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1 JOHDANTO 

Vuonna 2008 alkanut  maailmantalouden  laskusuhdanne on  ajanut valtioita  ja 

yrityksiä talousvaikeuksiin. Suomessakin laskusuhdanne näkyy, eikä täälläkään olla 

vältytty ongelmilta. Puhutaan paljon Suomen valtion velkaantumisesta ja siitä kuinka 

tämä velkaantuminen saataisiin taitettua. Valtiokonttorin tilastotietokannan tiedoista 

on  nähtävissä,  että  Suomen  valtionvelka  on  kasvanut  vuosina  2008-2015 

absoluuttiselta  määrältään  noin  45 miljardia euroa.  Valtionvelan  osuus 

bruttokansantuotteesta  on  puolestaan  kasvanut  tuon  tarkastelujakson  aikana yli  20 

prosenttiyksikköä. (Valtiokonttori) Keskustelua aiheen  ympärillä  on  käyty  paljon, 

mutta keinoista velkaantumisen taittamiseksi ei olla päästy yksimielisyyteen. Sipilän 

hallituksen (Valtioneuvosto,  2015) on  pitänyt  ainoana  riittävän  nopeana  keinona 

julkisen  sektorin  menojen  sopeuttamista  tuloja  vastaaviksi tilanteessa,  jossa 

talouskasvu on epävarmaa. Ilman talouskasvua Suomen tilannetta pidetään kuitenkin 

yleisesti vaikeana. 

Nykyään  kasvua ja  hyvinvointia ei  synny  enää  pelkästään Nokian kaltaisista 

suuryrityksistä,  jotka  maksoivat  miljardiluokan  verotuloja  Suomeen (Martikainen, 

2012). Suomeen on alkanut syntyä Nokian jälkimainingeissa lukuisia pieniä yrityksiä 

erityisesti IT -alalle. Osasta näistä yrityksistä on tullut niin sanottuja startup-yrityksiä 

eli  pieniä  kasvuyrityksiä.  Nämä  startup-yritykset  ovatkin  alkaneet  toimia taloutta 

piristävänä  tekijänä  ja  työllistävät  jo  monessa  kunnassa  saman  verran  työntekijöitä 

kuin  Nokia  parhaimpina  vuosinaan (Kiuru,  2013). Ohessa ne  ovat alkaneet 

houkutella ulkomaista pääomaa Suomeen (Saarinen, 2014). 

Yrittäjyys  on  nykyään avainasemassa  kasvun  luomisessa  ja  siten  mielenkiintoinen 

tarkastelun kohde. Kuten Katz ja Green teoksessaan Entrepreneurial Small Business 

kirjoittavat, taloutemme ja yhteiskuntamme tarvitsevat menestyviä yrittäjiä (2007, s. 

IX). Yrittäjän määritelmän pohjana tässä tutkimuksessa on käytetty Tilastokeskuksen 

määritelmää yrittäjästä (8.3.2016), jonka mukaan yrittäjä on henkilö, joka ”harjoittaa 

taloudellista toimintaa omaan laskuun ja omalla vastuulla. Yrittäjä voi olla työnantaja 

tai yksinäisyrittäjä -- Osakeyhtiössä toimiva henkilö, joka yksin tai perheensä kanssa 

omistaa  vähintään  puolet  yrityksestä,  luetaan  yrittäjäksi.”  Tässä  tutkimuksessa  on 
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tarkoitus  keskittyä  pieniin yrityksiin  ja  yrittäjiin,  eikä  suuriin  perheyrityksiin,  sillä 

tutkimuksen  tavoitteena  on  selvittää  nimenomaisesti  kyseisen  kohderyhmän 

kasvuhaluttomuuden syitä. 

Aiheen  valinta  perustuu  oman elämän  kokemuksiin,  joista  kiinnostus 

kasvuhaluttomuutta kohtaan on herännyt. Isäni on nimittäin yrittäjänä keskisuuressa 

kuljetusalan yrityksessä (Kauppalehti, 2011). Hänellä ole aina tuntunut olevan intoa 

kasvattaa  liiketoimintaa,  vaikka  omasta  näkökulmastani  yrityksellä  olisi  siihen 

potentiaalia.  Jäinkin  pohtimaan,  että  mistä  syistä  niin  sanottu  kasvuhaluttomuus 

saattaisi johtua ja haluankin syventyä tutkimaan aihetta hieman enemmän. 

Toinen  syy  aiheen  valintaan on  aiheen  ajankohtaisuus.  Yrittäjyydellä  ja 

nimenomaisesti  kasvuyrittäjyydellä  on  suuri  rooli  talouskasvun,  työpaikkojen  ja 

hyvinvoinnin  luonnissa.  Kehitys  ja  kasvu ovat nimittäin resursseja  monelle  meidän 

tarvitsemallemme  asialle (Öberg,  2004). Erityisesti  näin  globaalin  taloudellisen 

taantuman aikana minua kiinnostaa tutkia yrittäjien kasvuhaluttomuuden syitä. Kun 

nämä  syyt  ovat  selvillä,  voidaan mahdollisesti  löytää keinoja  ehkäistä 

kasvuhaluttomuutta aiheuttavia tekijöitä. 

Kasvuhaluttomuuden  ehkäisemiseksi  ensin  tunnistaa  kasvun  tekijät  eli  mitkä  asiat 

kasvun  luomiseen  vaikuttavat.  Tämän  jälkeen  pystytään  ymmärtämään  itse 

kasvuhaluttomuuden muodostumista ja lopulta mahdollisesti jopa ehkäisemään sitä. 

