
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Organisaatiot ja johtaminen

LIIKETOIMINTA-ANALYYSIT UUSIEN YRITYSTEN 
MENESTYSTEKIJÄNÄ

Organisaatiot ja johtaminen, 
pro gradu -tutkielma 
Karri Isomeri, 21958-7 
Syyslukukausi 1996

Johtamisen laitoksen

laitosneuvoston kokouksessa j[t & 19^ hyväksytty 

arvosanalla ^6?? /føtød

/¿пу/д /П*



HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ
Organisaatiot ja johtaminen, pro gradu -tutkielma
Karri Isomeri 28.10.1996

LIIKETOIMINTA-ANALYYSIT UUSIEN YRITYSTEN MENESTYSTEKIJÄNÄ 

Tavoitteet

Tutkielman tavoitteena oli tarkastella aloittavien yritysten käyttämien 
liiketoiminnan analyysimenetelmien vaikutusta niiden menestymiseen. Yrityksen 
perustamisprosessin ja liiketoiminta-analyysit yhteensovittavan teoreettisen mallin 
avulla pyrittiin rakentamaan tutkimusasetelma, jonka avulla voitaisiin todistaa 
liiketoiminta-analyysien parantavan uuden yrityksen menestymismahdollisuuksia. 
Empiirisen tutkimuksen avulla pyrittiin todentamaan tuon yhteyden olemassaolo.

Lähdeaineisto ja tutkimustapa

Tutkielmassa selvitettiin uusien yritysten menestymistä selittäviä muuttujia 
kirjallisuudessa esiintyvien tietojen perusteella sekä tutkittiin, vaikuttavatko 
huolellisesti tehdyt liiketoiminta-analyysit positiivisesti yrityksen menestymiseen. 
Liiketoiminta-analyysien ja menestymisen suhdetta testattiin empiirisen 
tutkimuksen avulla saadulla aineistolla. Empiirinen tutkimus toteutettiin 
lähettämällä postikysely sataan Uudenmaan läänissä toimivaan, vuonna 1995 
perustettuun vähittäiskaupan yritykseen. Varsinaiset tulokset saatiin analysoimalla 
30 palautettua lomaketta.

Tulokset

Liiketoiminta-analyysien käytön todettiin selvästi parantavan uusien yritysten 
menestymisedellytyksiä. Liiketoiminta-analyysejä käyttämällä voidaan yrityksen 
perustamissuunnitelman saada realistiselle tasolle. Pääsääntöisesti kaikki yrittäjät 
suhtautuvat erittäin myönteisesti erilaisiin analyyseihin, arviointeihin ja laskelmiin, 
joiden avulla yrityksen suunnittelua ja päätöksen tekoa voidaan helpottaa. 
Yrittäjät uskoivat vahvasti yritystoiminnan huolellisen suunnittelun ja 
liiketoiminnan analysoinnin myös parantavan yrityksen menestymis
mahdollisuuksia. Yrityksen, kilpailutekijöiden ja resurssien huolellinen analysointi 
ja niiden pohjalta rakennettu perustamissuunnitelma, luovat edellytykset hyvin 
menestyvälle liiketoiminnalle. Tutkielmassa ei pystytty kuitenkaan selvittämään, 
miksi kaikki yritykset eivät analysoi huolellisesti liiketoiminnan eri osatekijöitä 
perustamissuunnitelmaa tehdessään.

Hyvin menestyneet yrittäjät arvioivat yrityksen menestymiseen vaikuttaneista 
yksittäisistä tekijöistä tärkeimmiksi kustannusten kurissapidon, 
suunnittelmallisuuden ja runsaan työnteon. Huonosti menestyneet yritykset olivat 
kokeneet samoissa tekijöissä epäonnistumisen tärkeimmiksi huonoon 
menestymiseen johtaneiksi syiksi.

Avainsanat

uusi yritys, analyysi, menestyminen, suunnittelu
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1
JOHDANTO

1.1
Tutkielman tausta

Nykyisen suurtyöttömyyden aikana kohdistuu suuri huomio niihin 
mahdollisuuksiin, joilla voitaisiin parantaa valtiovallan ja yksityisten kansalaisten 
taloudellista asemaa. Yksi jo jonkin aikaa tärkeänä pidetty kokonaisuus on pk- 
yrityksien toimintaedellytysten parantaminen. Uusia yrityksiä siis tarvittaisiin ja 
niitä syntyykin jonkin verran, mutta valitettavan usein yritys päätyy 
epäonnistumiseen.

Ilmeisesti nykyisin kaikki aloittavat yrittäjät eivät hallitse välineitä, joilla voitaisiin 
etukäteen melko luotettavasti arvioida, millaisella yrityskonseptilla toimiminen on 
kulloisessakin tilanteessa mahdollista. Tällöin yrityksiä perustetaan ilman 
kohtuullista varmuutta toiminnan tulevasta kannattavuudesta. Joskus taas 
saatetaan tarpeettomasti luopua hyvistäkin yritysideoista. Yritystoiminta voisi olla 
suunnitellulla konseptilla hyvinkin kannattavaa, mutta yrittäjällä ei ole siitä 
riittävää varmuutta. Jos yrittäjä hallitsisi perustamissuunnitelman arviointiin 
käytettävissä olevat menetelmät hän vakuuttuisi yritysidean kelvollisuudesta ja 
perustaisi uuden yrityksen.

Liiketoiminta-analyysien avulla aloittava yritys voi tarkastella toisaalta itse yritystä 
ja toisaalta sen liiketoimintaympäristöä. Yrityksen ja liiketoimintaympäristön eri 
osatekijöitä analysoimalla yrittäjä voi parantaa perustamishankkeen 
suunnitelmallisuutta ja saada paremman kuvan yrityksen menestymis
mahdollisuuksista.

Jos uuden yrityksen menestymisedellytyksiä voidaan parantaa perustamishankkeen 
huolellisella suunnittelulla, voidaan menestyvien yritysten osuutta aloittavista 
yrityksistä lisätä ja näin parantaa yritystoiminnan yleistä kannattavuutta.

1.2
Tutkielman tavoitteet

Tutkielman aiheena ovat liiketoiminta-analyysit ja niiden vaikutus uuden yrityksen 
menestymiseen. Tässä tutkielmassa liiketoiminta-analyyseilla tarkoitetaan kaikkia 
niitä tapoja, joilla saadaan tietoa liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä. Analyysin 
vaatimuksiin ei välttämättä kuulu kirjallinen esitysmuoto, vaan analyysi voi olla 
myös yrittäjän omaehtoinen mietintätuokio. Yrittäjä voi miettiä onko jokin 
liiketoimintaan vaikuttava tekijä sellainen, että se tarjoaa menestymisedellytykset 
yritykselle suunnitellulla liikeidealla. Jos jokin liiketoiminnan osatekijä ei ole 
suotuisa, tulee miettiä mitä voitaisiin tehdä kyseisen tekijän muuttamiseksi
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yritystoiminnan kannalta suotuisammaksi. Yritystoimintaa voidaan myös 
sopeuttaa toimintaympäristöön paremmin soveltuvaksi.

Liiketoiminta-analyysit voidaan jakaa yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin analyyseihin 
sekä yhteenvetoanalyyseihin, joita käsitellään tarkemmin luvussa 2.1.3.

Tutkielman ensimmäisenä tavoitteena oli luoda hypoteettinen malli liiketoiminnan 
analysoinnin ja liiketoiminnan suunnittelun välille rakentuvasta yrityksen 
perustamisprosessista. Kirjoittajan pyrki tutkimaan missä määrin aloittavat 
yrittäjät tekevät liiketoiminta-analyysejä. Samalla selvitettiin mitä liiketoiminta- 
analyysejä tehdään, miten hyvin ne tehdään ja mitä mieltä yrittäjät ovat 
analyyseistä ja niistä ulkopuolisista tahoista jotka analyysejä tekevät.

Kolmanneksi pyrittiin selvittämään, onko aloittavissa yrityksissä löydettävissä 
analyysien tekemisen ja tekemättä jättämisen suhteen toisistaan erotettavia ryhmiä. 
Tutkielman varsinaisena tarkoituksena oli lopulta selvittää, onko analyysien teolla 
ja niiden hyödyntämisellä vaikutusta yrityksen menestymiseen.

Koska käsillä olevaa aihetta ei aiemmin ole tutkittu, on tieteellisesti perusteltua 
pyrkiä täyttämään kyseinen aukko liiketaloustieteen tutkimuksessa. Tutkielman 
kiinnostavuutta lisännee osaltaan se, että aihealueen tutkimuksella saattaa olla 
oleellisia hyötyjä käytännön liike-elämälle ja sitä kautta osin koko 
kansantaloudelle. Liiketaloustieteellisen tutkimuksen tekemistä siitä, miten 
saadaan yritystoiminta kannattavammaksi ja aloittavan yrityksen toiminta 
vakaammalle pohjalle voitaneen pitää perusteltuna.

1.3
Tutkimuksen rajaukset ja toteutus

Tutkimusongelmana oli selvittää, onko liiketoiminta-analyysien teolla aloittavassa 
yrityksessä vaikutusta sen menestymiseen. Tutkimusongelman ratkaisemiseksi 
tehtiin empiirinen tutkimus. Tutkimuskohteena olivat Uudenmaan läänissä 
toimivat vuonna 1995 perustetut vähittäiskaupat. Tutkimuksen otos rajattiin 
opinnäytetyön luonteesta johtuen melko pieneksi. Otoksen muita rajauskriteerejä 
on selvitetty tarkemmin luvussa 3. Tutkielman teko aloitettiin tutustumalla 
aiempiin tutkimuksiin ja muuhun kirjallisuuteen, jotta saataisiin teoreettista pohjaa 
ennen empiirisen tutkimuksen toteutusta.

Yrityksen perustamistoimenpiteisiin ja rutiineihin ei tässä tutkimuksessa 
syvennytä, koska aiheesta on saatavana lukuisia oppaita ja aihe on sinänsä 
riittävän laaja itsenäisiksi tutkimusaiheiksi.

Tutkielma kokonaisuudessaan pohjautuu suurelta osin yleiseen liiketaloudelliseen 
tietämykseen. Kaikkia yleisiä käsitteitä, kuten suunnittelu, yritys tai kilpailu, ei ole 
yritettykään tarkemmin analysoida, koska on katsottu yleisen liiketaloudellisen 
tietämyksen riittävän käsillä olevan tutkielman tulkitsemiseen.
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On kuitenkin aiheellista lyhyesti selvittää, mitä tutkielman otsikon käsitteet 
tarkoittavat, koska käsitteiden analysointiin ei myöhemmin tutkielmassa enää 
palata.

- Liiketoiminta-analyysit

- Uusi yritys

- Menestystekijä

liiketoiminnan suunnitteluun tarvittavien 
tekijöiden huomioiminen, 
toimintaansa aloittamassa oleva tai hiljattain 
aloittanut yritys.
yrityksen liiketoimintaan positiivisesti vaikuttava 
olennainen osaaminen, resurssi tai olosuhde.

1.4
Raportin rakenne

Tässä luvussa on käyty lyhyesti lävitse tutkielman pääpiirteet ja tärkeimmät 
käsitteet. Samalla on esitetty hypoteesi liiketoiminta-analyysien positiivisesta 
vaikutuksesta uuden yrityksen menestymiseen.

Luvussa 2 tarkastellaan laajemmin aihealuetta referoimalla mm. aiempia 
tutkimuksia ja muuta kirjallisuutta. Lisäksi esitetään teoreettinen malli, joka kuvaa 
yrityksen perustamisvaiheet ja liiketoiminta-analyysit yhteensovittavaa prosessia. 
Kolmannessa luvussa kerrotaan empiirisen tutkimuksen toteutuksesta, jonka 
tarkoituksena on antaa tietoa hypoteesin paikkansapitävyydestä.

Luvussa 4 esitetään tutkimuksen tulokset ja verrataan tutkimustuloksia 
hypoteesiin. Samalla arvioidaan teoreettisen mallin kelvollisuutta ja todennetaan 
hypoteesin tieteellisyys.Viimeisessä luvussa (luku 5) esitellään loppupäätelmät ja 
arvioidaan tutkielman onnistumista ja mahdollisia puutteita.
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2
LIIKETOIMINTA-ANALYYSIT JA YRITYSTEN MENESTYMINEN

2.1
Yleinen aihealueen esittely

Uuden yrityksen perustamisen taustalla on aina jokin tavoite, useimmiten tuo 
tavoite on halu menestyä. Yrittäminen on monitahoinen ja yleensä 
pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta vaativa sekä paljon voimavaroja sitova 
tapahtumaketju. Yrittäjän tavoitteena on synnyttää taloudellisesti hyvin menestyvä 
liiketoimintayksikkö. Taloudellisen menestymisen kautta yrittäjä voi saavuttaa 
myös muita tavoitteitaan. Menestyvä yrittäjä voi hankkia perheelleen 
toimeentulon, saada yhteiskunnallista arvostusta sekä valtaa omassa yrityksessään. 
Yrittämisen motiivit ovat moninaiset, mutta ilman taloudellista menestystä niitä on 
vaikea toteuttaa.

2.1.1
Syitä liiketoiminnan suunnittelun tarpeeseen

Uudet yritykset, joiden toiminta on alkamassa tai jo alkanut, kohtaavat 
ympäröivän liiketoimintatodellisuuden eli toimintaympäristön aina ilman varmaa 
tietoa siitä, tuleeko yritys menestymään vai ajautuuko se taloudellisiin vaikeuksiin. 
Taloudellisen toiminnan tavoitteena on tuottaa yrityksen omistajien sijoittamalle 
pääomalle tuottoa. Niinpä yrittäjät pyrkivät toimimaan siten, että yrityksen 
menestyminen olisi mahdollisimman todennäköistä. Edellämainittu kuulostaa 
järkevältä ja selvältä, mutta siihen sisältyy kuitenkin useita ongelmia.

Ensinnäkin uuden yrityksen voimavarat ovat rajalliset. Yrityksen perustamiseen 
tarvitaan pääomia, joita harvemmin löytyy riittävästi aloittavalta yrittäjältä 
itseltään. Pankeilta tai muilta rahoittajilta on kuitenkin mahdollista saada 
lisärahoitusta. Vieraan pääoman ehtoisesta sijoituksesta joudutaan kuitenkin 
maksamaan korkoa. Aloittavan yrittäjän on siis ratkaistava, kuinka paljon omaa 
pääomaa hän sijoittaa yritykseen, ja miten saada ulkopuoliset rahoittajat 
lainaamaan vieraan pääoman ehtoisia lisärahoitusta.

Toisena ongelmana on yrittäjän ja yhteiskunnan osittainen intressien välinen 
konflikti. Yrittäjä haluaisi yleensä maksimoida voittonsa, ja jättää vähemmälle 
huomiolle muut seikat, kuten yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden, ympäristön 
rasittamisen, työntekijöiden vanhuudenpäivien toimeentulon tai osallistumisen 
kunnallistekniikan kustannuksiin. Yhteiskunta on kuitenkin sopinut tietyt 
pelisäännöt, lait ja asetukset, joita yritysten on pääsääntöisesti noudatettava. 
Yrityksen on siis sovitettava toimintansa kulloisenkin toimintaympäristönsä 
mukaan ja varauduttava siinä tapahtuviin muutoksiin.

