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ALKUSANAT 

Tämä diplomityö on tehty Oulun Eteläiselle instituutille mikroyrittäjyyden 

tutkimusryhmälle. Diplomityö suoritettiin kovan aikataulupaineen rajoissa noin neljässä 

kuukaudessa, mikä opetti minulle yrittäjyyteen liittyvän tutkimuksen lisäksi ajankäytön 

organisointia sekä paineensietokykyä.  Henkilökohtasesti olen aina nähnyt yrittäjyyttä 

läheltä, mutta silti tämän diplomityön tuloksena näkökulmani yrittäjyydestä ja siihen 

liittyvistä mahdollisuuksista ja esteistä on laajentunut huomattavasti. Yrittäjien 

haastatteluiden seurauksena olen kuullut paljon tosielämän kaunistelemattomia tarinoita 

yrittäjyydestä ja yrittäjän arjesta sekä tutustunut mahtaviin persooniin.  Nämä tarinat 

ovat kaukana siitä, mitä minulle on opetettu koulussa tai kerrottu kotona. Toivon, että 

näkökulmani laajeneminen auttaa minua itseä ymmärtämään yrittäjiä paremmin 

työelämässä – olinpa sitten itse yrittäjä tai työntekijä. Viimeisen 4 kuukauden aikana 

uskon saaneeni läheisemmän kosketuksen nykypäivän yrittäjyyteen kuin koulun 

penkillä olisin pystynyt opiskelujeni aikana saamaan.  

Tämä työ ei olisi onnistunut ilman asiantuntevaa tutkimusjohtajaani Matti Muhosta sekä 

työnvalvojaani Professori Pekka Kessiä. Molemmat heistä osoittivat rautaisen 

ammattitaitonsa auttamalla ja tukemalla minua. Kiitokset kuuluvat myös Matti 

Muhoksen vetämälle Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmälle Oulun Eteläisessä 

instituutissa. Tiimin jäsenet ovat edistäneet diplomityöni valmistumista niin 

konkreettisin teoin kuin kannustamalla.  Kaikista suurin kiitos kuuluu haastateltaville 

yrittäjille, jotka antoivat minulle aikaa kiireisistä päivärutiineistaan huolimatta. Kiitos  

myös perheelle, ystäville ja poikaystävälle, jotka tukivat minua jokapäiväisessä 

työssäni. Viimeisempänä mutta ei vähäisempänä haluan osoittaa  kiitollisuutta äitini 

Mercedekselle, joka on kiidättänyt minua uskollisesti pitkin Oulun Eteläistä aluetta 

yritysvierailuilla.  

Oulussa, 23.01.2014 Mira Huttunen 
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1 JOHDANTO 

Johdannon ensimmäisessä osassa tarkastellaan tutkimuksen toimintaympäristöä ja 

tarkoitusta. Toisessa osassa määritellään tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset, 

joihin vastataan empiirisen sisällön kautta. Kolmannessa osiossa käydään läpi 

diplomityön rakenne, jotta lukijan on helpompi hahmottaa tutkimuksen kokonaisuus.  

1.1 Tutkimuksen toimintaympäristö ja tarkoitus 

Tutkimuksen toimintaympäristö on Oulun Eteläisen alue, missä toisen asteen 

oppilaitoksista että ammattikorkeakoulusta valmistuneista opiskelijoista merkittävä 

määrä valitsee yrittäjän uran. Alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Oulun läänin 

eteläosassa ja siihen kuuluvat Ylivieskan, Alavieskan, Kalajoen, Oulaisten, Sievin, 

Nivalan, Merijärven, Haapajärven, Haapaveden, Reisjärven, Kärsämäen, Pyhäjärven, 

Siikalatvan ja Pyhännän kunnat. Näiden yhteenlaskettu asukasluku oli vuonna 2012 

noin 90 000. (Eskola L 2013) Oulun Eteläisellä alueella toimii Oulun Eteläisen 

korkeakoulukeskus (OEK), joka tekee koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja 

innovaatiotoimintaan liittyvää yhteistyötä. Verkoston jäseniä ovat Oulun yliopiston 

alueyksikkö Oulun Eteläisen instituutti, Centria ammattikorkeakoulu Ylivieskan 

yksikkö, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Terveysalan Oulaisten yksikkö, 

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä ja Pohjois-pohjanmaan kesäyliopiston Ylivieskan ja 

Pyhäjärven toimipaikat. (Oulun Eteläisen korkeakoulukeskus 2010)  

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida Jokilaakson koulutuskuntayhtymän (JEDU) 

toisen asteen oppilaitoksista ja Centria ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien 

uravalintaan ja yrityksen alkuvaiheen kehitykseen positiivisesti ja negatiivisesti 

vaikuttaneita tapahtumia sekä niitä yrittäjän ominaisuuksia ja piirteitä, jotka ovat 

vaikuttaneet yrittäjyyteen. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena. Tutkimusta varten 

haastatellaan 10 JEDU ammattiopistoissa ja 8 Centria ammattikorkeakoulussa 

tutkintonsa suorittanutta yrittäjää. JEDU oppilaitoksien perustehtävänä on järjestää 

monialaista ammatillista perus- ja aikuiskoulutusta, tukea ja vahvistaa yksilön 

elinikäistä kasvua, ammatillisten valmiuksien kehittymistä ja alueen 

kehittymisedellytyksiä. Sen visiona on muun muassa olla alueen hyvinvointia ja 

yrittäjyyttä edistävä. (JEDU Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 2013) Centria 
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ammattikorkeakoulun visiona on korkeatasoinen ja aluekehitysvaikuttavuudeltaan 

tuloksellinen opetus. Oppilaitoksen painoalavalinnat pohjautuvat koulutustehtävään 

tekniikassa, liiketoimintaosaamisessa sekä hyvinvoinnissa ja kulttuurissa. (Centria 

ammattikorkeakoulu 2013) Tässä tutkimuksessa annetaan tulosten analysoinnin 

perusteella myös oppilaitoksille suosituksia, mihin suuntaan haastateltavien yrittäjien 

mielestä koulutuksen tulisi nykypäivänä keskittyä.  

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Oppilaitoksen merkitys ja rooli yritystoiminnan luomisessa on aina ollut tärkeä. 

Yrittäjyys ja sen oppiminen pitäisi olla olennainen osa ammatillista koulutusta ja 

liittyvän luontevasti ammatin oppimiseen ja osaamisen luomiseen. Kiristyneen 

kilpailutilanteen vuoksi uusien menestyvien yrittäjien ja työllistävien yritysten 

luomiseksi tarvitaan uutta tietoa ja konkreettisia tekoja. Vuonna 2013 suomalaisista 

yrityksistä 93,1 % oli mikroyrityksiä. Mikroyritykset ovat viime vuosina luoneet 

merkittävän osan uusista työpaikoista, minkä vuoksi niiden rooli on tärkeä. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja analysoida mikroyrityksissä toimivien yrittäjien 

uravalintaan ja yrityksen kasvuun liittyviä positiivisia ja negatiivisia tapahtumia sekä 

yrittäjyyttä tukevia piirteitä ja ominaisuuksia. Tutkimuskysymysten avulla selvitetään 

yrittäjien mieleen jääneitä tapahtumia, joihin oppilaitos voi vaikuttaa toiminnallaan jo 

koulutusvaiheessa.   

Työssä vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

TK1: Millaiset merkittävät tapahtumat ovat vaikuttaneet yrittäjien uravalintaan 

ja yrityksen perustamiseen? 

Kysymyksen avulla pyritään löytämään niitä mieleen jääneitä tapahtumia, jotka ovat 

merkittäviä yrityksen perustamisen kannalta. Näiden tapahtumien analysoinnin myötä 

pystytään oppilaitokselle tiivistämään, mihin sen toiminnan tulisi keskittyä jo 

opetuksessa, jotta se tukisi mahdollisimman paljon yrityksen perustamiseen liittyviä 

positiivisia tapahtumia sekä eliminoisi negatiivisia tapahtumia.  
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TK2: Mitkä ovat yrittäjien kohtaamat keskeiset yrittämisen kannustimet ja esteet? 

Tämän kysymyksen tarkoituksena on löytää yrittäjän varhaisesta urakehityksestä ne 

kannustimet ja esteet, mitkä yrittäjät tuntevat edistäneen ja hankaloittaneet yrityksen 

kehitystä. TK1 mukaan myös tämän kysymyksen tarkoituksena on antaa oppilaitokselle 

tietoa siitä, mihin sen toiminnan tulisi keskittyä jo opiskelun aikana, mutta myös 

opiskelijan valmistumisen jälkeen. 

 

TK3: Millaisia yrittäjyyteen vaikuttavia ominaisuuksia yrittäjät tunnistavat 

itsestään? 

Kolmannella tutkimuskysymyksellä pyritään löytämään niitä yleisesti yrittäjyyteen 

vaikuttavia piirteitä ja ominaisuuksia, jotka tukevat yrittäjäksi ryhtymistä sekä 

yrittämistä itsessään. Näiden ominaisuuksien ja piirteiden selvittämisen myötä pystytään 

analysoimaan, minkälaisia ominaisuuksia oppilaitos voi tietoisesti toiminnallaan tukea 

ja vahvistaa. 

1.3 Diplomityön rakenne 

Diplomityön ensimmäinen kappale on johdanto, mikä koostuu tutkimusympäristön ja 

tutkimuksen tarkoituksen tarkastelusta, tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten 

asettelusta sekä diplomityön rakenneosiosta. Johdannon tarkoituksena on antaa 

taustatietoa yrittäjyystutkimuksesta ja määritellä tutkimuksen tavoite. Toinen kappale 

koostuu teoriasta. Teoriaosuus pitää sisällään teoriaa yrittäjyyteen liittyvistä 

määritelmistä, yrittäjyystilastoista Suomessa, yrityksen perustamisen ydinvaiheista sekä 

yrittäjyyskasvatuksesta ja oppilaitoksen vaikutuksesta yrittäjyyteen. Teorian 

tarkoituksena on tiivistää se yrittäjyyteen liittyvä aineisto, joka liittyy taustana tähän 

tutkimukseen, tutkimuskysymyksiin sekä haastattelurungon tekoon ja edelleen 

empiriaan. Kolmannessa kappaleessa käsitellään tutkimuksen toteutusta. Kappale 

sisältää haastattelututkimusprosessin, tutkimusmetodit sekä tutkimusjoukon 

määritelmän. Lisäksi kappaleessa selitetään, kuinka haastatteluista saatu data on 

käsitelty ja analysoitu. Neljäs kappale sisältää tulokset. Tuloksissa haastatteluista saatu 

materiaali on analysoitu oppilaitoksittain (JEDU ammattiopisto ja Centria 

ammattikorkeakoulu). Viides kappale sisältää johtopäätökset. Kappaleessa vastataan 

tutkimuskysymyksiin, arvioidaan tutkimuksen merkitystä ja yleistettävyyttä sekä 
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pohditaan mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. Lisäksi johtopäätökset kappale sisältää 

suositukset oppilaitokselle. Viimeinen kappale on yhteenveto tutkimuksesta.  
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2 TEORIAA YRITTÄJYYDESTÄ SEKÄ YRITYKSEN 

PERUSTAMISESTA JA VARHAISISTA 

KEHITYSVAIHEISTA  

Teoriaosan tarkoituksena on pohjustaa yrittäjyyteen liittyvää tutkimusta sekä käsitellä 

tutkimuskysymyksien ympärille liittyviä teemoja. Lisäksi näiden teoria-aiheiden 

pohjalta rakennetaan haastattelurunko empiiristä tutkimusta varten. Teoria sisältää 

yrittämiseen liittyviä määritelmiä, tilastotietoa yrittäjyydestä Suomessa, yrityksen 

perustamisen ja kehittymisen vaiheita sekä yrittäjyyskasvatuksen ja oppilaitoksen 

vaikutusta yrittäjyyteen.  

2.1 Keskeiset määritelmät 

Aluksi määritellään yritys useammasta eri näkökulmasta. Yrityksen määritelmästä 

tarkennetaan mikroyrityksen määritelmään. Mikroyrityksen määritelmä on olennainen 

osa työtä, koska tässä tutkimuksessa tutkimusjoukkona ovat ainoastaan mikroyrityksissä 

toimivat yrittäjät. Koska mikroyrityksistä sekä kaikista yrityksistä suurin osa on 

yksityisyrittäjiä, on myös tärkeää määritellä itse yrittäjä. 

2.1.1 Yritys 

Tilastokeskuksen mukaan yritykselle on annettu kaksi eri määritelmää, jotka perustuvat 

tilastoyksikköasetukseen (ETY) 696/93 ja yritysrekisteriasetukseen (EY) 177/2008. 

Määritelmän 1 mukaan ”yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön yhdessä 

harjoittamaa taloudellista toimintaa, joka tähtää kannattavaan tulokseen. Yrityksiä ovat 

 ammatin- ja liikkeenharjoittajat, jotka toimivat omalla nimellä tai rekisteröidyllä 

toiminimellä 

 oikeushenkilöt (esim. osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, taloudellinen 

yhdistys ja avoin yhtiö) 

 julkiset rahoituslaitokset ja valtion liikelaitokset. 
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Määritelmä 2 on muutoin samanlainen, mutta yrityksien listalle on lisätty 

asuntoyhteisöt. (Tilastokeskus 2013a) 

Rahkola (2009) on määritellyt yrityksen tehtäväksi tuotteiden aikaansaamisen ihmisten 

tarpeiden tyydyttämiseksi, voiton ja mahdollisimman hyvän taloudellisen tuloksen 

tuottamisen omistajilleen, työntekijöidensä työllisyyden ja toimeentulon turvaamisen, 

osallistumisen yhteiskunnan kehittämiseen ihmisten elämän laadun parantamiseksi sekä 

mahdollisuuksien luomisen työntekijöille tyydyttää työyhteisössä sosiaalisia ja itsensä 

toteuttamisen tarpeita. Rahkolan mukaan yrityksen peruselementteinä voidaan siis pitää 

tuotannontekijöitä, ihmistyötä, reaalipääomaa ja luonnonvaroja kuten myös itse 

yrittäjyyttä. (Rahkola M 2009:16) 

Euroopan Unioni (EU) määrittelee yritykset henkilöstön, liikevaihdon ja taseen 

loppusumman perusteella. Taulukossa 1 on tiivistetty lyhyesti EU:n luokittelu eri 

yritysmuodoista. (Europa 2007) 

 

Taulukko 1.         Euroopan Unionin luokittelu eri yrityksistä (Europa 2007) 

 

Henkilöstö Liikevaihto (€) Taseen loppusumma (€) 

Mikroyritys 1-9 <= 2 miljoonaa  <= 2 miljoonaa 

Pienyritys 10-49 <= 10 miljoonaa <= 10 miljoonaa 

Keskisuuri yritys 50-249 <= 50 miljoonaa  <= 43 miljoonaa 

Suuri yritys 250- > 50 miljoonaa  > 43 miljoonaa 

 

Koska tämä tutkimus keskittyy mikroyrityksissä toimiviin yrittäjiin, voidaan 

yhteenvetona mainita mikroyrityksen olevan 1-9 hengen yritys, jonka liikevaihto sekä 

taseen loppusumma ovat alle 2 miljoonaa euroa vuodessa. 
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2.1.2 Yrittäjä 

Suomen yrittäjän eläkelain luvun 2 pykälän 3 mukaan yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, 

joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa 

toimisuhteessa. Yrittäjänä pidetään avoimen yhtiön yhtiömiestä tai muun yhteisön tai 

yhtymän sellaista osakasta tai yhtiömiestä, joka on henkilökohtaisessa vastuussa 

yhteisön tai yhtymän velvoitteista ja sitoumuksista. Lisäksi yrittäjänä pidetään 

osakeyhtiössä johtavassa asemassa työskentelevää osakasta tai muussa yhteisössä 

johtavassa asemassa työskentelevää henkilöä, jos osakeyhtiön osakas omistaa yksin yli 

30 % tai perheenjäsentensä kanssa yli 50 % yhtiön osakepääomasta tai osakkeiden 

tuottamasta äänimäärästä. Yrittäjänä pidetään myös henkilöä, joka tosiasiallisesti 

harjoittaa yritystoimintaa, vaikka toimintaa muodollisesti harjoitettaisiin toisen henkilön 

nimissä taikka sellaisessa yhteisössä tai yhtymässä, jossa määräämisvalta on 

muodollisesti toisen henkilön nimissä (21.12.2010/1190). (Finlex 2006) 

Tilastokeskuksen mukaan ”yrittäjäksi määritellään 18 - 74 -vuotiaat henkilöt, joilla on 

vuoden viimeisellä viikolla voimassa oleva yrittäjäeläkevakuutus ja jotka eivät ole 

työttömiä vuoden viimeisenä työpäivänä eivätkä varusmiehiä tai siviilipalvelusmiehiä 

vuoden viimeisellä viikolla”. Jos yrittäjällä on samanaikaisesti voimassa oleva 

työsuhde, tulee hänen yrittäjäntulonsa olla palkkatuloja suuremmat täyttääkseen 

yrittäjän määritelmän. Yrittäjäksi määritellään lisäksi henkilöt, joiden yrittäjyydestä 

saadut tulot ylittävät määritellyn tulorajan (edellyttäen, etteivät he ole eläkkeellä 

tutkimusviikolla). Tuloraja määritellään vuosittain yrittäjiä koskevia 

työvoimatutkimuksia ja tietoja hyväksikäyttäen. (Tilastokeskus 2013b) 

Toisaalta Viitalan ja Jylhän kirja Menestyvä yritys- liiketoiminnan perusteet määrittelee 

yrittäjän käsitteen seuraavasti: uuden yrityksen perustaja ja yrityksen omistajajohtaja, 

henkilö tai henkilöt, jotka voivat käyttää omistajan valtaa ja kantaa omistajan vastuuta 

yrityksen asioista päätettäessä. (Viitala R & Jylhä E 2005:25) Tämä määritelmä on 

enemmän yrittäjän toimintaan pohjautuva kuin edelliset määritelmät, jotka pohjautuvat 

lakeihin ja ansioihin. 

Yrittäjät voidaan jakaa kahteen eri yrittäjäryhmään: tiimiyrittäjät ja yksityisyrittäjä. 

Tiimiyrittäjyys- käsite tarkoittaa kahta tai useampaa henkilöä, jotka tietoisesti perustavat 

yrityksen, panostavat siihen ja kantavat kummatkin osan yrittäjäriskistä. Lisäksi heidän 
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tavoitteena on pyrkimys voittoisaan liiketoimintaan. Tavallista tiimiyrittäjille on, että 

ryhmän sisällä on yksi keskushenkilö (pääyrittäjä), joka toimii aloitteellisemmin kuin 

muut ryhmän jäsenet, mikä voi aiheuttaa ulkoisesti hankkeen samaistumista häneen. 

Muut ryhmän jäsenet osallistuvat aktiivisesti yrityksen käynnistämiseen tai 

alkutaipaleeseen, minkä vuoksi pelkästään pääoman sijoitus ei automaattisesti merkitse 

jäsenyyttä tiimiyrityksessä. Toisaalta tiimiin kuulumisen ehtona ei myöskään ole 

työsuhde tai osakkuus yrityksessä. (Laukkanen 1999) Yksityisyrittäjyys vastaavasti 

tarkoittaa itse oman yrityksen aloittamista ja pyörittämistä ilman muita työntekijöitä. 

Yksityisyrittäjä ottaa täysivaltaisesti vastuun yrityksestään taloudellisesti sekä yrityksen 

muissa osa-alueilla. Yksityisyrittäjä tekee päätökset itsenäisesti ja vastaa omasta 

työnteostaan. (Danica E 2005) 

Viitala ja Jylhä on määritellyt yrittäjän tärkeimmät roolit seuraavanlaisesti: 

 innovaattorin eli uusien tuotteiden ja palvelujen tuottajan rooli 

 talouden katalysaattorin, myönteisen kehityksen kiihdyttäjän ja ylläpitäjän rooli 

 taloudellisen riskin kantajan rooli 

 työllistäjän rooli 

Näiden roolien tärkein tehtävä on pitää teknologinen kehitys vauhdissa, elvyttää taloutta 

ja luoda työpaikkoja. (Viitala R & Jylhä E 2005:25) 

2.2 Suomen yritykset tilastoina 

Suomessa toimi tilastokeskuksen laskelman mukaan vuoden 2011 lopulla 322 232 

yritystä. Taulukkoon 2 on tiivistetty erikokoisten yritysten prosentuaalinen jakauma niin 

yrityksen määrän, liikevaihdon kuin henkilöstön määrän kannalta. Otantajoukko sisältää 

266 062 yritystä Suomen kaikista 322 232 yrityksestä. Pois kuvioiden tilastoista on 

jätetty maa-, metsä-, ja kalataloudet. 
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Taulukko 2.         Yritysten määrä, liikevaihto ja henkilöstö Suomessa vuonna 2011. (Yrittäjät 2013a) 

 
Yritysten määrä (%) Yritysten liikevaihto (%) Yritysten henkilöstö (%) 

Mikroyritykset 93,1 17 25 

Pienyritykset 5,7 18 21 

Keskisuuret yritykset 0,9 16 17 

Suuryritykset 0,2 49 37 

 

Suomessa toimivista yrityksestä alle 10 työntekijän yrityksiä eli mikroyrityksiä oli 

247 785 kappaletta, joka on 93,1 prosenttia kaikista yrityksistä. Mikroyritysten lisäksi 

vuonna 2011 pienyrityksiä oli 15175 kappaletta, keskisuuria 2479 kappaletta ja 

suuryrityksiä 623kpl. Mikroyritykset kattavat siis reilun enemmistön kaikista 

yrityksistä. 

Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 384 miljardia euroa, josta yli puolet syntyi 

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Taulukossa 2 yritysten liikevaihto on esitelty 

prosentuaalisesti. Mikroyritysten liikevaihto euroissa oli 65 miljardia, pienyritysten 67 

miljardia, keskisuurten yritysten 62 miljardia ja suuryritysten 190 miljardia.  

Kokonaisuutena Suomessa vuonna 2011 yritykset työllistivät 1 486 137 suomalaista. 

Mikroyrityksillä oli kattava osuus työllistymistä ajatellen, sillä jopa 25 % (358969 

henkilöä) työllistyi mikroyrityksissä. Pienyritykset työllistivät 291614 henkilöä, 

keskisuuret 243739 henkilöä ja suuryritykset 524711 henkilöä. Mikroyrityksillä oli 

muihin yritysluokkiin verrattuna alhaisempi liikevaihtoprosentti verrattuna henkilöstön 

määrään, sillä henkilöstön määrän ollessa 25 % liikevaihto oli vain 17 % (kts. Taulukko 

2).  

Kuvassa 1 on määritelty yritysten henkilöstömäärät tarkemmin vuotena 2013. 

Yksityisyrittäjien määrä on yli puolet kaikista yrityksistä mikroyritysten määrän ollessa 

93.2 % kaikista yrityksistä.  Kuvasta voidaan myös päätellä, ettei mikroyritysten määrä 

ole kasvanut vuoden 2011 tilastoista vuoteen 2013.  
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Kuva 1. Henkilöstön määrä yrityksissä vuonna 2013 (Yrittäjät 2013b) 

 

2.3 Uusi yrittäjä 

Tässä kappaleessa käydään tiiviisti lävitse uuden yrityksen perustamisvaiheet. Aineisto 

on pyritty rajaamaan ensiksi käsittelemään tekijöitä, jotka saavat ihmisen lähtemään 

yrittäjäksi, jonka jälkeen yrityksen perustamista käydään lävitse ideasta toteuttamiseen 

asti pääpiirteittäin. Kuvassa 2 on lyhyesti esiteltynä yrityksen perustamisen ydinprosessi 

yrittäjän uravalinnasta yrityksen perustamiseen sekä lopulta uudeksi yrittäjäksi.  