Kasvuhaluttomuuden  ehkäisy  on  tärkeää,  sillä  suuri  osa  yrittäjistä  näkee  nykytilan 

säilyttämisen kasvua parempana vaihtoehtona (Davidsson, 1991). Tämä yhdistettynä 

siihen  kuinka  merkityksellisiä  yrittäjät  ovat  yhteiskunnalle  tekee  aiheesta 

huomattavan tärkeän kansantalouden kannalta (Katz & Green, 2007). 
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1.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tarkoitus 

Yrittäjien  ja  pienyritysten  kasvua  on  tutkittu  monista  näkökulmista  jo  pitkän  aikaa. 

Kasvuhaluttomuutta itsessään ja siihen vaikuttavia tekijöitä ei ole kuitenkaan tutkittu 

läheskään niin paljoa. Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on selvittää juuri 

näitä  kasvuhaluttomuuden  syitä  ja  löytää  ne  keskeisesti  yrittäjien 

kasvuhaluttomuuteen vaikuttavat tekijät. Perimmäisenä ajatuksena on se, että näiden 

tekijöiden tunnistamisella pystyttäisiin ehkäisemään kasvua hidastavia tekijöitä. 

Tutkielman tutkimusongelma on yrittäjien kasvuhaluttomuus. Kasvuhaluttomuudella 

tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa  yrittäjän  haluttomuutta  kasvattaa  liiketoimintaansa 

tilanteessa,  jossa  kasvulle  olisi  näennäisen  hyvät  edellytykset.  Kasvulle  hyvät 

olosuhteet käsitetään tässä tutkimuksessa tilanteena, jolloin yrittäjän mahdollisuudet 

(opportunity)    kasvuun  ovat  hyvät. Tutkimuksella on  tarkoitus  löytää  näitä 

kasvuhaluttomuutta aiheuttavia tekijöitä. 

Tutkimuksen pääkysymys on: 

• Mitkä tekijät aiheuttavat yrittäjien kasvuhaluttomuutta? 

Tarkentava tutkimuskysymys: 

• Mitkä ulkoiset ja sisäiset tekijät vähentävät kasvuhalukkuutta? 

Ulkoisilla  tekijöillä  tarkoitetaan  sellaisia  tekijöitä,  kuten esimerkiksi lainsäädäntö, 

yrityksen lainan määrä tai toimiston paperityöt. (Heinonen, 2006) Sisäisillä tekijöillä 

tarkoitetaan tässä tutkimuksessa puolestaan enemmän yrittäjän pään sisäisiä tekijöitä, 

kuten  esimerkiksi  epäonnistumisen  pelkoa,  haluttomuutta  luovuttaa  valtaa  omista 

käsistä  tai  vaikkapa  halua  pysyä  nykyisen  tasoisessa,  kannattavaksi  tiedetyssä, 

liiketoiminnassa. Viimeisimmästä voidaan puhua myös haluttomuudella ottaa riskejä 

tilanteessa,  jossa  elämä  nykytilanteessakin  on  suhteellisen  mukavaa. (Davidsson, 

1991) 
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1.2 Tutkimuksen rakenne ja metodologia 

Kandidaatintutkielma  toteutetaan  kirjallisuuskatsauksena.  Tavoitteena  on  selvittää 

olemassa  olevasta  kirjallisuudesta  sekä  aiemmista  tutkimuksista  syitä  yrittäjien 

kasvuhaluttomuudelle.  Koska  tutkimusta  itse  kasvuhaluttomuudesta  on  niukasti, 

pyritään  tutkimuksessa löytämään  kasvua edistäviä  tekijöitä  ja  pääsemään  niiden 

kautta  kiinni  itse  kasvuhaluttomuuteen. Johdannossa pohjustetaan  tutkimusaiheen 

valintaa  sekä  perustellaan  aiheen  ajankohtaisuutta  ja  merkitystä  laajemmassa 

kontekstissa. Johdannossa  käsitellään  tämän  jälkeen tutkimuskysymyksiä, 

tutkimuksen tarkoitusta, rakennetta sekä metodologiaa. 

Toisessa  kappaleessa jälkeen  tutkimuksessa  tarkastellaan kasvua  sisäisten  ja 

ulkoisten osatekijöiden kautta. Näiden osatekijöiden selvittämisen jälkeen siirrytään 

tarkastelemaan  yksityiskohtaisemmin  yrittäjän  näkökulmasta  kasvuhaluttomuutta  ja 

siihen  vaikuttavia  tekijöitä. Kasvuhaluttomuutta  käsitellään kolmen  eri  osa-alueen, 

tahto,  kyky  ja  mahdollisuudet,  kautta. Tämä  jaottelu  on  tehty  selkeyttämään 

tutkimuksen rakennetta. Oletuksena on, että yrittäjien kasvuhaluttomuuteen vaikuttaa 

sekä niin sanottuja ulkoisia tekijöitä että sisäisiä tekijöitä, jotka voidaan myös jakaa 

vielä tarkemmin tahtotilaan, kykyyn ja mahdollisuuksiin. 