Kolmanneksi yritystoiminnan tuottoa pyrkivät jakamaan omistajan tai yrittäjän 
lisäksi myös monet muut tahot. Työntekijät pyrkivät maksimoimaan omasta
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työstään saamansa palkan, muut edut ja arvostuksen. Tavarantoimittajat pyrkivät 
saamaan mahdollisimman suuren osuuden varsinaiselle loppukäyttäjälle tulevasta 
lisäarvosta. Tuotteet hinnoitellaan mahdollisimman korkealle niin, että yrittäjän 
kuitenkin vielä kannattaa käyttää tavarantoimittajaa. Verottaja pyrkii myös 
saamaan osansa, pyrkien kuitenkin samalla turvaamaan myös yritystoiminnan 
pidemmän aikavälin toimintamahdollisuudet. Tämän seurauksena yrittäjä joutuu 
neuvottelemaan eri tahojen kanssa, suunnittelemaan toimintaa etukäteen ja 
mitoittamaan toimintansa rahoituksen riittävyyden mukaisesti.

Viimeiseksi yrittäjän tulee ottaa huomioon kilpailijansa. Aloittavan yrittäjän on 
harkittava, olisiko uuden yrityksen perustaminen jollekin toiselle toimialalle ehkä 
kannattavampaa. Yrittäjän tulee myös miettiä, riittääkö yrittäjän osaaminen 
yritystoiminnan toteuttamiseen. Lisäksi on ratkaistava, mihin yrityksen toiminnan 
tuottavuus tulisi perustumaan. Tavoitellaanko kilpailukykyä korkealaatuisilla 
tuotteilla vai halvoilla hinnoilla. Keskitytäänkö tiettyyn asiakasryhmään ja sen 
tarpeisiin vai joustavaan toimintaan vai kenties suurten mittakaavaetujen 
saavuttamiseen. Aloittavan yrittäjän ratkaistavana on siis mittava määrä ongelmia, 
jotka on selvitettävä ja otettava huomioon ennen kuin yrityksen menestymisen 
voidaan olettaa olevan todennäköistä.

Yrityksen perustamisvaiheessa on suunniteltava mm. yrityksen sijainti, 
vuokrataanko vai estetäänkö toimitilat ja kalusto, miten yrityksen tuotteita 
markkinoidaan ja miten erilaiset hankkeet rahoitetaan (Vartiainen ym. 1985, 91). 
Koska uutta yritystä perustettaessa liiketoimintaa on suunniteltava, on käytännön 
suunnittelu helpointa toteuttaa laatimalla yrityksen perustamissuunnitelma.

Yrittäjän on siis muodostettava jonkinlainen suunnitelma siitä, mihin hän pyrkii ja 
millä keinoilla. Suunnitelma saattaa olla aluksi hämärä kuva siitä millainen 
perustettava yritys voisi olla, ja muotoutua hiljalleen sitä mukaa kun yrityksen 
perustamiseksi välttämättömiä toimia suoritetaan. Suunnitelma voi myös olla 
tarkasti mietitty kaiken kattava kirjallinen esitys, joka toteutetaan tarkasti 
suunnitelmien mukaisesti, tai tarpeen mukaan suunnitelmia muuttaen. Joka 
tapauksessa yrittäjällä on oltava tietoa siitä millainen hän itse on, millaisia 
kilpailevat yritykset ovat, millainen toimiala on kyseessä, millaisia tuotteita 
asiakkaat haluavat, kuinka paljon rahaa on käytettävissä sekä lukuisista muista 
liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttavista asioista.

Tietoa liiketoiminnan suunnitteluun tarvittavista tekijöistä kutsun tässä 
tutkimuksessa liiketoiminta-analyyseiksi. Liiketoiminta-analyyseissä tieto jaetaan 
pienemmiksi helpommin hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Kun kaikki liiketoiminnan 
osa-alueet analysoidaan erikseen, on helpompi arvioida koko kokonaisuutta ja 
laatia yrityksen perustamissuunnitelma.
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2.1.2
Uudet yritykset vuonna 1995

Vuonna 1995 yritystoiminnan aloitti Suomessa 30 111 yritystä ja lopetti 19 666 
yritystä. Eniten yrityksiä perustettiin vuonna 1995 Uudenmaan läänissä; 9 995 
kappaletta eli noin kolmannes kaikista aloittaneista yrityksistä. Yritystoiminnan 
lopetti samaan aikaan Uudenmaan läänissä 4 879 yritystä, vajaa neljännes koko 
maassa lopettaneista.

Vuonna 1995 yrityskanta lisääntyi 10 445 yrityksellä, kokonaismäärän ollessa 
(Tilastokeskus 1995, 6) vuoden 1994 lopussa 212 307 yritystä. Vähittäiskaupan 
toimialalla aloitti toimintansa 3 791 ja lopetti 3 397 yritystä (Tilastokeskus 1996, 
5-7).

Koska yritysten tiedot kertyvät takautuvasti, eivät edellämainitut luvut ole vielä 
täydellisiä (Tilastokeskus 1996, 3). Aiempien kertymätilastojen perusteella on 
kuitenkin todennäköistä, että noin 99 prosenttia tiedoista on jo mukana luvuissa. 
Lisäksi aloittamis- ja lopettamistiedot ovat hallinnollisia, eli yritys merkitään 
aloittaneeksi sen saadessa uuden yritystunnuksen. Tällöin esim. yhtiöittäminen, 
oikeudellisen muodon muuttuminen tai toiseen yritykseen sulautuminen aiheuttaa 
epäaidon aloittamis- tai lopettamismerkinnän.

Pk-yrityspoliittisen ohjelman (1996) mukaan Suomen Valtioneuvosto on nähnyt 
uusien yritysten perustamisen olevan kansantalouden kannalta tärkeää. 
Pk-yrityspoliittisen ohjelman tavoitteina on vahvistaa pk-yritysten työllistämis
mahdollisuuksia. Keskeisenä toimintalinjana on edistää pk-yritysten kilpailukyvyn 
sekä kansantalouden vahvistumista tehostamalla yritysperustantaa, kasvua ja 
palvelutarjontaa.

Työttömyys tai sen uhka on yhä useammin syynä siihen, että itsensä työllistäminen 
yritystoiminta aloittamalla saattaa olla varteenotettava tai jopa ainut vaihtoehto 
saada työtä. Uusien yritysten menestymisellä on pieniin ja keskisuuriin yrityksiin 
syntyvien työpaikkojen ohella ratkaiseva merkitys kansantalouden kehittymiselle.

2.1.3
Menestyminen käsitteenä

Menestymisenä voitaneen pitää jo sitä, että yritystoiminta jatkuu yrityksessä 
kriittisten ensimmäisten vuosien yli. Tämä on siis ensimmäinen kriteeri, kun 
arvioidaan uuden yrityksen menestymistä. Huonostikin menestyvään yritykseen 
voidaan sijoittaa lisää pääomia kattamaan toiminnan tappiollisuutta, niinpä osa 
toimivista yrityksistä voi olla ja ilmeisesti onkin huonosti menestyviä.

On vaikeaa, ellei suorastaan mahdotonta mitata aloittavien yritysten menestymistä 
täysin yksiselitteisesti. Esimerkiksi käyttökateprosentti on huono mittari, koska 
yritykset poikkeavat toisistaan suuresti. Yritykset ovat erilaisia, ne toimivat eri
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toimialoilla ja niiden päämäärät riippuvat omistajien tavoitteiden painotuksista. 
Tavallisesti yrityksen tämänhetkistä menestymistä voidaan verrata yrityksen 
aikaisempaan menestymiseen, mutta kun on kyse uudesta yrityksestä ei tietenkään 
aikaisempaa toimintaakaan ole ollut. Tällöin on ainut vaihtoehto mitata yrittäjän 
uskomusta yrityksensä menestymisestä. On uskottavaa, että yrittäjän jatkuvaan 
toimintaympäristön tarkkailuun ja toiminnan päivittäisten tapahtumien seurantaan 
perustuva arvio antaa melko hyvän kuvan todellisestakin menestymisestä.

Aloittaneen yrityksen menestymistä voidaan myös verrata tehtyihin suunnitelmiin. 
Voi kuitenkin olla vaikeaa erottaa huonosti tehtyjen suunnitelmien tavoitetason 
helppoa ylitystä, hyvin suunniteltujen tiukkojen tavoitteiden ylittämisestä. Niinpä 
suunnitelmiinsa verrattuna huonosti menestynyt yritys voi olla suunnitelmiinsa 
verrattuna hyvin menestynyttä yritystä moninkerroin paremmin menestynyt. 
Menestymisen ja suunnittelmien yhteyttä on kuitenkin mielekästä pohtia, koska 
mahdollisesti hyvin suunniteltu yritystoiminnan aloittaminen johtaa myös yrityksen 
menestymiseen.

Jos aloittava yrittäjä voisi ottaa kaikki yritystoimintaan vaikuttavat tekijät 
huomioon ja voisi luotettavasti ennustaa tulevan kehityksen, olisi selvää ettei 
mikään voisi estää yrityksen menestymistä. Kaikki ongelmat olisi jo etukäteen 
otettu huomioon ja eliminoitu niiden epäsuotuisa vaikutus. Koska kuitenkaan 
kaikkia tekijöitä ei nykytietämyksellä voida ottaa huomioon eikä tietoa käyttää 
ehdottoman tarkkojen tulevaisuuden ennusteiden tekoon, ei täyttä varmuutta 
yritystoiminnan tulevasta kannattavuudesta voida saada. Mitä lähemmäs ideaali 
tilanetta kuitenkin päästään, sen varmemmin voidaan sanoa yritystoiminnan 
tulevan kannattamaan.

Myös Järvisen ym. (1990, 10) mukaan yrityksen menestymisedellytykset voidaan 
tutkia perusteellisesti etukäteen käyttäen apuna omia havaintoja ja päättelykykyä 
sekä halpoja ja maksuttomia palveluja.

Liiketoiminta-analyyseilla pyritään parantamaan aloittavan yrityksen liiketoiminta- 
mahdollisuuksia. Niillä siis pyritään juuri tuohon yritystoimintaan vaikuttavien 
tekijöiden huomioon ottamiseen ja tulevaisuuden ennusteiden tekoon.

2.1.4
Liiketoiminta-analyysit

Analyysilla tarkoitetaan tiedon jakamista pienempiin helpommin hallittaviin osiin. 
Liiketoiminta-analyyseilla tarkoitetaan vastaavasti liiketoimintaan liittyvän tiedon 
jakamista pienempiin helpommin hallittaviin osiin. Puhekielessä analyysin 
ajatellaan yleensä sisältävän myös synteesin eli yhteenvedon analyyseista. Tämän 
tutkielman puitteissa tuo synteesi on yrityksen perustamissuunnitelma.

Kun ryhdytään tarkastelemaan tarkemmin liiketoiminta-analyysejä, tulee selvittää 
mitä eri liiketoiminta-analyysejä on olemassa ja mistä niiden tekemiseen
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tarvittavaa tietoa voi saada. Käytännössä yksinkertaisinta on lukea muutama 
yrityksen perustamisen opas, jossa käsitellään yritystä perustettaessa huomioitavia 
asioita ja selvitetään erilaisia analyysejä ja esitellään lukuisia eri tietolähteitä.

Hoffrén (1993, 19-50) jakaa “Pienyrityksen käsikirjassa” analyysit oman 
yrityksen ja toimintaympäristön analysointiin. Oman yrityksen analysointiin 
kuuluvat toiminta-ajatuksen kirjaaminen, liikeidea-analyysi ja taloudellinen 
analysointi. Toimintaympäristön analysointiin kuuluvat yrityksen toiminta
ympäristön ja toimialan analysointi sekä liiketoiminta-alueiden analysointi. Lisäksi 
Hoffrénin mukaan on lopuksi syytä suorittaa yhteenvetoanalyysi yrityksestä 
suhteessa ympäristöön, eli SWOT-analyysi, toiselta nimeltään nelikenttäanalyysi. 
Saman suuntaista analyysien jaottelua on käytetty myös tämän tutkielman 
empiirisen osuuden kysymyslomakkeessa, jossa analyysit on jaettu yrityksen 
sisäisiin ja ulkoisiin analyyseihin sekä yhteenvetoanalyyseihin (kts. tarkemmin luku 
4.1.6).

Myös Holopainen (1991, 19-55) käsittelee “Yrityksen perustajan oppaassa" 
useita eri liiketoiminta-analyysejä, kuten yrittäjäominaisuuksien arviointi, 
markkinoiden selvittäminen ja liikeidean eri osien analysointi. Holopainen esittää 
esimerkkeinä liikeidean eri osien analysoinnista markkina- ja tuoteanalyysin, 
asiakasanalyysin, kilpailu ja kilpailija -analyysin, ympäristöanalyysin sekä 
voimavarojen analyysin.

Tässä tutkielmassa ei kyseisten analyysien sisältöä ryhdytä selvittämään, koska 
analyysejä on lukemattomia erilaisia, ja niiden vertailu ja arvioiminen on riittävän 
laaja kokonaisuus itsenäisen tutkimuksen aiheeksi. Kun vielä huomioidaan ne 
analyysit ja arvioinnit, joita ei ole tehty kirjallisesti, ongelmakenttä muodostuu niin 
laajaksi, että siihen on tarpeetonta tässä yhteydessä puuttua.

Edellä kuvatuissa ja muissa vastaavissa oppaissa liiketoiminta-analyysit on 
muotoiltu yleensä muistilistoiksi tai valmiiksi kaavakkeiksi, joihin täytetään oman 
yrityksen tiedot. Vaikka kyseiset analyysimenetelmät eivät olekaan tieteellisesti 
testattuja, on niiden käyttö erittäin suositeltavaa. Kaikkien oleellisten 
liiketoiminnan osa-alueiden tutkiminen ja arvioiminen on tärkeätä. Syytä on myös 
varmistua siitä, että käytetty tieto on ajantasalla olevaa ja luotettavaa.
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Holopainen (1991, 194-215) luettelee kattavan joukon luotettavia
neuvontapalvelujen tarjoajia. Niitä ovat mm:

- kunnalliset elinkeinoasiamiehet
- KTM:n yrityspalvelu
- Kera
- kauppakamarit
- yrittäjäjärjestöt
- pankit ja erityisluottolaitokset
- kehitysyhtiöt
- teknologiakylät
- yrityshautomot
- yliopistot, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset
- elinkeinoelämän järjestöt
- TEKES
- Ulkomaankauppaliitto
- PKT-säätiö
- yksityiset konsultit
- VTT
- keksintösäätiö
- Suomen Standardisoimisliitto
- Patentti-ja rekisterihallitus
- vakuutuslaitokset
- Työministeriö
- verotoimistot ja virastot
- kirjastot ja informaatio palvelulaitokset
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2.1.5
Aiemman tutkimuksen esittely

Aiemmin ei liiketoiminta-analyysien vaikutusta uusien yritysten menestymiseen ole 
sinällään tutkittu. Hannu Littunen on kuitenkin tutkinut uusien yritysten 
menestymistä monivuotisessa seurantatutkimuksessaan, joka aloitettiin syksyllä 
1991 Kauppa- ja teollisuusministeriön aloitteesta ja sen myöntämän määrärahan 
turvin.Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, minkälaiset yritykset selviävät 
toiminnan kriittisten alkuvuosien yli, ja mitkä tekijät ovat oleellisia selviytymiselle. 
Tutkimuksen perusaineisto kerättiin vuosien 1991/1992 taitteessa ja tulokset on 
raportoitu tutkimuksen perusraportissa (Littunen 1992. Uusien yritysten 
menestyminen. Tutkimuksen toteutustapa ja perustamistilanteen kartoitus.). 
Tutkimuksen toisessa vaiheessa tarkasteltiin ensimmäisen seurantavaiheen 
tuloksia (Littunen 1994. Uusien yritysten menestyminen. Yritystoiminnan 
kriittiset alkuvuodet.)