 
Kuva 2. Yrityksen perustamisen ydinprosessi 
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2.3.1 Yrittäjän uravalinta 

Yrittäjäksi ryhtymisen taustatekijöistä ja motiiveista on tehty paljon erilaisia 

tutkimuksia ja esitetty useita eri tulkintoja siitä, mitkä ovat yrittäjyyden taustatekijät ja 

motiivit. Yksinkertaisimmillaan yrittäjyyttä on pyritty selittämään erilaisten motiivi- ja 

persoonallisuusteorioiden avulla. Yksi esimerkki on Maslowin tarvehierarkia, josta tosin 

on useita tulkintoja yrittäjyyteen liittyen. Koirasen ja Pohjansaaren näkemyksen mukaan 

tarvehierarkia tulisi tulkita niin, että ihmistä motivoivat samanaikaisesti kaikki 

tarvetasot (fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, sosiaaliset tarpeet, itsensä 

toteuttamisen tarpeet). Tämän mukaan henkilö kulkisi tarvehierarkiassa niin vaaka- kuin 

pystysuunnassa tarpeiden sisällön muuttuessa tason ja aseman muutoksen seurauksena. 

(Koiranen M & Pohjansaari T 1994:46-47) 

Viitala ja Jylhä ovat listanneet yrittäjyyteen vaikuttavia tekijöitä hieman eri 

näkökulmasta. Heidän mukaan yrittäjäksi ei synnytä, vaan yrittäjäksi valikoidutaan ja 

yrittäjyyteen kasvetaan synnynnäisten ominaisuuksien, opittujen asioiden ja 

tilannetekijöiden myötä. Useimmiten yrittäjyys ilmenee yksilössä muuntautumiskykynä, 

ja kekseliäisyys ja luovuus ovat jokseenkin välttämättömiä piirteitä, mutta eivät silti 

riittäviä ehtoja yrittäjälle. Tärkeämpänä pidetään lujaa tahtoa, kykyä ja uskallusta 

muutoksiin mieluummin ennakoivasti kuin reagoivasti.  

Yrittäjäksi ryhtymiseen vaikuttavat tekijät jaotellaan kolmeen eri ryhmään. Näitä ovat 

yleiset taustatekijät, henkilökohtaiset tekijät ja työtilanteeseen vaikuttavat tekijät. 

Yleisiin taustatekijöihin luokitellaan henkilön työkokemus, yrittäjäkokemus sekä 

perhetausta ja roolimallit. Henkilökohtaisiin tekijöihin kuuluu esimerkiksi 

persoonallisuus, arvot ja asenteet sekä ne henkilökohtaiset tekijät, jotka ovat 

myötävaikuttaneet päätökseen yrittäjyydestä. Työtilanteeseen vaikuttavat tekijät ovat 

muun muassa yrittäjäystävällinen ilmapiiri, muut tarjolla olevat työvaihtoehdot sekä 

yleisesti suotuisa tilanne ryhtyä yrittäjäksi. (Viitala R & Jylhä E 2005:23) Viitaten 

henkilökohtaisiin taustatekijöihin Perustajaopas.fi listaa otollisiksi yrittäjän 

ominaisuuksiksi seuraavia piirteitä: ahkera, luova, oma-aloitteinen, tuloksiin pyrkivä, 

päättäväinen, myyntitaitoinen, riskin ottaja, hyvä epävarmuuden sietokyky. 

(Uusyrityskeskus 2013) Samoja piirteitä tulee ilmi useissa eri tutkimuksissa. Viitala ja 

Jylhä ovat listanneet piirteitä, kuten kyky tehdä päätöksiä, into ja luottamus omaan 
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ammattitaitoon ja ideaan, voimakas halu onnistua ja toteuttaa itseään, ulospäin 

suuntautuneisuus, pitkäjänteisyys sekä pelottomuus, itsevarmuus ja valmius riskin 

ottoon.  (Viitala E & Jylhä E 2005:23) Lyytinen ja Piha (2004) ovat listanneet yrittäjän 

ominaisuuksiksi itsevarmuuden, karismaattisuuden, energisen, työkeskeisyyden, 

kunnianhimoisuuden ja kiireisyyden, mutta myös vähemmän positiivisia piirteitä kuten 

ylimielisyyden, manipuloinnin taidon sekä malttamattomuuden. (Lyytinen J & Piha K 

2004:117) 

Monipuolisemman kuvan yrittäjäksi ryhtymisen prosessista antaa Huuskonen (1992). 

Hänen mukaan yrittäjyyden taustalla on kolmen tyyppisiä tekijöitä: taustatekijät, 

henkilötekijät ja tilannetekijät. Nämä tekijät on esitetty prosessimallissa kuvassa 3. 

(Huuskonen V 1992:147) 

 

 
Kuva 3. Yrittäjäksi ryhtymisen prosessimalli  (Huuskonen 1992:147) 
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Prosessimallin mukaan yrittäjäksi ryhtyminen ei ole lainalaista seurausta henkilön 

ominaisuuksista, tilanteista, sosiaalisesta tilanteesta tai muista yksittäisistä seikoista. 

Sen sijaan eri tekijät vaikuttavat monimutkaisella tavalla toisiinsa, jonka seurauksena 

jotkut tekijöiden yhdistelmät luovat yrittäjämyönteisiä näkemyksiä ja tekevät yrittäjäksi 

ryhtymisestä todennäköisempää. Yrittäjäksi ryhtymisen idea syntyy, kun koetut henkilö- 

ja tilannetekijät ovat oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Päämäärätietojen valossa 

henkilö haluaa tulevaisuudeltaan jotain sellaista, mitä yrittäjäksi tulemisen vaihtoehto 

voi hänelle antaa. Jos henkilö alkaa yrittäjyyden punnitsemisvaiheessa suosia 

yrittäjyyttä, syntyy aikomus ryhtyä yrittäjäksi. Aikomus realisoituu edelleen 

yritystoiminnaksi sitoutumisen kautta. (Rahkola M 2009:22) 

2.3.2 Yrityksen perustamiseen johtavat ydinvaiheet 

Lyytisen ja Pihan mielestä yritysidean voi periaatteessa saada mistä vain. Usein 

yritysidea perustuu johonkin tarpeeseen tai ongelman ratkaisemiseen. Yritysidea voi 

perustua myös omaan osaamiseen, jonka henkilö keksii myydä jollain tietyllä tavalla ja 

jolle on kysyntää. Yritysidea voi olla palvelu, tuote, osaaminen, tavara tai keksintö. 

Yritysidea voi olla joko täysin uusi tai vanhasta ideasta paranneltu versio. (Lyytinen L 

& Piha K 2004:45) Näiden lisäksi myös Colin Barrow (1993) esittelee muitakin 

vaihtoehtoja yritysidean perustaksi. Niitä ovat markkinaraon tunnistaminen vallitsevassa 

markkinatilanteessa, keksinnöt ja keksijät, uudet yritysmahdollisuudet kuten täysin 

uudet ideat, vanhan idean ostaminen kuten franchising ja muiden virheistä yrittäminen. 

Näistä yritysidean perustuksista kaikista yleisin on vanhan idean ostaminen, jolla on 

myös huomattavia etuja verrattuna uuden idean luomiseen. Uusiakin ideoita silti syntyy 

aika ajoin, mihin vaaditaan enemmän resursseja kuin olemassa olevan idean 

toteuttamiseen. (Barrow C 1993:90-93) 

Lyytisen ja Pihan mukaan idean saaminen voi tapahtua niin vahingossa kuin 

asiantuntijuuden kautta. Idean saaminen on tärkeää alkavalle yritystoiminnalle, mutta se 

ei pelkästään riitä. Jotta ideasta tulisi yritysidea, on sen täytettävä seuraavat ehdot: 

 Idea on tarpeeksi hyvä 
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 Ajoitus on oikea 

 Ideasta on hyötyä asiakkaalle 

Yritysidealle olennaista on, että idealle pitää olla kysyntää. Jonkun pitää olla valmis 

maksamaan ideasta, jotta yritysidea voisi olla menestyvä. (Lyytinen J & Piha K 

2004:46). Viitalan ja Jylhän mukaan liikeidea kuvaa yrityksen menestystekijöitä. Sen 

taustalla ovat asiakkaat, tarpeet, tuotteet ja yrityksen kilpailuedut. Lyytistä ja Pihaa 

tukien myös Viitala ja Jylhä ovat sitä mieltä, että liikeidean ja yrityksen toiminnan on 

aina pohjauduttava asiakkaan tarpeisiin, ja siinä selvitetään, miten nämä tarpeet aiotaan 

tyydyttää.  

 

 
 

Kuva 4. Liikeideakolmio (Viitala R & Jylhä E 2005:66) 

 

Klassisen liikeidean käsite määrittelee yrityksen menestymiseksi neljä eri 

peruselementtiä, jotka ovat esitetty kuvassa 4. Yrityksen liikeidea on sitä kirkkaampi, 

mitä täsmällisemmin yritys kykenee määrittelemään toiminnassaan nämä neljä osa-

aluetta ja vastaamaan niiden alle asetettuihin kysymyksiin. Osa-alueet ovat 

toimintatapa, asiakkaat, imago ja tuotteet. Kysymyksiin on helpompi löytää vastaus 

hyvän liiketoimintasuunnitelman avulla, joka on jäsennelty kuvaus yrityksen 
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markkinoista ja niiden mahdollisuuksista, toiminnasta, toimintaperiaatteista sekä 

voimavaroista ja niiden kartuttamisesta. Liiketoimintasuunnitelma pistää selvittämään 

lähtötilanteen perusteellisesti sekä tarkentamaan systemaattisesti ajatuksia yrityksensä 

menestyksen varmistamiseksi. (Viitala R & Jylhä E 2005:41 Tiivis, selkeä ja yrityksen 

näkökulmasta tarkoituksenmukainen liiketoimintasuunnitelma on siis elintärkeä 

yrityksen perustamisen ja menestymisen kannalta. Hyvä liiketoiminta suunnitelma 

säästää myös yrityksen suunnittelukustannuksissa. (Ks. esim. Chwolka M & Raith M 

2012)   

Levonskyn (2001:138-146)  mukaan liiketoimintasuunnitelma sisältää 7 eri osa-aluetta, 

jotka on esitetty pääpiirteittäin taulukossa 3: tiivistelmä liikeideasta, liiketoiminnan 

kuvaus, markkinointistrategiat, kilpailuanalyysi, suunnitelma liikeidean kehittymisestä, 

operatiivisen ja hallinnollisen toiminnan suunnitelma sekä rahoitus.  

Taulukko 3.       Liiketoimintasuunnitelman osa-alueet (Levonsky R 2001:138-146) 

Osa-alue Tarkoitus 

Liikeidean tiivistelmä Kertoo tiivistetysti ja selkeästi tuotteen tai 

palvelun, mitä yritys tulee myymään.  

Liiketoiminnan kuvaus Tarkka ja yksityiskohtainen kuvaus 

liiketoiminnasta (mm. kohdeasiakkaat, tuote- ja 

palvelukuvaus, kohdemarkkinat.)  

Markkinointistrategia Markkinoiden määritteleminen, kuten koko, 

rakenne, kasvumahdollisuudet, trendit, 

ostopotentiaali, hinnoittelu, jakelu ja 

markkinaosuuden arviointi.  

Kilpailuanalyysi Määrittelee, kuinka hyvin liiketoiminta sopii 

vallitsevaan kilpailutilanteeseen.  

Suunnitelma tuotteen/palvelun tuottamisesta ja 

kehittymisestä 

Uuden tuotteen tai palvelun tuottamissuunnitelma 

tai vanhan kehittämissuunnitelma sekä siihen 

käytettävät resurssit  

Operatiivisen ja hallinnollisen toiminnan 

suunnitelma 

Liiketoiminnan pyörittäminen päivittäisesti sekä 

siihen liittyvien resurssien kartoittaminen. 

Liiketoiminnan vaikutukset ympäristöön.   
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Talouden luvut Arvioidaan yritystoiminnan tuottoisuus lyhyellä ja 

pitkällä aikavälillä.  

2.3.3 Yritysmuodot 

Viitalan ja Jylhän mukaan yritysmuodot jaetaan ensiksi kahteen pääryhmään: 

henkilöyrityksiin ja pääomayrityksiin. Henkilöyrityksissä yrittäjä vastaa yrityksen 

rahoituksesta henkilökohtaisella omaisuudellaan, kun taas pääomayrityksissä yrittäjä 

vastaa vain sijoittamallaan pääomapanoksellaan. Suomessa on viisi eri yritystyyppiä: 

henkilöyrityksiksi lasketaan yksityinen toiminimi, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. 

Pääomayrityksiin kuuluu osakeyhtiö ja osuuskunta. Yrittäjä voi harjoittaa 

yritystoimintaa omissa nimissään tai oikeudellisesti itsenäisen oikeushenkilön nimissä, 

joka on perustettu yritystoimintaa varten. Yritysmuodon valintaan vaikuttavat useat eri 

tekijät, joista pohjimmaisia ovat yritystoiminnan laajuus, verotus, vastuukysymykset ja 

hallinnollinen joustavuus. (Viitala & Jylhä 2005:54-56) 

Yksityisenä toiminimenä yrittäminen on kaikista helpoin tapa aloittaa oma liiketoiminta. 

Yksityisen toiminimen alla yrittäjä voi toimia joko liikkeenharjoittajana tai 

ammatinharjoittajana, joille kummallekin tyypillistä on jokseenkin itsenäinen 

työskentely. Avoimessa yhtiössä yhtiön perustajina on vähintään kaksi yhtiömiestä ja he 

toimivat tasavertaisina ja ovat yhteisvastuullisia. Avoin yhtiö sopii usein yrittäjille, 

joilla on vahva luottamus toisiinsa, kuten esimerkiksi perheyrityksissä, 

Kommandiittiyhtiö soveltuu tilanteisiin, joissa yrityksen perustamiseen osallistuvista 

henkilöistä osa haluaa yritystoimintaan mukaan vain rahoittajina ilman sitoutumista 

yhtiön toimintaan ja päätöksentekoon. Näitä rahapanoksen sijoittajia kutsutaan 

äänettömiksi yhtiömiehiksi heidän äänioikeutensa puuttumisen vuoksi. Osakeyhtiö 

soveltuu parhaiten laajamuotoiseen yritystoimintaan, koska jokainen osakkeen omistaja 

vastaa vain sijoittamallaan panoksella. Osuuskunta on perusluonteeltaan avoin 

taloudellinen yhteisö, jonka tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon 

tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että jäsenet käyttävät hyväkseen 

osuuskunnan tai osuuskunnan tytäryhtiöiden tarjoamia palveluita. Käytännössä 

osuuskunnat palvelevat myös muitakin kuin jäseniään. (Osuuspankki 2013:3-9) 
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2.3.4 Yrityksen luvanvaraisuus ja perustamisilmoitus Suomessa 

Suomessa elinkeinon harjoittamisen vapaus on perusoikeutena turvattu Suomen 

perustuslaissa, jonka mukaan jokaisella on lain mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa 

valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Elinkeinovapauteen kuuluu tiettyjä 

rajoitteita joidenkin elinkeinojen suhteen, jonka vuoksi elinkeinot on oikeudellisesti 

jaoteltu vapaisiin, luvanvaraisiin, ilmoituksenvaraisiin ja oikeudellisiin monopoleihin. 

(Romppainen J 2012:8, 14-15) Luvanvaraiseksi määriteltyä elinkeinoa ei voida 

harjoittaa ennen kuin toimintaan on hankittu lupa ja myönnetystä luvasta on ilmoitettu 

kaupparekisteriin. Alkavan yrittäjän tulee itse aluksi selvittää, onko hänen aloittamansa 

elinkeinotoiminta luvan- tai ilmoituksen varaista. Ilmoituksenvaraisissa elinkeinoissa 

tulee ennen toiminnan aloittamista rekisteröityä tai tehdä erillinen ilmoitus toiminnan 

alkamisesta. (Kaupparekisteri 2013) Oikeudellinen monopoli muodostuu, kun lailla 

säädetään tai toimiluvalla myönnetään jonkin elinkeinon harjoittaminen tietyn tahon 

yksinoikeudeksi tietyllä alueella. Hyvänä esimerkkinä Suomessa oikeudellisesta 

monopolista toimii alkoholiyhtiö Alko Oy. (Romppainen J 2013:23) 

Yritys tulee rekisteröidä Suomessa kaupparekisteriin yrityksen perustamisilmoituksen 

avulla. Kaupparekisteri toimii kauppa- ja teollisuusministeriön alaisessa patentti- ja 

rekisterihallituksessa. Se vahvistaa ja luetteloi kaikki yritysten toiminimet sekä valvoo, 

ettei samoja tai toisiaan liian lähellä olevia toiminimiä ole käytössä. Kaupparekisterin 

tehtävänä on myös vahvistaa muun muassa osakeyhtiöiden yhtiöjärjestykset ja pitää 

luetteloa rekisteröidyistä tuotemerkeistä. Perustamisilmoitus on aina tehtävä, jos 

yritysmuodoksi on valittu yhtiömuotoinen yritys. Yksityisen liikkeenharjoittajan, jolla 

on pysyvä liiketila tai vierasta työvoimaa palveluksessaan, on myös tehtävä ennen 

toiminnan aloittamista perustamisilmoitus. (Inki P et al. 2001:165-166) 

Perustamisilmoitus tehdään kaupparekisterin valmiiksi laatimalla lomakkeella. Lomake 

on erilainen eri yritysmuodoille. Perustamisilmoituksen jälkeen yritys saa 

kaupparekisteriin oman Y-tunnuksen. (Kaupparekisteri 2013) 

2.4 Yrityksen varhaiset kehitysvaiheet 

Yrityksen kasvua ja kehitystä on tutkittu laajasti viime vuosikymmenien aikana ja 

aihetta on lähestytty monista eri näkökulmista. Liiketoiminnan kasvun mittareina 

pidetään esimerkiksi työntekijämäärää, liikevaihtoa ja varallisuutta. (Muhos M 2013) 
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Elinkaarimalli on yksi tapa havainnollistaa yrityksen kehityksen vaiheita, ja siitä on 

olemassa useita toisistaan hieman eriäväisiä tulkintoja (Pulkkinen P 2012:25). Tässä 

työssä esitellään Muhoksen (2013) luoma elinkaarimalli ”nelivaiheinen synteesi” (kuva 

5), mitä käytetään myös haastattelurungossa (liite 1).  

 

Muhoksen elinkaarimalli sisältää 4 eri vaihetta. Kuvassa 5 on esitelty myös vaihe 0, 

joka on aika ennen yrityksen perustamista. Vaiheet yrityksen perustamisen jälkeen ovat 

konseptointi ja kehitys (vaihe 1), kaupallistaminen (vaihe 2), kasvu (vaihe 3) ja 

tasapaino ja uudistuminen (vaihe 4). Kuvasta voidaan nähdä kassavirran 

olevanyrityksen perustamisen jälkeen negatiivinen. Kaupallistamisvaiheessa kassavirta 

lähtee kasvuun ja kasvun vaiheessa nousu on jyrkkä. Tasapaino- ja uusiutumisvaiheessa 

kasvu hidastuu ja lopulta voi lähteä jopa laskuun. Elinkaaren vaiheet asettavat 

yrityksille erilaisia haasteita. Vaiheiden olennaiset piirteet on määritelty seuraavasti: 

 Vaihe 1, Konseptointi ja kehitys: Kassavirta on tyypillisesti vielä negatiivinen, 

koska yrityksellä ei ole vielä mitään myytävää. Tuote tai palvelu on vielä 

kehitysvaiheessa ja aikaisia asiakaskontakteja luodaan. Yritys on 

omistajariippuvainen. Keskeiset tehtävät liittyvät liikeidean kehittämiseen, 

kohdemarkkinoiden tunnistamiseen ja resursointiin.  

 

 Vaihe 2, Kaupallistaminen: Tavoitteena on liiketoiminnan aloittaminen ja 

kehittyminen sekä tuotteen tai palvelun kaupallistaminen. Yritys oppii tekemään 

tuotteen tai tuottamaan palvelun tehokkaasti. Olennaista vaiheelle on resurssien 

hankinta ja selviytyminen. Varhaisia referenssi asiakkaita alkaa tulla, jolloin 

kassavirta kääntyy hiljalleen kasvuun.  

 

 Vaihe 3, Kasvu: Kassavirta kasvaa nopeasti tuotanto-osaamisen ja tuotteen tai 

palvelun teknisen toimivuuden vuoksi. Tuotteita tai palveluita tuotetaan 

tehokkaasti ja suurella volyymilla. Yrityksen tulee pitää huolta sekä tuotannon 

tehokkuudesta että tuotteen tai palvelun tuottamisesta ja myynnistä asiakkaalle. 

Markkinoinnin osuus korostuu. Tuotteella tai palvelulla on markkinoiden 

hyväksyntä.  
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 Vaihe 4, Tasapaino ja uudistuminen: Kassavirta tasaantuu tai kääntyy laskuun 

kilpailun kiristyessä kypsyneillä tuotemarkkinoilla. Haasteina on tunnistaa uusia 

markkina-alueita sekä uudistaa tuoteperhettä ja koko toimintaa. Yrityksen 

strategia, pelisäännöt, normit ja toimintamallit normitetaan ja vahvistetaan.  

 

 

Kuva 5. Yrityksen elinkaarimalli (Muhos M 2013) 

2.5 Yrittäjyyskasvatus ja oppilaitoksen rooli 

Yrittäjyyden koulutusta ja tutkimusta on kehitetty 1980- luvulta alkaen Suomen 

korkeakoulutuksessa niin ammattikorkeakouluissa että yliopistoissa. Yrittäjyyden 

koulutuksella ja tutkimuksella on tähdätty siihen, että yrittäjyyteen kannustetaan 

työharjoittelun, yrityshautomoiden, liikeideakilpailuiden, kurssien ja tutkimuksen 

avulla. Yrittäjyyttä tukeva koulutus tähtää liikeidean ja liiketoimintasuunnitelman sekä 

muun käytännön yritystoiminnan kehittämiseen, mutta myös sisäisen yrittäjyyden 

ominaisuuksien omaksumiseen. Korkeakoulujen yrittäjyyskasvatus on merkittävää, sillä 

opiskelijoiden nähdessä muiden onnistuvan, he saavat itsevarmuutta sille, että voisivat 

itsekin menestyä elämässään. (Kansikas J 2007:44) 
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Inhan (2012) mukaan yrittäjyyskasvatus tarkoittaa oppimista luovaan ajatteluun sekä 

kykyyn tunnistaa mahdollisuudet muuttuvassa toimintaympäristössä. (Inha M 2012:17) 

Toisaalta Järvi (2013) ymmärtää yrittäjyyskasvatuksen pääosin asenteina, arvoina, 

yrittäjyysaikomuksena, käyttäytymisenä sekä persoonallisina taitoina. 

Yrittäjyyskasvatuksen avainnäkökulmat liittyvät siihen, mitä ja miten opitaan niihin 

ominaisuuksiin, joita yrittäjyystutkimuksessa liitetään yrittäjyyteen. Näitä 

ominaisuuksia ovat muun muassa itseluottamus, itsenäisyys, tavoitteellisuus, 

monipuolisuus, dynaamisuus ja kekseliäisyys. (Järvi T 2013:3) Lisäksi tärkeää on 

jatkuva oppiminen ja uusiutuminen sekä usko omiin mahdollisuuksiin. Näitä keskeisiä 

yrittäjän ominaisuuksia pyritään korostamaan yrittäjyyskasvatuksen tuloksena. 

(Kansikas J 2007:21) 

Inhan mukaan yrittämiseen kasvaminen on henkinen kasvuprosessi, joka voidaan jakaa 

kolmeen elementtiin: perustaan, ammattipätevyyteen sekä yrittäjyyden kompetenssin 

tasoille eli sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen. (Inha M 2012:17) Sisäinen yrittäjyys 

tarkoittaa uutta luovaa ajattelua ja innovatiivisuutta sekä työskentelyä työnantajan 

palveluksessa työntekijänä. Sisäiset yrittäjät sitoutuvat työnsä tuloksiin aivan kuin yritys 

oli heidän omansa. (Kasikas J 2007:61) Ulkoinen yrittäjä on synonyymi 

omistajayrittäjälle (Kansikas J 2007:145). Kuvassa 6 on esitetty henkisen 

kasvuprosessin kolme elementtiä. Lisäksi se osoittaa sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden 

kytköksen ja sen, miten sisäisen yrittäjyyden ominaisuuden vaikuttavat ulkoisen 

yrittämisen syntymiseen sekä tätä kautta yrittämiseen ryhtymiseen.   