Lopulta  johtopäätöksissä kootaan  yhteen tutkimuksen  havainnot ja tarkastellaan 

kasvuhaluttomuuteen  vaikuttavia  tekijöitä,  joita  tutkimuksessa  on  tullut  esille  ja 

esitetään  ajatuksia mahdollisista  jatkotutkimusaiheista. Tutkielmassa  tarkastellaan 

kasvuhaluttomuuden  syitä vain  yleisellä  tasolla,  sillä  esimerkiksi  alueellisen 

rajaamisen  tekeminen  on  haastavaa  kirjallisuuskatsauksen  luonne  ja 

lähdekirjallisuuden laaja kansainvälinen kirjo huomioon ottaen.  
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2 YRITYKSEN KASVUN TEKIJÄT 

Kasvua  voidaan  tarkastella  monista  näkökulmista,  kuten  liikevaihdon  ja  myynnin, 

työntekijöiden  määrän,  kannattavuuden,  kasvuhalun  ja  toiminnan  kasvun  kautta 

(Heinonen,  2006,  ss.  28-37).  Tässä  tutkimuksessa  kasvu  käsitetään  lähinnä 

liikevaihdon,  toiminnan  ja  työntekijöiden  määrän  kasvuna,  sillä  näillä  tekijöillä  on 

eniten  vaikutusta  organisaatiorakenteeseen  ja  siten  myös  yrittäjän  rooliin  yrityksen 

johtajana. Kontingenssiteorian  mukaisesti  eri  tilanteeseen  vaaditaan  erilaista 

johtamista ja  tämän  tutkimuksen puitteissa  on  tarkastella  yrittäjän  roolin  muutosta 

yrityksen johtajana (Fiedler, 1964; Ayman;Chemers;& Fiedler, 1995). 

Kasvuhaluttomuutta  ymmärtääkseen  on  ymmärrettävä  ensin  se,  mitkä  tekijät 

kasvuhalua  luovat  ja  mitkä  näistä  tekijöistä  ovat  ratkaisevia  yrittäjää  eteenpäin 

innoittavia  tekijöitä.  Tässä  kappaleessa  käsitellään kasvun  osatekijöitä  eli  toisin 

sanoen  niitä  tekijöitä,  joista  kasvuhalu muodostuu.  Kasvun  osatekijöiden 

luokitteluksi on valittu sisäiset ja ulkoiset tekijät. 

Kasvuhalun  ja  kasvuhaluttomuuden  tutkiminen  sekä  sisäisten  että  ulkoisten 

tekijöiden  näkökulmasta  on  tärkeää,  sillä  kuten  Autio  huomauttaakin,  tutkijat  usein 

tekevät sen virhe olettaman, että yrittäjät haluavat kasvattaa liiketoimintaansa, mutta 

ulkoiset  tekijät  estävät  kasvua (Autio  &  Autio,  2000).  Todellisuudessa  kuitenkin 

myös yrittäjän kasvusuuntautumisella on merkitystä kasvun ymmärtämisen kannalta, 

eikä  yrittäjän  roolia  osana  liiketoiminnan  kasvua  voida  olla  huomioimatta (Delmar, 

1996; Kolvereid, 1992; Storey, 1994). 
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2.1 Sisäiset tekijät 

Kasvuun vaikuttavilla  sisäisillä  tekijöillä  tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa yrittäjän 

henkisen puolen tekijöitä, kuten esimerkiksi epäonnistumisen pelkoa, haluttomuutta 

luovuttaa  valtaa  omista  käsistä  tai  halua  pysyä  nykyisen  tasoisessa,  kannattavaksi 

tiedetyssä,  liiketoiminnassa.  Jälkimmäisestä  asiasta  voidaan  puhua  myös 

haluttomuudella  ottaa  riskejä  tilanteessa,  jossa  elämä  nykytilanteessakin  on 

suhteellisen mukavaa. Sisäiset tekijät viittaavat toisin sanoen yrittäjien pään sisäisiin 

ajattelumalleihin. (Davidsson, 1991) 

Yrittäjyydessä  on  monia  sisäisiä  tekijöitä,  jotka  houkuttelevat yrittämään.  Tällaisia 

tekijöitä  ovat  muun  muassa  omien  unelmien  tavoittelu,  tietynlaisen  merkityksen 

tavoittelu  elämään  ja  oman  luomistyön  toteuttaminen.  Yrittäjyyden  kautta  ihminen 

pystyy kokemaan  tietynlaista  täyttymyksen  tunnetta,  kun  pääsee  toteuttamaan  omia 

mielitekojaan  ja  arvojaan  käytännössä.  Hyviä  esimerkkejä  tällaisista  yrittäjyyden 

muodoista  ovat  puhtaat  non-profit  yrittäjyys  sekä  elämäntapayrittäjyys.  Luomistyö 

toimii  yrittäjien  motivaationa  myös  usein,  koska  he  pääsevät  toteuttamaan  omia 

ajatuksiaan  käytännössä  ja  seuraamaan,  kuinka  ajatuksesta  rakentuu  jotakin 

konkreettista. (Mariotti & Glackin, 2012) 

Pelko  hallinnan  menettämisestä  on  yhteinen  kasvuhaluttomuutta  aiheuttava  tekijä 

kaiken  kokoisille  pienille  yrityksille. Yrityksen itsenäisyyden tai  omavaraisuuden 

lisääntyminen  puolestaan  toimii  kasvuhalua  lisäävänä  tekijänä,  joskin  itsenäisyyden 

vaikuttavuus vaihtelee yrityksen koosta riippuen. (Davidsson, 1989) 
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2.2 Ulkoiset tekijät 