Littusen seurantatutkimuksen kolmannen vaiheen tulokset on myöskin julkaistu 
( Littunen 1995. Uusien yritysten menestyminen. OSA III: Yritystoiminnan neljä 
ensimmäistä vuotta.) Tutkimuksen muut seuranta-aineistot kerätään vuosina 1995 
ja 1996 ja ne raportoidaan myös erikseen. Littusen seurantatutkimusta käsitellään 
laajemmin tämän tutkimuksen luvussa 2.2 Aiempi tutkimus.

2.1.6
Mitä ei ole tutkittu

Littunen ei kattavassa seurantatutkimuksessaan kuitenkaan ole tutkinut lainkaan 
liiketoiminta-analyysien käytön vaikutusta uusien yritysten menestymiseen. 
Muutkaan tutkijat eivät ole kiinnittäneet asiaan huomiota. Ei ole myöskään selvää, 
kuinka paljon liiketoiminta-analyysejä tehdään suomalaisissa aloittavissa 
yrityksissä ja mikä analyysien muodollisuuden aste on.

Voitaneen pitää implisiittisenä liiketaloudellisena totuutena, että liiketoimintaa 
kannattaa suunnitella etukäteen ja että eri tekijöiden vaikutuksia pitää pyrkiä 
ennakoimaan. Aiemmin ei ole tutkittu mitä merkitystä liiketoiminnan 
analysoinnilla on aloittavalle yritykselle. Selvittämättä on jäänyt, voidaanko 
yritysideaa jalostaa niin, että selviää onko aloittavalla yrityksellä todellisia 
menestymismahdollisuuksia.
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2.1.7
Hypoteettinen yrityksen perustamismalli

Seuraavassa kaaviossa pyrin jäsentämään liiketoiminta-analyysien yhteyttä 
yrityksen perustamisprosessiin. Kaavio on voimakkaasti pelkistetty, koska 
kaikkien eri vaiheisiin liittyvien toimenpiteiden ja huomioitavien asioiden käsittely 
heikentäisi mallin havainnollisuutta ja yleistettävyyttä.

Kuvio 1. Liiketoiminta-analyysit yrityksen perustamisprosessissa

Perustamis
päätös

f Hankkeesta 
iyetäytyminei

Toimiva
yritys

Käynnistys
vaihe

Perustamis
suunnitelma

Epäonnistuva
yritys

Menestyvä
yritys

Liiketoiminta
analyysit

Omassa ajattelumallissani syntyy ensin liikeidea, jonka pohjalta tehdään yrityksen 
perustamissuunnitelma. Suunnitelman osatekijät arvioidaan tekemällä 
liiketoiminta-analyysejä, joiden avulla perustamissuunnitelmaan tehdään 
tarvittavat muutokset ja lisäykset. Täten taataan se, että aloittavalla yrityksellä 
tulee olemaan riittävät menestymismahdollisuudet. Tämän jälkeen tehdään 
perustamissuunnitelman ja analyysien pohjalta perustamispäätös tai päätetään 
vetäytyä hankkeesta, jollei realistisia menestymismahdollisuuksia ole. 
Perustamispäätöksen jälkeen alkaa yrityksen käynnistymisvaihe, joka johtaa 
toimivaan liikeyritykseen.

Hypoteesini mukaan toimivat yritykset jakaantuvat hyvin ja huonosti menestyviin 
yrityksiin riippuen siitä, miten hyvin liiketoiminta-analyysit ja yrityksen 
perustamissuunnitelmat on tehty. Ne yritykset, jotka tekevät liiketoiminta- 
analyysit huolellisesti yleensä joko menestyvät hyvin tai tekevät 
menestymisedellytyksien puuttuessa oikean ratkaisun vetäytyessään 
perustamishankkeesta ajoissa.

Ääripäitä liiketoiminta-analyysien käytössä edustaisivat toisaalta yritykset, jotka 
tekevät huolellisesti analyysit kaikista liiketoimintaan vaikuttavista osatekijöistä ja 
toisaalta yritykset, jotka eivät tee mitään analyysejä. Kumpikin ääritapaus on 
varmasti käytännössä mahdoton toteuttaa. Aivan kaikkia liiketoimintaan 
vaikuttavia tekijöitä on mahdotonta ottaa ennalta huomioon, koska tulevaisuutta 
ei kyetä 100 prosentin varmuudella ennustamaan. Myös täysin ilman analyysejä,
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niiden laajassa merkityksessä, on mahdotonta perustaa yritys. Yrittäjä joutuu joka 
tapauksessa miettimään tiettyjä perusasioita yritystä perustaessaan. Yrityksen 
nimi, osakepääoman suuruus ja jokin syy miksi yritys ylipäätään perustetaan, 
vaativat yrittäjältä jonkin verran ajattelutoimintaa. Tehdessään erilaisia valintoja 
yrittäjä joutuu miettimään kyseisiä asioita, eli analysoimaan liiketoimintaa.

Tavallisesti yritystä perustettaessa liikutaan siis jossain edellä kuvailtujen kahden 
äärivaihtoehdon välillä. Ilmeisesti vain harva yrittäjä jäsentää yrityksen 
perustamisen mielessään täsmälleen edelläkuvatun prosessin mukaisesti. Yrittäjän 
mielessä eri toimenpiteet ja kysymykset todennäköisesti häilyvät monitahoisena 
tehtävien kenttänä, josta esiinnousevia kysymyksiä käsitellään sattumanvaraisessa 
järjestyksessä. Malli kuitenkin noudattaa loogisesti ajallista seuraanioa ja kuvaakin 
eräänlaista ihannetapausta, jossa yrittäjä tekee liiketoiminta-analyysit niin hyvin, 
että menestymismahdollisuudet ovat niin suuret kuin kohtuudella voidaan toivoa.

2.2
Aiempi tutkimus

Tässä luvussa selostan ensiksi (2.2.1) Hannu Littusen uusien yritysten 
menestymistä käsittelevää seurantatutkimusta. Kyseinen tutkimus jakaantui 
useaan raporttiin, joista ensimmäinen (Littunen 1992. Uusien yritysten 
menestyminen. Tutkimuksen toteutustapa ja perustamistilanteen kartoitus) kuvasi 
tutkimuksen toteutustapaa ja alkutilanteen yrityksiä. Koska kyseinen raportti ei 
vielä tuonut mitään varsinaista uutta tietoa, vaan selvitti lähinnä yrittäjien 
perustamistilanteen ominaisuuksia, siirryn tässä suoraan kuvaamaan tutkimuksen 
toisen vaiheen raporttia, eli ensimmäisen seurantavaiheen tuloksia. Sen jälkeen 
käsittelen vielä tutkimuksen kolmannen vaiheen tuloksia (luku 2.2.2). Littunen 
tulee vielä keräämään tutkimukseensa seuranta-aineistot vuosina 1995 ja 1996 ja 
joiden raportoi niiden tulokset lähivuosina. Lisäksi hän tulee tekemään 
yhteenvetoraportin, jonka tulokset eivät kuitenkaan tähän tutkimukseen ehdi 
valmistua.

Tässä ei kuitenkaan referoida täysin kattavasti Littusen tutkimussarjaa, vaan 
keskitytään niihin osa-alueisiin, jotka läheisimmin liittyvät tämän tutkimuksen 
aihealueeseen. Keskityn siis Littusen mukaan yrityksen menestymiseen 
vaikuttaneisiin tekijöihin. Tämän jälkeen käsittelen vielä suppeasti muita 
tutkimuksia (luvussa 2.2.3), lähinnä aihetta sivuavia pro gradu -tutkielmia.

2.2.1
Littusen seurantatutkimuksen toisen vaiheen referaatti

Tutkimuksen toisessa vaiheessa (Littunen 1994. Uusien yritysten menestyminen. 
Yritystoiminnen kriittiset alkuvuodet) oli tarkoitus selvittää minkälaisia ovat ne 
yritykset, jotka lopulta selviävät yritystoiminnalle kriittisten ensimmäisten vuosien 
yli, ja mitä ovat selviytymiseen vaikuttavat tekijät.
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Littusen raportti (1994) jakautuu viiteen lukuun, jotka ovat 1. Tutkimuksen 
tausta, 2. Yritystoiminnan lopettaneet yritykset, 3. Yritystoiminnan kehittyminen 
ja liiketoiminnan muutokset, 4. Yritysten toimintaympäristön muutokset ja 5. 
Yritystoiminnan kriittiset alkuvuodet. Edellämainitut luvut ovat myös seuraavien 
viiden alaotsikon nimet.

2.2.1.1
Tutkimuksen tausta

Littusen tutkimuksen toisen vaiheen (1994, 2-3) tavoitteena oli selvittää

- mitkä yritysten perustamistilanteeseen liittyvät tekijät ja minkälaiset 
toiminnalliset perusvalinnat mahdollistavat toiminnan kehittymisen, ja minkälaiset 
johtavat epäonnistumisiin yritystoiminnan alkuvaiheessa,

- kuinka paljon yritykset ovat investoineet ja käyttäneet julkisen vallan tukea ja 
apua hyväksi yritystoiminnan alkuvaiheessa ja millainen merkitys niillä on 
yrittäjälle,

miten yrittäjät suhtautuvat ajassa tapahtuviin muutoksiin kuten 
kansainvälistymisen vaikutuksiin,

- mikä on erilaisten vuorovaikutussuhteiden merkitys yritysten toiminnalle ja 
miten yritykset reagoivat tarjoutuviin uusiin mahdollisuuksiin yritystoiminnan 
alkuvaiheessa.

Littusen tutkimuksen perusjoukkoon kuului 2 583 vuonna 1990 perustettua 
yritystä, joista noin 13 prosenttia oli lopettanut toimintansa perustamisvuonna. 
Osa lopettaneista voidaan luokitella ns. käynnistymättömiksi yrityksiksi. Tämä 
johtuu siitä, että Tilastokeskuksen yritysrekisterissä aloittavaksi merkitty yritys ei 
aloitakaan jostain syystä toimintaansa. Toiminnan lopettaminen yritystoiminnan 
alkuvaiheessa oli selvästi yleisintä pienissä kokoluokissa. Lähes joka viides alle 
viiden henkilön yrityksistä oli lopettanut toimintansa. Littunen toteaa, että myös 
eri tutkimusten mukaan yritysten toiminnan lopettaminen on selvästi yleisintä 
pienissä yritysten kokoluokissa, (mt. 4)

Selvästi eniten yrityksiä oli perustettu Uudenmaan lääniin, jonka osuus vuonna 
1990 perustetuista yrityksistä oli yli kolmannes. Myös toiminnan lopettaminen oli 
vähäisintä Uudenmaan läänissä. Yrityksistä lähes neljä prosenttia oli muuttanut 
sijaintilääniä yritystoiminnan kahtena ensimmäisenä vuotena. Useimmin muutto oli 
tapahtunut Uudenmaan läänistä muualle maahan. Littunen kuitenkin toteaa, ettei 
alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna toimintaympäristöllä ole suoraa yhteyttä 
yritysten alkuvaiheen lopettamiseen, (mt.6-10)

Tutkimuksen yritysotoksessa oli 200 yritystä, joista 138 oli metalli- 
teollisuusyrityksiä ja 62 yrityspalvelun toimialoilla. Alun perin haastateltiin siis
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200 yritysjohtajaa henkilökohtaisesti, ja tässä seurantavaiheessa 158:sta 
yrityksestä 29 oli lopettanut ja 15 kieltäytyi seurantahaastattelusta. Alun perin yli 
puolet yrityksistä oli osakeyhtiöitä ja myös yritysotoksessa osakeyhtiö oli yleisin 
yhtiömuoto.

2.2.1.2
Yritystoiminnan lopettaneet yritykset

Tutkimuksensa toisessa luvussa Littunen käsittelee ensin yrityksen 
perustamisvaihetta ja toiseksi yrittäjän osaamista ja persoonallisuutta. 
Kolmanneksi käsitellään yritysten liiketoiminnan luonnetta sekä strategisia 
valintoja ja viimeiseksi lyhyesti yrittäjien käsityksiä yritystoiminnan lopettamisen 
syistä.

Yrityksen perustamisvaihe

Yrityksen perustamisvaiheessa (mt. 15-17) Littunen jakaa yritykset 
perustamissyiden mukaan kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat 
yrittäjät, joilla yrittämisen perusedellytykset ovat yrittäjän oman arvion mukaan 
kunnossa. Toiseen ryhmään kuuluvat yrittäjät, joita uhkaa työttömyys ja joilla on 
markkinatilanteen perusteella ulkoinen ’pakko’ aloittaa yrittäminen. Kolmannen 
ryhmän muodostavat yrittäjät, joilla keskeisiä ovat yrittäjyyden motiivit, kuten 
halu riippumattomuuteen ja yrittämisen haasteellisuus.

Littusen mukaan ensimmäinen ryhmä, jolla yrittämisen perusedellytyksien piti olla 
kunnossa, korostui hieman lopettamisten suhteen. Kyseisellä ryhmällä 
liiketoiminnan hallinta olikin ollut vain näennäistä ja eri toiminnan vaihtoehtojen 
harkinta vähäisempää kuin ulkoisen tai sisäisen pakon kautta yrittäjiksi ryhtyneillä. 
Jos työttömyyden uhka oli vaikuttanut yrityksen syntyyn, oli seurauksena 
sattuman osuuden voimakas painottuminen yrittäjien toiminnassa.

Perheyritykset näyttivät selviävän kriittisten alkuvuosien yli selvästi useammin 
kuin muut yritykset. Perheyrityksissä yrittäjä on voimakkaasti sitoutunut yrityksen 
toimintaan ja yrittäjän tavoitteet omassa elämässään heijastuvat helposti myös 
yrityksen menestymiseen. Perheyrittäjyyden edistäminen onkin nähty eräänä pk- 
politiikan painopistealueena.