 
Kuva 6. Henkinen kasvu yrittäjäksi (Inha M 2012:17) 

 

Perusta sisältää myönteisen ja ehjän minä-käsityksen sekä realistisen ja hyvän 

itsetunnon. Hyvä itsetunto on yksi tärkeimmistä yrittäjyyden perustoista. Itsetunto 

parhaimmillaan näkyy realistisena käsityksenä henkilön minä-kuvasta, jolloin henkilö 
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ymmärtää omat mahdollisuutensa ja niiden rajoitukset.  Lisäksi perustaan kuuluu 

yritteliäisyyden arvostus. Kun perusta on kunnossa, voi ihminen ottaa seuraavan 

askeleen ammattipätevyyteen. Ammattipätevyyteen sisältyy hallinnan tunne sekä 

suoritusmotivaatio. Korkea suoritusmotivaatio ajaa henkilöitä ammatteihin, joissa 

yhdistyvät mahdollisuudet hallita työn tuloksia, kantaa henkilökohtaista vastuuta ja 

saada palautetta työsuorituksesta. Yrittäjänä toimimiseen voidaan liittää kaikki edellä 

mainitut ominaisuudet. Nämä tekijät, hallinnan tunne ja suoritusmotivaatio, sekä 

itseohjattu oppiminen luovat puitteet sisäiselle yrittäjyydelle. Sisäisestä yrittäjyydestä 

voi ajan saatossa syntyä ulkoista yrittäjyyttä, mikäli osaaminen ja motivaatio ovat 

riittävät. Sisäisillä yrittäjillä yrittäjäksi ryhtymisen kannustimina toimivat pääosin 

heidän ammattiosaaminen ja laaja asiakaskunta. (Inha M 2012:18)  

Yrittäjyyteen kasvun tavoite on auttaa kehittämään ja ylläpitämään aktiivista 

ajattelutapaa, jonka avulla pyritään hyväksikäyttämään tunnistetut yrittämisen 

mahdollisuudet ja käyttämään luovaa ajattelukykyä eteen tulevissa 

ongelmanratkaisutilanteissa (Inha M 2012:17). Yrittäjäkasvatus ei ole pelkästään uusien 

yksityisyrittäjien tuottamista yhteiskuntaan. Kyse on ammatillisen identiteetin 

muokkaamisesta laajemmin. Juha Kansikkaan mukaan yrittäjyyskasvatuksen avulla 

viritetty yrittäjähenki voi omistajayrittäjyyden lisäksi kannustaa myös sisäiseksi 

yrittäjäksi toisen palvelukseen tai esimerkiksi yrittäjien tukijaksi tai 

yrittäjäkasvattajaksi. (Kansikas J 2007:21)   

Oppilaitoksen roolista yrittäjyyteen kasvamisessa on varsin vähän tutkimusta, vaikka 

yrittäjyyden oppiminen koetaan kiistatta tärkeäksi ja erilaisia menetelmiä yrittäjyyden 

oppimisesta on ollut olemassa jo vuosia. Vielä ei ole riittävästi kuitenkaan tutkittu, mitä 

olemassa olevilla menetelmillä saadaan aikaan ja tukevatko ne yrittäjäksi ryhtymistä. 

(Järvi T 2013:17) Silti yrittäjyyskasvatuksen merkitys osana koulutussuunnitelmia on 

kasvanut, ja sen sijaan, että yrittäjyyskasvatus keskittyisi ainoastaan perinteisen 

liiketoiminnan osa-alueisiin, kasvatuksen merkittävämpänä elementtinä pidetään laaja-

alaista yrittäjämäistä toimintaa, oppimista ja motivointia. (Inha M 2012:15) 

Vaikka Suomessa korkeakouluissa on painotettu yrittäjyyskasvatusta 1980- luvulta 

alkaen, voidaan kuvasta 7 huomata suurimman yrittäjäjoukon olevan valmistuneita 

ammattikoulusta. Kuvassa opistotasoinen tutkinto on vanha nimike ammatillisesta 
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tutkinnosta, joka sisältää nykypäivän koulutusasteilla kuvattuna niin 

ammattikorkeakoulu- kuin ammattikoulututkintoja. Opistoaste poistui käytöstä vuonna 

1999. Nykyajan ammattikorkeakouluista on valmistunut 7,9 % yrittäjistä ja yliopisto- 

tai muista korkeakouluista (muun muassa maanpuolustuskorkeakoulu) 15,1 %.  

 
Kuva 7. Yrittäjien koulutusjakauma Suomessa 2013 (Yrittäjät 2013c) 

 

Yrittäjyys ja sen oppiminen ovat olennainen osa ammatillista koulutusta ja liittyvät 

luontevasti ammatin oppimiseen. Ammatillisessa koulutuksessa korostuvat 

toiminnallisen oppimisen menetelmät eri muodoissaan. Nämä menetelmät ovat havaittu 

ja koettu hyviksi yrittäjyyskasvatuksessa aikaisempien tutkimusten pohjalta. Taina 

Jylhän tutkimustulosten mukaan on tärkeää, että juuri yrittäjyyden oppiminen on 

sidoksissa ammatilliseen koulutukseen, jolloin se kiinnittyy sekä omaan ammattialaan 

että koko elinkeinoelämään. (Järvi T 2013: 3) 

Yliopistomaailman kulttuuri ja kielenkäyttö ovat erilaisia verrattuna yrityselämään, joka 

voi osakseen selittää korkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien pientä prosenttiosuutta. 

Yliopistossa keskitytään enemmän tutkimukseen työelämään tutustumisen jäädessä 

taka-alalle. Sen sijaan ammatillisessa koulutuksessa ollaan lähempänä työelämää, jossa 

keskitytään tekemiseen ja käytännön osaamiseen. Yrityksiin ja yrittäjiin ollaan 

jatkuvassa yhteydessä ammatillisella toisella asteella, mikä on selvä etu opiskelijoille. 

Käsitys yritysmaailmasta sekä opettajien ja yrityselämän toimijoiden käsitteet tulevat 
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tutuksi jo pelkästään työssä oppimisen ja harjoitteluiden järjestelyjen myötä. Näin 

yrittäjät antavat opiskelijoille jo opiskeluaikana vahvaa pohjaa yrittäjyydestä 

oppimiselle. (Järvi T 2013:17) 

Myös Kansikkaan mukaan koulutuksella on merkittävä rooli kannustaessa henkilöä 

yrittäjyyteen. Koulutus opettaa henkilölle tärkeitä yrittäjyyttä tukevia taitoja ja lisäksi 

tukee yrittäjyyteen liittyviä ajatuksia. Menestyksen ja onnistumisen jakaminen muiden 

kanssa on tärkeä osa kehittymistä ja henkistä kasvua yrittäjyyteen, kuin myös 

yrittäjähenkinen ympäristö. Yrittäjyyttä tukeva koulutus vahvistaa opiskelijoiden 

realistista minäkuvaa ja itsetuntoa, jotka synnyttävät uskoa ja itseluottamusta omiin 

kykyihin ja taitoihin. Näiden avulla myös opiskelijoiden riskinottoharkinta paranee ja 

tietoisuus omista realistisista mahdollisuuksistaan yrittäjänä. Henkinen kasvu 

yrittäjyyteen näkyy taas ammattiylpeytenä, näkemyksellisyytenä ja terveenä 

itseluottamuksena. (Kansikas J 2007:46) 

Koulutuksen vaikutus yrittäjyyteen on edelleen hankalasti ymmärrettävissä. Useat 

tutkimukset ovat osoittaneen yrityskoulutuksen vaikuttaneen positiivisesti henkilöiden 

haluun ryhtyä yrittäjiksi. Koulutuksen myötä on syntynyt uusia liikeideoita sekä start-up 

toimintaa. Kolikon kääntöpuolelta löytyy myös tutkimuksia siitä, että koulutus ei 

vaikuta yrittäjyyteen niin paljon kuin on ymmärretty. Tämän takia kirjallisuudesta ei ole 

vielä syntynyt johdonmukaisia arvioita koulutuksen vaikutuksesta yrittäjyyteen. 

(Graevenitza G et al. 2010) 
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3 EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Empiirisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää JEDU ammattiopistoista sekä Centria 

ammattikorkeakoulusta tutkintonsa suorittaneiden yrittäjien näkemyksiä yrityksen 

perustamisen ja kehityksen merkittävistä tapahtumista sekä yrittäjyyteen olennaisesti 

liittyviä yrittäjän piirteitä ja ominaisuuksia. Tutkimusta varten on haastateltu yhteensä 

18 yrittäjää. Tämän kappaleen tarkoitus on hahmottaa, kuinka haastattelupohjainen 

tutkimus on toteutettu ja mitä vaiheita siihen on liittynyt. Kappaleessa käsitellään 

tutkimuksen etenemistä, tutkimuksen kohdetta sekä tutkimusaineiston analysointia.  

3.1 Tutkimuksen eteneminen 

Tutkimuksen eteneminen on esitelty pääpiirteittäin kuvassa 8. 
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Kuva 8. Tutkimuksen kulku 

 

Tässä diplomityössä tutkimusmetodologiana on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimus 

perustuu 18 yrittäjän haastatteluiden tuloksiin. Tiedonhankinnan strategiaksi on valittu 

tapaustutkimus, joka voidaan määritellä empiiriseksi tutkimukseksi. Tapaustutkimus 

tutkii nykyistä tapahtumaa sen tosielämän kontekstissa ja on hyödyllinen erityisesti 

silloin, kun ilmiön ja sen kontekstin rajat eivät ole täysin selviä, kuten tässä tapauksessa. 

(Yin R. K 2003) 

Tutkimusdatan keräämisessä ja analysoinnissa käytettiin kriittisten tapahtumien 

tutkimusmenetelmää (CIT, critical incident technique). CIT on kvalitatiivinen 

haastatteluprosessi, jonka tarkoituksena on selvittää merkittäviä tapahtumia (sattuma, 

prosessi, asia jne.) joita vastaaja tunnistaa tietyssä tilanteessa. Tavoitteena on saada 

ymmärrys tapahtuneesta yksilön näkökulmasta ottaen huomioon kognitiiviset, 

affektiiviset ja käyttäytymisen elementit. Kriittiseksi tapahtuman tekee tilanne, jossa 

tietty tapahtuma näyttäytyy selkeänä tilanteen tarkkailijalle sekä missä sen seuraukset ja 

vaikutukset ovat riittävän selvät. Kriittinen tapahtuma voi olla niin tyydyttävä kuin 

epätyydyttävä vastaajan kokemuksesta riippuen. Datan keruu tapahtuu haastattelemalla 

vastaajaa, tarkkailemalla häntä sekä esittämällä hänelle avoimia kysymyksiä. Datan 

analysointi on induktiivista ja perustuu vastaajan näkökulmaan. CIT rohkaisee vastaajaa 

puhumaan tilanteesta vapaasti sen sijaan, että haastateltavan tulisi vastata tiettyihin 

kysymyksiin tietyin rajoituksin. CIT:in tavoite on luoda luokittelujärjestelmä, joka 

pystyy tarjoamaan tietoa ilmiöön vaikuttavien tekijöiden yleisyydestä sekä malleista, 

minkä perusteella analyysit kriittisistä tapahtumista ja niiden tärkeydestä voidaan 

yleistää. (Muhos M 2011) 

Tutkimukseen haastateltavat löytyivät yhteistyössä Centria ammattikorkeakoulun ja 

Jokilaakson koulutusyhtymän (JEDU) kanssa. Haastateltavat yritettiin valita 

mahdollisimman monialaisesti. Haastattelutilanteet tapahtuivat pääosin yrittäjän kotona 

tai työpaikalla. Haastattelut suoritettiin yrittäjän kanssa luottamuksellisesti ilman 

ulkopuolisia tarkkailijoita. Haastateltavien kanssa juteltiin aluksi yleisesti yrittäjyydestä 

sekä tutkimuksesta. Pyrkimys oli pitää tunnelma ja haastattelutilanne mahdollisimman 

rentona ja avoimena. Tämän jälkeen haastattelurunko käytiin haastateltavan kanssa 
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pintapuolisesti läpi kumminkaan liikaa tarttumatta yksittäisiin kysymyksiin, koska 

haastateltavilta haettiin heidän päällimmäisiä ajatuksiaan. Näin varmistettiin, että 

yrittäjä ei saanut liikaa miettimisaikaa haastattelukysymyksiin.  Haastattelut 

nauhoitettiin kokonaisuudessaan kaikkien haastattelukysymysten osalta ja tarvittaessa 

kysyttiin tarkentavia lisäkysymyksiä, jos haastateltavan oli esimerkiksi hankala 

ymmärtää kysymystä. Haastateltavalla oli lisäksi mahdollisuus kertoa myös muita 

mieleen nousevia ajatuksia yrittäjyydestä haastattelukysymysten ulkopuolelta, joten 

rönsyilyä ei rajoitettu. Haastateltava sai jättää kysymykseen vastaamatta, jos hänellä 

siinä tilanteessa ei noussut esille ajatuksia kysymykseen liittyen. Jokaisen haastattelun 

aikana tehtiin muistiinpanoja esille tulleista ydinasioista. Haastattelut kestivät 20 

minuutista 1h 40 minuuttiin. Haastattelut suoritettiin vain yhteen kertaan, eikä 

tarkennuksia haastatteluun ollut mahdollista antaa jälkikäteen.  

Haastattelurungon teemat mukailivat teoriassa käsiteltyjä aiheita. Tutkimuksen 

haastattelurunko sisälsi 3 eri osaa: Yrittäjän perustiedot, yrityksen elinkaaren 

määrittämisen sekä haastattelukysymykset. Perustietoihin kerättiin yrittäjän ja yrityksen 

tietoja esimerkiksi liikevaihdosta, yritysmuodosta ja toimialasta tilastointia varten. 

Yrityksen elinkaari määriteltiin ennen haastattelua, jotta haastateltava mahdollisesti 

tunnistaisi oman yrityksen elinkaaren vaiheet ja näin ollen osaisi vastata niihin liittyviin 

haastattelukysymyksiin. Haastattelukysymykset jaettiin lisäksi 4 eri osioon: Aikaan 

ennen yrityksen perustamista, yrityksen kehittyminen, yrityksen vaikuttavat 

ulkopuoliset tekijät sekä yrittäjän piirteet. Jokaiseen osioon liittyi useita tarkentavia 

kysymyksiä. Yrittäjän piirteitä käsittelevää osiota lukuun ottamatta kysymykset oli 

pääosin aseteltu tarkastelemaan positiivisia ja negatiivisia tapahtumia tietyissä yrityksen 

perustamisen ja kehityksen vaiheissa. Haastattelurunko on liitteessä 1. Haastatteluiden 

edetessä kävi ilmi, että teoriaa yrityksen elinkaaresta ei pystytty soveltamaan kaikkien 

yrittäjien kohdalla. Tämän vuoksi haastattelukysymyksiä yrityksen kehityksestä 

sovellettiin tarvittaessa selkeämmiksi niin, että haastateltava yrittäjä pystyi vastaamaan 

kysymykseen yrityksen kehityksen positiivisista ja negatiivisista tapahtumista.  

Haastattelut suoritettiin aikavälillä 17.10. – 12.11.2013. Valmiit haastattelut lähetettiin 

litterointipalveluun Oulun Eteläisen instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän 

kautta. Litteroituihin haastatteluihin oli tarkasti merkittynä jokainen sana, äännähdys ja 

tauko haastattelutilanteesta.  
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Tutkimusaineisto käsitellään sekä ammattioppilaitoksen että ammattikorkeakoulun 

tapauksena. Haastattelut analysoidaan aluksi kummankin opintoasteen kohdalla 

erikseen, jonka jälkeen summataan yhteenveto liittyen molempien opintoasteiden 

haastattelujen tuloksiin. Haastattelutuloksia käsitellään yhteenvedossa niin yhtäläisten 

piirteiden kuin eroavaisuuksien osalta. Tutkimuskysymyksiin vastataan molempien 

koulujen näkökulmasta sekä erikseen että yhteisesti.  

3.2 Tutkimuksen kohde 

Tutkimuksen empiirisenä kohteena toimii 10 JEDU ammattiopistoista (Jokilaaksojen 

koulutuskuntayhtymä) ja 8 Centria ammattikorkeakoulusta valmistunutta yrittäjää eri 

aloilta. Yrittäjien toimialat on määritelty tarkemmin haastattelujen tutkimustuloksissa 

kappaleissa 4.1 ja 4.2.  

Kappaleen 2.1.2 mukaan mikroyrityksen tulee täyttää seuraavat kriteerit: yrityksen 

henkilöstömäärä on alle 10 työntekijää ja liikevaihto on alle 2 miljoonaa. 

Haastateltavien valinnassa ei otettu huomioon moniyrittäjyyttä eikä yrityksen toiminta-

aikaa. Lisäksi ei ollut väliä, oliko yritys uusi liikeidea, ammatinharjoittamisen vuoksi 

perustettu yritys tai valmiilla konseptilla varustettu ostettu yritys. Haastateltava saattoi 

toimia täysipäisenä yrittäjänä tai sivutoimisena yrittäjänä.  

10 haastateltavaa valittiin JEDU ammattiopistoista. JEDU ammattiopistot toimivat 

seitsemässä eri yksikössä eri paikkakunnilla: Haapajärvellä, Haapavedellä, Kalajoella, 

Nivalassa, Oulaisissa, Piippolassa ja Ylivieskassa. JEDU:n tarjoamat koulutusalat ovat 

kulttuuriala, luonnontieteiden ala, luonnonvara- ja ympäristöala, matkailu-, ravitsemus- 

ja talousala, sosiaali-, terveys ja liikunta-ala, tekniikan ja liikenteenala sekä 

yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala. JEDU määrittelee perustehtävänsä 

seuraavanlaisesti: ”Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä järjestää monialaista 

ammatillista koulutusta, tukee ja vahvistaa yksilön elinikäistä kasvua, ammatillisten 

valmiuksien kehittymistä ja alueen kehittymisedellytyksiä. Kuntayhtymän järjestämä 

koulutus on alueellisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti arvioiden tuloksellista 

ja laadukasta. Kuntayhtymästä valmistuvat toimivat aktiivisesti yhteiskunnassa”. 

(Jokilaaksojen koulutusyhtymä 2013) 8 yrittäjää valittiin Centria 

ammattikorkeakoulusta. Centria ammattikorkeakoulun kampusalueet sijaitsevat 
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Ylivieskassa, Kokkolassa ja Pietarsaaressa. Centria ammattikorkeakoulussa opiskelee 

noin 3000 opiskelijaa viidellä koulutusalalla (tekniikka, liiketalous, sosiaali- ja 

terveysala, humanistinen ja kasvatusala ja kulttuuriala) 21 eri koulutusohjelmassa. 

Aloituspaikkoja uusille opiskelijoille on vuosittain noin 500. Ammattikorkeakoulun 

opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. (Centria ammattikorkeakoulu 2013) 

3.3 Tutkimusaineiston analysointi 

Tutkimusaineisto analysoitiin käyttäen hyväksi NVivo tekstin analysointiohjelmaa. 

NVivon avulla litteroitu haastatteludata oli mahdollista lajitella koulukohtaisesti sekä 

haastattelukysymyksittäin. Näin ollen oli helpompaa saada kaikki yhteen 

haastattelukysymykseen koskeva data yhteen paikkaan. Tämän jälkeen kaikki 

haastattelukysymykset, jotka sisälsivät koko haastattelujoukon vastaukset, käytiin läpi 

manuaalisesti erotellen haastattelun kysymykseen liittyvät suorat vastaukset. Kun 

olennaiset asiat oli eroteltu, pystyttiin helposti tunnistamaan samojen vastausten 

toistuvuus. Mitä useammin saman kysymyksen vastaus toistui eri haastateltavien 

kesken, sitä helpompi oli kysymykseen liittyen tehdä johtopäätöksiä merkittävien 

tapahtumien suhteen. Kuvassa 10 on esitelty NVivosta näkymä, missä haastatteludataa 

on lajiteltu eri otsikoiden alle.  Sources- kohtaan on merkitty, kuinka monesta eri 

dokumentista haastattelumateriaalia on kerätty kyseisen otsikon alle. References- kohta 

kertoo niiden lainausten lukumäärän, mitä kyseisen otsikon alle on koodattu. 

Esimerkiksi kohta ”AlkaaYrittäjäksi_positiiviset” sisältää materiaalia 7 eri litteroidusta 

haastattelusta ja lainauksia näistä haastatteluista yhteensä 16 kappaletta. Lisäksi 

Centrian alaotsikoihin on lajiteltu kaikki Centria ammattikorkeakoulusta valmistuneiden 

yrittäjien haastatteludata otsikoittain, minkä huomaa muun muassa siitä, että 

referenssien määrä on sama kuin lähteiden.  
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Kuva 9. NVivo- tekstin analysointiohjelma 
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4 TULOKSET 

Kappaleessa analysoidaan 18 yrittäjähaastatteluista saatuja vastauksia. Haastatteluiden 

analysoinnin kautta vastataan tutkimuskysymyksiin liittyen yrittäjyyden esteisiin ja 

kannustimiin yrittäjän uran aikana sekä yrittäjän piirteitä koskevaan kysymykseen. 

Haastatteluiden analysointi on jaettu JEDU ammattiopistossa (otanta 10 yrittäjää) sekä 

Centria ammattikorkeakoulussa (otanta 8 yrittäjää) tutkintonsa suorittaneisiin yrittäjiin. 

Haastatteludataa käsitellään kolmen eri alaotsikon kautta: tapahtumat ennen yrityksen 

perustamista, tapahtumat yrityksen kehityksen aikana sekä yrittäjän piirteet. 

Tapahtumiin ennen yrityksen perustamista ja yrityksen kehityksen aikana analysoidaan 

tutkimusdatan kautta ne tapahtumat, jotka ovat olleet haastateltavilla päällimmäisenä 

mielessä kustakin ajanjaksosta. Yrittäjän piirteissä käsitellään haastattelujoukon 

yhteneväisiä, haastateltavien omasta mielestään yrittäjyyteen vaikuttavia 

luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia.  

Yrityksen kehitysvaiheeseen liittyvässä haastatteluosiossa haastateltaville yrittäjille 

esiteltiin kuva yrityksen elinkaaresta (kappale 2.4). Kuvan mukaan yrityksen kehitys 

jaettiin neljään eri vaiheeseen:  

1. vaihe: Konseptointi ja Kehitys 

2. vaihe: Kaupallistamisvaihe 

3. vaihe: Kasvu 

4. vaihe: Tasapaino ja uusiutuminen 

Ennen haastattelun alkua haastateltavalle selvitettiin, minkälaisia piirteitä kuhunkin 

vaiheeseen yrityksen kehityksessä liittyy (kappale 2.4). Sen jälkeen heidän tehtävänään 

oli arvioida, missä vaiheessa heidän oma yrityksensä tällä hetkellä on. Sekä 

ammattiopistoista että ammattikorkeakoulusta valmistuneille haastateltaville tuotti 

yllättäviä vaikeuksia löytää elinkaaresta oma kohtansa. Tähän vaikutti osakseen se, että 

osa yrittäjistä oli ostanut valmiin liikeidean ja hypänneet yritystoimintaan mukaan 

vauhdista. Osa yrittäjistä oli tehnyt palkkatyöstään toiminimen, jolloin elinkaarimalli oli 
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myös hankala sovittaa heidän yritykseensä. Monet eivät tunnistaneet konseptointi- ja 

kehitysvaihetta sekä kaupallistamisvaihetta omasta yrityksestään. Tämän vuoksi osalle 

yrittäjistä kysymykset varioitiin kolmeen eri luokkaan koskien yrityksen kehitystä: 

- Vaihe 1. Yrityksen alkumetrit. Mitkä positiiviset ja negatiiviset tapahtumat ovat 

jääneet mieleen yrittäjyyden alussa? 