Kasvuun vaikuttavilla  ulkoisilla  tekijöillä  tarkoitetaan  tässä  tutkimuksessa sellaisia 

tekijöitä  yrittäjän  ympäristössä,  jotka  saattavat  vaikuttaa  hänen  kasvuhaluunsa, 

mutteivät  ole  yrittäjästä  itsestään  lähtöisin.  Ulkoiset  tekijät  ovat  tietyllä  tapaa 

yrittäjän  subjektiivisen  havainnoinnin  kohde  ja  yrittäjä  tulkitsee  näitä tekijöitä 

omasta  näkökulmastaan (Heinonen,  2006,  s.  82). Tällaisia  ulkoisia  tekijöitä  voivat 

olla  muun  muassa  lainsäädäntö,  byrokratia,  toimistotöiden  määrä  tai  vaikkapa 

yrittäjän  aiemmin  ottaman  lainan  määrä. Davidssonin  mukaan  lainsäädännön  ja 

verotuksen  vaikutus  kasvuhaluun  on  kuitenkin  pieni  verrattuna  yrittäjän 

henkilökohtaiseen tahtoon kasvaa (1991). 

Eräs  kasvuun  vaikuttaa ulkoinen tekijä on  niin  sanottu  ”yrittäjän  riski”  ja  kuinka 

moni yrityksen työntekijöistä on mukana tällaisella riskillä. Mitä useampi on mukana 

yrittäjän  riskillä,  sitä  todennäköisempää  on,  että  yrityksestä  tulee kasvuyritys 

(Heinonen, 2006, s. 60). Yrittäjän riskillä tarkoitetaan sitä, että yrittäjä(-t) on mukana 

liiketoiminnassa päätoimisena ja saa yrityksestä toimeentulonsa. Kasvuhaluttomuutta 

lisäävästi  saattaa  vaikuttaa  se,  että  yrityksessä  on  toinen  omistajataho,  joka  ei 

osallistu  yrityksen  kehittämiseen  ja  toimintaan,  mutta  saa  silti  hyötyjä  yrityksestä 

(Heimonen, 2013, s. 425). 

Ulkoisia tekijöitä, jotka yrittäjyydessä houkuttelevat ovat muun muassa mahdollisuus 

hallita omaa aikaansa, päättää omasta palkastaan sekä päättää omasta työnkuvastaan 

ja  työympäristöstään. Yrittäjä  pystyy  esimerkiksi  tiettyyn  rajaan  asti  valitsemaan 

omat  työ- ja  loma-aikansa  ja  työajat  sisältävät  ylipäänsä  paljon  joustoa. 

Palkkaukselle  yrittäjällä  on  useita  vaihtoehtoja.  Palkka  voi  olla  tunti-,  kuukausi-, 

provisio- tai  vaikka  osinkoperusteinen  ja  tämä  joustavuus  koetaan  houkuttelevaksi 

tekijäksi. Työympäristöstä  ja  työnkuvasta  päättäminen  on  myös  tärkeä osa  yrittäjän 

motivaation  rakentumista.  Yrittäjänä  pääsee  rakentamaan  työympäristöään  ja 

toimenkuvaansa omien arvojensa pohjalta. (Mariotti & Glackin, 2012) 

Mariottin  ja  Glackin  mukaan  varmaa  on  kuitenkin  se,  ettei  raha  yksistään  ole 

riittävän hyvä motivaattori oman yrityksen perustamiselle ja yrittäjäksi ryhtymiselle. 

Yrityksen  perustaminen  saattaa  olla  vuosia  tappiollista  ja  vaatia  paljon  työtä  ennen 
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kuin  se  alkaa  tuottaa  rahallista  palkkiota  perustajalleen.  Kaikkein  menestyneimmät 

yritykset  ovat  lähteneet  yrittäjän  vahvasta  ja  motivoivasta  unelmasta. (Mariotti  & 

Glackin,  2012,  s.  8) Raha  ja  sen  tienaaminen  tulevaisuudessa  ovat  kaikesta 

huolimatta  tärkeä  osa  yrittäjän  kasvuhalun  koostumista (Davidsson,  1989). 

Yllättävää kuitenkin on, että suuri osa yrittäjistä ei usko yrityksen koon kasvattavan 

heidän henkilökohtaisia tulojaan (Davidsson, 1989, s. 113). 

Yleisellä  markkinatilanteellakin  vaikuttaa  olevan  vaikutusta  kasvuhaluun.  Mitä 

suurempi  kysyntä  on,  sitä  suurempi  vaikuttaa  kasvuhalu.  Markkinatilanteen  lisäksi 

vaikutusta  kasvuhaluun  on  kovalla  kilpailulla,  pääasiakkaiden  alhaisella 

kasvutahdilla,  osaavan  työvoiman  puutteella  ja  kasvuun  tarvittavan  pääoman 

saatavuudella.  Nämä  tekijät  eivät  itsessään  vie  yrittäjän  kasvuhalukkuutta  ja 

suuntautumista,  mutta  saattavat  merkittävästikin  hidastaa  kasvun  toteutumista. 

(Heinonen, 2006, s. 94) Kasvuhalulla on todettu myös olevan positiivinen riippuvuus 

yrityksen kokoon nähden (Davidsson, 1989).  