Yrityksen toiminnan käynnistyminen

“Perustamispäätös tulkitaan usein vaiheittain eteneväksi prosessiksi, joka päätyy 
täsmennettyyn liikeideaan ja sen pohjalta yrityksen perustamiseen. Yritystä 
perustettaessa tehtävät suunnitelmien muutokset ovat ilmentymä suunnittelun 
puutteesta ja/tai toimintaympäristön muutoksista, joita suunnitteluvaiheessa ei ole 
ollut mahdollista ottaa huomioon.” Littunen selvitti perustamishankkeen 
toteutumista tarkastelemalla perustamisinvestoinnin kokoa, ajoitusta, teknistä 
tasoa ja rahoitusta, (mt.17-18)
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Taulukko 1. Yrityksen toiminnan käynnistyminen ja yritystoiminnan lopettaminen.

Yrityksen perustamishankkeen 
toteutuminen suunnitelmiin 
verrattuna

Toimivat yritykset Lopettaneet yritykset

Suunniteltua huonommin 16.7 56.4
Suunnitellun mukainen 60.0 40.8
Suunniteltua paremmin 23.3 2.9
Yhteensä 100.0% 100.0 %

(n=180) (n=18)_____________

Lähde: Littunen 1994, s.18

Littusen mukaan yrityksen perustamistilanteeseen liittyviä ongelmia oli osalla 
yrityksistä siirretty toiminnan kriittisille alkuvuosille, sillä suurimmalla osalla 
toimintansa alkuvaiheessa lopettaneista yrityksistä suunnitelmat ja toteutunut 
kehitys eivät vastanneet toisiaan. Perustamisinvestointi oli jäänyt suunniteltua 
pienemmäksi, investointien ajoitus tai rahoitusjärjestelyt eivät toteutuneet 
suunnitellusti, tai investoinnit toteutettiin tekniseltä tasoltaan suunniteltua 
matalampina. ”Syyt saattoivat liittyä riittämättömään suunnitteluun, mutta myös 
toimintaympäristön muutoksiin, joita suunnitteluvaiheessa ei ollut mahdollista 
ottaa huomioon. Yrityksen liikeidean muodostuminen edellyttää kerätyn 
informaation pohjalta tapahtuvaa markkinoiden, tuotteiden ja toimintatavan 
täsmentämistä ja näiden yhteensopivuuden varmistamista.”

Littusen mukaan yrityksen perustamisinvestoinnin koon ja liikevaihdon suhteella 
ei ollut yhteyttä toiminnan alkuvaiheen lopettamiseen. Sen sijaan lopettaneiden 
yritysten ja toimintaansa yhä jatkavien rahoitusmuodoissa oli havaittavissa selvä 
ero. Toimintansa lopettaneiden yritysten omistajien henkilökohtaisten lainojen 
osuus investoinnista oli selvästi suurempi ja oma pääomasijoitus selvästi pienempi 
kuin toimintaansa jatkaneiden yritysten. Julkisen tuen saamisella ei näyttänyt 
olevan mitään vaikutusta alkuvaiheen lopettamisiin, sillä tukea 
perustamistilanteessa saaneet yritykset eivät eronneet muista yrityksistä 
alkuvaiheen lopettamisen suhteen, (mt.19)

Ennen siirtymistä yrittäjän osaamiseen ja persoonallisuuteen Littunen (1994, 21) 
tarkastelee vielä perustamisvaiheessa käytetyn asiantuntija-avun vaikutuksia. 
Mielestäni melko hälyttävä löydös Littusen tutkimuksessa oli, että peräti 
95 prosenttia toimintansa alkuvaiheessa lopettaneista yrityksistä oli ollut 
yhteydessä ulkopuolisiin asiantuntijoihin yrityksen perustamisvaiheessa, kun 
vastaava luku toimintaansa jatkavilla yrityksillä oli noin 78 %. Tämä viittaa 
mielestäni siihen, että joko asiantuntijat olivat vaikuttaneet negatiivisesti 
menestykseen osassa yrityksiä, tai sitten yrityksen kontaktin otto asiantuntijaan 
osoittaa yrittäjän puutteellista omaa osaamista. Ne yrittäjät, joilla ei ollut 
liikesuhteita eikä henkilökohtaisia vuorovaikutussuhteita olivat menestyneet 
paremmin kuin ne, jotka painottivat liikesuhteiden merkitystä. Littunen arvioi 
liikesuhteiden hallinnan olleen osalla yrityksistä näennäistä, koska 87 % 
alkuvaiheessa lopettaneista yrityksistä oli arvioinut liikesuhteilla olleen merkitystä 
yrityksen perustamisvaiheessa. Itse pitäisin mahdollisena, että liikesuhteet olivat
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olleet hallinnassa, mutta niillä ei yksinkertaisesti ole juurikaan merkitystä, vaan 
tärkeämpää on se, mitä yritykset voivat tarjota ja mihin hintaan. “Yhteyksissä 
julkisiin viranomaisiin (=KTM:n yrityspalvelu, KERA ja sijaintikunnan 
johtohenkilöstö) eivät alkuvaiheessa lopettaneet yritykset eronneet muista 
yrityksistä.” (mt.22)

Yrittäjän osaaminen ja persoonallisuus

Tutkittaessa yrittäjän osaamista ja persoonallisuutta Littunen jakoi yrittäjät 
koulutuksen mukaan kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvilla ei ollut 
ammatillista koulutusta, toisessa ryhmässä olivat koulu- tai opistotasoisen 
koulutuksen saaneet yrittäjät ja kolmannessa korkean kaupallisen koulutuksen 
saaneet yrittäjät. Ilman ammatillista koulutusta toimineet yrittäjät olivat 
menestyneet selvästi heikommin kuin muut ryhmät. Sattuman vaikutus ja selvä 
ongelmanratkaisukyvyn puute 1. ryhmän yrittäjillä vahvistaa aiempia tuloksia 
perustamishankkeen suunnittelun puutteesta.

Yrittäjien työkokemuksen monialaisuudella ei näyttänyt Littusen mukaan olevan 
suoraa yhteyttä alkuvaiheen lopettamisiin. Myöskään yrittäjien henkilökohtaisilla 
yhteyksillä alkuvaiheen yritystoiminnassa ei ollut vaikutusta lopettamiseen, toisin 
kuin yrityksen perustamisvaiheen yhteyksillä, joissa sidosryhmien kautta tullut 
liikesuhteiden hallinta tai näennäinen hallinta oli osalla yrityksistä johtanut 
huonoon menestykseen.

“Yrittäjien persoonallisuden piirteillä ei käytetyn ryhmittelyn mukaan ollut suoraa 
yhteyttä toiminnan lopettamiseen alkuvaiheessa. Kuitenkin yrittäjien 
persoonallisuuden piirteillä havaittiin selvä yhteys ainakin yrittäjän ammatillisen 
koulutuksen luonteeseen ja sitä kautta yrityksen perustamishankkeen 
suunnitelmallisuuteen.” (mt.26)

Yritysten liiketoiminnan luonne ja strategiset valinnat

Seuraavaksi Littunen siirtyy tarkastelemaan yritysten liiketoiminnan luonnetta ja 
strategisia valintoja. Littunen pitää liikeidea-ajattelua havainnollisena tapana 
pelkistää yritystoiminnan kehittymisen kannalta tärkeät asiat. Liikeidea 
muodostuu tuotteista, asiakkaista ja toimintatavasta sekä näiden välisestä 
yhteensopivuuden vaatimuksesta. Näillä yritys pyrkii erottumaan kilpailijoistaan ja 
hallitsemaan kilpailun voimia, (mt. 27)

Tuotteiden lukumäärällä näytti olevan selvä yhteys alkuvaiheen lopettamisiin. 
Lopettaneet yritykset olivat tehneet joko yhtä, tai sitten viittä tai useampaa 
tuotetta. Littusen mukaan onkin ilmeistä, että liiallisessa keskittämisessä tai 
hajauttamisessa on huomattavia vaaroja. Keskittymisen vaarana on se, että 
yrityksen toiminta vaarantuu jos ainokaisen tuotteen ominaisuudet ja siihen liittyvä 
asiantuntemus eivät riitäkään turvaamaan yrityksen toimintaedelllytyksiä. 
Toiminnan liiallinen hajauttaminen saattaa taasen johtaa tehottomuuteen, eikä
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mikään tuote sitten saavutakaan toivottua läpimurtoa markkinoilla. Yli kolmella 
neljäsosalla toimintansa alkuvaiheessa lopettaneista yrityksistä päätuote oli ollut 
samanlainen kuin kilpailijoiden. Päätuotteen ominaisuuksilla ei kuitenkaan ole 
selvää yhteyttä alkuvaiheen lopettamiseen.

Yritys tarjoaa osaamistaan asiakkailleen tuotteiden kautta. Alkuvaiheen 
lopettamisiin ei ollut vaikutusta sillä oliko yritys perustettu lähimarkkinoiden 
varaan, vai suuntautuiko toiminta vientiin. Toimintatavalla tarkoitetaan yrityksen 
strategista suuntautumista, kilpailuetuja ja yhteistoimintaa muiden yritysten 
kanssa. Yritysten strategista suuntautumista tutkittiin kahden ryhmittelyn avulla.

Ensimmäinen ryhmittely noudatti Kettusen (1985, Yrittäjäkirja, Suomen yrittäjäin 
keskusliitto ry) käyttämän yritysten toiminnan suuntautumista koskevan 
kolmijaon: yhteistyöstrategia, lähimarkkinoille suuntautuminen ja erikoistuminen, 
mukaista jaottelua. Tämän jaottelun perusteella yrityksen toiminnan 
suuntautuneisuudella ei ollut vaikutusta alkuvaiheen lopettamiseen. Toisena 
ryhmittelynä yritykset jaettiin tuotteiden ja asiakkaiden perusteella tapahtuvan 
erilaistumisen mukaan. Tiettyyn asiakasryhmään erikoistuneet yritykset pyrkivät 
joustavuusetuun yksittäistuotannolla, kun taas perinteisessä tuotannossa tuotteet 
ovat vakiotuotteita joilla pyritään mittakaavaetuun. Tuotantotyypillä oli selvä 
yhteys alkuvaiheen lopettamiseen, sillä tiettyyn asiakasryhmään erikoistuneita 
yrityksiä oli toimintaansa jatkaneista 66 % mutta lopettaneista vain noin 
kolmasosa, (mt. 28)

Yhteistoiminnalla, jolla tarkoitetaan yritysten toiminnallisia ja tuotannollisia 
yhteistyösidoksia, ei ollut vaikutusta alkuvaiheen lopettamiseen. Tosin 
lopettaneissa yrityksissä painottuivat hieman yritykset, joilla ei ollut 
yhteistoimintaa muiden yritysten kanssa.

Lähes puolet toimintansa lopettaneista katsoi, että yrityksen tärkein kilpailuetu oli 
yrityksen asiantuntemus, joka ilmeni yrittäjän kokemuksena ja henkilökunnan 
pätevyytenä. Noin neljäsosa katsoi kilpailuedun liittyneen yrityksen joustavuuteen 
ja samoin noin neljäsosa tuotteiden ominaisuuksiin. Yrittäjien arvioimilla 
kilpailueduilla oli selvä yhteys alkuvaiheen lopettamiseen. Kilpailueduista 
joustavaan infrastruktuuriin, asiantuntemukseen ja logistiikkaan keskittyneet 
yritykset olivat selvästi yliedustettuja. Littusen mukaan alkuvaiheessa lopettaneet 
yritykset olivat keskittyneet liikaa operatiiviselle tasolle strategisen tason 
kustannuksella, (mt. 30)

Yrityksen markkinoinnin painottamisella tuotteiden tai asiakkaiden mukaan ei 
ollut yhteyttä alkuvaiheen toiminnan lopettamiseen. Keskeisistä toiminnan 
lopettamisen syistä Littunen toteaa seuraavasti: “Tulosten mukaan yrittäjien 
persoonallisuuden ominaispiirteillä oli selvä yhteys ammatillisen koulutuksen 
luonteeseen. Suuri sattuman osuus toiminnassa ja ongelmien ratkaisukyvyn puute 
näytti ohjaavan ilman ammatillista koulutusta olevien yrittäjien toimintaa. Tämä 
näkyi yrityksen perustamissuunnitelman toimivuudessa kuten lainarahoituksen
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korostumisena perustamisinvestoinnin rahoituksessa ja eri toimintavaihtoehtojen 
harkinnan puutteena.” (mt. 31)

Yrittäjien käsitykset yritystoiminnan lopettamisen syistä

Toisen luvun lopussa Littunen selvittää vielä yrittäjien omia käsityksiä 
yritystoiminnan lopettamisen syistä. Alkuvaiheessa lopettaneille yrittäjille 
suunnatussa kyselyssä nähtiin tärkeimpinä yritystoiminnan lopettamiseen 
johtaneina tekijöinä yleinen taloudellinen tilanne, käyttöpääoman puute, 
korkotason nouseminen ja pankkien lainaehtojen kiristyminen. Kyselyyn oli 
vastannut vain kuusi yrittäjää lopettaneista 29 yrityksestä, (mt. 32)

2.2.1.3 Yritystoiminnan kehittyminen

Tutkimuksen kolmannessa luvussa Littunen keskittyy ensin yritysten 
kehittymiseen, sitten yrittäjän osaamisen kehittymiseen ja lopuksi yritysten 
liiketoiminnan rakenteen muutoksiin. Yritysten kehittyminen perustamisen jälkeen 
tapahtuu yksittäisten toimenpiteiden kautta, jotka muodostavat toimintoketjuja, 
joiden avulla yritykset lähestyvät tavoitettaan, (mt. 33)

Littusen mukaan yrityksen perustaminen nähdään usein prosessina, joka päätyy 
täsmennettyyn liikeideaan ja johtaa varsinaiseen perustamispäätökseen. Koska 
prosessin muodollisuuden aste voi vaihdella paljon, luonnehtii Littunen 
perustamispäätöstä kokeiluun, itseluottamukseen tai suunnitteluun perustuvaksi. 
Pienet yritykset syntyvät usein itseluottamuksen pohjalta. Yritys perustetaan kun 
jonkinlaiset edellytykset täyttyvät ja niinpä erilaisten muutosten teko ja toiminnan 
kehittäminen tulevat ajankohtaisiksi jo ensimmäisinä vuosina.

Kun kahden ensimmäisen vuoden (1990 ja 1991) keskimääräistä liikevaihtoa 
verrattiin vuoden 1992 toteutuneeseen liikevaihtoon, oli yritysten liikevaihto 
kasvanut keskimäärin (mediaani) 35.1 %. Henkilökunnan määrä ei sen sijaan ollut 
kasvanut yrityksissä vertailujaksolla.