- Vaihe 2. Yrittäjäuran keskivaiheet. Mitkä positiiviset ja negatiiviset tapahtumat ovat 

jääneet mieleen yrittäjäuran keskivaiheilta ajasta, jolloin ”yrittäjyys oli jo osa 

arkipäivää”? 

- Vaihe 3. Yrittäjäura lähihistoriassa. Mitkä positiiviset ja negatiiviset tapahtumat ovat 

jääneet mieleen yrittäjyydestä lähiaikoina? 

Koska haastatteludata on kerätty yrityksen kehitysvaiheesta haastateltavilta kahdella eri 

kysymyksellä, keskitytään empirian käsittelyssä analysoimaan niitä esille tulleita 

teemoja, joita yrittäjät ovat kokeneet koko yritystoiminnan aikana. Haastatteludatan 

käsittelyssä ei oteta huomioon yrityksen aikajanamaista kehitystä eli ei vastata 

kysymykseen, missä kohti yrittäjäuran aikana tapahtuma on ollut merkittävä. 

Haastattelujoukko muodostuu 18 erialan yrittäjästä. Yritysmuodot jakautuvat 

haastateltavien kesken kuvan 10 osoittamalla tavalla.  
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Kuva 10. Yritysmuodot  

 

Toiminimi on yleisin kaikista yritysmuodoista. Seuraavaksi tulee osakeyhtiö ja 

kommandiittiyhtiö selvästi pienemmällä edustuksella. Lisäksi haastateltavien joukosta 

löytyy yksi osuuskunta. Yksi yrittäjistä ei pystynyt määrittelemään yritysmuotoaan 

toimialasta johtuen. Avoin yhtiö on ainoa yritysmuoto, jonka edustajaa ei kuulu 

haastattelujoukkoon.  

Kuvassa 11 on eritelty haastateltavat yritykset liikevaihdon mukaan.  

 

Kuva 11. Liikevaihto yrityksissä 

 

Liikevaihdot vaihtelevat haastateltavien yrittäjien kesken huomattavasti. Kuvasta 11 

huomataan, että liikevaihdollisesti todella pieniä ja todella suuria yrityksiä on pieni osa 

otantajoukosta. Haastattelujoukosta kaksi yrittäjää ei halunnut kertoa yrityksensä 

liikevaihtoa.  
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4.1 JEDU ammattiopisto 

JEDU ammattiopistoista valittiin haastattelua varten 10 eri yrittäjää. Yrittäjien toimialat 

ja henkilöstömäärät on esitelty taulukossa 4. 

Taulukko 4.      Ammattiopistoista valmistuneiden yrittäjien toimialat ja yritysten henkilömäärät 

  Toimiala Henkilömäärä 

Y1 Pihasuunnittelu 1 

Y2 Valokuvaamo 1 

Y3 Puutarha 4-5 

Y4 Tekstiiliteollisuus 1 

Y5 Puutarha 1 

Y6 Puutarha 2 

Y7 
Ravintola, 
majoituspalvelu ~4 

Y8 Vähittäiskauppa 1 

Y9 Elintarvike 1 

Y10 Maantieliikennepalvelut 3 

 

Taulukosta huomataan, että yrittäjien toimialoissa löytyy hieman variaatiota. Yleisin 

toimiala haastateltavien keskuudessa oli puutarha-ala. Suurin osa yrittäjistä on 

yksityisyrittäjiä ja toimivat ammatinharjoittajina. Aaltoviiva henkilömäärän perässä 

tarkoittaa henkilöstön määrää yrityksessä keskimäärin. Esimerkiksi sesonkiaikana yritys 

voi työllistää väliaikaisesti enemmän työntekijöitä, kun taas sesongin ulkopuolella 

voidaan toimia yksin. Yrittäjät toimivat Oulainen, Kalajoki, Sievi, Ylivieska ja Oulu – 

akselilla.  

Yritysmuodot jakautuivat kuvan 12 osoittamalla tavalla ammattiopisto pohjasten 

yrittäjien kesken.  
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Kuva 12. Yritysmuodot / Ammattiopisto 

 

Ammattiopistosta valmistuneet yrittäjät suosivat selvästi eniten toiminimeä. 

Kommandiittiyhtiö on toiseksi yleisin yritysmuoto ja kolmanneksi osakeyhtiö. Yksi 

yrittäjistä ei pystynyt määrittelemään yritysmuotoa toimialasta johtuen. Toiminimen 

suosioksi haastateltavat määrittelivät sen helppouden sekä ”sen olevan ainoa järkevä 

vaihtoehto”. Muiden yritysmuotojen valintaa perusteltiin esimerkiksi verotuksellisilla 

syillä. Yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä yrittäjät kertoivat seuraavanlaisesti: 

” Jotenki se tuntu se toiminimi siinä kohti, kaikista helpoimmalta, ja mutkattomimmalta 

ja sopivimmalta siihen että ku, tää on kuitenki yhen hengen yritys.” 

” Tietysti lähtökohtasesti oli niin että, se toiminimi on heleppo perustaa ja, ei ollu 

kauheen suuria odotuksia, niin se on yksinkertaisin, muoto kuitenki yritykselle 

alkuvaiheessa.” 

” Mähän olin ensin toiminimellä mutta se verotussyistä vaihettiin ja vastuu, siirtyki.” 

” Yhen naisen nyrkkipajana se on kyllä ihan selvä että se on toiminimi ei tule mitään 

yhtiöitä.” 
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4.1.1 Tapahtumat ennen yrityksen perustamista 

Yrittäjien mieleenpainuvia tapahtumia ennen yrityksen perustamista luokiteltiin 

haastattelurungon mukaisesti positiivisiin ja negatiivisiin tapahtumiin seuraavin 

alaluokin: 

- Yrittäjyyspäätökseen vaikuttaneet tapahtumat 

- Liikeidean syntyminen 

- Yrityksen perustamisvaihe 

- Oppilaitokseen liittyvät tapahtumat ennen yrityksen perustamista 

Osaan aihepiireistä yrittäjät osasivat vastata selvästi laajemmin kuin toisiin. Näitä olivat 

selvästi yrityksen perustamisvaiheeseen sekä yrittäjyyspäätökseen vaikuttaneet 

tapahtumat. Niukemmin vastauksia syntyi tarkasteltaessa oppilaitokseen liittyviä 

tapahtumia sekä liikeidean syntymistä. Lisäksi positiivisia tapahtumia haastateltavat 

osasivat kertoa selvästi paremmin kuin negatiivisia. Tapahtumasta puhuteltaessa 

”merkittävänä” on se toistunut kolmen tai useamman eri yrittäjän haastatteluissa. 

Seuraavassa tarkastellaan haastatteluista saatuja tuloksia eri alaluokissa. 

Yrittäjyyspäätökseen vaikuttaneet tapahtumat 

Positiivisiin tapahtumiin, jotka vaikuttivat haastateltavan päätökseen ryhtyä yrittäjäksi 

tuli paljon variaatiota. Merkittävänä tapahtumana haastateltavien kesken esille nousi 

halu tehdä itselle oman alan töitä. Lisäksi mainittiin vanhempien tai puolison 

yrittäjyyden sekä varman kysynnän vaikuttavan päätökseen alkaa yrittäjäksi. 

Haastateltavat kommentoivat positiivisesti yrittäjyyspäätökseen vaikuttaneita 

tapahtuneita esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

 

” Se on varmaan kuitenki se suurin syy että tykkää siitä työstä.” 

” Sai olla ittesä pomona mutta piti myös vastata siitä sitte että, tulosta syntyy.” 

” Mä oon vähä huono olemaan toisella töissä. Minusta se on positiivinen asia tehä ite 

töitä niin kun haluaa.” 
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” Varmaan se oli se, että työt oli kumminki heti. Heti töitä tiedossa niin palajo ku 

kerkiää tehä.. Siinä mielesä oli heleppo, lähtiä sinne tielle.” 

”… tiesi valmiiksi sen että kysyntää on, valtavasti, kysyntää on mutta tekijöitä ei oo.” 

Tapahtumia, jotka vaikuttivat hidastavasti päätökseen ryhtyä yrittäjäksi, haastateltavat 

osasivat kertoa vähemmän kuin positiivisia. Silti merkittävä yrittäjyyttä hidastava tekijä 

oli pelko omasta pärjäämisestä yrittäjänä. Haastateltavat pelkäsivät muun muassa 

sitä, pystyvätkö he elättämään itsensä yrittäjänä. Tarkemmin tätä ilmaistiin esimerkiksi 

seuraavasti: 

”Ja sitte taas, en mä tiedä tapahtuma mutta mietin niitä yrityksen kuluja vaan koko ajan. 

Vakuutukset ja kaikki maholliset. Se oli kans mitä mä.. Pohin että saako edes yrityksen 

tuloja niin paljon että saa edes ne katettua.” 

”Pelko. Pelko siitä et se yrittäjyys ei toimi. Et jos se ei onnistukaan.” 

”Se riskinotto ja, kaikki totta kai sitä on vähä miettiny mutta, onneks ei oo ollu aikaa 

miettiä.” 

”Mut se oli varmasti siinä kohti, negatiivisena oli se, pelko että uskallanko mä, 

pärjäänkö mä, onko musta tähän, mitä sitten jos, kaikki meneeki pielee.” 

Liikeidean syntyminen 

Haastateltavista yrittäjistä lähes puolet olivat ostaneet valmiin liikeidean ja hypänneet 

yrittäjyyteen vauhdista. Näin ollen osa haastateltavista ei osannut kuvailla liikeidean 

syntymisvaihetta juurikaan. Kaikin puolin liikeidean syntymiseen vaikuttavia 

positiivisia tekijöitä kuvailtiin hyvin hajanaisesti, eikä selkeää yksityiskohtaista 

pääpiirrettä noussut esille. Yksityiskohdan sijaan esille nousi, että liikeideaan on 

positiivisesti vaikuttanut jokin ulkopuolinen ihminen esimerkiksi luottamalla yrittäjän 

osaamiseen, josta on myöhemmin syntynyt liikeidea. Haastateltavien ajatuksia 

liikeidean syntymiseen positiivisesti vaikuttavista tapahtumista ovat esimerkiksi 

seuraavat: 

 

”Hyvä vastaanotto kaikki halus tämmöstä tuotetta. ” 

”Että antakaa jo olla mutta pakkohan niitä oli tehä, kun niitä koko ajan tuli joka puolelta 

että tavallaan, oisko se sitten..” 
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”Kai se, vaikutti positiivisesti että ne halus tuua tänne remonttiin. Autoosa.” 

”Ja se yks rouva sitte ihastu siihe kastikkeesee ja sano 2006, että hän lähtee sen viemään 

Saksaan ton sun kastikkeen. Että hän tillaa nyt multa 2000 pulloa sitten tätä tuotetta.” 

 

Negatiivisina yrityksen liikeideaan vaikuttavina seikkoina haastateltavat eivät osanneet 

nimetä kovin montaa tekijää. Yrittäjät mainitsivat esimerkiksi lähipiirin hidastavan 

liikeidean syntymistä sekä tietämättömyyden, jotka tulivat esille kahden haastateltavan 

kesken. Haastateltavat kuvailivat negatiivisesti liikeidean syntymiseen vaikuttavia 

tekijöitä esimerkiksi näin: 

” En mä ei se ehkä oo sitten mikään muu kun justiinsa se että sä lähet alalle josta joka ei 

kukaan osaa sua neuvoa ja sä joudut sen ite keksimään tavallaan sen kehittää.”  

” Varmaan, no koska en ollu käyny mitään yrittäjäpuolen koulutusta käyny, niin.. oli 

varmaan jotain tietämättömyyttä asioista että, ei osannu ehkä aina oikealla lailla..” 

” No varmaan mun lähipiirikin kyseenalaisti sitä.” 

” Isäntä vaikutti negatiivisesti se koetti aina mua toppuutella että, heitä nyt pois tuo, 

haihattelu.” 

Yrityksen perustamisvaihe 

Haastattelumateriaalista nousi esille selvästi kaksi merkittävää teemaa liittyen 

positiivisiin tapahtumiin yrityksen perustamisvaiheessa: ensimmäisenä muilta 

ulkopuolisilta tekijöiltä saatu kannustus ja apu sekä toisena yrityksen positiivinen 

vastaanotto. Kannustus ja apu saattoivat tulla niin lähiympäristöstä kuin virallisilta 

toimijoilta. Näitä kuvailtiin esimerkiksi seuraavasti: 

 

” Kannustus mitä entinen työnantaja. Anto niin vaikutti.” 

” Business Oulu, kiitettävä apu. Ne osas kertoo. Siskolla on, ollu tai hän on 

sivutoiminen ja päätoiminen ja mikälie yrittäjä on nykyään. Sillä tavalla tuli sitä, 

kannustusta sitä semmosta positiivista…” 

” …mä sain sitä apua tuolta, nykyseltä Ely-keskukselta ja tuoltapäin niin, ne ymmärsi 

että nyt on kiire” 
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” Eli se varmaan on jääny nyt mieleen tämmösenä, positiivisena asiana on hyvät 

neuvojat valtion puolesta.” 

Haastateltavat kokivat myös ulkopuolisten positiivisen vastaanoton yritystoimintaa 

kohtaan positiivisena tapahtumana. Yrittäjät kuvailivat tuntemuksiaan muun muassa 

seuraavin lausahduksin:  

” …yritys perustettiin sitten tuli paljon sitä lehtijuttua niin, se vastaanotto oli se oli niin 

älyttömän positiivinen kaikilta.” 

” Ihmisten positiivinen vastaanotto varmasti jäi päällimmäisenä mieleen. Et se jäi itelle 

semmosena mukavana et ihmiset kiitteli kovasti että, voi kun mukavaa kun tämä jäi 

tähän.” 

Negatiivisiin tapahtumiin haastateltavat osasivat vastata satunnaisesti. Osalle yrittäjistä 

ei noussut ollenkaan päällimmäistä yrityksen perustamisvaiheeseen liittyvää negatiivista 

tapahtumaa mieleen. Haastatteludatasta voidaan silti erottaa yhtenä merkittävänä 

negatiivisena tapahtumana rahoitusta koskevat tapahtumat. Haastateltavat kuvailivat 

negatiivisia tapahtumia esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

” Lainan otto ja iso korko 19 prosenttia. Voisko se, kyllähän se, emmä tiiä no voi sen 

lukea ehkä negatiiviseks et vähä pelotti, toisaalta.” 

" Mä en uskaltanu rekisteröiä yritystä ennen ku mä sain selevitettyä kaikki avustukset, 

mitä saa investointitukia uuen yrittäjän, kaikkia.” 

” Ja sit tietysti se että, kun joutuu ostaan sen, niin ku aina polvenvaihdoksessa se 

joudutaan jollaki lailla ostamaan se työpaikka itelleen. Siinä vaiheessa monesti, istu 

saunanlauteilla ja mietti että, mitenkä mä tästä selviän…” 

Oppilaitokseen liittyvät tapahtumat ennen yrityksen perustamista 

Haastateltavilta kysyttiin myös, millaisia positiivisia ja negatiivisia tapahtumia heiltä on 

jäänyt mieleen oppilaitoksen toimesta ennen yrittäjyyttä. Suurin osa haastateltavista ei 

keksinyt mitään negatiivista sanottavaa vaan kaikki palaute oli positiivista. Positiivinen 

palaute oli teemoiltaan hajanaista. Merkittäväksi tapahtumaksi tuli esille koulun tuoma 

laadukas opetus ja yrittäjyyden tukeminen. Muutama haastateltavista kertoi, että 

olisivat kaivanneet enemmän yrittäjyyteen valmistavia oppeja. Haastateltavat 

kuvailivat oppilaitosajoiltaan kokemiaan tapahtumia muun muassa seuraavanlaisesti: 
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” Must se oli oikein kannustava.. Uutta tietoa tuli. Sai samalla kontakteja. ” 

” Ja taas älyttömän hyvä on minusta se opetus että, siinä vaiheessa ku, ja uskalsi 

keskustella että mikä olisi tässä tapauksessa minun tapauksessa. Konkarin mielestä 

paras vaihtoehto, yritysmuodolle, esimerkiks.” 

” …opettajien kans keskustelemaa niistä asioista sillä tavalla että, jos ja kun on yritys.” 

” Kyllä se ensinnäki se opetuksen laatuun panostaminen ja se että hyvin 

käytännönläheistä, et siellä oppi sen kameranki käsittelyn, ja sitten tehtiin myös ihan 

oikeita tilaustöitä, oppilastöinä että pääsi ihan oikeisiin työtilanteisiin käsiksi.” 

” Positiivisia oli sitten se että, se opettajat ja kaikki oppilaatkin luokkakaverit sanoi oli 

sitä mieltä että mä oon oikealla alalla mun pitää perustaa pihasuunnittelu.” 

4.1.2 Tapahtumat yrityksen kehityksen aikana 

Haastateltavien vastaukset koskien yrityksen kehittymisen vaiheita on kerätty yhteen. 

Pinnalle nousi selkeästi muutamat teemat, jotka yrittäjät ovat kokeneet positiivisiksi 

tapahtumiksi yrittäjäuransa aikana. Negatiivisista tapahtumista on erotettavissa 

toistuvuutta vastauksien välillä huomattavasti vähemmän. Lisäksi osalle yrittäjistä ei 

tullut mieleen juurikaan negatiivisia tapahtumia yrityksen kehityksen aikana, jonka 

vuoksi he eivät pystyneet vastaamaan kysymykseen. Tapahtumasta puhuteltaessa 

”merkittävänä” on se toistunut kolmen tai useamman eri yrittäjän haastatteluissa. 

Tapahtuma on sitä merkittävämpi, mitä useamman kerran se on toistunut vastauksissa. 

Positiiviset tapahtumat on jaoteltu niiden toistuvuus järjestyksessä (eniten toistuva 

ensin) seuraaviin teemoihin: 

- Kysyntä 

- Asiakkaat 

- Toiminnan kehittyminen ja kasvu 

- Yhteistyökumppanit 
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Esille tulleista negatiivisista tapahtumista voidaan hinnoittelua puhutella ainoastaan 

merkittävänä, koska haastateltavien vastauksissa oli hyvin paljon variaatiota. Muutama 

muukin teema silti toistui useammassa kuin yhdessä vastauksessa. Niitä olivat: 

- Hinnoittelu 

- Kulut 

- Viranomaiset 

Lopuksi vielä käsitellään mieleen tulleita oppilaitokseen liittyviä tapahtumia yrityksen 

kehittymisen aikana sekä ulkopuolisten tekijöiden vaikutusta yrityksen perustamisessa 

ja kasvussa. 

Kysyntä 

Suurimmalle osalle haastateltavista oli jäänyt positiiviseksi tapahtumaksi mieleen suuri 

kysyntä. Myös ostettujen liikeideoiden tapauksessa haastateltavat kuvailivat vanhojen 

asiakkaiden paluun olevan erittäin positiivinen kokemus. Osa yrittäjistä myös kertoi 

kysyntää olevan jopa enemmän kuin he itse pystyivät vastaamaan siihen. Muutama 

haastateltava kuvaili asiakaskunnan olevan valmiina ennen yritystoiminnan aloittamista. 

Haastateltavat kommentoivat hyvän kysynnän olevan positiivinen tapahtuma muun 

muassa seuraavasti: 

 

” Tässä vaiheessa niin että, jos asiakas tullee. Toisenki kerran niin se tuo naapurinki 

mukanaan.” 

” Niin paljo lisääntyny asiakkailla autot siitä. Paljo ei uusia asiakkaita oo tarvittu.” 

” Tosiaan näytti et, asiakaskunta koko ajan lisäänty lisäänty lisäänty.” 

” ...ku tuote oli niin hito hyvä että se vietiin käsistä jo heti alusta.” 

” ihan valtava se ihmismäärä mikä tuli ne oli kun ne olis jotakin kuuluisuutta tullut 

kattoo.” 

” Ensi oli asiakkaat ja sitte vasta, tuotteet niin, se oli vähä sillä lailla, aika hankalaaki. 

Tosi hyvä että oli ensi asiakkaat, se on harvinainen tilanne.” 
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Asiakkaat 

Yrityksen kehittymisen positiivisissa vaiheissa tuli haastateltavien kesken ilmi myös itse 

asiakkaat. Yrittäjät kertoivat asiakkaiden synnyttäneen positiivisia muistoja muun 

muassa antamalla hyvää palautetta. Myös uudet asiakkaat tai asiakasryhmät ilahduttivat 

haastateltavia sekä yleisesti asiakkaiden positiivinen suhtautuminen. Seuraavassa on 

esimerkkejä siitä, kuinka haastateltavat ovat kertoneet asiakkaistaan: 

 

- ” …uudet nuoret asiakkaat, nuoret ihmiset.. jonka mä olen kokenu hyvin ihanasti 

positiivisena et ne on meidät myöskin löytäny.” 

” Asiakkaitten positiivinen palaute kyllähän se on se, päivittäinen mikä, mielialaan 

vaikuttaa.” 

”Ainakin, asiakkaitten tämä, älyttömän positiivinen suhtautuminen.” 

”Mä olin varmaan sillon onnellinen joka ikisestä asiakkaasta mikä tuli.” 

” Siinä tulee taas se että, ne vanhat asiakkaat, edelleen löysi tänne…” 

Toiminnan kehittyminen 

Yrittäjät kuvailivat toiminnan kehittymisen ja varsinkin omien ideoiden toteuttamisen 

olevan positiivista yrityksen kehittymisen vaiheissa. Erilaiset mahdollisuudet 

yritystoimintaa ajatellen nousivat pintaan haastateltavien keskuudessa. Yrityksen 

toiminnan kehitystä ja uudistumista myös muilta saroilta kuten esimerkiksi liiketilojen 

osalta kommentoitiin positiivisena asiana. Kehittymiseen liittyvät positiiviset 

tapahtumat sijoittuivat pääosin yrityksen alkuajoista hieman kauemmas. Toiminnan 

kehittymistä on kuvailtu muun muassa seuraavin lausahduksin: 

 

”…positiivista et se, toiminta oli kuitenki kehittyvällä uralla, elikkä että siinä oli 

mahollisuuksia kehittää, sitä toimintaa et se oli semmonen positiivinen asia, mielessä.” 

” No luova ihminehän kokee sen aina, kaikki positiivisina että, joka päivä oli aiva 

ihanaa, tehä uusia asioita ja, joka päivä ikään kuin taivas oli auki että nyt vaa otat sieltä 

minkä nyt, mikä tänä päivänä tuntuu…” 

” saatiin isommat tilat ja saatiin, tavarat hyvin esille ja saatiin, lahjatavarat ja..” 
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” Siinähän tietysti aikansa meni sitä, ihmetellessä ja sitte vähissä ku se, tasottu siitä ni 

uskalsi ruveta ajattelemaan jotakin omia, uusia ideoita, ja kokeilemaan rohkeemmin sen 

kameran kans et, ei näitten asetusten oo pakko olla aina samat.” 

” Niitä vanhoja yrityksen X asiakkaita täsä remontissa käymään. Rupes laajenee ja 

laajenee se remonttipuoli ja sillä jälillä ollaan.” 