Kasvuhaluun  negatiivisesti  vaikuttaa  näiden  lisäksi,  ainakin  Suomen  tasolla, 

yrittäjyyden  huono  arvostus  sekä  nähtyjen  hyötyjen  vähyys.  Yrittäjät  eivät  muun 

muassa  näe  verotuksen  kannustavan  yrityksen kasvuun,  yrittäjien  arvostus  on 

heikkoa  yhteiskunnallisella  tasolla,  konkurssin  ei  katsota  olevan  hyväksyttävää  ja 

valtion ei katsota tukevan kasvuyrittämistä kovinkaan hyvin. (Heinonen, 2006, s. 86)  

Sosiaalisilla  etuuksilla  on  vaikutusta  yrittäjän  kasvuhaluun.  Sosiaaliturvalla  ja 

itsenäisyydellä  on  havaittu  olevan  negatiivinen  korrelaatio  toisiinsa  nähden.  Tällä 

tarkoitetaan sitä, että mitä suurempi sosiaaliturva on, niin sitä pienempi on yrittäjän 

kasvuhalu. Tätä on selitetty sillä, että yhteiskunnissa, jossa on korkea sosiaaliturva, ei 

välttämättä  painoteta  kovinkaan  paljon  yksilön  vastuuta  itsessään  ja  seurauksena 

myös  yksityisyrittäjyyden  kiinnostavuus  laskee,  koska  se  on  pitkälti  kytköksissä 

yksilön  vastuuseen  itsestään  ja  tekemisistään. (Hessels;van  Gelderen;&  Thurik, 

2008) 
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2.3 Yhteenveto 

Voidaan  todeta,  että  kasvu  koostuu  moninaisista  sisäisten  ja  ulkoisten  tekijöiden 

summasta (kuvio  1).  Osa  näistä tekijöistä toimii  kannustimena  yrittäjäksi 

ryhtymiseen  ja  kasvuhaluun  ylipäätään,  kun  taas  osa  tekijöistä  saattaa  vaikuttaa 

päinvastaisesti. Kannustavia  tekijöitä  ovat yrittäjyyden itsenäisyys,  tyytyväisyys 

työhön,  taloudellinen  palkinto,  itsetunnon  kohoaminen  sekä  yhteiskunnallinen 

vaikuttavuus.  Päinvastaisia  tekijöitä  ovat  puolestaan  liiketoiminnassa 

epäonnistumisen  pelko,  mahdolliset  esteet  ja  niiden  selvittäminen  itsenäisesti, 

yksinäisyys,  taloudellinen  epävarmuus,  pitkät  työpäivät  ja  kova  työ  sekä  näistä 

johtuvat mahdolliset rasitteet henkilökohtaisille ihmissuhteille. (Mariotti & Glackin, 

2012, s. 10) 

Kuvio 1: Yrityksen kasvun tekijät 

Kasvuhaluttomuus  voi myös yksinkertaisesti  johtua  myös  siitä,  että  status  quo:n 

säilyttäminen  on  siinä  määrin  nautinnollista,  ettei  kasvun  koeta  tuovan  lisäarvoa 

suhteessa  kasvun  vaatimiin  ponnistuksiin.  Kasvuhaluttomuus  ja  status  quo:ssa 

pysyminen eivät tarkoita yksiselitteisesti helppoa elämää, vaan vetävien ja työntävien 

tekijöiden  puutetta. (Davidsson,  1991) Vastaavasti  kasvuhalua  lisäävänä  tekijänä 

yrittäjälle voi  toimia  se,  että  nykyisellään  liiketoiminta  ei  ole  kannattavaa  tai  tarjoa 

yrittäjälle  toivottua  elintasoa.  Myös  kova  kilpailu  voi  nostaa  yrittäjän  kasvuhalua. 

(Davidsson, 1991) 
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3 YRITTÄJÄN KASVUHALUTTOMUUDEN MUODOSTUMINEN 

Kasvuhalun muodostumista voidaan tarkastella kolmen eri osa-alueen kautta. 

Kasvuhalun voidaan nähdä koostuvan yrittäjän omasta tahdosta kasvaa (willingness), 

yrittäjän sekä yrityksen kyvystä (ability) kasvaa sekä kasvumahdollisuuksista 

(opportunity) (kuvio 2). Näistä kolmesta useimmiten tahto käsitetään kaikkein 

tärkeimpänä kasvun tekijänä. Tahdon lisäksi yrittäjällä tulee kuitenkin olla kykyä 

kasvaa. Kasvua ei voi olla, mikäli yrittäjällä tai yrityksellä ei ole kykyä kasvaa. 

Kolmantena osana kasvua ja kasvuhalun muodostumista ovat mahdollisuudet. 

Mahdollisuuksien puuttuessa ei kasvua synny (Heinonen, 2006, s. 122). 

 
Kuvio 2: Yrittäjän kasvuhalun muodostavat tekijät 

Kasvuhalun jakautuu pohjimmiltaan sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin, joita tarkasteltiin 

tarkemmin kappaleessa kaksi. Näiden sisäisten ja ulkoisten tekijöiden alle voidaan 

katsoa muodostuvan edellä mainitut alatekijät yrittäjän tahdosta, kyvystä ja 

mahdollisuuksista (Kuvio 3). 