Uusien yritysten kannattavuuden arviointi on vaikeaa, koska yritysten tavoitteet 
vaikuttavat siihen. Osalle yrittäjistä on tärkeää oman ja perheen toimeentulon 
turvaaminen, osalle kasvuja menestys. Yritysten kannattavuutta tarkasteltiin sekä 
käyttökateprosenteilla, että yrittäjien omien arvioiden perusteella. 
Käyttökateprosentit vaihtelivat toimintaansa jatkavilla yrityksillä 12-17 prosentin 
välillä vuosina 1990 - 1992 (mediaani). Yritysten kannattavuus oli yrittäjien 
arvioiden mukaan yleisimmin pysynyt ennallaan tai hieman heikentynyt 
ensimmäisinä toimintavuosina, (mt. 36)

Taloudellista lamaa pidettiin pääasiallisena syynä siihen, että liikevaihto oli 
kehittynyt ennakoitua heikommin niissä tapauksissa, joissa liikevaihto erosi 
suunnitellussa. Viennin kehittyminen ennakoitua paremmin tai tehostetut
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markkinointitoimenpiteet olivat yleisiä syitä niissä tapauksissa, joissa liikevaihto 
oli kehittynyt ennakoitua paremmin.

Yritysten vakavaraisuutta mitattaessa käytettiin tunnuslukuina vieraan pääoman 
osuutta liikevaihdosta ja omavaraisuusastetta. Metalliteolllisuusyrityksillä 
perustamisinvestoinnit olivat suurempia kuin yrityspalveluyrityksillä. Niinpä myös 
vieraan pääoman osuus liikevaihdosta oli yleensä selvästi suurempi kuin 
yrityspalveluyrityksillä. Lähes kolmasosalla metalliteolllisuusyrityksistä vieraan 
pääoman osuus vuoden 1992 liikevaihdosta oli yli 50 prosenttia, kun taas 
yrityspalveluyrityksillä vastaava osuus oli noin 15 prosenttia. Vierasta pääomaa oli 
eniten niillä metalliteollisuusyrityksillä, jotka olivat saaneet julkista tukea, sillä 
näiden perustamisinvestointi oli keskimäärin kaksinkertainen verrattuna muihin 
metalliteollisuusyrityksiin, (mt. 38)

Omavaraisuusaste yrityksissä oli keskimäärin (mediaani) noin 27,3 %.
Perustamisvaiheessa julkista tukea saaneissa yrityksissä myös oman pääoman 
osuus oli pienempi kuin muissa yrityksissä, johtuen suurista 
perustamisinvestoinneista. Julkisiin viranomaisiin yhteydessä olleet yritykset olivat 
kuitenkin kokonaisuutena omavaraisempia kuin muut yritykset, joten 
yhteydenotoilla julkisiin viranomaisiin perustamisinvestoinnit oli saatu 
realistisemmalle tasolle.

Yhtiömuodon, omistussuhteiden tai toimialan muutokset olivat toiminnan 
alkuvaiheessa harvinaisia. Yleensä yhtiömuotoa oli muutettu osakeyhtiöksi, 
yritykset olivat muuttuneet perheyrityksiksi tai toimialalla oli laajennuttu. 
Tuotannolliset investoinnit, joita oli tehty lähes 39 prosentissa yrityksistä, oli 
rahoitettu pääosin tulorahoituksella. Lähes kolmannes yrityksistä oli tehnyt 
kehittämisinvestointeja, jotka useimmiten olivat suuntautuneet tuotekehitykseen ja 
markkinointiin. Myös kehittämisinvestoinnit rahoitettiin pääosin tulorahoituksella, 
(mt. 40)

Siirtäessään tarkastelun yritysten kehittymisestä yrittäjän osaamisen 
kehittymiseen, Littunen kiinnittää ensin huomion yrittäjän tietoihin ja taitoihin. 
Sitten ovat vuorossa yrittäjän vuorovaikutussuhteet ja lopuksi erilaiset 
johtamistyylit pk-yrityksissä.

Yrittäjien tietoja ja osaamista Littunen (1994, 44) luotaa tarkastelemalla 
ulkopuolisen asiantuntemuksen käyttöä, kirjallisten budjetointisuunnitelmien tekoa 
ja yrittäjien osallistumista jatko- tai täydennyskoulutukseen. Ilmeni, että 
metalliteollisuusyritykset käyttivät enemmän ulkopuolista tilitoimistoa ja 
suunnittelivat toimintaansa kirjallisesti vähemmän kuin yrityspalveluyritykset.
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Korkeasti koulutetut ja laaja-alaisen työkokemuksen omaavat yrittäjät käyttivät 
ulkopuolista tilitoimistoa vähemmän ja suunnittelivat toimintaa kirjallisesti 
yleisemmin kuin muut yrittäjät. Ulkopuolisen avun käytöllä näytettiin korvaavan 
oman osaamisen puutteita. Liiketoiminnan luonne ja oman osaamisen taso taas 
näytti selittävän yrityksen suunnittelukäytäntöä, (mt. 45)

Jatko- tai täydennyskoulutukseen olivat yrityspalvelun alalla toimineet yrittäjät 
osallistuneet huomattavasti enemmän (56% alan yrittäjistä) kuin metalli
teollisuuden alalla toimivat (16%). Suuret henkilökohtaiset lainat näyttivät 
lisäävän koulutusaktiivisuutta. Samoin yli 40-vuotiaat yrittäjät, joilla oli 
monialainen työkokemus osallistuivat lisäkoulutukseen muita selvästi enemmän.

Littusen mukaan yrittäjien runsaiden ja monipuolisten henkilökohtaisten 
vuorovaikutussuhteiden voi tulkita lisäävän yrittämisen edellytyksiä. Yrittäjät 
kävivät yritystoiminnan kehittämiseen liittyviä keskusteluja lähinnä 
yrittäjätuttavien ja muiden henkilökohtaisten tuttavien kanssa. Keskustelu 
yritystoimintaa tukevien organisaatioiden kanssa oli vähäisempää, (mt. 46)

Kolmannen luvun lopussa Littunen vielä käsittelee yritysten liiketoiminnan 
rakenteen muutoksia. Littunen ryhmittelee yritykset toiminnallisten muuttujien 
avulla tarkoituksenaan saada seurantahaastatteluissa kuva strategisten valintojen 
kautta tapahtuvasta yritysten liikeideoiden kehittymisestä. Tarkastelemalla 
yritysten tuotepolitiikassa, markkinaolosuhteissa ja tuotantovälineistön 
käyttöasteessa tapahtuneita muutoksia Littunen pyrkii muodostamaan 
tulevaisuuteen ulottuvaa näkemystä tutkimuksen seurantavaihetta varten.

Littunen käsittelee yritysten liiketoiminnan kehittymistä tarkastelemalla yritysten 
strategisen suuntautumisen muutoksia, alihankintatoiminnan- ja liiketoiminnan 
kehittymistä, yritysten kilpailueduissa tapahtuneita muutoksia, yhteistyösuhteiden 
muutoksia sekä markkinoinnin painopisteissä ja asiakkaiden ostouskollisuudessa 
tapahtuneita muutoksia. Edellämainittujen tekijöiden referointi tässä yhteydessä ei 
kuitenkaan olisi hedelmällistä, koska Littunen käsittelee kyseisten tekijöiden 
vaikutusta yritysten menestymiseen varsinaisesti vasta tutkimuksen seuraavassa 
seurantavaiheessa.
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2.2.1.4
Yritysten toimintaympäristön muutokset

Yritysten toimintaympäristö on viimeaikoina muuttunut voimakkaasti. Talouden 
epävakaa kehitys on heikentänyt kotimarkkinayritysten toimintaedelletyksiä. 
Toisaalta Euroopan yhdentymiskehitys ja Itä-Euroopan kehittyminen ovat tuoneet 
uusia mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittymiselle. Ratkaisevaa kuitenkin on 
yritysten kyky sopeutua muutoksiin ja tarttua uusiin toiminnan mahdollisuuksiin. 
(Littunen 1994, 76)

Yritystoiminnan kehittymisen mahdollisuudet ja esteet

Yrityksissä nähtiin tuotekehityksen ja markkinoinnin tehostamisen sekä viennin 
lisääntymisen vauhdittaneen yritysten toimintaa, mitä tulee yritysten omiin 
toimenpiteisiin. Toimintaympäristössä devalvaation ja palkkapolitiikan 
vaikutuksien sekä joissain tapauksissa laman aiheuttaman kustannuskehityksen 
katsottiin vauhdittaneen yritystoimintaa. Yritystoiminnan kehittymisen esteenä 
nähtiin yleisimmin henkinen ja taloudellinen lama ja tähän liittyvät yritysten 
rahoitusongelmat. Yrittäjät kokivat myös taloudellisen laman aiheuttaman 
yritysten ylitarjonnan ja kiristyneen kilpailun johtaneen hintojen polkemiseen ja 
epäterveeseen kilpailuun, (mt. 78)

Yritysten perustamisvaiheessa suunnitellut kehittämishankkeet liittyivät yleisimmin 
tuotantoon, tuotekehitykseen ja markkinointiin. Metalliteollisuusyrityksissä oli 
kaikista kehittämishankkeista toteutunut noin puolet ja yrityspalveluyrityksissä 
noin yksi kolmasosa. Syynä siihen, että kehittämishankkeet eivät olleet 
toteutuneet suunnitellusti, nähtiin taloudellisen laman aiheuttama resurssien puute 
ja rahoitusongelmat. Osa kehittämishankkeista oli ajan puutteen vuoksi siirretty 
tulevaisuudessa toteutettaviksi.

Julkinen rahoitustuki ja toimenpiteiden kohdentuminen

Lähes neljännes metalliteollisuusyrityksistä ja lähes viidennes 
yrityspalveluyrityksistä oli saanut julkista rahoitustukea vuonna 1992. 
Käytetyimpiä rahoitusmuotoja olivat KTM:n eri avustukset, KERA:n lainat ja 
TEKESin lainat ja avustukset. Metalliteollisuudessa toimivien yrittäjien mielestä 
tuen pitäisi kohdentua ensisijaisesti verotukseen, korkotukeen ja 
kehittämishankkeiden avustamiseen. Yrityspalvelujen toimialoilla tärkeiksi nähtiin 
verotukseen, takauksiin ja yrittäjäkoulutukseen painottuvat edistämistoimenpiteet. 
Yritykset jotka olivat saaneet julkista tukea, kokivat eri rahoitusmuotojen 
merkityksen yritystoiminnan alkuvaiheessa selvästi tärkeämmäksi kuin muut 
yritykset, (mt. 81)
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2.2.1.5
Yritystoiminnan kriittiset alkuvuodet

Littusen (1994, 85) raportin viimeisessä luvussa käsitellään yhteenvedonomaisesti 
raportin aiemmissa luvuissa esitettyjä tuloksia. Littunen mm. toteaa, että yrityksen 
toiminnan lopettaminen on sidoksissa yrityksen perustamissuunnitelman 
toimivuuteen. Yrityksen perustamissuunnitelman toimivuus taas riippuu yrittäjän 
osaamisesta, koulutuksesta, työkokemuksesta ja yrittäjän persoonallisuuden 
ominaispiirteistä.

Yritystoiminnan alkuvaiheessa lopettaneet yrittäjät olivat yleensä ilman 
ammatillista koulutusta ja heidän työkokemustaustansa oli tuotantopainotteinen. 
Littusen mukaan useissa aikaisemmissa tutkimuksissa on korostettu yrittäjien 
työkokemuksen merkitystä uusien yritysten menestymiseen. Myös Littusen 
tutkimuksen tulokset tukevat käsitystä, että monipuolinen työkokemus ja 
koulutustausta antaa hyvät valmiudet yrittämiseen ja pienentää yrittämisen riskiä, 
(mt. 90)

Yrittäjän vahvasta näkemyksestä liikkeelle lähteneet yritykset ovat usein 
menestyneet hyvin. Yritysten valikoituminen menestyjiin ja häviäjiin ja niihin 
johtaneet syyt tulevat esiin selvemmin tutkimuksen seuraavissa vaiheissa.
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Kuvio 2. Yritystoiminnan alkuvaiheen lopettamiseen liittyviä syitä

YRITTÄJÄ

* ilman ammatillista koulutusta
* tuotantopainotteinen työkokemus
* ongelman ratkaisukyvyn puute
* suuri sattuman osuus toiminnassa
* voimakas suoriutumishalu

YRITYKSEN
PERUSTAMISMOTIIVEJA
* hyvät suhteet rahoittajiin
* lainarahoituksen helppo saatavuus
* tuote/palvelu rakennettu tietyn 

asiakasryhmän varaan
* tutut asiakkaat
* kilpailun vähäisyys
* asiantuntija-avun käyttö

YRITYKSEN PERUSTAMINEN
* perustamissuunnitelman toimivuus huono
* eri toimintavaihtoehtojen harkinta vähäistä
* suuri lainarahoituksen osuus perustamisinvestoinnista
* useasti perustamisinvestoinneissa mukana muita yrityksiä
* useasti kilpailijoiden kaltainen tuote tai tuotevalikoima 

liian laaja resursseihin nähden

TALOUDELLINEN LAMA
* yritysten ylitarjonta
* kiristynyt kilpailu
* kilpaillaan tuotteen hinnalla

YRITYSTOIMINNAN ALKUVAIHE
* toiminta kanavoituu tuotantoon
* toiminnassa tuotannon ja asiakaslähtöisyyden 

välinen epätasapaino
* tuotekehitykseen ja markkinointiin liittyvät 

kehittämishankkeet eivät toteudu
* rahoitus epätasapainossa liikevaihdon 

kehityksen kanssa
* tuotteen kilpailukyky heikkenee
* ongelmat kasautuvat

YRITYSTOIMINNAN LOPETTAMINEN

Lähde: Ultimen (1994, 86)
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2.2.2
Littusen seurantatutkimuksen kolmannen vaiheen referaatti

Littusen (1995) seurantatutkimuksen kolmannen vaiheen raportti käy uudelleen 
läpi kaikki jo toisen vaiheen raportissa todetut ja edellä kertaalleen referoidut asiat 
ja sisältää melko vähän sellaista uutta tietoa, joka todella selittäisi yritysten 
menestymistä. Niinpä siirryn lähes suoraan kyseisen raportin viimeiseen lukuun 
(yritystoiminnan neljä ensimäistä vuotta). Ensin kuitenkin kiinnitän huomion 
muutamaan raportissa mainittuun relevanttiin detaljiin.