Yhteistyökumppanit 

Viimeisempänä positiivisena teemana haastateltavien kesken nousivat 

yhteistyökumppanit vaikkakaan ei niin vahvasti kuin kysyntä, asiakkaat tai toiminnan 

kehittyminen. Yhteistyökumppaneista tuli esille muun muassa jälleenmyyjät. Heitä 

kuvailtiin esimerkiksi ilmaisuin: 

 

”yhteistyökumppanit arvostaa mua aika hyvin ja se tarkoittaa että mulla on ympäri 

Suomea ihan valtavan hyviä kontakteja ja tulee koko ajan lisää…” 

”mulla oli tää yritys X kaverina nii, mu ei oo tarvinnu huolehtia muusta ku siitä 

tuotannosta, niin mul o ollu sitte tuotantoo aina mul on tämmösiä yrittäjäystäviä jotka 

tullee, omalla toiminimellää mulle tekkeen töitä” 

”Kun eihän mulla täs ensimmäisessä vaiheessa en mä ees tuottanu niin paljon et mul ois 

voinu olla jälleenmyyjiä kuin muutama. Nyt mulla tuotanto kasvo niin että mä pystyn 

alkaan, ottaan jälleenmyyjiä kaikkia. ” 

”Ja yhteistyötahoja. Ja toisten yrittäjien kanssaki, semmosta yhteisöverkkoa mutta, 

siihen ois pitäny olla joku ulkopuolinen. Nyt niitä on saatu sitte, niitä kaikkia.” 

Hinnoittelu 

Merkittävänä haastateltavat kokivat hinnoittelun vaikeuden olevan negatiivinen 

tapahtuma yrityksen kehityksen vaiheissa. Hinnoittelun koki vaikeaksi niin valmiin 

liikeidean ostanut yrittäjä kuin uuden liikeidean perustanut. Yrittäjät kommentoivat 

asiaa muun muassa seuraavanlaisesti: 

 

” …negatiivisena asiana tullee se että, ku hyppää vauhdista kelekkaa, ni kaikki 

hinnottelu ja kaikenmaailman kysymykset, niin ne on yhtäkkiä kaikki siinä pöyällä 

sitte.” 

” Niin nyt sitten, kun tää laajeni tämä alue niin hinnoittelu on ihan eri luokkaa ja se on 

jälleen kerran taas se sama vaikka tehnyt kuin kauan niin mä en osaa hinnoitella sitä.” 
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” …negatiivinen ni on esimes se hinnotteluasia sillä tavalla, että ku tietää ite että hintaa 

on pantava lissää. Mutta sitte taas että ne olosuhteet mitkä meillä oli siinä elinkaaressa 

siinä paikalla, niin ne ei ollu taas, ne ei tuonu, ne olosuhteet ei sitte, antanu sitä 

edellytystä.” 

Kulut 

Kulut ja laskujen maksaminen tuli esille myös haastateltavien kesken kahdella 

yrittäjällä. He ilmaisivat asian negatiivisena seuraavin ilmaisuin: 

 

”…ne kaikki sivukulut, yllätti kyllä ehkä et ei ollu tullu niitä tarpeeksi, ajateltua ja 

johtuu varmaan siitä ku aikasemminki sanoin että, oli tietämättömyyttä koska en ollu 

käyny mitään yrittäjäpuolen koulua” 

”Siis tässähän on vaikeeta semmonen asia että kun oot yksinyrittäjä niin oot tosi yksin, 

ja sitten niitten laskujenkin kanssa oot tosi yksin.” 

Viranomaiset 

Muutama yrittäjä koki myös viranomaisten kanssa toimimisen tuovan negatiivisia 

ajatuksia yrityksen kehittymisen vaiheissa. Viranomaisina puhuteltiin niin 

rakennusvalvojaa, ELY-keskusta kuin valtiota. He kommentoivat asiaa 

seuraavanlaisesti: 

 

”Ja sitte tää mitenkä, poukkoileva on tää valtiovallan, ja päättäjien, suhtautuminen 

yritysmaailmaan. Sulle annetaan, tietyt säännöt sun pitää näitten mukaan toimia, nyt ja 

kahen vuojen päästä se saattaa olla ihan toisel lailla.”  

”Saatetaan määritellä että sun pitää pakata kaikki mustiin laatikoihin, mustiin 

pahvilaatikoihin pitää kaikki juurekset tai, tomaatit kurkut pakata.” 

” Rakennusvalvonnan kanssa tapeltiin tuosta tunnelista.” 

Osa yrittäjistä ei osannut kommentoida negatiivisia tapahtumia juurikaan, jonka vuoksi 

datan määrä negatiivisissa tapahtumissa yrityksen kehityksessä on aika suppea. Kun 

osalta haastateltavista kysyttiin negatiivisia tapahtumia koskien yrityksen kehitystä, he 

ilmaisivat itseään esimerkiksi seuraavilla ilmaisuilla: 

”  [tauko 5 s] Ei siis kerta kaikkiaan ei mul oo minkään näköstä negatiivista ajatusta siitä 

vaiheesta kun me, perustettiin tätä, konseptia pantiin pystyyn.” 



 
50 

”Ei kyllä tuu mieleen semmosta.” 

” Jotain negatiivisen.. [tauko 5 s] No ei kai semmosessa voi olla oikeestaan mitään 

semmosia oleellisia negatiivisia vai- kyllä se on positiivista vaan että kerran, mitä 

enemmän vaan ihmistä tulee et, asiakasta saa niin, emmä ainakaan nyt hoksaa siihen..” 

Oppilaitokseen liittyvät positiiviset ja negatiiviset tapahtumat yrittäjäuran aikana 

Valtajoukko haastateltavista yrittäjistä ovat olleet yhteydessä oppilaitoksensa kanssa 

valmistumisen jälkeenkin. Kaikki kommentit liittyen oppilaitoksen toimintaan yrityksen 

kehityksen aikana olivat positiivisia, eivätkä haastateltavat ilmaisseet yhtään 

negatiivista kommenttia koskien oppilaitosta. Merkittäväksi positiiviseksi 

tapahtumaksi koettiin oppilaitokselta saadut harjoittelijat. Haastateltavien 

keskuudessa koettiin myös merkittävänä yhteydenpito oppilaitoksen kanssa niin 

neuvonannon, kannustuksen kuin kuulumisten merkeissä. Yrittäjät toivat oppilaitokseen 

liittyviä positiivisia tapahtumia esille kommentoimalla esimerkiksi seuraavanlaisesti: 

 

” On kyllä harjottelijoitahan sieltä on. Joka vuosi melkein sieltä.” 

” Sitte mä olin heti yhisti minut siihen paikkaan kun ne kuuli että mä halusin yrittäjäks 

ja tosi paljon sain onnitteluita, ja kannustusta sitte, kun aloin yrittäjäksi sielä.” 

” On se ollu kyllä jatkuvaa sitte (yhteydenpito) ja, semmosta kannustavaahan se on 

ollu.” 

” Se on ihan, sielt aina tulee hyvää ideaa oppilailta ja, ihan kiva muutenki olla aina 

välillä, sitte oppilaitoksen kans tekemisissä.” 

” Niin mulla oli koululta harjottelijoita ja.. Se oli tosi hienoo että, sillon mul ei 

oikeestaan missään vaiheessa se yhteys oo, katkennu kouluun.” 

Ulkopuolisten tekijöiden vaikutus yrityksen perustamisessa ja kehittymisessä 

Yrityksen kehityksen jälkeen haastateltavilta kysyttiin ulkopuolisten tekijöiden 

vaikutusta yrityksen perustamis- sekä kehitysvaiheessa. Kysymykset oli aseteltu 

kartoittamaan niitä ulkopuolisia tekijöitä, jotka edesauttoivat ja hankaloittivat yrityksen 

perustamista ja kehitystä. Ennen kysymyksen antoa haastateltaville määriteltiin 

”ulkopuolisten tekijöiden” tarkoittavan kaikkea yrityksen ulkopuolisia toimijoita kuten 

perhettä, viranomaisia, muita yrityksiä ja niin edelleen. Haastatteluista nousi 

merkittävästi esille erilaisten yritysten ja viranomaisten neuvonannon olevan 
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edesauttava tekijä yrityksen perustamisen ja kehityksen kannalta. Haastateltavat 

mainitsivat toimijoita kuten BusinessOulu, ELY-keskus, Finnvera, Oulun yrityspalvelu, 

Yrittäjäyhdistykset, Verovirasto ja niin edelleen. He käyttivät muun muassa ilmauksia 

 

” Kyllä ne sillon ihan alkuvaiheessa oli kaikki nuo virastot ihan, verovirastoista lähtien 

ja, sitten mistä otin tuon yrittäjän eläkevakuutuksen…” 

” Ja sitten tämä, se BusinessOulu.” 

” Silloinen Raahen uusyrityskeskus oli varmasti ulkopuolinen toimija joka autto” 

” Mikähä se oli Oulun yrityspalvelupiste tai joku tämmöne kaupungin tämmöne oma, 

josa oli niin siellä oli apu.” 

Lisäksi haastateltavat kertoivat lähisukulaisten olleen tärkeä tuki ja apu yrittäjäuran 

aikana. Osalla haastateltavista oli yrittäjätaustaa jo omilta vanhemmiltaan tai 

puolisoltaan. Lisäksi tilitoimisto ja rahoituslaitokset saivat osakseen kiitosta yrityksen 

perustamisen ja kehityksen edistämisestä. Haastateltavat kommentoivat näitä teemoja 

muun muassa seuraavanlaisesti: 

”… pankki on ollu mulle, minusta hyvä yhteistyökumppani.” 

” Tilitoimisto autto totta kai…” 

” …oma puoliso joka on kans yrittäjä niin, ku kaikilla semmosilla toimilla ja, tietenki 

niitä semmosia vinkkejä ja, keskustelua paljo oli meillä, tai koko ajan tietysti ollu” 

” Ja sitte, esimes tilitoimistosta sai tosiaan paljo apuja” 

” Varmaan tää mun ja mun miehen parisuhde eikö se nyt oo kaikista tärkein et ku 

yhessä tehhään töitä ja yhessä suunnitellaan ja viiään tillaa etteenpäin.” 

” mun omat vanhemmat on tukenu mua alusta loppuun” 

Haastateltavat nimesivät myös ulkopuolisia tekijöitä, jotka ovat heidän mielestään 

hankaloittaneet yrityksen perustamista ja kehitystä. Osalle haastateltavista ei noussut 

mitään mieleen tähän kysymykseen liittyen. Yhdeksi hankaloittavaksi ulkopuoliseksi 

tekijäksi nousi erilaiset rahoitusta tarjoavat laitokset. Rahoituksen saannin koettiin 
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olevat hankalaa yrittäjyyden alussa sekä kehittymisen aikana. Lisäksi osa kommentoi 

virastojen hankaloittaneen yrityksen perustamista tai kehitystä. Näitä teemoja ilmaistiin 

esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

” Maaseutuviranomaisille ja kakskytäkolme paperia ELY-keskukselle. Mutta tässä 

ollaan.” 

” Tommonen rahotus on minusta ollu kyllä siis näitä jos mä oon hakenu näitä tukia.” 

”…eräs pankkiryhmittymä ei suostunut antamaan pakettiautoo lainaan, sen takia et teillä 

ei ole mahdollisuutta maksaa sitä lainaa takaisin” 

” Siinäki sitten, osaltaan tuli nämä virastot niin ku aikasemmin tuolla mainitsin et 

Patentti- ja rekisterihallitus, jarru sitä nimensaamista kohalleen…” 

4.1.3 Yrittäjän piirteet 

Haastattelurungon neljäs osio keskittyi yrittäjään itseensä ja hänen piirteisiinsä ja 

ominaisuuksiinsa. Haastattelun kautta pyrittiin selvittämään, mitkä piirteet haastateltava 

itse kokee positiivisesti sekä negatiivisesti vaikuttavan hänen yrittäjyyteensä, mitkä 

positiiviset piirteet ovat kenties vahvistuneet yrittäjyyden aikana ja mitkä piirteet tai 

ominaisuudet ovat olennaisesti vaikuttaneet haastateltavan päätökseen ryhtyä yrittäjäksi. 

Yrittäjät osasivat nimetä todella hyvin piirteitä ja ominaisuuksia, mitkä ovat 

vaikuttaneet positiivisesti heidän yrittäjyyteen sekä valintaan ryhtyä yrittäjäksi. Sen 

sijaan huonommin haastateltavilla tuli mieleen sellaiset piirteet, jotka he tuntevat 

negatiivisesti vaikuttavan heidän yrittäjyyteen. Haastateltavien oli hankalempi myös 

keksiä niitä piirteitä, jotka olisivat vahvistuneet yrittäjyyden aikana. Yrittäjän piirteitä 

käsitellään kolmessa eri luokassa:  

- Yrittäjyyteen positiivisesti vaikuttavat piirteet sekä niiden vahvistuminen yrittäjyyden 

aikana 

- Yrittäjyyteen negatiivisesti vaikuttavat piirteet 

- Piirteet, jotka ovat olennaisesti tukeneet valintaa ryhtyä yrittäjäksi 
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Yrittäjyyteen positiivisesti vaikuttavat piirteet sekä niiden vahvistuminen yrittäjyyden 

aikana 

Yrittäjät osasivat mainita todella kattavasti heidän yrittäjyyteensä positiivisesti 

vaikuttavia piirteitä ja ominaisuuksia. Vastausten välillä oli paljon variaatiota, mutta 

merkittävimmiksi piirteiksi nousi sosiaalisuus, periksi antamattomuus, positiivisuus 

ja rohkeus. Myös useammassa kuin yhdessä vastauksessa nousi esille piirteet kuten 

itsevarmuus, joustavuus ja määrätietoisuus. Merkittäviä piirteitä haastateltavat ovat 

ilmaisseet esimerkiksi seuraavilla lausahduksilla: 

 

” Vaan että, se on yks tärkeä ulospäin suuntautuneisuus, sosiaalisuus, ja..” 

” peruspohjalainen sisu, et luonto ei anna periksi ihan, helpolla luovuttaa.” 

” Kyllä se varmaa se luovuus ja positiivisuus o. Pieni hulluus o aina hyvä, suola, 

yrittäjälle” 

” Kummiskin oon tämmönen rohkea, en ole ujo, uskallan..” 

” Sosiaalisuus, ihmisten. Kanssa tuun ihan hyvin juttuun että mähän piän myös 

luentoja.” 

Piirteistä, jotka ovat vahvistuneet yrittäjyyden aikana, nousi selkeästi muista esille 

rohkeus ja itsevarmuus. Muita piirteitä, jotka tulivat esille, olivat sosiaalisuus ja 

nöyryys.  Rohkeuden ja itsevarmuuden vahvistumista haastateltavat kuvailivat 

esimerkiksi seuraavasti: 

” Ainaki, joo kyllä siis positiivisesti tietenki sillai että, tietenki luottaa enempi ihteensä 

ja yleensäki elämää ja, jatkuvuuteen..” 

” Niin, ettei anna muitten, mä oon aina, tienny mitä mä haluan mutta ehkä ennen 

yritystä mä annoin, herkemmin toisten vaikuttaa.” 

” Semmosia, on tullu, tavallaan sitä itseluottamusta lissää että hei, että minä ehkä 

hanskaan tämän homman.” 

” Ehkä sitä oli ennen vähän arempi, kuitenki, soittelee johonki. Virastoihin ja muihin 

esim. nää. Ennää tunnu missään.” 

” siis en hätkähdä pienistä asioista että, asiakkaat esittää vaikeitakin juttuja tai hankalia 

tilanteita niin, olen tullu siinä mielessä rohkeeks että emmä enää pelästy, et pitää olla 
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tosi paha juttu ennen ku hätkähtää ja pelästyy, et on oppinu sillä lailla, näkemään niin 

paljon kaikennäköstä, et siinä.” 

Yrittäjyyteen negatiivisesti vaikuttavat piirteet 

Haastateltavien keskuudesta negatiivisista piirteistä nousi merkittävästi esille 

harkitsevaisuus ja varovaisuus. Myös kaksi haastateltavaa totesi heidän 

innostuksensa kääntyvän negatiiviseksi piirteeksi heidän yrittäjyyttään ajatellen. Osa 

haastateltavista ei osannut mainita yhtään piirrettä, joka olisi vaikuttanut negatiivisesti 

heidän yrittäjyyteensä. Haastateltavat ovat kommentoineet negatiivisia piirteitään 

esimerkiksi seuraavasti: 

 

” Kun innostuu vähän liikaakin. Onneksi se on tuo isäntä tuolta jarruttaa.” 

” No joo, se liika varmuus ja semmonen. - Eikä halua tavallaan siitä varmuudesta, ei 

halua siitä tukijalasta poies että, vois mennä sitten tosi, pepulleen.” 

” Sitte kuitenki löytyy vaikka on heittäytyny ni löytyy kuitenki varovaisuutta.” 

” Mä mainitsin sitä että mä oon aika harkitsevainen niin, se toisinaan kääntyy sitte mua 

vastaa” 

” Mutta kun mä en oikeastaan tiiä että onko se negatiivinen juttu mutta kun mä en halua 

ottaa riskejä yrittäjä yleensä ottaa riskejä…” 

Piirteet, jotka ovat olennaisesti tukeneet valintaa ryhtyä yrittäjäksi 

Haastateltavat osasivat nimetä paljon erilaisia piirteitä, jotka ovat tukeneet heidän 

mielestään valintaa ryhtyä yrittäjäksi. Merkittävimmät piirteet liittyvät haluun tehdä 

itselle töitä omalla alalla, mikä toistui haastateltavien keskuudessa useasti. Muita 

piirteitä, kuten sosiaalisuutta ja rohkeutta, mainittiin ainoastaan yksittäisesti. Yrittäjät 

ovat vastanneet kysymykseen muun muassa seuraavasti: 

 

”… mä haluan ite päättää asioistani, niin se aikatauluistani mä saan pitää lomaa silloin 

kun mä haluan ja sit mä saan herätä silloin kun mä haluan.” 

” Ei mulla riittäs hermot, kitkee jonku toisen pottua. Mä voin tehä sen ittelleni.” 

” Varmaan se, et mä haluan tehä ite.” 
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” No emmää tiiä, haluu varmaan tehä justiinsa tämmöstä, omanlaista työtä.” 

” Mä haluun mä oon semmonen ehkä, mä haluan tehdä vähän niin kun minä haluan 

tehdä.” 

” …myös semmonen asia että, semmonen että, haluaa tehä töitä ihtellensä, elikkä 

tämmönen, saa olla oma päsmäri.” 

4.2 Centria ammattikorkeakoulu 

Centria ammattikorkeakoulusta valittiin haastatteluun 8 eri alan yrittäjää. Yrittäjien 

toimialat on nähtävissä taulukosta 5.  

Taulukko 5.         Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien toimialat ja yritysten henkilömäärät 

 

  Toimiala Henkilömäärä 

Y1 
Työ- ja ihmisen hyvinvointiin 
liittyvät palvelut 2 

Y2 IT-tukipalvelut 1 

Y3 
Verkkokauppa, 
Huonekaluteollisuus 1 

Y4 Valokuvaamo 1 

Y5 Kirjanpito ja tilinpäätös 1 

Y6 Maanrakennustyöt 1 

Y7 Matkailu ~8 

Y8 Mikrobiologian alan tutkimus 1 

 

Kaikki haastateltavat yrittäjät toimivat eri toimialalla. Valtaosa yrittäjistä on 

yksityisyrittäjiä. Aaltoviiva yrityksen henkilömäärän perässä on noin arvio johtuen 

esimerkiksi sesonkipainotteisesta liiketoiminnasta. Haastateltavat toimivat Kokkola-

Sievi-Nivala-Ylivieska-Oulainen akselilla. Osa yrittäjistä on monialayrittäjiä, ja heidän 

tapauksessaan haastattelukysymyksiä on tarkasteltu tapauskohtaisesti joko yhden 

liiketoiminnan tai koko yrittäjyysuran näkökulmasta.  

Yritysmuodot vaihtelevat Centria ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien 

kesken kuvan 14 mukaisesti. 
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Kuva 13. Yritysmuodot / Ammattikorkeakoulu 

 

Toiminimi on kaikista yleisin yritysmuoto ammattikorkeakoulusta valmistuneiden 

yrittäjien keskuudessa. Toiseksi yleisin yritysmuoto on osakeyhtiö. Haastateltavien 

yrittäjien joukkoon kuuluu myös yksi osuuskunnassa toimiva yrittäjä. Yrittäjät 

perustelivat toiminimen valintaa muun muassa toiminnan pienuudella ja 

yksityisyrittäjyydellä. Osakeyhtiön valinneet yrittäjät totesivat molemmat, ettei ollut 

muuta vaihtoehtoa yritysmuodolle. Osuuskunnan valinnut yrittäjä kommentoi 

osuuskunnan olleen hänelle hyvä vaihtoehto johtuen töiden määrästä ja toiminnan 

sesonkilaatuisuudesta. Haastateltavat ovat tuoneet esille yritysmuotoon vaikuttavia 

seikkoja esimerkiksi seuraavasti: 

” Henkilömäärä, kun yksin toiminta. Verotus, kirjanpito. Siinäpä ne. Tuntu sellaselta 

yksinkertaselta vaihtoehdolta.” 

” Tämä että toiminta on niin pientä niin se on vaikuttanu tähän että se on toiminimi.” 

” No ei oikeestaan muita vaihtoehtoja. Et osakeyhtiö on selkee ja varsinkin jos siinä on 

kakskin mukana niin se on selkeä.” 

” Ei ollu oikeestaan muuta vaihtoehtoo, koska mä olin yksin ja sit mä kysyin tästä just 

siellä tilitoimistossa ja sitten yrityshautomossa, että onks se fiksua pitää se toiminimenä 

ja kaikki oli kyllä sitä mieltä että ehottomasti.” 
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4.2.1 Tapahtumat ennen yrityksen perustamista 

Kuten ammattiopiston kohdalla, yrittäjien mieleenpainuvia tapahtumia ennen yrityksen 

perustamista on luokiteltu haastattelurungon mukaisesti positiivisiin ja negatiivisiin 

tapahtumiin seuraavasti: 

- Yrittäjyyspäätökseen vaikuttaneet tapahtumat 

- Liikeidean syntyminen 

- Yrityksen perustamisvaihe 

- Oppilaitokseen liittyvät tapahtumat ennen yrityksen perustamista 

Ammattikorkeakoulupohjaiset yrittäjät vastasivat kokonaisuudessaan aika suppeasti ja 

lyhyt sanaisesti verrattuna ammattiopistopohjaisiin yrittäjiin. Positiivisia tapahtumia 

yrityksen perustamisen ja kasvun vaiheissa haastateltavat osasivat kuvailla paremmin 

kuin negatiivisia. Osa haastateltavista ei osannut lainkaan vastata negatiivisia 

tapahtumia kartoittaneisiin kysymyksiin. Variaatiota vastausten välillä oli suhteellisen 

paljon. Silti osasta kysymysten vastauksista pystyi erottamaan selkeästi merkittävät 

tekijät. Tapahtuma on merkittävä, jos se on toistunut kolmessa tai useammassa eri 

yrittäjän vastauksessa.  

Yrittäjyyspäätökseen vaikuttaneet tapahtumat 

Yrittäjyyspäätökseen edistävästi vaikuttaneista tapahtumista löytyi paljon variaatiota 

haastatteluvastauksien kesken. Haastatteluista pystyi silti erottamaan yhden merkittävän 

tapahtuman: Itselle töiden tekeminen. Tämä teema toistui kolmella eri yrittäjällä 

koskien yrittäjyyspäätöstä edistäneitä tapahtumia. Näitä kommentoitiin muun muassa 

seuraavanlaisesti: 

 

” Varmaan se minkä sanoinki tossa jo, että on ollu halu tehä itelle töitä” 

” ei se yhtään oo sen kummallisempaa mä oon muuttanut työskentelyäni varmaankaan 

nytkään mut se kun se menee ittelle niin se on, mielekästä.” 
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” Ja se on tosiasia et kaikki mitä sä teet, ja jaksat tehä ja, ei voi ehkä sanoo et jaksat tehä 

mut kaikki mitä sä teet, niin, ja kuin paljon sä teet, niin se näkyy aina siellä pussissa 

jollain tavalla plussana.” 

Muita edistäviä tapahtumia olivat esimerkiksi usko yrittäjyyteen, rohkeus, 

yrittäjähenkisyys, rahoitus, positiivinen palaute ja niin edelleen. 