 

Kuvio 3: Yrittäjän kasvuhalun ja -haluttomuuden muodostuminen 

Kasvuhalu	

Sisäiset	tekijät	 Tahto	

Kyky	

Ulkoiset	tekijät	 Mahdollisuudet	

Tahto6la	

Mahdollisuudet	Kyky	

Mahdollisuudet	
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3.1 Tahtotila (willingness / motivation) 

Perinteisessä  kasvututkimuksessa  yrittäjän tahtotilaa ei  ole  tunnistettu  kovinkaan 

hyvin,  vaan  yrityksen  luonnolliseksi  kehityskuluksi  on  käsitetty  syntymä,  kasvu  ja 

loppu. Yrittäjän  tahtotilan ei  ole  katsottu  vaikuttaneen  yrityksen  kasvuun  juurikaan 

(Kolvereid,  1992). Vasta  myöhäisemmissä  tutkimuksissa  yrittäjän  tahtotilan  ollaan 

katsottu  vaikuttaneen  ainakin  jollain  tasolla  yrityksen  kasvuun (Cliff,  1998). Tahto 

yhdistetään  usein  yrittäjän  henkilökohtaisiin  ominaisuuksiin,  kuten 

persoonallisuuteen. Tahdon  puute puolestaan yhdistetään  monesti  kunnianhimon 

puutteeseen  tietyllä  tapaa  yrittäjä -ominaisuuksien  puutteeseen. (Ajzen,  1991; 

Krueger;Reilly;&  Carsrud,  2000; Grundstén,  2004). Yrittäjän  kasvuaikeiden  ja 

toteutuneen kasvun välillä on myös havaittu olevan mahdollinen yhteys (Heinonen, 

2006). 

Tahtotilaa  eli  motivaatiota  voidaan  tarkastella  kolmen  eri  tekijän  kautta. 

Kognitiivisen asenteen, affektiivisen asenteen ja kasvuodotusten kautta tarkasteltuna 

tahtotila pystytään hyvin pilkkomaan sopiviin tarkastelun kohteisiin. Kognitiivisella 

asenteella  tarkoitetaan  niitä  seurauksia  mitä  yrittäjä  olettaa  ja  odottaa  kasvulla 

olevan.  Kognitiivisen  asenteen  indikaattoreina  voidaan  käyttää  työmäärä, 

työtehtävät,  työhyvinvointi,  henkilökohtainen  rahoitus,  hallinta,  itsenäisyys, 

kriisiselviytymiskyky ja tuotteen tai palvelun laatu. (Davidsson, 1991) 

Affektiivisella asenteella puolestaan tarkoitetaan yrittäjän kokonaisasennetta kasvua 

kohtaan.  Kokonaisasenne  tarkoittaa  sitä  miten  yrittäjä  reagoi  ajatukseen  yrityksen 

mahdollisesta  kasvusta.  Kolmantena  tahtotilaan  vaikuttavana  tekijänä  mainitut 

kasvuodotukset  koostuvat  siitä  mikä  on  yrittäjän  näkemys  yrityksen  ideaalikoon  ja 

nykyisen  koon  erotus  työntekijöiden  määrällä  tutkittuna  ja  mikä  on 

ideaaliliikevaihdon  ja  nykyisen  liikevaihdon  ero. (Davidsson,  1991) Koulutus, 

kokemus  ja  ympäristön  dynamiikka  vaikuttavat  kasvattavan  kasvuodotusten 

vaikutusta itse kasvuun (Wiklund & Shepherd, 2003). 
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3.2 Kyvykkyys (ability) 

Kyvykkyydellä  tarkoitetaan  yrittäjällä  ja  hänen  yrityksessään  olevaa  osaamista  ja 

kykyä  tarttua  mahdollisuuksiin  ja  muuttaa  ne  liiketoiminnaksi. Kyvykkyys  voidaan 

jaotella  ajattelukykyyn,  henkilöstön  johtamiskykyyn,  kommunikaatiokykyyn  ja 

tekniseen osaamiseen (Davidsson, 1989). Kyvykkyydestä puhuessa viitataan yleisesti 

yrittäjän  tai  yrityksen  johdon  kyvykkyyteen. Yrittäjällä  tulee  olla  kyky  nähdä 

mahdollisuudet ja tarttua niihin silloin, kun muut eivät niitä näe (Mariotti & Glackin, 

2012,  s.  4). Brown  ja  Kirchoff sanovat,  että  kyvykkyyden  puute  on  suurin  kasvun 

este (1997). 

Yrittäjät eivät näe taloudellisen osaamisen olevan kynnyskysymys kasvulle. Yrittäjät 

eivät myöskään nähneet ongelmia heidän henkilökohtaisissa ja yritykseen liittyvissä 

ominaisuuksissa.  Tämä  saattaa  kuitenkin  johtua  siitä,  ettei  kaikkia  tekijöitä 

yksinkertaisesti  tunnisteta  tai  yrittäjät  kokevat,  että  näitä  ominaisuuksia  ja 

osaamisalueita  pystyy  kehittämään  matkan  varrella. (Heinonen,  2006,  s.  92) 

Koulutuksella  ja  kokemuksella  sekä  erityisesti  näiden  yhdistelmällä  on  havaittu 

olevan positiivinen vaikutus yrittäjien kasvukykyyn (Davidsson, 1989). 
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3.3 Mahdollisuudet (opportunity) 

Yrittäjän kokemat mahdollisuudet ovat tärkeä osa kasvuhalun muodostumista. 

Useimmat yrittäjät motivoituvat nimittäin mahdollisuuksista. Tehokkuusajattelua 

korostavissa talousjärjestelmissä 69% yrittäjistä sanovat lähteneensä yrittäjiksi 

ilmenneen  mahdollisuuden  vuoksi.  Innovaatioajattelua  korostavissa  

talousjärjestelmissä vastaava luku on jopa 78% (Kelley;Singer;& Herrington, 2016, 

s.  23). Mahdollisuudet  ovat  tapauskohtaisia  ja  niiden  laatuun  eli  

toteuttamiskelpoisuuteen vaikuttaa monta asiaa. Mariottin ja Glackin kertovat 

mahdollisuuden viidestä juuresta (kuvio 6), jotka he ovat nimenneet ongelmiksi, 

muutoksiksi, keksinnöiksi, kilpailijoiksi sekä teknisiksi kilpailueduiksi (2012). 

