  hyväksikäyttämällä,  mikä  aiheutti tiettyjä  rajoitteita 
tutkimustuloksiin.  Useat  tutkimuksen  havainnot  liittyvät  yrittäjän  omiin  näkemyksiin 
itsestään sekä  ominaispiirteistään,  eivätkä  tästä  syystä  välttämättä  ole  valideja. 
Yrittäjien  ominaispiirteiden syvällisempi  tarkastelu  vaatisi psykologisia tutkimuksia, 
esimerkiksi kognitiivisen psykologian näkökulmasta. 

Ohjelmistoteollisuudessa  toimivista  yrittäjistä  oli  kuitenkin  selkeästi  havaittavissa 
yhtäläisyyksiä  ominaispiirteiden  osalta. Havaittujen ominaispiirteiden tutkiminen 
laajemmassa  mittakaavassa suuremmasta  kohderyhmästä  saattaisi syventää 
ymmärrystämme yrittäjistä.  Ominaispiirteiden  tutkimuksessa  olisi  hyödyksi 
psykologisten  tutkimusten hyväksikäyttäminen.  Tästä  syystä  ehdotettakoon 
jatkotutkimuskohteeksi havaittujen  ominaispiirteiden  syvällisempi tarkastelu, 
esimerkiksi kognitiivista psykologiaa hyväksikäyttäen. 
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Liitteet 

 

Liite 1 - Haastattelukysymykset 

 

Teema 1 (inhimillinen pääoma, koulutus, työkokemus, toimialatuntemus, kehitys 
ja kasvu, näkemys yrittäjyydestä) 

Kerro omasta taustastasi? 

Miten sinusta tuli yrittäjä? 

Millaisia tietoja, taitoja ja kokemusta ohjelmistoalan yrittäjä mielestäsi tarvitsee?  

Miten ja mistä olet saanut omalta kannaltasi tärkeimmät opit yrittäjänä toimimiseen? 

Mistä aikaisemmista kokemuksista on ollut sinulle hyötyä yrittäjänä?  

Mitkä aikaisemmat kokemuksesi ovat vaikuttaneet siihen, että aloit yrittäjäksi? Tuleeko 
sinulle mieleen esimerkiksi tilanteita, joissa olet päättänyt, että haluat alkaa yrittäjäksi? 
(Oletko aiemmin elänyt tai työskennellyt yrittäjien läheisyydessä? Onko sinulla 
lähipiirissä tai suvussa yrittäjiä?) 

Miten näet yrittäjyyden, jos sitä esimerkiksi palkkatyöhön vertaa? (Miksi halusit alkaa 
yrittäjäksi?) 

Teema 2 (riskinsietokyky, minäpystyvyys, hallintakäsitys, sisukkuus, sisäinen 
ohjautuvuus, optimismi, päätöksentekokyky, motivaatio, 
liiketoimintamahdollisuus) 

Koska tiesit alkavasi ohjelmistoalan yrittäjäksi? Oliko sinulla selkeä visio, vai 
ajauduitko ns. virran mukana nykyiseen asemaasi? 

Kumpi tuli ensin, halukkuus yrittäjäksi vai liikeidea? 

Voisitko kuvailla liikeideaanne pääpiirteittäin? Mistä ajatus lähti? 

Jännittikö sinua yrittäjäksi alkaminen? Miten koit ajatuksen yrittäjäksi alkamisesta? 

Kerro yrityksesi perustamisen ensimmäisistä vuosista? Koitko jotain erityisiä haasteita 
tai onnistumisia? (Miten selviydyit niistä?) 

Teema 3 (riskinsietokyky, hallintakäsitys, päätöksentekokyky) 

Mitkä tekijät vaikuttavat toimiisi yrittäjänä? (ulkoiset vs sisäiset) 

Miten koet ohjelmistoteollisuuden toimialana yrittäjän näkökulmasta? 
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Millaisia riskejä näet yrittäjyydessä ohjelmistoteollisuudessa? Oletko käsitellyt näitä 
yrityksessäsi mitenkään? 

Teema 4 (henkilökohtaiset ominaispiirteet) 

Kuvaile persoonaasi?  

Miksi toiset ihmiset alkavat yrittäjiksi ja toiset eivät? 

Miten koet termit “johtajuus” ja “yrittäjyys”? Miten nämä liittyvät toisiinsa tai eroavat 
toisistaan? 

 Teema 5 (sosiaalinen pääoma) 

Millaisia sosiaalisia verkostoja sinulla on, ja millä tavalla olet luonut nämä verkostot?  

Miten koet näiden verkostojen merkityksen yrityksesi kannalta? 

Kerro jotain kokemuksia verkostoista tai niiden luomisesta? (johdattele positiivisia ja 
negatiivisia) 

Teema 6 (inhimillinen pääoma, sisäinen ohjautuvuus) 

Millä tavoin pidät omat tietosi sekä taitosi ajantasalla ja itsesi mukana toimialan 
kehittymisessä?  

Mitä “ajan hermoilla” pysyminen omalla toimialallasi mielestäsi vaatii, ja kuinka 
toteutat näitä asioita? 

 

 