Haastateltavat kuvailivat myös yrittäjyyspäätökseen hidastavasti vaikuttaneita 

tapahtumia hyvin erilaisesti, eikä merkittäviä tapahtumia pystytä tästäkään osiosta 

erottamaan vastauksista. Osa haastateltavista ei tuntenut minkään tapahtuman 

hidastaneen päätöstä ryhtyä yrittäjäksi. Ainoana toistuvana tapahtumana mainittiin 

tiedon puutteellisuus, joka tuli esille kahdella eri haastateltavalla. Muita kerrottuja 

tapahtumia olivat esimerkiksi pelko onnistumisesta, raha, lakiasiat, paperisota ynnä 

muut. Haastateltavat ilmaisivat tapahtumia muun muassa näin 

” Oikeestaan varmaan ne avoimet kysymysmerkit mitä, jäi…” 

” Oikeastaan se tiedon puutteellisuus nuista, ja sitten, joo se on se tiedon 

puutteellisuus…” 

” En mä varmaan olis ruvennu yrittäjäks, jos niit ois kauheesti ollu niit negatiivisii 

asioita.” 

Liikeidean syntyminen 

Merkittävin liikeidean syntymiseen vaikuttanut tapahtuma oli haastatteluiden 

perusteella saatu visio siitä, mitä haluaa tehdä yritystoiminnassaan.  Muut 

mainittavat tapahtumat liittyivät esimerkiksi asiakkaisiin, positiiviseen palautteeseen, 

opintoihin, yrityskonsulteilta saatuun apuun ja niin edelleen. Haastateltavat 

kommentoivat haastatteluissa muun muassa seuraavasti: 

 

”… mulla oli ammattitaito semmoinen että mitä muuta kuin kiinnostus mitä muuta kuin 

tilitoimisto.” 

” se sai sen mun oman hevosen hoijettua niin hyvin, niin tuli semmonen että, määkin 

haluan tehä tätä.” 

” Se on ollu kans uus juttu et mä oon sitten aatellu että miksipä mä en tuohon ottas 

jonkun verran niitäkin kun kysyntää on ollu.” 
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”… suoraan sanoen itsestään että se oli päivänselvyys että mä haluan tehdä (ala 

poistettu) kehitykseen loppuelämäni työtä” 

Negatiivisia tapahtumia haastateltavat osasivat kuvailla huonommin kuin positiivisia 

tapahtumia. Vastaukset erosivat laajalti yrittäjien kesken sekä osa ei osannut vastata 

kysymykseen ollenkaan. Yksi merkittävä negatiivinen tapahtuma nousee silti esille 

kolmen eri yrittäjän vastauksissa: tulojen epävarma saaminen yrittäjänä. Tulojen 

epävarmuutta negatiivisena tapahtumana kuvailtiin seuraavin ilmaisuin: 

” Pakko kai se on ehkä tähän nyt sanua tuo raha.” 

” Se negatiiviset mä sain silloin aika, hyväpalkkaisen työn ja en rohennut siinä 

vaiheessa ruveta yrittäjäksi mutta se jäi hautumaan se asia.” 

” Kyllähän nyt semmoset tietenkin sitä miettii justiin että, varmaan se ajatus että olis 

muualla paljon helepompi ansaita ja saaha se raha.” 

Haastateltavat mainitsivat myös esimerkiksi kilpailutilanteen, kannustamattomuuden ja 

oman ajan puutteen hidastaneet liikaidean syntymistä. 

Yrityksen perustamisvaihe 

Haastateltavat kommentoivat yrityksen perustamisvaiheen positiivisia tapahtumia hyvin 

monipuolisesti. Merkittävimmiksi teemoiksi nousivat halu tehdä itselle omannäköistä 

työtä sekä toisena yhteistyö eri tahojen kanssa. Yrittäjät ovat kommentoineet esille 

tulevia pääteemoja esimerkiksi seuraavasti: 

 

”… ollu itelä se oma yritys ja, sitten sitä on saanu miettiä että, minkälaiseksi sen 

haluaa…” 

” …että saa ite hoitaa nämä asiakastilaukset ja sitten ne myös työt, että millon ne 

suoritetaan ja millä tavalla, minkälaisia asiakkaita lähdetään hakemaan.” 

” …sanotaan että työn mielekkyys nimenomaan että kun sä teet omalle firmalle sitä 

työtä ja se työn tulos tavallaan jää omaan yritykseen” 

” Muun muassa nää yliopistoyhteistyötä että kyllä ne on sillain et se on ollut niin 

valtava apu sieltä mitä on ihan korvaamaton…” 
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Negatiivisista tapahtumista yrittäjien keskuudesta ei löytynyt yhtään merkittävää 

teemaa. Negatiivisiksi tapahtumiksi kuvailtiin muun muassa oman osaamisen puutetta, 

mainostamisen vaikeutta, verotukseen liittyviä tekijöitä, epävarmuutta ja niin edelleen. 

Osa haastateltavista ei pystynyt tuomaan ilmi yhtään negatiivista tapahtumaa 

perustamisvaiheesta.  

” Mä oon vähän unohtanu negatiiviset asiat.” 

” Eipä siinä oikiastaan, ainuthan siinä semmonen on tämä, ei kovin paljon pysty 

mainostaa oikee mitenkään, kun ei mitään oo semmosta virallista siinä että.” 

” Alussa ei tietenkään oo ollu se ossaaminen aivan samanlaita mitä se nyt voi sanua heti 

että mitä se nyt on. ”  

Oppilaitokseen liittyvät tapahtumat ennen yrityksen perustamista 

Oppilaitokseen liittyviä positiivisia tapahtumia haastateltavilla oli jäänyt merkitsevästi 

lähinnä mieleen yrittäjyyteen valmentavan opetuksen kautta. Lisäksi mainittiin 

esimerkiksi oppilaitoksesta saadun kannustuksen vaikuttavan positiivisesti yrityksen 

perustamiseen. Yrittäjät toivat esille oppilaitoksesta saatuja positiivisia kokemuksia 

seuraavasti: 

 

”… mä oon tuotantotalousinsinööri niin se että kyllä semmoista valmentautumista 

yrittämiseen oli että kyllä se hyviä eväitä on antanut siihen yrittämiseen…” 

”… meillä oli hyvät kurssit siihen elikkä se tavallaan se perus, ossaa tuloslaskelmaa 

lukia tasetta ja niin poispäin, et se peruskaava mikä on opettu niin ei se pahasta.” 

” …mut jotakin johtamistaijon tai johtamispuolen koulutusta ja laskentapuolen 

koulutusta, toki ne eesauttaa niin ku laskentatoimi että sää ossaat pluslaskuja laskea 

tai..” 

” Siellä oli tämä yritystoiminnan kurssi niin, siitä sai semmosta kipinää…” 

 

Niiden haastateltavien keskuudessa, jotka osasivat nimetä negatiivisia tapahtumia 

liittyen oppilaitoksen toimintaan, tuli ilmi merkittävämpänä opetuksen epälaadukkuus 

ja sisältö. Opetuksen laatua ja sisältöä ilmaistiin muun muassa seuraavin esimerkein: 
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” …sanotaan että kaikki oppisisällöt tietenkään ei, jollain muotoon sanotaan että ei 

2000-luvun, opetussuunnitelmiin tarvis kaikki kuulua…” 

” …meillä kauheesti saanu mitään konkreettista infoo jos haluut perustaa sen 

yrityksen.” 

” …jostakin alalta niin nykästiin sieltä vuuelta -60, niitä vanhoja monistenippuja aina 

eteen, että voisko näitä joskus päivittää että.” 

”… niin opetus ei ollu kyllä mitään ihan kauheen tasokasta. -- Ei ollu ja sitte, osittain 

vähän, ehkä tommosta.. valitettavasti jopa aikaansa jäljessä.” 

4.2.2 Tapahtumat yrityksen kehityksen aikana 

Ammattikorkeakoulupohjaisten yrittäjien vastauksen on kerätty yhteen tapahtumittain 

samalla tavalla kuin kappaleessa 4.1.2 koskien ammattiopistopohjaisia yrittäjiä. 

Positiivisia tapahtumia haastateltaville nousi mieleen noin puolet enemmän verrattuna 

negatiivisiin tapahtumiin. Lisäksi osalle yrittäjistä ei noussut juurikaan mieleen 

negatiivisia tapahtumia yrityksen kehittymisen vaiheissa. Merkittävät positiiviset 

tapahtumat on jaoteltu niiden toistuvuusjärjestyksessä (eniten toistuva teema esitellään 

ensin) seuraaviin teemoihin: 

- Kysyntä 

- Tyytyväisyys omaan työhön 

- Yhteistyö 

- Positiivinen palaute 

Negatiivisista tapahtumista oli hankalemmin erotettavissa merkittäviä tapahtumia. Osa 

tapahtumista ei toistunut kertaakaan haastateltavien keskuudessa. Rahoitukseen liittyvät 

tapahtumat toistuivat silti kolmen haastattelijan kesken ja osaamisen kohdentaminen ja 

voimakas markkinointi kahdessa eri haastattelussa. Kolme haastateltavista ei osannut 

nimetä lainkaan negatiivisia tapahtumia yrityksen kehittymisen aikana. Negatiiviset 

tapahtumat on jaoteltu seuraavasti: 
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- Rahoitukseen ja kuluihin liittyvät tapahtumat 

- Osaamisen kohdentaminen 

- Markkinointipalvelut 

Kysyntä 

Merkittävä ja toistuvin teema yrittäjien haastatteluissa on kysyntä. Haastateltavat 

kuvailivat asiakkaiden lisääntymisen, uusien asiakkaiden sekä ”puskaradion” olleen 

positiivisia tapahtumia yrityksen kehityksen aikana. Lähes kaikilla haastateltavilla tuli 

ilmi jossain vaiheessa yrityksen kehitystä koskevissa kysymyksissä kysynnän olevan 

positiivinen tapahtuma. Haastateltavat yrittäjät ovat kommentoineet kysyntää 

tapahtumana muun muassa seuraavasti: 

 

” …yli 70 prosenttia asiakkaista otti uuestaan yhteyttä ja tilas jotain muita töitä ja, siinä 

sitten alkohan niitä tulla jossain vaiheessa puskaradionkin kautta niitä hommia, sitten ei 

tarvinnu niin paljon mainostaa muualla.” 

” No mitä positiivisia, no asiakaspuolelta että kyllä me saattiin asiakasmäärä kasvuun 

kuitenkin aika hyvin…” 

” Ja yritys on kasvanut kahdessa ja puolessa vuodessa aika hyvin että, hämmästyttävän 

hyvin koska ei ollut yhtään asiakasta silloin kun perustin yrityksen.” 

”… mutta että mulle on niin yllättävän paljon tullut näitä asiakkaita.” 

Tyytyväisyys omaan työhön 

Haastateltavat kokivat oman työn tuloksen ja sen tekemisen ilon vaikuttavan 

positiivisena tapahtumana yrityksen kehityksen aikana. Vastaukset olivat hyvin erilaisia, 

mutta niistä oli tunnistettavissa yhtenäisiä ajatuksia koskien tyytyväisyyteen omaa työtä 

kohtaan. Yrittäjät kuvailivat tapahtumia esimerkiksi seuraavasti: 

 

” Tuo justiin tuo maahantuonti on ollu kyllä nytten jotenkin semmonen että, on ollu 

mahtava justiin ko, on tilannu tuotteita ja ne on ollu hyviä.” 

” Pyrkii tekee parasta mitä osaa, mutta minkäs se voi kun primmaa pukkaa [naurua].” 
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” Ja siinä on se että on pystynyt kaikki työt mitä on tullut eteen ei oo ollut mitään oikein 

ongelmia että kaikki ammattitaito on riittänyt siihen niiden töiden tekemiseen.” 

” …että mä oon saanu ite keskittyä tähän, olennaiseen mistä mä eniten tykkään.” 

Yhteistyö 

Yhteistyö eri tahojen kanssa on yrittäjille jäänyt positiivisesti mieleen. Yhteistyö on 

antanut niin apua yrittäjänä olemiseen liittyen tai mahdollistanut yritystoiminnan 

kehittymistä tai laajenemista. Haastateltavat ovat kommentoineet yhteistyötä muun 

muassa seuraavasti: 

 

” Mut tässäki on vielä sitte se, tää yhteistyö, sekä (nimi poistettu) kans et me voiaan 

visioija näitä uusia, (nimi poistettu)  on meitä vähän jelppiny, tää meiän yritysneuvoja, 

ja sit nää eri yhteistyökumppanit.” 

” Ja myös, erään suomalaisen, laitevalmistajan kans tehdään yhteistyötä ja se on 

tosissaan heidän puolelta haluttua mutta sitten taas jättiyritys ottaa kontaktia ja pyytää 

yhteistyöhön niin kyllä ne tuntuu mahtavalta.” 

”… sitä yhteistyö eri toimijoitten kans, se on se meiän päivän sana.” 

” Mutta, ku siel onki yhteistyössä ja siel on heiän markkinointikanavat auki.” 

Positiivinen palaute 

Haastateltavat kertoivat saaneensa myös positiivista palautetta niin asiakkailta kuin 

yhteistyökumppaneilta. Yritystä koskeva positiivinen palaute on voitu antaa suoraan 

yrittäjälle tai puskaradion kautta eteenpäin. Positiivista tapahtumaa on kommentoitu 

muun muassa seuraavasti yrityksen eri kehityksen vaiheissa: 

 

” Se positiivinen palaute sieltä asiakkailta ja sitten kehittävä palautekin on aina otetaan 

vastaan. ” 

” No semmonen positiivinen palaute ja muu mikä on tullu alueen yhteistyökumppaneilta 

ja asiakkailta nimenommaan…” 

” Varmaan, ensimmäisenä tulee mieleen se, että kun puskaradion kautta tuli joku työ, 

että edellinen asiakas oli kehunu työn jälkeen ja oli saanut myös toisen uuden asiakkaan 

tilaamaan jotain palveluja, niin se. ” 
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” …työhän puhuu aika pitkälle että mitä on tehny, että ihmisten suusta suuhun sitten.” 

Rahoitukseen ja kuluihin liittyvät tapahtumat 

Negatiivisista tapahtumista haastateltavien vastauksissa toistui eniten rahoitukseen ja 

kuluihin liittyvät tapahtumat. Tapahtumat koettiin negatiivisena liittyen niin 

yrittämisestä syntyneisiin kuluihin kuin yleisesti rahan puutteeseen. Yrittäjät ovat 

kommentoineet rahaan liittyviä tapahtumia esimerkiksi näin: 

 

” Negatiivisia tapahtumia, mitähän mää olisin kokenu negatiivista. Varmaan se 

rahapula, ehkä nyt kuitenkin taas justiin…” 

” Ainoastaan se tuo kalusto on, että kun on vanhaa kalustoa ja tämmöstä, niin se on 

omat kulunsa sitten remontit ja tämmöset sitten. Sehän on ainut negatiivinen ja..” 

” Hirveestihän niitä tuli niitä yllättäviä kuluja, joihin ei osannu varautua vaikka oli 

kuinka tutkinut asioita.” 

Osaamisen kohdentaminen 

Kaksi haastateltavaa koki osaamisen kohdentamisen tuottaneet hankaluuksia yrityksen 

kehityksen aikana. He ovat kommentoineet tapahtumaa muun muassa seuraavanlaisesti: 

 

” Suurin hommahan se oli miettiä että mitä sitä on tehny, että keksii että mitä se firma 

vois pitää sisällään. Eihän siinä oikeastaan muuta semmosta ollu että.” 

” Vieläki siel on vähän liikaa mutta, se on semmonen ehkä se meiän semmonen, heikko 

paikka että me, yritetään levittäytyä liikaa. Meiän pitää osata kohdentaa se osaaminen ja 

tahtominen vähän pienemmälle sektorille.” 

Markkinointipalvelut 

Haastateltavista kahdelle yrittäjälle oli jäänyt mieleen negatiivisena tapahtumana 

markkinointipalvelut. Haastateltavat toivat asian ilmi seuraavasti:  

 

” Tämän justiinsa tämän voimakas markkinointi, mitä tulee kun Y-tunnuksen perustaa 

niin heti alkaa tulla sitä ja nämä mobiilimarkkina nyt ja kaikki tämmöiset niin 

hakupalvelut ja, niin ja niitä ne hirveän paljon mainostetaan.” 
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” Ja sitten tämmönen, näiden ihmisten jotka myy yrityksille markkinointipalveluita, niin 

niiden viekkaus kyllä yllätti aivan totaalisesti” 

Oppilaitokseen liittyvät positiiviset ja negatiiviset tapahtumat yrittäjäuran aikana  

Suuri osa ammattikorkeakoulupohjaisista yrittäjistä ei ollut yrityksen kehityksen aikana 

ollut enää yhteydessä oppilaitokseen. Muutama mainitsi, että pientä yhteydenpitoa on 

ollut esimerkiksi koululle tehtyjen yrittäjyysesitelmien perusteella, mutta eivät 

painottaneet tämän olevan positiivinen tapahtuma. Kaksi haastateltavista osasi mainita 

harjoittelijat oppilaitokseen liittyvänä positiivisena tapahtumana. Negatiivisia 

tapahtumia ei osannut nimetä kuin yksi haastateltavista liittyen ammattikorkeakoulun 

luottamuksen särkymiseen yhteisessä projektissa. Haastateltavat ovat antaneet muun 

muassa seuraavia lausuntoja koskien oppilaitoksen roolia yrityksen kehityksen 

vaiheissa. 

” Ja on ollu muutaman kerran ammattikorkeekoululta harjottelija…” 

” Mä kävin ensimmäisen kahen vuoden aikana varmaan, oisinko käyny viitisen kertaa 

erilaisis tapahtumissa kertomassa, tästä, yrittäjän polusta.” 

” En minä oo ollut, Centriaan tai tonne ammattikorkeakouluun en minä oo sinne ollut 

missään yhteyksissä.” 

” Ei se kyllä kauhiasti oo ollu näissä kuvioissa mukana.” 

Ulkopuolisten tekijöiden vaikutus yrityksen perustamisessa ja kehittymisessä 

Haastateltavilta ammattikorkeakoulupohjaisilta yrittäjiltä kysyttiin myös ulkopuolisten 

tekijöiden vaikutusta yrityksen perustamis- sekä kehitysvaiheessa. Kuten myös 

ammattiopiston tapauksessa haastateltaville määriteltiin ”ulkopuolisten tekijöiden” 

tarkoittavan kaikkea yrityksen ulkopuolisia toimijoita kuten perhettä, viranomaisia, 

muita yrityksiä ja niin edelleen. Haastateltavat eivät osanneet muutamaa kommenttia 

lukuun ottamatta kertoa yritystoimintaa hankaloittaneita ulkopuolisia tekijöitä, jonka 

vuoksi negatiivisia ulkopuolisia tekijöitä ei ole syytä käsitellä. Haastateltavat 

kommentoivat kysyttäessä yritystoimintaa hankaloittaneita tekijöitä muun muassa näin: 

 

” Siinä oli niin pieniä juttuja, että mä ehkä laittasin viivaa tuohon.” 
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” En mä koe että on hankaloittanut mikään mutta tokihan suomalainen byrokratia ja 

sanotaan että, muun muassa, sanotaan nyt että byrokratia että Suomessa on paljon 

yrityksen yrittämisen esteitä mutta, ne on tiedostettu, meilläkin (yrityksen nimi) 

ssakin…” 

 

” Ei itelle ainakaan tuu silleen mieleen, et ois sellasia haittaavia tuossa että, pyritään 

tekee yhteistyötä kaikkien kanssa…” 

 

Sen sijaan edistäviä ulkopuolisia tekijöitä he osasivat nimittää runsaasti. 

Merkittävimmiksi ulkopuolisiksi tekijöiksi haastatteludatasta nousi toiset yrittäjät, 

perhe sekä yrityskonsultit. Ulkopuolisia tekijöitä kuvailtiin edistäneen yritystoimintaa 

lähinnä avun, kokemuksen ja kannustuksen kautta. Usealla haastateltavalla oli perheen 

keskuudessa yrittäjiä. Haastateltavat ovat kommentoineet ulkopuolisten edistäneen 

yrityksen toimintaa muun muassa seuraavasti: 

 

 ” …meillä kotona on kommandiittiyhtiö ollu, tämmönen sairaankuljetusyritys ni, siellä 

sitä yritystoimintaa on sitten nähny muutenkin, tuossa elämää sivussa.” 

 

” Sit on, rahotuspuolella niin äiti, on ollu takaamassa sitten..” 

” Toki ku tämän perusti nii ei ollu ensimmäinen yritys et ei sinänsä uutta sen puoleen 

mut toki sit joku, jossain vaiheessa ennen näitä niin joku yrittäjäjärjestön puoli ja muu 

mistä saanu vinkkiä ja neuvontaa ja joitakin henkilöitä jokka ovat yrittäjiä jo niin 

tavallaan vinkkiä.” 

” Tää meiän yritysneuvoja, se on kyllä edistäny ja tuonu semmosta järkiä siihen 

hommaan ja opastanu ja neuvonu siinä tosi paljon.” 

Haastateltavien kesken tuli esille myös seuraavia yritystoimintaa edistäviä ulkopuolisia 

tekijöitä: yhteistyöverkostot, tilitoimistot, rahoituslaitokset, entinen esimies, virastot ja 

ammattioppilaitos.  

4.2.3 Yrittäjän piirteet 

Haastattelun neljännessä osiossa kysyttiin yrittäjiltä heidän piirteistään ja 

ominaisuuksistaan. Haastattelukysymysten kautta pyrittiin selvittämään, mitkä piirteet 

ja ominaisuudet haastateltava itse kokee positiivisesti ja negatiivisesti vaikuttavan 

yrittäjyyteen, mitkä positiiviset piirteet ovat kenties vahvistuneet yrittäjyyden aikana ja 
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mitkä piirteet tai ominaisuudet ovat olennaisesti vaikuttaneet haastateltavan päätökseen 

ryhtyä yrittäjäksi.  

Kuten ammattiopiston tapauksessa, yrittäjät osasivat kuvailla hyvin piirteitä ja 

ominaisuuksia, mitkä ovat vaikuttaneet positiivisesti yrittäjyyteen sekä valintaan ryhtyä 

yrittäjäksi. Sen sijaan huonommin haastateltavilla tuli mieleen sellaiset piirteet, jotka he 

tuntevat negatiivisesti vaikuttavan heidän yrittäjyyteen. Haastateltavien oli hankalempi 

myös keksiä niitä piirteitä, jotka olisivat vahvistuneet yrittäjyyden aikana. Vastausten 

kesken oli myös paljon variaatiota varsinkin negatiivisten piirteiden ja yrittäjyyden 

aikana vahvistuneiden piirteiden kohdalla. Yrittäjän piirteitä käsitellään kolmessa eri 

luokassa:  

- Yrittäjyyteen positiivisesti vaikuttavat piirteet sekä niiden vahvistuminen yrittäjyyden 

aikana 

- Yrittäjyyteen negatiivisesti vaikuttavat piirteet 

- Piirteet, jotka ovat olennaisesti tukeneet valintaa ryhtyä yrittäjäksi 

Yrittäjyyteen positiivisesti vaikuttavat piirteet sekä niiden vahvistuminen yrittäjyyden 

aikana 

Yrittäjyyteen positiivisesti vaikuttavia piirteitä haastateltavat nimesivät erittäin 

kattavasti. Merkittävämmiksi piirteiksi haastatteludatan analysoinnissa nousi esille 

asiakaspalveluhenkisyys, rohkeus, positiivinen asenne ja periksi antamattomuus. 

He ovat kommentoineet näitä piirteitä muun muassa seuraavasti: 

 

”… Ja ottaa jokaisen ihmisen oli se ventovieras tai läheinen tai mitä muutakin niin ottaa 

avoimesti vastaan, sen ja on valmis aina auttamaan. ” 

” Kyllähän sitä pitää olla jollain lailla vähän hullunrohkee, ja heittäytyä, uskaltaa.” 