Ongelmat ovat sellaisia asioita, joihin yrittäjä voi löytää ratkaisun. Muutokset 

puolestaan ovat muutoksia sellaisissa asiantiloissa, kuten lainsäädännössä, tilanteissa 

tai trendeissä, joka johtaa mahdollisuuden syntymiseen. Uusi mahdollisuus voi myös 

syntyä uusien keksintöjen tai teknologian uudenlaisen hyödyntämisen kautta. Näiden 

lisäksi mahdollisuus voi syntyä myös, mikäli yrittäjä keksii tavan voittaa kilpailijat 

hinnassa, sijainnissa, laadussa, arvostuksessa, luotettavuudessa tai nopeudessa 

nykyisillä tuotteilla ja palveluilla. (Mariotti & Glackin, 2012) 

Kuvio 4: Mahdollisuuden viisi juurta (Mariotti & Glackin, 2012). 

Yrittäjät jotka omistavat oman yrityksensä kohtaavat mahdollisuuksia, kuten 

elintason ja varallisuuden kasvattaminen sekä sosiaalisen aseman nousu (Katz & 

Green, 2007). He etsivät näitä mahdollisuuksia, jotka ovat heidän nähdäkseen 

kasvavia vaurauden kasvattajia. On yrityksen, tässä kohtaa mahdollisuuden, tarkoitus 

sitten vastata yrittäjän lyhyen aikavälin talouden rahantarpeeseen tai kasvaa 

• Ongelmia,	joita	yri>äjä	voi	ratkaista.	•Ongelmat	

• Muutoksia	laeissa,	6lanteissa	ja	trendeissä.	•Muutokset	

• Uudet	tuo>eet	ja	palvelut.	•Keksinnöt	

• Uusia	tapoja	hyödyntää	uusia	teknologioita	ja	myydä	niitä.	•Teknologiset	kilpailuedut	

• Kilpailijoiden	voi>aminen.	•Kilpailijat	
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maailmanluokan yritykseksi, on toteuttamiskelpoisuus kriittistä. Jokainen idea ei siis 

itsessään ole välttämättä mahdollisuus. (Mariotti & Glackin, 2012) 

Mahdollisuuden ilmenemisen voidaan todeta olevan monien tekijöiden summa, eikä 

siten  kovinkaan  yksinkertaista.  Mahdollisuuden  havaitseminen  on  olennaisessa 

osassa  mahdollisuuden  hyödyntämistä.  Tämä  on  asia,  jota  pidetään  yrittäjille 

ominaisena  piirteenä (Mariotti  &  Glackin,  2012,  s.  16).  Mahdollisuus  vaikuttaa 

kasvuhaluun  vahvasti  siinä  määrin,  että  mikäli  mahdollisuutta  ei  joko  tunnisteta  tai 

sitä ei todellisuudessa ole olemassa, on kasvun luominen käytännössä mahdotonta. 

Yrittäjyyden  ja  kasvuyritysten  arvostuksen  sekä  tuen  puute  ovat  myös  tärkeitä 

huomion kohteita sillä niillä saattaa olla vaikutusta yrittäjän kasvuhaluun (Heinonen, 

2006,  s.  88). Kasvuhalun  muodostuminen  ei  kuitenkaan  ole  aivan  yksinkertainen 

asia,  sillä  yrittäjät  ovat  heterogeeninen  joukko  ihmisiä,  joita  motivoivat  eri  asiat. 

Erityisen mielenkiintoinen ilmiö ovat niin sanotut kapinalliset kasvajat, joiden tahto 

kasvaa  itse  asiassa  nousee  sitä  enemmän  mitä  enemmän  olosuhteet  ovat  kasvua 

vastaan. Tämä ryhmä yrittäjiä haluaa tietyllä tapaa näyttää muille, että epäsuotuisat 

olosuhteet eivät kykene taltuttamaan heitä. (Heinonen, 2006, s. 90) 
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4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kasvuhalun  voidaan  katsoa  muodostuvan  ulkoisista  sekä  sisäisistä  tekijöistä,  jotka 

voidaan vielä jakaa yrittäjän tahtotilaan, kykyyn kasvaa sekä kasvumahdollisuuksiin. 

Kasvuhalu on monimutkainen käsite ja se koostuu moninaisista tekijöistä, eikä siten 

ole  kovinkaan  yksinkertaisesti  tarkasteltava  asia.  Kasvuhaluttomuutta  puolestaan 

ilmenee  tilanteissa,  joissa  jokin  tekijä  vaikuttaa  kasvuhaluun  laskevasti  tai  mikäli 

jokin  kasvun  olennaisista  tekijöistä  tahtotila,  kyky  tai  mahdollisuudet puuttuu 

kokonaan tai sitä ei kyetä havaitsemaan (vrt. mahdollisuudet). 