Kun neljäntenä toimintavuotena lopettaneita yrityksiä verrattiin toimintaansa 
jatkaviin yrityksiin, huomattiin toiminnan suunnittelun ja ympäristön analysoinnin 
korostuvan toimintansa lopettaneissa yrityksissä. Littusen mukaan tulos viittaa 
selvästi siihen, että yritys on pyritty saattamaan perustamisvaiheessa suunnitellulle 
uralle. Littunen toteaa, että vaikka yritykset olivat alkuvaiheessa suunnitelleet 
toimintaansa oli käynnistysvaiheen ongelmien siirtyminen toiminnan alkuvuosille 
johtanut yritystoiminnan lopettamiseen, (mt. 25-26)

Mielestäni tämä viittaa voimakkaasti siihen, että lopettaneissa yrityksissä ei oltu 
käynnistysvaiheessa analysoitu yrityksen toimintaympäristöä eikä yrityksen 
voimavaroja, ja niinpä perustamissuunnitelmat olivat huonot. Myöhemmin 
yrityksissä oli sitten itse oivallettu, että analysointi ja parempi suunnittelu olisivat 
olleet tarpeen, ja niinpä ympäristön analysointia oli lisätty. Käytännössä oli 
kuitenkin jo liian myöhäistä saada täysi hyöty analysoinneista, koska mm. 
kasvaneet rahoituskustannukset, liiallinen riskin otto ja kasautuneet ongelmat 
olivat jo aiheuttaneet ylipääsemättömiä vaikeuksia, ja niinpä yritystoiminta 
jouduttiin lopettamaan.

Littunen (mt. 28) havaitsi, että toimintansa lopettaneissa yrityksissä toteutunut 
kehitys ja suunnitelmat eivät vastanneet toisiaan. Tähän ilmeisesti perustuu hänen 
deduktionsa (mt. 29) siitä, että hyvin suunniteltu ja suunnitellusti toteutunut 
liikeidea on yritystoiminnan kehittymisen edellytys.

Littunen toteaa, että yrittäjien subjektiivisilla arvioilla yrityksen menestymisestä on 
voimakas positiivinen riippuvuus käyttökateprosenttien kanssa ja niinpä yrittäjien 
omia arvioita yritysten menestymisestä voidaan pitää luotettavina, (mt. 33)

Yritystoiminnan neljä ensimmäistä vuotta

Tutkimusraporttinsa viimeisessä luvussa Littunen (1995) käsittelee yhteenvedon
omaisesti seurantatutkimuksensa siihenastisia tuloksia. Kyseisen luvun referaatti 
käy myös hyvin yhteenvedoksi käsillä olevaan tutkielmaan, kun pyritään 
nostamaan esiin ne aiemman tutkimuksen tulokset joihin omia tuloksiani 
myöhemmin vertaan
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Uusien yritysten liikeideat syntyvät yleensä aiemmassa työpaikassa. Sekä 
perheyrittäjät että yrittäjät, joilla oli ammatillinen koulutus jatkoivat yleensä 
yritystoimintaa alkuvaiheen jälkeen. Toimintansa lopettaneissa yrityksissä yrittäjät 
olivat usein ilman ammatillista koulutusta. Monialainen työkokemus lisää yrittäjän 
riskinottohalukkuutta ja myös heikentää perustamishankkeen suunnitelmallisuutta, 
(mt. 76)

Yritystoiminnan alkuvaiheessa lopettaneissa yrityksissä suunnitelmat eivät olleet 
toteutuneet, sillä investointien ajoitus ja rahoitusjärjestelyt eivät toteutuneet 
suunnitellusti. Yritystoimintaa jatkavilla yrityksillä oman pääomasijoituksen osuus 
perustamisinvestoinnista oli yli 40 % ja toimintansa lopettaneilla alle 30 %. 
Littusen mielestä on tärkeää, että oman pääoman ehtoisen rahoituksen määrä on 
perustamistilanteessa riittävä, jotta raskaasta rahoitusrakenteesta ei muodostu 
lopettamiseen päätyvän noidankehän ensimmäistä tapahtumaa.

Pienyrityksessä yrittäjän tiedot ja taidot ovat keskeisiä yrityksen menestymiselle, 
koska yrittäjän ja yrityksen osaaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Uusien yritysten 
kasvua selittävät yrittäjien sisäiset motiivit, kuten halu riippumattomuuteen ja 
yritystoiminnan haasteellisuus. Kasvuhakuiset yritykset olivat luottaneet yrittäjien 
omaan osaamiseen, koska yleensä ulkopuolista apua ei ollut käytetty toimintaansa 
laajentaneissa yrityksissä.

Sekä tuotannollisten että kehittämisinvestointien rahoitus tapahtui yleensä 
yrityksen tulorahoituksen varassa. Kehittämisinvestointien rahoituksessa julkisen 
tuen osuus oli suurempi kuin tuotannollisissa investoinneissa.

Lähes puolet yrittäjistä oli osallistunut täydennyskoulutukseen yritystoiminnan 
alkuvaiheessa. Useimmiten oli osallistuttu tuotantotekniseen koulutukseen ja 
melko usein myös markkinointiin tai laskentatoimeen liittyvään koulutukseen. 
Erikoistuneiden yritysten ja lähimarkkinoilla toimivien yritysten johtajien 
koulutusaktiivisuus oli korkea. Koulutukseen osallistuneiden yrittäjien toiminta oli 
myös suunnitelmallisempaa kuin muiden yrittäjien. Yhteistyötä yrityksen 
kehittämiseen liittyvissä asioissa oli tehty eniten KTM:n yrityspalvelun, KERAn ja 
TEKESin kanssa.

Toimintamalliaan ensimmäisinä neljänä vuotena oli muuttanut yli 40 % uusista 
yrityksistä. Yritysten toimintamallin muutokselle on ominaista asiakkaiden 
tarpeisiin pohjautuva yrityksen joustavuus. Yrityksen joustavuuden merkitystä 
uusien yritysten menestymisessä on Littusen (1995, 79) mukaan korostettu 
useissa aiemmissa tutkimuksissa. Useimmiten toimintamallin muutos näkyi 
markkina-alueen laajentamisena kotimaassa laajemmalle alueelle tai viennin 
aloittamisena. Viennin aloittamiseen liityvistä ongelmista olennaisimpina yrittäjät 
näkivät sopivien jakelukanavien ja asiakkaiden löytämisen, kohdemaan 
lainsäädännön ja kokemuksen puutteen. Kaiken kaikkiaan uusissa yrityksissä 
käytetään vähän ulkopuolisia asiantuntijoita suunniteltaessa vientiä.
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Pienten ja keskisuurten yritysten asemaa uusien yritysten syntyprosessissa 
korostaa se, että valtaosa uusista yrittäjistä on lähtöisin niistä. Pk-yrityksissä 
syntyy huomattavasti suuryrityksiä helpommin kokonaiskuva yrityksen 
toiminnasta, joka antaa mahdollisuuden harkita oman yrityksen perustamisen 
mahdollisuutta. Uudet yritykset perustetaan pääosin yrittäjän oman ammatillisen 
osaamisen varaan. Yritystoiminnan huolellinen suunnittelu on Littusen mielestä 
tärkeää ja erityisten tärkeää se on vientiin suuntautuvilla yrityksillä.

Yrittäjien voimakas suoriutumishalu madaltaa yrityksen perustamiskynnystä, 
muttei selitä uusien yritysten menestymistä. Yrittäjien ammatillinen koulutus ja 
halu ratkaista ongelmia parantaa yrittäjien kykyä ratkaista perustamisprosessin 
suunnitelmiin liittyviä ongelmia, ja johtamishalu korostaa yrittäjien kykyä 
toteuttaa perustamissuunnitelmia. Pienyrityksen menestyminen on kiinni yrittäjän 
osaamisesta.

Uudet yritykset ja yrittäjät ovat erilaisia useiden piirteiden suhteen. Niinpä 
Littusen (1995, 81) mukaan yritysten käyttäytymisen tiivistäminen yhteen tai 
muutamaan menestymiseen vaikuttavaan tekijään lienee mahdotonta.

Littunen antaa muutamia suosituksia viranomaisille ja asiantuntijaorganisaatiolle. 
Hän mm. suosittaa, että suunniteltaisiin yritystoiminnan kriittisten alkuvuosien 
tukiohjelma. Hän ehdottaa myös, että julkisen rahoituksen ehdoksi asetettaisiin 
yrittäjän osallistuminen yrityksen kehittämis- ja koulutusohjelmaan, joihin 
kytkettäisiin myös yrittäjien johtajaominaisuuksien arviointi. Tärkeinä 
kysymyksinä Littunen näkee myös yritysten verkostoitumisen ja korkean 
vientikynnyksen madaltamisen esimerkiksi rahoituksellisin toimenpitein.
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2.2.3
Muita aihetta sivuavia tutkimuksia

Tämän tutkimuksen puitteissa ei puututa yritysmuodon valintaan tai 
välttämättömiin yrityksen perustamistoimenpiteisiin ja ilmoitusvelvollisuuksiin sen 
tarkemmin. Aiheesta on saatavissa lukuisia yrityksen perustamisen oppaita, kuten 
Heiskanen (1993), “Näin perustat yrityksen” ja Holopainen (1991), “Yrityksen 
perustajan opas”.

Myös esimerkiksi Kauhanen (1986) “Oman yrityksen perustaminen” on 
tutkielmassaan paneutunut yrityksen perustamistoimenpiteisiin, kuten 
yritysmuodon valintaan, tarvittaviin asiakirjoihin ja ilmoituksiin sekä 
verosuunnitteluun. Kyseinen tutkielma on kuitenkin osin jo vanhentunut ja 
ajantasaisimman tiedon yrityksen perustamistoimista saaneekin lukuisista 
vuosittain ilmestyvistä yrityksen perustamisoppaista ja tietenkin asioita hoitavilta 
viranomaisilta.

Eronen taas on tutkielmassaan (1991) tarkastellut menestyneiden ja konkurssiin 
ajautuneiden yritysten tunnuspiirteitä tilinpäätösinformaation valossa. Kyseisen 
tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yrityksen taloudellisen menestymisen 
arviointiin soveltuvia tekijöitä. Lisäksi tavoitteena on tutkia miten nämä tekijät 
käyttäytyvät toisaalta menestyneissä ja toisaalta konkurssiin menneissä yrityksissä. 
Lisäksi yritettiin selvittää yritysten menestymiseen tai epäonnistumiseen johtavia 
perussyitä.

Eronen havaitsi menestyneillä yrityksillä sekä kannattavuuden, maksuvalmiuden 
että vakavaraisuuden osa-alueiden olevan pääsääntöisesti konkurssiyrityksiä 
parempia, ja trendien olevan paranevia. Selvimmät erot yritysryhmissä olivat 
tulorahoituksessa, velankestokyvyssä sekä rahoitusrakenteessa. Hyvän tai huonon 
menestymisen perussyitä ei tutkimuksessa pystytty selvittämään, koska 
lähdeaineisto oli pääasiassa vain virallista tilinpäätösmateriaalia.

Yhteenvetona aiemmista tutkimuksista voidaan todeta, että aloittavan yrityksen 
menestymiseen vaikuttavia perussyitä ei ole vielä löydetty. Menestyminen on 
satojen tai tuhansien päivittäisistä päätöksistä muodostuva kokonaisuus, joka on 
niin moniosainen ja elävä, että täyttä varmuutta yksittäisten syiden merkityksestä 
on ilmeisesti mahdotonta tai hyvin vaikeaa saada. Jos kuitenkin on mahdollista 
jotenkin parantaa tuon päätöksien ja toimenpiteiden summan, eli menestymisen 
todennäköisyyttä, niin voidaan sanoa, että menestyminen syynä on ollut tuo 
menestymisedellytyksiä parantava seikka. Tämän tutkielman empiirisen osuuden 
tavoitteena on selvittää, onko liiketoiminta-analyysien käyttö tuollainen 
olennainen menestymiseen vaikuttava seikka, ja niinpä seuraavaksi siirrytäänkin 
tutkielman empiiriseen osuuteen.
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1
Perusjoukon valinta ja kyselyn toteutus

Empiirinen tutkimus tehtiin lähettämällä kyselylomake sataan vuonna 1995 
toimintansa aloittaneeseen yritykseen. Perusjoukoksi pyrittiin valitsemaan 
tyypillisiä suomalaisia yrityksiä, niinpä valittiin tutkittavaksi toimialaksi 
vähittäiskauppa. Yritystutkimuksessa on yleensä keskitytty teollisuusyritysten 
tutkimiseen, mutta nykyisin yritystoiminnan painopiste on ollut siirtymässä kaupan 
ja palvelujen suuntaan. Vähittäiskaupan alaan kuuluvat mm. elintarvikkeiden, 
vaatteiden, kodinkoneiden kauppa sekä kukka- ja rautakaupat.

Toimivien yritysten perusteella laskettuna suurin toimiala 31.12.1994 oli tukku- ja 
vähittäiskauppa 56 071 yrityksellä, toisena kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut 38 467 yrityksellä, sitten rakentaminen 
28 309 yritystä ja seuraavana teollisuus 27 996 yritystä. Yhteensä toimivia 
yrityksiä oli 212 307 kappaletta.

Vähittäiskauppa oli suurin tukku- ja vähittäiskaupan toimiala -ryhmän yksittäinen 
toimiala 27 127 yrityksellä. Muut ryhmän toimialat olivat tukkukauppa 
(14 355 yritystä), moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus (9 815) sekä 
agentuuritoiminta (4 774). (Tilastokeskus 1995, 4-5)

Perusjoukkoa rajattiin valitsemalla Tutkimuksen kohteeksi Uudenmaan läänissä 
sijaitsevat yritykset. Uudenmaan lääniin perustettiin selvästi eniten yrityksiä 
vuonna 1995 (kts. Luku 2.1.2 Uudet yritykset vuonna 1995). Ajallisella ja 
alueellisella rajauksella pyrittiin lisäämään perusjoukon yritysten 
vertailukelpoisuutta.

Tilastokeskuksen yritysrekisteristä tehtiin tietokonehaku, jossa otos rajattiin 
toimialan (TOL G 52 vähittäiskauppa), sijainnin (Uudenmaan lääni), 
aloittamisajan (tammi - lokakuu 1995), oikeudellisen muodon (31 osakeyhtiö) ja 
omistajatyypin (OTY 1 yksityinen) mukaan. Valinnassa käytettiin hyväksi 
tilastokeskuksen yritysrekisterin valmiita luokituksia.

Haun tuloksena löytyi 196 yritystä. Hausta saadusta yritysjoukosta eliminoitiin 
kioskit, koska niitä eivät koske normaalit kauppojen aukiolosäädökset. Myös 
yritykset, joiden nimestä selvästi käy ilmi että ne eivät toimi kaupan alalla (esim. 
asennus, huolto ja korjaus -liitteitä nimissään sisältävät yritykset) poistettiin 
joukosta. Käytettyjen tavaroiden kauppaa harjoittavat yritykset poistettiin samoin 
kuin ne yritykset, joiden postiosoite oli selvästi Uudenmaan läänin ulkopuolella. 
Yritysjoukon pienentämiseksi mukaan otettiin lopulta jäljelle jääneistä vain tammi 
- toukokuussa perustetut yritykset. Lopulta oli siis saatu otoksen koko rajatuksi 
100 yritykseen, joille kysymyslomake lähetettiin vuoden 1996 tammikuun alussa.
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Posti palautti 4 kuorta, koska vastaanottajaa ei ollut tavoitettu. 1 vastaajista 
palautti lomakkeen tyhjänä koska ei katsonut kuuluvansa kohderyhmään, 
palauttaja ei ollut harjoittanut vähittäiskauppaa vuonna 1995. Täytettyjä 
kysymyslomakkeita palautettiin 30 kappaletta. Tämä tuli siis toteutuneen otoksen 
kooksi.