”… positiivista elämänasennetta, ja tavallaan uskoa siihen huomiseen ja, sanoisinko että 

uskoa että kaikissa ihmisissä on jotain hyvää.” 

” …sitten taas tämmöinen, jääräpäinen periksiantamattomuus elikkä, käännetään niitä 

kiviä niin paljon että, päästään tavoitteeseen.”’ 
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Haastateltavat vastasivat hyvin hajanaisesti kysymykseen positiivisten piirteiden 

vahvistumisesta yrittäjäuran aikana. Muutamat haastateltavat eivät osanneet vastata 

kysymykseen ollenkaan. Positiivisesti vahvistuneista piirteistä ei löytynyt yhtään 

merkittävää piirrettä tai ominaisuutta haastatteludatan perusteella. Ainoastaan yksi 

piirre, itsevarmuus, toistui kahden eri yrittäjän haastatteluvastauksissa. Itsevarmuuden 

vahvistumista kommentoitiin seuraavin tavoin: 

”Se usko omaan, omiin kykyihinsä ja ammattitaitoon että milloin sitä uskoo jos ei tässä 

iässä kun on yli 30 vuotta jo työelämää takana.” 

”Kyllä se varmasti ja sillai että on itsevarmempi. Että, jää semmoset turhat murehtimiset 

pois kun sitä on oikiasti semmosi asioita mitkä pitää huolehtia.” 

Muita ilmi tulleita vahvistuneita piirteitä tai ominaisuuksia olivat muun muassa periksi 

antamattomuus, yrittäjäinto, ammattitaito, epävarmuuden sietokyky, positiivisuus ja niin 

edelleen. Muutamat yrittäjät eivät osanneet vastata kysymykseen ollenkaan. 

” En. Mä oon meinaan opiskeluaikoina ollu aina ihan yhtä suupaltti. Ja siis, mä oon ollu 

siellä yhistystoiminnassa mukana ja muuta. Aina oon tehny ihan yhtä paljon töitä, kun 

nyttenkin.” 

” En mä koe että olis persoona muuttunut millään tavalla että ei se, sanotaan että 

samanlainen jääräpää kuin ennenkin ja yhtä ulospäin suuntautunut…” 

Yrittäjyyteen negatiivisesti vaikuttavat piirteet 

Negatiivisia piirteitä ja ominaisuuksia yrittäjät ilmaisivat haastattelussa vähemmän kuin 

positiivisia piirteitä. Negatiivisten piirteiden ja ominaisuuksien välillä oli myös 

variaatiota. Haastattelumateriaalista pystytään kumminkin erottamaan kolme piirrettä tai 

ominaisuutta, jotka ovat toistuneet kahden eri yrittäjän vastauksissa: äkkipikaisuus, 

perfektionismi ja epäsosiaalisuus. Näitä piirteitä haastateltavat ovat tuoneet esille 

seuraavanlaisesti: 

 

” Varmaan tämä mun äkkipikasuus kuitenki, vaikka mä nyt oon vähän rauhottunu siittä, 

mitä mä oon nuorempana ollu…” 

” Oonkohan mä jonkinlainen sosiaalinen erakko.” 
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” En tiiä, varmaan 90 prosenttia yrittäjistä sanois et tää on hyvä ominaisuus, että mä 

teen tosi huolella asiat, ehkä mielestäni vähän liiankin tarkaan ja mulla menee monesti 

ehkä suhteutettuna siihen arvoon mikä sillä työllä on…” 

”… itseni kanssa vaikea koska mä oon perfektionisti elikkä kaikki pitää tehdä viimeisen 

päälle elikkä oon vaativa itseäni kohtaan…” 

Piirteet, jotka ovat olennaisesti tukeneet valintaa ryhtyä yrittäjäksi 

Haastatteludatan joukosta ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien mielestä 

”halu tehdä itselle töitä” oli tärkeä piirre, joka on tukenut olennaisesti valintaa ryhtyä 

yrittäjäksi. Tämä piirre toistui haastatteludatassa lähes kaikkien yrittäjien vastauksissa. 

Lisäksi sosiaalisuus ja rohkeus nousivat esille haastatteluista pienellä toistuvuudella. 

Haastateltavat yrittäjät ovat kertoneet halusta tehdä itselle töitä esimerkiksi seuraavin 

ilmaisuin: 

 

” …yrittäjä saa tosiaan tehdä itte parhaaks näkee niin se voi olla ehkä tämmöinen.” 

” Tämä päätösvalta omista työajoista, tai en mä tiedä onko se piirre, mutta..” 

” Saa olla ittensä herra ja, tehä töitä sen verran, jos haluaa paljo rahhaa ni pitää tehä 

paljo töitä ja jos haluaa vähän ni tekkee vähän vähemmän.” 

” Nii ja päättää ite omista tekemisistään et se että onko se hyvä vai huono luonne mutta 

ehkä se, et ei tartte olla muilta kyselemässä eikä taas hirveesti kaipailekaan” 

4.3 Yhteenveto 

Haastatteludatan tulokset on analysoitu kahtena eri tapauksena käsitellen erikseen 

ammattiopisto- sekä ammattikorkeakoulupohjaisten yrittäjien vastauksia, ja ne on 

tiivistetty yhteenvedossa.  Yhteenvedossa on tarkoitus esitellä myös ne tapahtumat, 

jotka ovat toistuneet molempien oppilaitosten kohdalla. Yhteenvetoon on kerätty ne 

vastaukset, jotka ovat toistuneet tapahtumissa ennen yrityksen perustamista ja yrittäjän 

piirteissä ainakin kahden eri yrittäjän vastauksessa. Tapahtumiin yrityksen perustamisen 

jälkeen on kerätty 4 eniten toistunutta positiivista tapahtumaa ja 3 eniten toistunutta 

negatiivista tapahtumaa kumminkin niin, että tapahtuma on toistunut ainakin kahden eri 

yrittäjän kesken. Yhteenveto on toteutettu taulukossa 6. Taulukon sarakkeilta löytyvät 

kohdat ammattiopisto, ammattikorkeakoulu ja yhteneväisyydet. Ammattiopisto- ja 
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ammattikorkeakoulu- sarakkeet sisältävät niistä oppilaitoksista valmistuneiden yrittäjien 

haastattelumateriaalista saadut tulokset. Yhteneväisyys sarakkeesta löytyy ne 

tapahtumat/vastaukset, jotka ovat toistuneet niin ammattikorkeakoulun kuin 

ammattiopiston tapauksessa. Punaisella merkityt vastaukset ovat yrittäjien nimeämiä 

negatiivisia tapahtumia. Taulukko on jaettu kolmeen osaan sisältäen tapahtumat ennen 

ja jälkeen yrityksen perustamisen sekä yrittäjän piirteet. 

Taulukko 6.       Yhteenveto empirian tuloksista 

 
Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu Yhteneväisyydet 

Tapahtumat ennen yrityksen 
perustamista 

Taulukkoon kerätty vähintään kahden eri yrittäjän vastauksessa toistuneet 
tapahtumat. Negatiiviset vastaukset/tapahtumat merkitty punaisella. 

Liikeidean syntyminen Ulkopuolinen ihminen, 
lähipiiri, tietämättömyys 

Visio siitä, mitä 
yritystoiminnassa haluaa 
tehdä, tulojen epävarma 
saaminen yrittäjänä 

------ 

Yrittäjyyspäätökseen 
vaikuttaneet tapahtumat 

Halu tehdä itselle töitä, 
varma kysyntä, 
yrittäjätausta (nopeutti 
päätöstä), pelko (hidasti 
päätöstä) 

Halu tehdä itselle töitä, 
tiedon puutteellisuus 

Halu tehdä itselle 
töitä 

Yrityksen perustamisvaihe Kannustus ja apu, 
yrityksen positiivinen 
vastaanotto, rahoitusta 
koskevat tapahtumat 

Halu tehdä itselle 
omannäköistä työtä, 
yhteistyö 

----- 

Oppilaitokseen liittyvät 
tapahtumat  

Laadukas opetus ja 
yrittäjyyteen tukeminen, 

yrittäjyyteen liittyvän 
opetuksen puute 

Yrittäjyyteen valmentava 
opetus, opetuksen 
epälaadukkuus ja sisältö 

------ 

Tapahtumat yrityksen 
perustamisen jälkeen 

  

Yrityksen kehitys Kysyntä, asiakkaat, 
toiminnan kehittyminen, 
yhteistyökumppanit, 
hinnoittelu, kulut, 
viranomaiset 

Kysyntä, tyytyväisyys 
omaan työhön, yhteistyö, 
positiivinen palaute, 
rahaan liittyvät 
tapahtumat (kulut, 
rahapula), osaamisen 
kohdentaminen, 
markkinointipalvelut 

Kysyntä, yhteistyö, 
rahaan liittyvät 
tapahtumat (kulut, 
hinnoittelu) 

Oppilaitokseen liittyvät 
tapahtumat  

Harjoittelijat, 
yhteydenpito 

Harjoittelijat Harjoittelijat 

Ulkopuoliset tekijät, jotka 
vaikuttaneet yrityksen 
elinkaaren aikana 

Yritysten ja virastojen 
neuvonanto, 
lähisukulaiset, 
tilitoimisto, 
rahoituslaitos 
(edistänyt), 
rahoituslaitokset ja 
virastot (hankaloittanut) 

Toiset yrittäjät, perhe sekä 
yrityskonsultit 

Ulkopuolisten 
neuvonanto 
(lähisukulaiset, toiset 
yrittäjät, virastot) 

Yrittäjän piirteet   
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Yrittäjyyteen positiivisesti 
vaikuttavat piirteet 

Sosiaalisuus, periksi 
antamattomuus, 
rohkeus, positiivisuus 

Asiakaspalveluhenkisyys, 
rohkeus, positiivinen 
asenne, periksi 
antamattomuus 

Rohkeus, 
positiivisuus, periksi 
antamattomuus 

Positiiviset piirteet, jotka 
vahvistuneet yrittäjyyden aikana 

Rohkeus ja itsevarmuus Itsevarmuus Itsevarmuus 

Yrittäjyyteen negatiivisesti 
vaikuttavat piirteet 

Harkitsevaisuus ja 
varovaisuus, liika 
innostuneisuus 

Äkkipikaisuus, 
perfektionismi, 
epäsosiaalisuus 

------ 

Piirteet, jotka tukeneet 
yrittäjäksi ryhtymistä 

Halu tehdä itselle oman 
alan töitä 

Halu tehdä itselle töitä, 
sosiaalisuus, rohkeus 

Halu tehdä itselle 
töitä 

 

Taulukosta 6 voidaan nähdä, että yhteneväisyyksiä haastattelutuloksista on erotettavissa 

ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien kesken. Eniten 

yhteneväisiä vastauksia löytyy yrityksen kehityksen vaiheista, kun taas yrityksen 

perustamisvaiheessa yhteneviä tapahtumia on analysoitavissa selvästi vähemmän. Myös 

yrittäjyyden piirteistä löytyi yhteneväisyyksiä kaikkien haastateltavien yrittäjien kesken.  

Yrittäjän halu tehdä itselleen töitä toistui lähes kaikkien yrittäjien haastatteluissa ainakin 

yhdessä kysymyksessä. Positiivisena tapahtumana yrityksen kehityksen vaiheissa oli 

selkeästi erotettavissa kysyntä, mikä toistui kummankin haastatteluryhmän osalta eniten 

eri yrittäjien vastauksissa. Muut vastaukset toistuivat selkeästi vähemmän. Yrityksen 

piirteistä tuli selvästi esille haastateltavien samanlaiset ajatukset yrittäjyyteen 

positiivisesti vaikuttavista piirteistä. Myös ”halu tehdä itselle töitä” oli todella selkeä 

kysyttäessä niitä piirteitä tai ominaisuuksia, jotka ovat tukeneet yrittäjäksi ryhtymisessä. 

Joihinkin kohtiin yrityksen perustamisen ja kehityksen aikana ei löytynyt ollenkaan 

yhteneväisyyksiä eri oppilaitoksista valmistuneiden yrittäjien välillä vaan jopa täysin 

päinvastaisia tuloksia. Tämä on nähtävissä esimerkiksi oppilaitokseen liittyvistä 

tapahtumista ennen yrityksen perustamista: Ammattiopistosta valmistuneet yrittäjät 

pitivät positiivisena tapahtumana opetuksen laadukkuutta ja negatiivisena yrittäjyyteen 

valmentavien oppien puuttumista. Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien 

haastattelumateriaalista saatiin juuri päinvastainen tulos.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Kappale esittelee johtopäätökset, jotka ovat syntyneet empiirisen aineiston analysoinnin 

pohjalta. Kappale vastaa alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin, pohtii tulosten 

merkitsevyyttä ja yleistettävyyttä, antaa ehdotuksia mahdollisille jatkotutkimuksille ja 

suosituksia oppilaitoksille tutkimuksen pohjalta. Johtopäätökset auttavat ymmärtämään 

paremmin nykypäivän yrittäjien uralla kokemia niin positiivisia kuin negatiivisia 

tapahtumia, mitä voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi oppilaitoksien yrittäjyyteen 

tähtäävän opetuksen suunnittelussa.  

5.1 Tutkimuskysymyksiin vastaaminen 

Kappaleessa vastataan johdannossa asetettuihin kolmeen tutkimuskysymykseen. 

Jokaista tutkimuskysymystä käsitellään erikseen.  

TK1: Millaiset merkittävät tapahtumat ovat vaikuttaneet yrittäjien 

uravalintaan ja yrityksen perustamiseen? 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä varten selvitettiin ammattiopistosta ja 

ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien mieleen jääneitä positiivisia ja 

negatiivisia tapahtumia ennen yritystoiminnan alkua. Nämä tapahtumat on eritelty ja 

analysoitu koulukohtaisesti. Taulukossa 7 on tiivistettynä ne haastatteludatassa ainakin 

kahden haastateltavan kesken toistuneet tapahtumat, jotka ovat vaikuttaneet ennen 

yrittäjän uraa ja yritystoiminnan aloittamista.  
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Taulukko 7.       Yhteenveto empirian tuloksista 

 

Taulukosta huomataan, että ammattiopistosta valmistuneiden yrittäjien analysoidusta 

haastattelumateriaalista löytyi enemmän sekä positiivisia että negatiivisia tapahtumia 

koskien yrittäjän uravalintaan kuin ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien. 

Kaikista esille nousevin tapahtuma ammattiopistosta valmistuneiden yrittäjien 

haastatteludatasta oli halu tehdä itselle töitä, joka tuli esille lähes kaikkien 

haastateltavien kesken. Ammattiopistosta valmistuneet yrittäjät nimesivät myös paljon 

tapahtumia, jotka eivät lähteneet heistä itsestään. Esimerkiksi vanhempien tai puolison 

yrittäjyys, ulkopuolelta saatu kannustus ja apu sekä ulkopuolisen kiinnostus 

yritystoimintaan ovat sellaisia tapahtumia, joihin yrittäjä itse ei voi vaikuttaa, koska 

nämä asiat tulevat ikään kuin yrittäjän ulkopuolelta. Sen sijaan ammattikorkeakoulusta 

valmistuneiden yrittäjien haastatteludatasta analysoidut tapahtumat olivat suurin osa 

yrittäjästä itsestään lähtöisin. Esimerkiksi visio omasta yritystoiminnasta, halu tehdä 

itselle töitä ja tiedon puutteellisuus ovat kaikki yrittäjästä itsestään kiinni eivätkä 

ulkopuolisesta tekijästä. Tämä on selkeä ero ammattiopistosta ja ammattikorkeakoulusta 

valmistuneiden yrittäjien välillä: johtopäätöksenä ammattiopistosta valmistuneiden 

yrittäjien uravalintaan on liittynyt enemmän ulkoista painetta kuin 

ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien, missä yrittäminen uravalintana on 

lähtenyt enemmän itsestään. Lisäksi sekä ammattikorkeakoulusta että ammattiopistoista 
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valmistuneiden yrittäjien haastatteludatasta korostui halu tehdä itselle töitä. 

Ammattiopistopohjaisilla ja ammattikorkeakoulupohjaisilla yrittäjillä oli päin vastaiset 

näkemyksen liittyen oppilaitoksessa koettuihin positiivisiin ja negatiivisiin tapahtumiin 

ennen yrityksen perustamista. Ammattiopistopohjaiset haastateltavat kokivat 

positiiviseksi tapahtumaksi oppilaitoksesta saadun laadukkaan opetuksen ja 

yrittäjyyteen tukemisen, mutta negatiivisena yrittäjyyteen valmentavan opetuksen 

puutteellisuuden.  Ammattikorkeakoulupohjaiset haastateltavat päinvastoin kokivat 

positiivisena yrittäjyyteen valmentavan opetuksen, mutta negatiivisena opetuksen 

epälaadukkuuden ja sisällön. 

Taulukossa merkittäviä tapahtumia on (toistunut kolmen tai useamman haastateltavan 

vastauksissa) ammattiopiston kohdalla seuraavat (kursivoitu negatiivinen): Halu tehdä 

itselle töitä, pelko omasta pärjäämisestä, ulkopuolisen kiinnostus yritystoimintaan, 

ulkopuolelta saatu kannustus ja apu, yritystoiminnan positiivinen vastaanotto, 

rahoitus sekä oppilaitoksilta saatu laadukas opetus ja yrittäjyyden tukeminen. 

Ammattikorkeakoulupohjaisilta yrittäjiltä tuli vähemmän merkittäviä tapahtumia esille. 

Niitä taulukossa ovat halu tehdä itselle töitä, visio omasta yritystoiminnasta, 

vakituisten tulojen epävarmuus, yhteistyö eri toimijoiden kanssa, yrittäjyyteen 

valmentava opetus sekä opetuksen epälaadukkuus ja sisältö. 

Kaikkien 18 haastateltavan yrittäjän vastausten joukosta nousi 3 tapahtumaa esille, 

mitkä ovat vaikuttaneet yrittäjän uravalintaan kummankin haastattelujoukon kohdalla. 

Kummallekin haastattelujoukolle oli yhtenäistä halu tehdä itselle töitä, mikä koettiin 

positiivisena vaikuttimena yrittäjän uravalintaa ajatellen. Esille nousi yhteneväisyyksinä 

myös tiedon puutteellisuus koskien omaa osaamista ja yrittäjyyttä sekä rahoitukseen 

liittyvät asiat kuten tulojen epävarmuus. Nämä koettiin negatiivisina tapahtumina 

yrittäjän uravalintaan liittyen.  
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TK2: Mitkä ovat yrittäjien kohtaamat keskeiset yrittämisen kannustimet ja 

esteet? 

Tutkimusdatan analysoinnin tuloksena löytyi useampia positiivisia tapahtumia, joita eri 

yrittäjät olivat kuvailleet samoilla ilmaisuilla haastatteluissa. Positiivisten tapahtumien 

oletetaan toimivan kannustimina yrityksen toiminnassa. Myös negatiivisia tapahtumia 

nousi esille kuitenkin huomattavasti vähemmän ja pienemmällä toistuvuudella kuin 

positiivisia. Negatiivisten tapahtumien oletetaan toimivan esteinä ja hankaloittavina 

tekijöinä yrityksen toiminnassa. Kuvassa 14 on esitelty sekä ammattiopistosta että 

ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien keskeisiä positiivisia tapahtumia, 

kannustimia sekä negatiivisia tapahtumia, esteitä. Nämä tapahtumat löytyvät kuvassa 

ympyrän sisältä. Lisäksi kuvaan on merkitty yritystoimintaa edistäneitä sekä 

hankaloittaneita ulkopuolisia tekijöitä, mitkä on merkitty kuvaan ympyrän ulkopuolelle. 

Kuvan vihreät tekstit tarkoittavat haastatteludatasta analysoituja positiivisia tapahtumia 

ja punaiset negatiivista. Mitä suurempi teksti on, sitä enemmän tapahtuma on toistunut 

haastateltavien välillä. Muut negatiiviset tapahtumat ympyrän sisällä, paitsi hinnoittelu 

ja rahoitukseen liittyvät tapahtumat, eivät ole merkittäviä, mutta ovat toistuneet 

haastatteluissa kaksi kertaa. Positiivisiin tapahtumiin on sen sijaan valittu 4 eniten 

toistunutta tapahtumaa, joista jokainen on merkittävä (toistunut vähintään kolmen 

haastateltavan keskuudessa). 
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Kuva 14. Yritystoiminnan keskeiset kannustimet ja esteet 

 

Kuvan 14 mukaan olennainen kannustin yritystoiminnan aikana on kysyntä. Sekä 

ammattiopistosta että ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien kesken kysyntä 

oli eniten toistuva tapahtuma yrityksen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Toinen 

kummassakin haastattelujoukossa toistunut kannustin on yhteistyö eri osapuolten 

kanssa, mitä pidettiin tärkeänä voimavarana yritystoiminnan kehittyessä varsinkin 

ammattikorkeakoulun kohdalla. Muita merkittäviä kannustimia ovat asiakkaat ja 

toiminnan kehittyminen (ammattiopisto) sekä tyytyväisyys omaan työhön ja vähemmän 

merkittävänä positiivinen palaute (ammattikorkeakoulu). Yrityksen kehityksen 

negatiivisia tapahtumia, esteitä, oli haastatteludatasta hankalampi löytää niiden harvan 

toistuvuuden takia. Esille silti nousi tapahtumina vähemmän merkittävinä viranomaiset, 

kulut (ammattiopisto), osaamisen kohdentaminen, markkinointipalvelut 

(ammattikorkeakoulu) ja merkittävänä hinnoittelu (ammattiopisto) sekä rahaan liittyvät 

tapahtumat (ammattikorkeakoulu). Ulkopuolisia tekijöitä, jotka ovat edistäneet tai 

hankaloittaneet yrityksen kehitystä, nousi esille vaihtelevasti. Ammattiopiston osalta 
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ulkopuolisia tekijöitä nousi huomattavasti enemmän kuin ammattikorkeakoulun 

kohdalla. Tästä voidaan päätellä, että ulkopuoliset tekijöiden vaikutus on jäänyt 

paremmin mieleen ammattiopistosta valmistuneilla yrittäjillä, joten ulkopuolisilla 

tekijöillä on luultavasti ollut enemmän vaikutusta yrityksen kehittymisen vaiheissa. 

Ammattiopistosta valmistuneet haastateltavat osasivat nimetä myös muutamia yrityksen 

kehitystä hankaloittaneita tekijöitä toisin kuin ammattikorkeakoulusta valmistuneet. 

Yhteisenä piirteenä kummassakin haastattelujoukossa tulee ilmi yrityskonsulttien 

edistävä vaikutus yrityksen kehityksen aikana. Yritystoiminnan aikana oppilaitokseen 

liittyvinä positiivisina tapahtumina haastateltavat yrittäjät nimesivät harjoittelijat ja 

yhteyden pidon oppilaitoksen kanssa.   

Tiivistetysti kaikista kannustavin tapahtuma yrittäjille oli ylivoimaisesti kysyntä, mikä 

koettiin ehdottoman positiivisena tapahtumana yrityksen elinkaaren aikana. Myös 

yhteistyötä positiivisena tapahtumana korostettiin. Negatiivisena yhteneväisyytenä 

voidaan pitää rahoitukseen liittyviä tapahtumia: kulut, hinnoittelu, rahapula ja niin 

edelleen. Yrityksen kehitykseen yhteneväisenä ulkopuolisena tekijänä vaikuttavat 

edistävästi ulkopuolinen neuvonanto kuten yrityskonsultit, virastot, toiset yrittäjät ynnä 

muut.  

TK3: Millaisia yrittäjyyteen vaikuttavia ominaisuuksia yrittäjät tunnistavat 

itsestään? 

Taulukkoon 8 on tiivistetty haastatteludatasta analysoidut tulokset yrittäjyyteen 

vaikuttavista ominaisuuksista ja piirteistä. Taulukosta huomataan, että ammattiopistosta 

ja ammattikorkeakoulusta valmistuneet yrittäjät ovat nimenneet paljon samoja piirteitä 

ja ominaisuuksia, mitkä heidän mielestään liittyvät heidän omaan yrittäjyyteen 

positiivisella tavalla. Negatiivisista piirteitä haastateltavien oli vaikeampi nimetä kuin 

positiivisia piirteitä, eikä negatiivisista piirteistä löydy ollenkaan yhteneväisyyksiä 

haastattelujoukkojen kesken.  