Tämän  tutkimuksen  perusteella  yrittäjän  kasvuhalu  kerrostuu  tahtotilasta,  kyvystä 

sekä  mahdollisuuksista  (kuva  5).  Ulkoreunalla  sijaitsevat  mahdollisuudet,  jotka 

asettavat yrittäjän kasvulle rajat. Ilman mahdollisuuksia tai mikäli mahdollisuuksia ei 

tunnisteta,  ei  voi  syntyä  kasvua,  eikä siten kasvuhalua.  Seuraavana  kerroksena 

voidaan  nähdä  yrittäjän  ja  hänen  yrityksensä  sisäinen  kyvykkyys  kasvaa.  Kyky  on 

laaja  käsite,  joka  voidaan  käsittää  niin kyvyksi  havaita  mahdollisuuksia  sekä 

osaamiseksi hyödyntää niitä. Kasvuhalun muodostumisen kannalta olennaisin tekijä 

on kuitenkin yrittäjän henkinen tahtotila. Ilman yrittäjän lähtökohtaista kasvuhalua ei 

kasvua  synny.  Voidaankin  todeta,  että  yrittäjä  itse  on  usein  kasvun  ensimmäinen 

este. 

Kuvio 5: Yrittäjän kasvuhalun kerrokset 

MAHDOLLI-
SUUDET	

KYKY	

TAHTOTILA	

KASVUHALU	



19 

Yrittäjän  kasvuhaluttomuus  ei  siis  muodostu  lähtökohtaisesti  vain  sisäisistä 

tekijöistä,  vaan  useista  sisäisten  ja  ulkoisten  tekijöiden  summasta. Tutkimuksen 

perusteella kummallakin  näistä tekijöistä on  merkittävä  rooli  kasvuhalun  ja 

haluttomuuden muodostumisessa.  

Kontingenssiteorian  mukainen  yrittäjän  roolin  muutos  yrityksen  johtajana 

liiketoiminnan  kasvaessa  ei  tämän  tutkimuksen  puitteissa  itse  asiassa  tullut  esille 

merkittävänä kasvuhaluttomuutta lisäävänä tekijänä. Merkittävämmiksi asiaksi nousi 

itse  asiassa  yrittäjän  lähtökohtainen  asenne  yrittäjäksi  ryhtyessä.  Mikäli  yrittäjä  on 

perustanut  yrityksensä  sillä  ajatuksella,  että  haluaa  luoda  siitä  kasvuyrityksen,  on 

kasvuhalu  yleisesti  ottaen  suurta  mahdollisista  johtajan  roolin  muutoksista 

huolimatta.  Mikäli  taas  yritys  on  perustettu  vain  tuomaan  tasaisen  varmaa 

toimeentuloa  yrittäjälle,  on  kasvuhalu  lähtökohtaisesti  pienempää. Johtajan  roolin 

muutoksen  vaikutus kasvuhaluun  on  ainakin  tämän  tutkimuksen  perusteella 

epäolennainen tekijä verrattuna yrittäjän lähtökohtaiseen kasvuhaluun. 

Yrittäjien  kasvuhaluttomuuden  käsittely  kirjallisuuskatsauksena  on  mielekästä  siinä 

määrin,  koska  tarkoituksena  on  jatkaa  tutkimusta  samasta  aiheesta  pro  gradu -

tutkielmassa.  Kirjallisuuskatsaus  menetelmänä  jättää  kuitenkin  auki  monia  asioita, 

eikä tällä tutkimuksella pystytä siten vastaamaan kuin tiettyihin yleisluontoisempiin 

kysymyksiin. Tutkimuksessa  olisi  voinut hyödyntää vielä  nykyistäkin laajempaa 

lähteiden  kirjoa.  Lähdekirjallisuutta  olisi  ollut  kyllä  tarjoilla  paljon  enemmänkin, 

mutta  tutkimukseen  käytettävissä  olleen  ajan  puitteissa  ei  sitä  kaikkea  kyetty 

hyödyntämään. Tästä  johtuen saattaa  olla,  että  kasvuhaluttomuutta  aiheuttavia 

tekijöitä  olisi  voinut  löytyä  vielä  enemmänkin  kuin  mitä  tässä  tutkimuksessa  on 

esitetty. 

Virhettä havaintoihin saattaa myös aiheuttaa käytettyjen lähteiden ikä. Osa lähteistä 

on 80  ja 90 -luvuilta  ja  yrittäjien  toimintaympäristö  on muuttunut  noista  ajoista 

jonkin  verran.  On  siten  mahdollista,  että  yrittäjien  kasvuhaluttomuuteen  vaikuttavat 

tekijät vuonna 2016 poikkeavat jonkin verran tämän tutkimuksen tuloksista. Lisäksi 

suuri  osa  lähteistä  painottui  Pohjoismaissa  tehtyyn  tutkimukseen,  joten  tämän 

tutkimuksen  tulokset  eivät  välttämättä  päde  suoraan  muun  kaltaisiin  

toimintaympäristöihin. 
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Kirjallisuuskatsauksella  ei myöskään pystytä  vastaamaan  kaikkiin  kysymyksiin  ja 

ymmärtääkseen  kasvuhaluttomuutta  paremmin,  tulisi  vielä  tehdä  jatkotutkimuksia. 

Mahdollisia  jatkotutkimuksen  aiheita voisivat olla  esimerkiksi  kvantitatiivinen 

tutkimus  Suomessa  esiintyvän  yrittäjien  kasvuhaluttomuuden  yleisyydestä  sekä 

tietyn maantieteellisen tai alakohtaisen kasvuhaluttomuuden tekijöiden ja yleisyyden 

selvittäminen.  Mielenkiintoista  olisi  nähdä  esiintyykö  esimerkiksi  Suomen  rajojen 

sisäpuolella alueellisia eroja kasvuhaluttomuuden yleisyydessä. 
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