3.2
Kysymyslomakkeen rakenne

Kysymyslomake lähetettiin kirjekuoressa, joka sisälsi itse kysymyslomakkeen, 
saatekirjeen, tyhjän palautuskuoren ja lipukkeen, jolla vastaaja sai tilata 
tutkimuksen tulokset itselleen. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista postitetaan sitä 
halunneille heti tutkielman valmistuttua.

Varsinainen kysymyslomake jakaantuu yhteentoista osioon. Ensimmäisessä 
osiossa selvitettiin yrityksen perustietoja ja toisessa yrittäjän perustietoja. 
Kolmannessa osiossa kysyttiin yrityksen perustamispäätökseen vaikuttaneita 
tekijöitä ja neljännessä ulkopuolisen avun käyttöä perustamistilanteessa.

Viidennessä osiossa selvitettiin asiantuntija-avun saatavuutta ja kuudennessa 
perustamisvaiheessa tehtyjä tutkimuksia. Seitsemännessä osiossa kartoitettiin sitä, 
onko tutkimuksista ollut hyötyä aloittavalle yritykselle. Kahdeksannessa osiossa 
selvitettiin yritysten menestymistä.

Yhdeksännessä osiossa tutkittiin alkuvaiheen hankaluuksia ja kymmenennessä 
yrityksen toiminnan suunnitelmallisuutta. Viimeisessä osiossa kysyttiin muita 
tietoja, jotka tutkimuksen tekijän olisi vastaajien mielestä syytä yrityksestä tietää. 
Luvun 4.1 alaotsikoissa on mainittu sulkeissa kuhunkin lukuun liittyvän 
kysymyslomakkeen osion numero, jotta lukujen suora yhteys kysymyslomakkeen 
rakenteeseen (kysymyslomake on liitteenä tutkielman lopussa) näkyisi selvästi.

3.3
Aineiston käsittely

Vastaukset koottiin yhteen laskemalla niiden jakaumat kussakin kohdassa. Näin 
saatiin kokonaiskuva vastauksien jakautumisesta eri vastausvaihtoehtojen kesken 
ja selvitettiin kunkin kysymyksen yleisimmät vastaukset. Kysymyksissä, joissa oli 
mahdollista vastata asteikolla 1 - 5, laskettiin vastausten arvot yhteen ja jaettiin 
saatu summa vastausten lukumäärällä. Näin saatiin kyseisiin kysymyksiin 
vastauksien keskiarvoa kuvaava lukuarvo. Kyseisen keskiarvon oli siis mahdollista 
vaihdella välillä 1 - 5 ja se kuvastaa näin vastaajien keskimääräisiä mielipiteitä 
esitettyihin väittämiin.

Lomake sisälsi kaksi kysymystä (osiot 3 ja 4), joihin merkittiin vastaajan mielestä 
kolme tärkeintä seikkaa. Näissä kysymyksissä tärkeimmäksi merkitty vaihtoehto
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sai aineistoa koottaessa painoarvon 3 (3 pistettä), toiseksi tärkein painoarvon 2 (2 
pistettä) ja kolmanneksi tärkein painoarvon 1 (1 piste). Näin menetellen saatiin 
kyseisissä kohdissa eri vaihtoehdot vastauksien mukaiseen tärkeysjärjestykseen.

Kysymyslomakkeessa oli myös monissa kysymyksissä vaihtoehtona avoin kohta 
(Muu, mikä...), mutta niihin ei tullut paljonkaan vastauksia. Varsinaisia avoimia 
kysymyksiä ei kysymyslomakkeessa ollut, koska silloin olisi voinut käydä niin, 
että kysymyksiin ei olisi saatu mitään vastauksia. Vastaajille oli siis annettu 
valmiita vaihtoehtoja, jotta vastaaminen olisi nopeampaa ja lomakkeiden 
palautusprosentti pysyisi kohtuullisena.

Yrittäjille postitettu kysymyslomake on liitteenä tutkimuksen lopussa. Yrittäjien 
vastaukset, samoin kuin tutkimuksen varsinaiset tulokset käyvät ilmi tutkielman 
seuraavasta luvusta (luku 4).
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4
TUTKIMUKSEN TULOKSET

4.1
Tulosten esittely

Tässä luvussa käsitellään vastaukset osio ja kysymys kerrallaan sekä esitetään 
vastauksista saadut tulokset. Palautettuja vastauslomakkeita oli 30 kappaletta, 
mutta kaikki eivät olleet vastanneet aivan kaikkiin kysymyksiin. Asia on 
huomioitu vastauksia analysoitaessa.

Tulosten varsinainen analysointi etenee kolmivaiheisesti. Ensin lasketaan 
vastauksien keskiarvot ja kiinnitetään huomiota niissä ilmeneviin jakaumiin ja 
mielenkiintoisiin löydöksiin. Seuraavaksi selvitetään löytyykö hypoteesien 
mukaisia, menestymisen suhteen erilaisia ryhmiä, jotka eroavat toisistaan ja 
toisaalta ryhmiä jotka eroavat toisistaan analyysien teon suhteen. Kolmanneksi 
ryhmät jaetaan osiin ja taulukoidaan kahden dimension kenttään, jotta voidaan 
tarkastella onko yrityksen menestymisen ja analyysien teon välillä korrelaatiota.

Lopuksi tarkastellaan odotettuja ja odottamattomia tuloksia sekä pohditaan 
tuloksiin mahdollisesti liittyviä ongelmia.

4.1.1
Yrityksen perustiedot (Osio 1)

Yrittäjän perustietoja kysyttiin, jotta voitaisiin selvittää niistä mahdollisesti 
johtuvia eroja yrityksien menestymisessä. Kysymys 1 oli avokysymys, jossa 
kysyttiin yrityksen toimialaa. Tällä haluttiin varmistaa se, että Tilastokeskuksen 
yritysrekisterissä yritys oli merkitty oikeaan toimialaluokkaan.

Toisessa kysymyksessä kartoitettiin yrityksen kokoa. Suurin osa aloittaneista 
yrityksistä (19 kappaletta) oli 1 - 2 henkilön yrityksiä, 3-5 henkilön yrityksiä oli 
7 kappaletta, 6-9 henkilön yrityksiä oli 3 kappaletta, 10-19 henkilön yrityksiä ei 
ollut yhtään ja vain 1 yritys oli 20 henkilön tai sitä suurempi yritys.

Taulukko 2. Yritysten jakauma koon (henkilöä) mukaan n=30

Yrityksen koko (henkilöä)

1 -2 3-5 6-9 10-19 20-

Yritysten lukumäärä 19 7 3 - 1
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Kysymyksessä 3 kysyttiin yrityksen oikeudellista muotoa. Kaikki 30 vastannutta 
ilmoittivat yrityksensä olevan osakeyhtiö, aivan kuten kyselyn hakukriteereissä oli 
määrättykin. Kysymyksessä 4 selvitettiin yrityksen nykyistä sijaintia, 29 yritystä 
sijaitsi Uudenmaan läänissä, ja yksi Oulun läänissä.

Kysymyksessä 5 selvitettiin sitä, onko yritys vielä toiminnassa, kaikki vastanneet 
30 yritystä olivat vielä toiminnassa. On syytä olettaa, että osa kyselyn saaneista 
yrityksistä oli jo lopettanut toimintansa. Esimerkiksi Littusen (1994, s.4) 
seurantatutkimuksen yrityksistä 13 prosenttia oli lopettanut toimintansa 
perustamisvuonna. On todennäköistä, että myös tämän tutkimuksen yrityksistä 
samaa suuruusluokkaa oleva määrä on jo lopettanut toimintansa. Lopettaneet 
yritykset ovat selvästi haluttomampia vastaamaan tämän tyyppisiin kyselyihin, 
koska niiltä ei saatu ainuttakaan vastausta.

Kysymyksessä 6 kartoitettiin perheyritysten osuutta vastanneista yrityksistä. 
Vastanneista 16 ilmoitti kyseessä olevan perheyrityksen. Yrityksistä 12 ei ollut 
perheyrityksiä ja kaksi yrittäjää oli jättänyt vastaamatta tähän kysymykseen. 
Perheyritystä käsitteenä ei oltu määritelty sen erityisemmin.

Seitsemännessä kysymyksessä tiedusteltiin alkuperäisten perustajajäsenten 
lukumäärää. Vastanneita oli 28 kappaletta joista 13 eli 46,4 % oli kahden 
perustajan yrityksiä. Aloittaneissa yrityksissä oli keskimäärin 2,28 perustaja
jäsentä.

Taulukko 3. Yritysten jakauma alkuperäisten n=28
perustajajäsenten lukumäärän mukaan

Alkuperäisten perustajajäsenten lukumäärä

1 2 3 4 5 Keskiarvo

Yritysten lukumäärä 7 13 4 1 3 2,28

4.1.2
Yrittäjän perustiedot (Osio 2)

Kysymyksessä 1 kysyttiin yrittäjän ikää. Vastauksien kertymä oli allaolevan 
taulukon mukainen.

Taulukko 4. Yritysten jakauma yrittäjien iän mukaan n=30

yrittä än ikä (vuotta)

alle 30 30-39 40-49 50-59 yli 60

Yritysten lukumäärä 10 12 6 2 0
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Kysymyksessä 2 selvitettiin yrittäjän koulutusta. Kansa- tai peruskoulun oli käynyt 
8 vastaajaa, ylioppilaita oli 8. Opistotasoinen koulutus oli viidellätoista ja 
korkeakoulututkinto neljällä vastaajalla. Seitsemällä oli jokin muu koulutus 
(TKK 140 ov, ammattikoulu, kokki ja ravintolaesimieskoulu, kauppakoulu, 
MKT/markkinointi-instituutti, ammattikoulu, Liikenneopettaja). Puolella 
vastanneista oli siis vähintään opistotasoinen koulutus.

Kysymyksessä 3 kysyttiin yrittäjän työkokemusta. Kysymys jakautui a) ja b) 
kohtiin. Kohdasta a) kävi ilmi, että kaikilla oli aiempaa työkokemusta, sillä kukaan 
ei ollut rastittanut kohtaa “ei ole aiempaa työkokemusta”. 6:11a vastaajalla oli 
aiempaa yrittäjäkokemusta samalta toimialalta ja 9:llä oli aikaisempaa 
yrittäjäkokemusta eri toimialalta. Vastaukset kuitenkin keskittyivät niin, että 
yhteensä vain 12 vastaajalla oli yrittäjätausta. Yrittäjistä 18 ei ollut toiminut 
yrittäjänä aiemmin. Yhdeksällätoista vastaajalla oli aikaisempaa työkokemusta 
työntekijänä samalla toimialalla ja 13:11a aikaisempaa työkokemusta työntekijänä 
eri toimialalla.

Valtaosalla oli siis kokemusta työntekijänä samalta toimialalta (63,3%). Niemisen 
ja Suokkaan (1994, 8) tutkimuksessa on todettu, että “ Lähes puolet (48 %) 
yritysideoista oli kehkeytynyt omassa tai edellisessä työpaikassa. Tämä onkin 
varsin tavallista. Usein oma työ johtaa ihmisen ajattelemaan, miten jokin toiminta 
voitaisiin tehdä tehokkaammin, tai jokin tuote tai palvelu saada kehitetyksi 
paremmaksi. Jos kehitysajatukset eivät työpaikalla saa vastakaikua, on varsin 
luonnollista, että ajatuksissa viriää halu toteuttaa kehitetty idea omin voimin”. 
Lähes sama tulos on tässäkin tutkimuksessa, sillä 15/29 vastasi viimeisimmän 
työpaikan antaman työkokemuksen tai aikaisemman työkokemuksen olevan 
tärkeä seikka yritystä perustettaessa. Ainoastaan 8 vastaajaa ei ollut työskennellyt 
aiemmin ollenkaan samalla toimialalla työntekijänä tai yrittäjänä.

Kohdassa b) selvitettiin toimimista aikaisemmissa tehtävissä. Toimitusjohtajana oli 
toiminut 6 vastaajaa, muissa johtotehtävissä 14 vastaajaa ja konsultointitehtävissä 
7 vastaajaa. 1 vastaaja oli toiminut tuotekehityksessä, markkinoinnissa 16, 
henkilöstöhallinnossa 3 ja laskentatoimen tehtävissä 4 vastaajaa. Johtuen 
tutkimukseen valitusta toimialasta markkinointitehtävissä toimineiden osuus 
painottui selvästi. Mikäli vähittäiskaupan sijasta olisi tutkimuskohteeksi valittu 
teollisuusyritykset, olisi tuotekehityksen osuus aiemmista tehtävistä varmasti ollut 
huomattavasti yleisempää.

Vastaajista 14 ilmoitti toimineensa aiemmin vain yhdessä tehtävätyypissä, eli 
suppea-alaisen työkokemuksen omaavia oli erittäin paljon. Laaja-alaista 
työkokemusta omaavia yrittäjiä oli sen sijaan vähän. Laaja-alaisinta työkokemus 
oli niillä kolmella vastaajalla, jotka olivat aiemmin toimineet neljässä eri 
tehtävätyypissä.
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Kysymyksessä 4 esitettiin joukko väittämiä, joihin tuli vastata asteikolla:
1 = täysin samaa mieltä, 5 = täysin eri mieltä. Väittämään 1 (Yritystoiminnassa on 
pakko ottaa pieniä riskejä, jotta syntyisi tulosta) tuli vastausten keskiarvoksi 1,53 
eli vastaajat olivat keskimäärin täysin tai lähes samaa mieltä.

Taulukko 5. Yrittämiseen liittyvien väittämien n=30
vastausten jakaumat

Täysin
samaa
mieltä

1 2 3 4

Täysin
eri

mieltä
5 Keskiarvo

Yritystoiminnassa on pakko ottaa 
pieniä riskejä, jotta syntyisi tulosta. 20 7 3 1,53
Jos yrittäjä ottaa suuria riskejä, 
ennen pitkää tärppää. 1 5 4 7 13 3,87
Yrittäjän kannattaa suunnitella 
tekemisensä huolellisesti. 26 3 1 1,17
Useimmiten kannattaa kysyä 
neuvoa muilta. 8 14 7 1 2,03
Yrittäjän kannattaa yleensä tehdä 
päätökset itse. 17 10 2 1 1,57

Väittämään 2 (Jos yrittäjä ottaa suuria riskejä, ennen pitkää tärppää) tuli 
keskiarvoksi 3,83 eli vastaajat olivat hieman eri mieltä ja hajonta oli melko 
voimakasta.