Piirteet, kuten rohkeus, positiivisuus ja periksi antamattomuus ovat tulleet ilmi 

useammissa eri tutkimuksissa. Esimerkiksi kappaleessa 2.3.1 käsiteltiin yrittäjälle 

ominaisia piirteitä, joista Viitala ja Jylhä (2005) ovat listanneet muun muassa seuraavia: 

Ulospäin suuntautuneisuus, pitkäjänteisyys, pelottomuus, itsevarmuus sekä into ja 
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luottamus omaan ammattitaitoon ja ideaan. Näitä samoja piirteitä on tunnistettavissa 

taulukosta 8 sekä ammattiopistosta että ammattikorkeakoulusta valmistuneiden 

yrittäjien kohdalla.  

Taulukko 8.       Yrittäjän piirteet 

Yrittäjän piirteet Ammattiopisto Ammattikorkeakoulu Yhteneväisyydet 

Yrittäjyyteen positiivisesti 
vaikuttavat piirteet 

Sosiaalisuus, periksi 
antamattomuus, 
rohkeus, positiivisuus 

Asiakaspalveluhenkisyys, 
rohkeus, positiivinen 
asenne, periksi 
antamattomuus 

Rohkeus, positiivisuus, 
periksi antamattomuus 

Positiiviset piirteet, jotka 
vahvistuneet yrittäjyyden 
aikana 

Rohkeus ja itsevarmuus Itsevarmuus Itsevarmuus 

Yrittäjyyteen negatiivisesti 
vaikuttavat piirteet 

Harkitsevaisuus ja 
varovaisuus, liika 
innostuneisuus 

Äkkipikaisuus, 
perfektionismi, 
epäsosiaalisuus 

------ 

Piirteet, jotka tukeneet 
yrittäjäksi ryhtymistä 

Halu tehdä itselle oman 
alan töitä 

Halu tehdä itselle töitä, 
sosiaalisuus, rohkeus 

Halu tehdä itselle töitä 

 

Kuvassa 15 on esitelty tiivistelmä yrittäjyyteen vaikuttavista ominaisuuksista koskien 

kummankin haastattelujoukon tuloksia. Selvä ja merkittävä yrittäjyyteen vaikuttava 

ominaisuus on halu tehdä itselleen töitä, mitä yrittäjät pitävät lähtökohtaisesti yrittäjäksi 

ryhtymisen olennaisena piirteenä. Tämän ympärille kiteytyvät piirteet kuten periksi 

antamattomuus, rohkeus ja positiivisuus, jotka auttavat pärjäämään yrittäjyyden uralla. 

Haastateltavat olivat myös jokseenkin samaa mieltä siitä, että itsevarmuus kasvaa 

yrittäjän urakehityksen aikana osaamisen ja ammattitaidon myötä.   
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Kuva 15. Yrittäjyyteen vaikuttavat ominaisuudet 

5.2 Tulosten merkitys ja yleistettävyys 

Tutkimuksen tuloksena saatiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti kuvaus nykypäivän 

Oulun Eteläisellä alueella toimivista toisella asteella sekä ammattikorkeakoulussa 

tutkintonsa suorittaneiden yrittäjien kohtaamista kannustimista sekä esteistä liittyen 

yrityksen perustamiseen ja kehitykseen. Haastattelumateriaalista nousi yrittäjien 

keskuudesta esille selvästi tiettyjä tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet olennaisesti 

haastateltavien urakehitykseen yrittäjänä. Tuloksia voidaan käyttää hyväksi Oulun 

Eteläisen alueen oppilaitoksien opetusta suunniteltaessa, jotta yrittäjyyteen annettavia 

apuja olisi valmistuvalla opiskelijalla mahdollisimman paljon. Myös muut yrittäjyyteen 

kannustavat elimet saavat tuloksista tärkeätä tietoa siitä, minkälaisia haasteita ja 

kannustimia nykypäivän Oulun Eteläisellä alueella toimivat yrittäjät kokevat oman 

uransa aikana. Näin he voivat keskittyä toiminnassaan niihin osa-alueisiin, mitkä 

vaativat yrittäjyydessä enemmän huomiota, neuvonantoa, kannustusta, tukemista ja niin 

edelleen ja lisäksi vahvistaa niitä osa-alueita, mitkä ovat yrittäjien mukaan edistäneet 

uravalintaa sekä yrityksen kehitystä. Tämä kaikki johtaa siihen, että kynnys 

yrittäjyyteen laskee sekä kokemukset yrittäjyydestä tulevat yhä positiivisemmiksi.  

Positiiviset kokemukset yrittäjän uralla antavat hyvää esimerkkiä myös tulevaisuuden 

mahdollisille yrittäjille Oulun Eteläisellä alueella sekä muualla Suomessa.  
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Tutkimuksen otantajoukko on pieni, mikä vaikuttaa tutkimuksesta saatujen tulosten 

yleistettävyyteen. Haastateltavat yrittäjät ovat valmistuneet Oulun Eteläisellä alueella 

toimivista JEDU ammattiopistoista ja Centria ammattikorkeakoulusta. Heidän 

yritystoimintansa sijaitsee suurimmassa osassa tapauksissa edelleen näillä alueilla. Näin 

ollen tutkimusalue on pieni kuten otantajoukkokin. Lisäksi alueelliset erot verrattuna 

esimerkiksi koko Suomeen vaikuttavat yleistettävyyteen, koska Oulun Eteläisen alueen 

tarjoamat olosuhteet poikkeavat esimerkiksi Etelä-Suomessa olevista alueista. 

Tutkimustuloksissa oli kuitenkin paljon yhteneväisyyksiä eri haastatteluiden välillä, 

minkä vuoksi osa yrityksen perustamiseen ja kehitykseen vaikuttavista tapahtumista 

voisi varovaisesti yleistää koskemaan muitakin Oulun Eteläisen alueen yrittäjiä, koska 

heillä voisi oletettavasti olla samoja lähtökohtia ja ulkopuolisia vaikuttimia kuin 

haastatelluilla yrittäjillä. Samoin yrittäjyyden ominaisuuksia koskevaan kysymykseen 

haastateltavat vastasivat hyvin samanlaisesti. Lisäksi vastaukset tukevat aikaisempaa 

teoriaa yrittäjän piirteistä kohtuullisen hyvin, mikä vahvistaa niiden yleistettävyyttä. 

5.3 Jatkotutkimuksen aiheita 

Tutkimuksen aikana eritoten haastatteluiden yhteydessä syntyi paljon mielikuvia siitä, 

mihin suuntaan mikroyrittäjyystutkimusta sekä yrityksen perustamisen ja kehityksen 

kriittisten vaiheiden tutkimusta tulisi viedä. Tämä tutkimus on rajattu tarkasti kahdesta 

koulusta tutkintonsa suorittaneisiin yrittäjiin, jotka toimivat Oulun Eteläisellä alueella 

mikroyrityksissä. Seuraavaksi on listattuna muutamia jatkotutkimuksen aiheita, jotka 

ovat syntyneet tutkimuksen tekemisen myötä.  

1. Tutkimusympäristön tarjoamat olosuhteet ja palvelut yrittäjille ovat luultavasti 

vaikuttaneet heidän kokemuksiinsa yrittäjyyden kannustimista ja haasteista, jonka 

vuoksi hyvä jatkotutkimuksen aihe olisi toteuttaa samankaltainen tutkimus eri puolille 

Suomea. Näin ollen voitaisiin jopa kartoittaa ne ympäristöt, mitkä tukevat parhaiten 

yrittäjyyttä. Ympäristöistä voisi yksityiskohtaisemmin myöhemmin selvittää ne tekijät, 

mitkä olennaisesti ovat vaikuttaneet yrittäjyyden lisääntymiseen, yritysten kasvuun ja 

niin edelleen.   

2. Moni haastattelujoukon yrittäjistä toimi yksinyrittäjänä, mutta totesi 

haastattelutilanteessa kysyntää olevan enemmän kuin itse pystyy tekemään. Tämän 
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tuloksena pohdintaan jäi, mitkä ovat ne merkittävimmät esteet, ettei yritys pysty 

palkkaamaan työntekijöitä ja kasvamaan, vaikka haluaisi. Näiden esteiden löytyminen 

voisi tuoda yrittäjille enemmän tietoa laajenemisen tuomien haasteiden lisäksi niistä 

mahdollisuuksista, joita yritys voisi saavuttaa. Myös muille yrityksen ulkopuolisille 

vaikuttimille tämä toisi olennaista tietoa siitä, mihin suuntaan heidän kenties pitäisi 

toimintaansa kehittää, jotta yritykset pystyisivät paremmin kasvamaan. 

3. Mikroyritysten kasvua ajatellen Oulun Eteläisellä alueella hyvä jatkotutkimuksen 

aihe olisi kartoittaa alueella toimivien pienien ja keskisuurten yritysten kannustimet ja 

esteet yrityksen perustamisen ja kehityksen vaiheissa. Tutkimuksen ansiosta 

pystyttäisiin vertailemaan, mitä eroavaisuuksia ja yhtäläisyyksiä erikokoisten yritysten 

välillä on. Näin ollen voitaisiin analysoida niitä tapahtumia, mitkä ovat olleet 

merkittäviä tapahtumia yrityksen kasvun kannalta.  

4. Taulukossa 2 kappaleessa 2.2 esitellään tilastoja erikokoisten yritysten lukumäärästä, 

liikevaihdosta ja henkilöstöstä. Mikroyritykset työllistivät tilaston otantajoukosta jopa 

25 %, mutta niiden liikevaihto oli vain 17 % verrattuna muihin yrityksiin. Tämän 

tilaston valossa syntyy ajatus, onko mikroyritykset kustannustehottomia (liikevaihto / 

henkilöstön määrä) verrattuna esimerkiksi keskisuuriin yrityksiin, joiden liikevaihto on 

16 % ja henkilöstön määrä 17 %. Miksi mikroyrityksillä liikevaihdon ja henkilöstön 

suhde on selvästi huonompi kuin muun kokoisilla yrityksillä? 

5.4 Suosituksia oppilaitoksille 

Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on auttaa oppilaitoksia hahmottamaan, mihin suuntaan 

yrittäjyysopetusta pitäisi viedä.  Tämän tutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, 

mitkä tapahtumat ovat vaikuttaneet positiivisesti ja negatiivisesti yrittäjyyden aikana 

sekä mitkä tekijät ovat kannustaneet tai jarruttaneet yrittäjyyttä. Osa näistä tapahtumista 

ei liittynyt hankalasti vaikutettaviin tekijöihin kuten kysyntään tai yrittäjätaustaan vaan 

esimerkiksi yrittäjän itsevarmuuteen, osaamiseen ja yrittäjyys tietämykseen. Näihin osa-

alueisiin oppilaitoksella on mahdollisuus vaikuttaa. Oppilaitos voi vahvistaa 

yrittäjyyteen vaikuttavia kannustimia sekä eliminoida yrittäjyyteen vaikuttavia esteitä 

omalla toiminnallaan opetuksen aikana sekä yhteistyöllä oppilaan valmistumisen 

jälkeen. Kuvassa 16 on esitetty, mihin kaikkiin osa-alueisiin laadukas opetus ja 
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kannustus opiskeluaikana voi vaikuttaa. Oppilaitoksen toiminta voi merkittävästi 

kasvattaa opiskelijan itsevarmuutta sekä uskoa omaan osaamiseen oikeanlaisen 

opetuksen ja kannustamisen myötä. Myös yrittäjyyteen liittyvä tietämys kasvaa 

yrittäjyyttä koskevan opetuksen myötä ja eliminoi epävarmuutta ja pelkoa, mitä liittyy 

yritystoiminnan perustamiseen ja yritystoimintaan. Yhteistyö oppilaitoksen kanssa 

tuntuu mielekkäämmältä, jos opiskelija tuntee saavansa oppilaitoksen puolesta 

kannustusta ja laadukasta opetusta.  Oppilaitos voisi edesauttaa yhteistyötä opiskelijan 

ja muiden yritysten välillä jo opiskeluaikana esimerkiksi harjoitteluiden ja yrityksiin 

tutustumisten myötä.  

 

Kuva 16. Laadukkaan opetuksen vaikutus oppilaitoksissa 

 

Kuviossa 17 on esitetty prosessikaavio, kuinka oppilaitos voi toiminnallaan vaikuttaa 

pidemmälle luomalla hyvät lähtökohdat yrittäjyydelle. Prosessikaaviossa on käsitelty 

niitä tapahtumia, joita johtopäätöksissä on analysoitu merkittäviksi yrityksen 

perustamisen ja kasvun kannalta yrittäjien näkökulmasta. Oppilaitoksesta saatu 

itsevarmuus, tietämys, osaaminen ja yhteistyö vaikuttavat olennaisesti yrittäjän 

toimintaan myöhemmässä vaiheessa.  Yrittäjän yrittäjyyteen liittyvän tiedon puute 

vähenee, jolloin esimerkiksi yrityksen perustamisprosessi voi helpottua monelta osa-

alueelta (esimerkiksi virastojen kanssa toimiminen voi tuntua helpommalta).  Luottamus 

omaan osaamiseen vahvistaa yrittäjän omaa itseluottamusta ja näin ollen helpottaa 

Laadukas 
opetus ja 
kannustus 

Itsevarmuus 

Oman alan 
osaaminen 

Yrittäjyys 
tietämys 

Yhteistyö 
koulun ja 
yritysten 
kanssa 
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paineita suoriutua omasta työstään. Oppilaitoksen tarjoama yhteistyö antaa turvaa 

yrittäjälle ja näin ollen rohkaisee yrityksen kasvuun ja uudistumiseen. Yhteistyö voi 

tukea yrittäjää vaikeina aikoina sekä kannustaa onnistumisen hetkillä. Rahaan liittyvät 

huolet voivat yrittäjillä myös vähentyä tietämyksen ja omaan yrittäjyyteen uskomisen 

myötä. Näin ollen yrittäjä voi uskoa enemmän mahdollisuuksiinsa tulla toimeen 

yrittäjänä.   

 

Kuva 17. Prosessikaavio oppilaitoksen vaikutuksesta yrittäjään ja yritykseen 

 

 

Oppilaitos Oppilaitos 

•Antaa itsevarmuutta 

•Antaa tietämystä 

•Antaa osaamista 

•Läheisempää yhteistyötä 

 

Yrittäjä Yrittäjä 

•Tiedon puute vähenee 

•Osaaminen kohdentuu ja tyytyväisyys omaan työhön kasvaa 

•Yhteistyö antaa turvaa  ja vähentää pelkoa 

•Rahaan liittyvät huolet vähenevät 

 

Yritys Yritys 

• Rahkeet kehitykselle, kasvulle ja menestymiselle 
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6 YHTEENVETO 

Nykypäivänä oppilaitosten merkitys yritystoiminnan luomisessa on yhä tärkeämpi. 

Yrittäjyys ja sen oppiminen pitäisi olla olennainen osa ammatillista koulutusta ja 

liittyvän luontevasti ammatin oppimiseen, koska uusien menestyvien yrittäjien ja 

työllistävien yritysten luomiseksi tarvitaan uutta tietoa ja konkreettisia tekoja. Tänä 

päivänä etenkin mikroyritykset ovat tärkeässä roolissa, koska ne kattavat yli 90 % 

kaikista yrityksistä.  

Tutkimus on toteutettu Oulun Eteläisen instituutin Mikroyrittäjyyden 

tutkimusryhmässä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja analysoida 

mikroyrittäjyyden uravalintaan ja yrityksen kasvuun liittyviä kannustimia ja esteitä sekä 

yrittäjyyttä tukevia piirteitä ja ominaisuuksia. Tutkimuksen ympäristönä toimii Oulun 

Eteläinen alue. Tutkimusta varten haastateltiin 10 Jokilaakson koulutusyhtymän (JEDU) 

ammattiopistoissa ja 8 Centria ammattikorkeakoulussa tutkintonsa suorittanutta 

yrittäjää. Tutkimusmenetelmänä toimi tapaustutkimus ja aineiston hankinnan ja 

analysoinnin metodina kriittisten tapahtumien tutkimusmenetelmä.  

Tutkimuksen johtopäätökset käsiteltiin kummankin oppilaitoksen kohdalla erikseen. 

Tutkimuksen tavoitteiden mukaisesti haastatteludatasta nousi esille yrittäjien kokemia 

kannustimia ja esteitä liittyen yrittäjän uravalintaan sekä yrityksen kehitykseen. Ennen 

yrityksen perustamista yrittäjän uravalintaan vaikutti olennaisesti kummankin 

haastattelujoukon kohdalla positiivisesti halu tehdä itselle töitä. Negatiivisina 

tapahtumina koettiin tiedon puute sekä rahaan liittyvät tapahtumat. Ammattiopistossa 

tutkintonsa suorittaneet yrittäjät kokivat ulkopuolisten asioiden kuten yrittäjätaustan ja 

kannustamisen vaikuttavat edistävästi heidän uravalintaansa. Ammattikorkeakoulussa 

tutkintonsa suorittaneet yrittäjät kokivat edistävästi uravalintaan vaikuttavan päinvastoin 

enemmän yrittäjästä itsestään lähtevät asiat kuten halu tehdä itselle töitä sekä visio 

omasta yritystoiminnasta. Yrityksen kehityksen osalta ammattiopistosta ja 

ammattikorkeakoulusta valmistuneiden yrittäjien kesken nousi päällisin puolin hyvin 

erilaisia tapahtumia. Lähes kaikille haastateltaville oli silti yhteistä kysynnän 

positiivinen vaikutus yrityksen toiminnassa. Myös yhteistyön koettiin edistävän 

yritystoimintaa, kun taas rahaan liittyvien negatiivisten tapahtumien hidastavan. 

Haastateltavat olivat myös samaa mieltä siitä, että ulkopuolisten neuvonanto on 
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vaikuttanut edistävästi yrityksen perustamisessa ja kehityksessä. Yrittäjyyttä tukevista 

piirteistä haastateltavien kesken nousi esille paljon yhteneväisyyksiä, jotka tukevat 

aikaisempaa teoriaa. Yhteneväisinä piirteinä nousi esille muun muassa halu tehdä itselle 

töitä, positiivisuus, rohkeus ja periksi antamattomuus. 

Työn tuloksina saatiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti kattava kuvaus Oulun 

Eteläisellä alueella toimivista toisella asteella tai ammattikorkeakoulussa tutkintonsa 

suorittaneiden mikroyrityksissä toimivien yrittäjien kohtaamista kannustimista sekä 

esteistä liittyen yrittäjän uravalintaan sekä yrityksen kehitykseen. Tuloksia voidaan pitää 

arvokkaina suunniteltaessa Oulun Eteläisellä alueella sijaitsevien oppilaitosten opetusta. 

Myös alueen muut yrittäjyyttä kannustavat elimet saavat tuloksista tärkeätä tietoa siitä, 

minkälaisia kannustimia ja haasteita nykypäivän yrittäjät kokevat oman uransa aikana ja 

mihin heidän tulisi keskittyä antaessaan konsultointia (tulevalle) yrittäjälle. 

Tutkimusjoukko sekä tutkimusalue ovat suhteellisen pieniä, mikä vaikuttaa tulosten 

yleistettävyyteen. Toisaalta haastateltavien kesken nousi esille paljon yhteneväisyyksiä 

yrityksen perustamiseen ja kehittymiseen koskevissa kysymyksissä, mikä parantaa 

yleistettävyyttä.  

 

 

 

-  
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Mira Huttunen / Diplomityön haastattelurunko / Yrityksen perustamisen ja kehityksen 

kriittisten vaiheiden selvittäminen 

8 Haastattelurunko 

9 Osa A: Perustiedot 
 

Yrittäjän nimi:______________________________ 

Yrityksen nimi: _____________________________ 

Yritysmuoto:_______________________________ 

Toimiala:__________________________________ 

Perustamisaika:_____________________________ Toiminnassa ollut ______ vuotta 

Liikevaihto:________________________________ 

Henkilömäärä:________ 

10 Osa B: Yrityksen elinkaari 
 

 



 LIITE 1 (2/3) 

Missä vaiheessa yrityksen elinkaarta yrityksesi toimii tällä hetkellä (Numeroilla 1-4): ____ 

Vapaamuotoinen perustelu: 

 

11 Osa C: Haastattelukysymykset 
 

Osa C1: Yrityksen kokonaiskuva 

1: Kerro vapaamuotoisesti yrityksesi tarina liikeideasta tähän päivään. 

Osa C2: Aika ennen yrityksen perustamista/perustamisvalmistelut 

1. Mitkä positiiviset tapahtumat ovat jääneet päällimmäiseksi mieleen yrityksen 

perustamisvaiheesta? 

2. Mitkä negatiiviset tapahtumat ovat jääneet päällimmäiseksi mieleen yrityksen 

perustamisvaiheesta? 

3. Millaiset positiiviset tapahtumat vaikuttivat päätökseesi ryhtyä yrittäjäksi? 

4. Millaiset negatiiviset tapahtumat hidastivat päätöksen tekoa ryhtyä yrittäjäksi? 

5. Mitkä tekijät vaikuttivat positiivisesti liikeidean syntymiseen? 

6. Mitkä tekijät vaikuttivat negatiivisesti liikeidean syntymisvaiheessa? 

7. Mitkä asiat vaikuttivat kokonaisuutena yritysmuodon valintaan? 

8. Millaisia positiivisia tapahtumia liittyy oppilaitoksen toimintaan ennen yrityksen 

perustamista? 

9. Millaisia negatiivisia tapahtumia liittyy oppilaitoksen toimintaan ennen yrityksen 

perustamista? 

Osa C3: Yrityksen kehitys 

1. Mitä positiivisia tapahtumia koit yrityksen kehittymisen vaiheissa 

1a) Konseptointi ja kehitys 

1b) Kaupallistamisvaihe 

1c) Kasvu 

1d) Tasapaino ja uudistuminen 

1.1. Millaisia positiivisia tapahtumia liittyy oppilaitoksen toimintaan näissä vaiheissa? 

 



 
LIITE 1 (3/3) 

2. Mitä negatiivisia tapahtumia koit yrityksen kehittymisen vaiheissa 

2a) Konseptointi ja kehitys 

2b) Kaupallistamisvaihe 

2c) Kasvu 

2d) Tasapaino ja uudistuminen 

2.1. Millaisia negatiivisia tapahtumia liittyy oppilaitoksen toimintaan näissä vaiheissa? 

 

Osa C4: Ulkopuolisten tekijöiden vaikutus yrittäjän uralla 

1. Miten yrityksen ulkopuoliset toimijat edistivät yrityksen perustamista sekä kehitystä? Mitkä 

toimijat? 

2. Miten yrityksen ulkopuoliset toimijat hankaloittivat yrityksen perustamista sekä kehitystä? 

Mitkä toimijat? 

3. Millaisia positiivisia tapahtumia liittyy oppilaitoksen toimintaan ennen (ja jälkeen) yrityksen 

perustamisen? 

4. Millaisia negatiivisia tapahtumia liittyy oppilaitoksen toimintaan ennen (ja jälkeen) yrityksen 

perustamisen? 

 

Osa C5: Yrittäjän piirteet 

1. Koetko joidenkin piirteidesi vaikuttavan positiivisesti yrittäjyyteen? Mitkä nämä ovat? 

2. Koetko joidenkin piirteidesi vaikuttavan negatiivisesti yrittäjyyteen? Mitkä nämä ovat? 

3. Ovatko jotkin yrittäjyyteen positiivisesti vaikuttavat piirteet vahvistuneet ennen tai jälkeen 

yrityksen perustamisen? Mitkä piirteet? 

4. Mitkä piirteesi ovat mielestäsi tukeneet olennaisesti valintaasi ryhtyä yrittäjäksi? 

 

 

 

 