Väittämään 3 (Yrittäjän kannattaa suunnitella tekemisensä huolellisesti) oli 
vastaajien kanta kaikkein selvin keskiarvolla 1,17. Vastaajat korostivat siis 
suunnittelun tärkeyttä yrittämisessä. Väittämään 4 (Useimmiten kannattaa kysyä 
neuvoa muilta) tuli vastauksien keskiarvoksi 2,03 eli vastaajat olivat lähes samaa 
mieltä. Väittämään 5 (Yrittäjän kannattaa yleensä tehdä päätökset itse) 
keskiarvoksi tuli 1,57 eli vastaajat olivat keskimäärin täysin tai lähes samaa mieltä.

Kysymyksen 4 vastaukset voinee tiivistää siten, että tyypillisesti on pakko tai lähes 
pakko ottaa pieniä riskejä. Yrittäjän kannattaa suunnitella tekemisensä erittäin 
huolellisesti. Melko usein kannattaa kysyä neuvoa muilta, mutta lähes aina 
kannattaa yrittäjän tehdä silti päätökset itse, muistaen, että suuria riskejä ei 
pääsääntöisesti kannata ottaa.

Pääjoukosta erottuvat kolme vastaajaa, joiden mielestä yritystoiminnassa ei 
tarvitsee ottaa edes pieniä riskejä. Myös 6 vastaajaa, joiden mielestä suuria riskejä 
ottamalla ennenpitkää tärppää, erottuivat vastauksien yleisestä linjasta.
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4.1.3
Yrityksen perustamispäätökseen vaikuttaneet tekijät (Osio 3)

Osion 3 ainoassa kysymyksessä pyydettiin merkitsemään kolme tärkeintä 
yrityksen perustamiseen vaikuttanutta tekijää (Tärkeintä tekijää merkittiin 
numerolla 1, toiseksi tärkeintä numerolla 2 ja kolmanneksi tärkeintä numerolla 3). 
Vastauksia analysoitaessa käytettiin käänteisiä arvoja eli tärkeimmäksi merkitty 
sai kolme pistettä, toiseksi tärkeimmäksi merkitty sai 2 pistettä, ja kolmanneksi 
tärkein yhden pisteen.

Vastaajat arvioivat tärkeimmäksi tekijäksi “halun riippumattomuuteen” (30 p), 
toiseksi tärkeimpänä oli “työttömyys tai työttömyyden uhka” (18 p). Kolmantena 
oli “tuotteella/palvelulla selkeä asiakasryhmä” (17 p), jaetulla neljännellä sijalla 
olivat “yrityksen perustamisella turvattu perheentoimeentulo” (16 p) ja “terve 
kunnianhimo” (16 p). Vasta viidentenä (14 p) oli “viimeisimmän työpaikan antama 
työkokemus” ja kuudentena (12 p) “aikaisemmat työkokemukset”. Viittaan taas 
Niemisen ja Suokkaan (1994, 8) tutkimukseen, jossa siis todettiin, että “Lähes 
puolet (48 %) yritysideoista oli kehkeytynyt omassa (I. ilmeisesti senhetkisessä 
työpaikassa ) tai edellisessä työpaikassa”. Jos viimeisimmän työpaikan antaman 
työkokemuksen ja aikaisempien työkokemusten pisteet lasketaan yhteen, tulee 
pistearvoksi 28 eli työkokemus nouseekin toiseksi tärkeysjärjestyksessä.

Merkittävää oli, että halu riippumattomuuteen oli arvostettu ykköseksi, sillä 
tutkielman tekijä oli ajatellut sen olevan vain täytevaihtoehto johon ei montaa 
vastausta tulisi. On ilmeistä, että riippumattomuudella on tässä ymmärretty 
lähinnä riippumattomuutta työnantajasta, työajoista, esimiehistä ja ylipäänsä 
palkkatyöstä. Edellämainitut seikat sisältävät käsittääkseni melko tarkkaan ne 
tavallisimmat henkiset ja taloudelliset riippuvuudet, joita yrityksen perustamisella 
on pyritty vähentämään.

Eräs huomionarvoinen seikka oli, että kohta “julkisen vallan rahoitustuet” ei ollut 
saanut ainuttakaan mainintaa, joten yrittäjien mielestä yritystuilla ei ilmeisestikään 
ole merkitystä yritysten perustamiseen.

4.1.4
Ulkopuolisen avun käyttö perustamistilanteessa (Osio 4)

Kysymyksessä 1 pyydettiin merkitsemään kolme tärkeintä asiantuntijaa joiden 
apua oli käytetty yritystä perustettaessa (1 = tärkein, 2 = toiseksi tärkein, 
3 = kolmanneksi tärkein). Vastaukset pisteytettiin taas käänteisesti painotettuina 
kuten edellisessäkin osiossa.

Tärkeimmäksi asiantuntijaksi katsottiin muut yrittäjät (30 p), toiseksi tärkein 
olivat kirjanpitotoimistot (24 p) ja kolmantena ystävät, sukulaiset (21 p). 
Neljänneksi tärkeimmäksi asiantuntijaksi katsottiin Patentti- ja rekisterihallitus 
(17 p), jonne tehdään pakolliset aloittamisilmoitukset. Viidenneksi tärkeimpiä
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olivat pankit ja erityisluottolaitokset (16 p) ja kuudentena verotoimistot ja 
lääninverovirastot (9 p).

Kysymyksessä 2 kysyttiin, mihin edellisen kysymyksen asiantuntijoilta apua 
saatiin. Vastaukset olivat melko epämääräisiä; apua oli saatu yrityksen 
perustamisessa, rahoituksessa, kokemuksen kautta, yritysmuodon valinnassa, 
veroteknisissä kysymyksissä ja muodollisuuksissa.

4.1.5
Asiantuntija-avun saatavuus (Osio 5)

Osiossa 5 esitettiin joukko väittämiä, joihin piti vastata asteikolla: 1= täysin samaa 
mieltä, 5 = täysin eri mieltä. Väittämästä 1 käy ilmi, että suurin osa vastaajista oli 
tiennyt mistä apua on saatavissa (keskiarvolla 1,93) mutta 10 % vastaajista oli 
selvästi ollut huonosti informoitua.

Taulukko 6. Asiantuntija-avun saatavuuteen liittyvien n=28-30
väittämien vastausten jakaumat

Täysin
samaa
mieltä

1 2 3 4

Täysin
eri

mieltä
5 Keskiarvo

Olen tiennyt mistä apua saa. 14 9 4 1 2 1,93

Asiantuntija-apua on ollut tarjolla. 8 13 5 1 3 2,27

Asiantuntija-apu on ollut korkea 
tasoista.

6 10 9 3 2 2,50

Asiantuntija-apu on ollut kallista. 4 6 5 2 11 3,36

Asiantuntija-avun tarjonta oli ollut melko kattavaa (ka. 2,27), mutta ilmeisesti sen 
käyttäminen oli koettu jollain lailla ongelmalliseksi, koska tiedossa olleet 
asiantuntijat eivät ollet kyenneet tarjoamaan palveluksiaan yrittäjiä tyydyttävästi. 
Toisinsanoen yrittäjien tietous asiantuntijoista oli parempi kuin palveluksien 
tarjonta. Ero ei kuitenkaan ole merkittävä ja saattaa johtua myös yrittäjien omista, 
esimerkiksi ajankäyttöön ja taloudellisiin resursseihin liittyvistä tilanteista.

Asiantuntija-avun taso oli taas hieman heikompi (ka. 2,5) kuin tieto 
asiantuntijoista ja avun tarjonta. On kuitenkin huomattava, että kaikki 
edellämainitut arvot ovat selvästi neutraalin arvon 3,0 (vaihteluvälin ollessa 1 - 5) 
“paremmalla” puolella.

Asiantuntija-avun kalleuteen liittyvässä väittämässä vastaajien mielipiteisiin tuli 
eniten hajontaa. Suurin osa vastaajista oli arvatenkin käyttänyt ainoastaan 
maksuttomia palveluja. Niinpä sekä maksuttomia että maksullisia palveluja 
käyttäneet yrittäjät arvioivat asiantuntija-avun selvästi kalliimmaksi kuin 
pelkästään maksuttomia palveluja käyttäneet yrittäjät.
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4.1.6
Perustamisvaiheessa tehdyt tutkimukset (Osio 6)

Erilaiset liiketoiminta-analyysit oli tutkimuksessa jaettu kolmeen eri ryhmään, 
jotta vastaajien olisi helpompi hahmottaa, mistä kussakin analyysissä on kysymys. 
Samoja tai hyvin samantapaisia analyysejä voidaan tehdä lukemattomilla eri 
kaavoilla ja nimillä. Kysymys lomakkeessa pyrittiin eri analyysityypeille antamaan 
suomenkieliset helposti ymmärrettävät nimet.

Ensimmäinen liiketoiminta-analyysi -ryhmä oli yrityksen sisäiset analyysit, jotka 
käsittivät yrityksen sisäisten liiketoimintaedellytysten arviointiin käytetyt työkalut.

Taulukko 7. Yritysten sisäisten analyysien tekoa n=3-30
kuvaavien vastauksien jakaumat

Tehty
kirjallisesti

Vain mietitty Ei huomioitu

Yritysidean arviointi. 11 17 2

Yrittäjäominaisuuksien arviointi. 8 20 1

Yritysmuodon valinta. 14 14 1

Investoinnit ja rahoitus. 17 10 1

Liikepaikan sijainti. 9 18 3

Jokin muu. 1 2 -

Kaikki vastanneet olivat tehneet liiketoiminta-analyysejä perustaessaan yritystä. 
Ainoastaan kahdeksan vastaajaa ei ollut tehnyt mitään analyyseistä kirjallisesti, 
vaan oli ainoastaan miettinyt liiketoiminnan eri osatekijöitä. “Investoinnit ja 
rahoitus” oli alue, jolla analyysit kaikkein yleisimmin olivat saaneet kirjallisen 
esitysmuodon.

Kohtaan “muut analyysit” tuli 3 vastausta, joista yksi oli kirjallisesti tehty budjetti 
ja tase (kuulunevat investoinnit ja rahoitus vaihtoehdon alle). Elinkaari ja 
henkilökunnan valinta olivat toiset kaksi kohdassa “muut analyysit” ollutta 
vastausta.

Toinen ryhmä koostui yrityksen ulkoisista analyyseistä, jotka sisälsivät yrityksen 
ulkoisten liiketoimintaedellytysten arviointiin käytetyt tutkimusmenetelmät.
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Taulukko 8. Yritysten ulkoisten analyysien tekoa n=0-29
kuvaavien vastausten jakaumat

Tehty
kirjallisesti

Vain mietitty Ei huomioitu

Markkinatutkimus. 7 12 9

Toimiala-analyysi. 5 16 8

Kilpailutilanneanalyysi. 7 17 5

Jokin muu. - - -

Kuten oheisesta taulukosta ilmenee, oli ulkoisia analyysejä jätetty kokonaan 
huomioimatta huomattavasti useammin kuin sisäisiä analyysejä. Myös kirjalliseen 
muotoon oli saatettu huomattavasti vähemmissä tapauksissa analyysejä. 
Kilpailutilanneanalyysi oli eniten käytetty ulkoinen analyysi (24/29). Mitään muita 
analyysejä, kuin mitkä oli kysymyslomakkeessa valmiiksi annettu, ei oltu 
vastausten mukaan tehty.

Kolmannen ryhmän muodostivat yhteenvetoanalyysit. Yrityksen vahvuuksia ja 
heikkouksia ja ympäristön mahdollisuuksia ja uhkia analysoivaa SWOT-analyysia 
oli käyttänyt 14/29 eli lähes puolet, mutta yllättävän moni oli jättänyt sen 
huomioimatta (15 mainintaa). Löydöstä mahdollisesti selittää se, että kaikki 
vastaajat eivät ole tunnistaneet melko yleisesti tunnettua mahdollisuuksien ja 
uhkien analyysiä, vaan ovat liittäneet sen mielessään esim. ympäristönsuojeluun.

Taulukko 9. Yritysten yhteenvetoanalyysien tekoa n=0-29
kuvaavien vastausten jakaumat

Tehty
kirjallisesti

Vain mietitty Ei huomioitu

Yrityksen ja ympäristön analyysi 
(SWOT).

6 8 15

Tuotteiden ja asiakkaiden 
valitseminen
suhteessa muihin alan yrittäjiin. 5 21 3
Jokin muu. - - -

Tuotteiden- ja asiakkaiden valitseminen suhteessa muihin alan yrittäjiin, eli tuote - 
markkina matriisi, oli kaikkein eniten mietitty analyysi (21 mainintaa). Muita kuin 
kysymyslomakkeessa valmiiksi annettuja analyysejä ei oltu yhteenvetoanalyysien 
ryhmässäkään tehty.
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4.1.7
Onko tutkimuksista ollut hyötyä aloittavalle yritykselle (Osio 7)

Kyseisessä osiossa esitettiin yritystoiminnan tutkimiseen ja suunnitteluun liittyviä 
väittämiä.

Taulukko 10. Tutkimuksista saatavaan hyötyyn liittyvien väittämien N=28-30
vastausten jakaumat.

Täysin
samaa
mieltä

1 2 3 4

Täysin
eri

mieltä
5 Keskiarvo

Uskon, että huolellinen suunnitteluja 
analyysit parantavat perustettavan 
yrityksen menestymismahdollisuuksia. 18 9 3 1,50
Analyysit ovat mielestäni hyödylllisiä, 
koska ne lisäävät yrittäjän tietoa ja 
helpottavat liiketoiminnan hallintaa. 17 9 2 2 1,63
Arvioinnit ja laskelmat ovat hyödyllisiä, 
koska ne helpottavat päätöksentekoa. 19 7 4 1,50
Arvioinnit ja laskelmat tuovat 
turvallisuuden tunteen. 8 11 8 2 1 2,23
Analyysit ovat hyödyttömiä koska ne 
maksavat ja vievät aikaa. 2 4 8 15 4,24
Se, että yritys pyytää ulkopuolisia 
arviointeja ja laskelmia osoittaa, että 
yrittäjällä ei ole riittävää osaamista. 1 1 3 6 17 4,32
Liiketoiminnan analysoinnista on 
mielestäni erittäin paljon hyötyä. 12 10 4 3 1,93

Yrittäjät olivat selvästi sitä mieltä, että suunnittelu ja analyysit parantavat 
menestymisen mahdollisuuksia. Arvionnit ja laskelmat ovat hyödyllisiä, koska ne 
helpottavat päätöksentekoa (ka 1,5) ja ne luovat jonkin verran turvallisuuden 
tunnetta (ka 2,23). Liiketoiminnan analysoinnista on paljon hyötyä (ka 1,93) 
koska se lisää yrittäjän tietoa ja helpottaa liiketoiminnan hallintaa 
(ka 1,63).

Mielipiteet olivat eri yrittäjillä hyvin samansuuntaisia, eikä mielipiteiltään selvästi 
erilaisia yrittäjäryhmiä siis muodostunut. Pääsääntöisesti kaikki yrittäjät 
suhtautuvat erittäin myönteisesti erilaisiin analyyseihin, arviointeihin ja laskelmiin, 
joiden avulla yrityksen suunnittelua ja päätöksen tekoa voidaan helpottaa. 
Yrittäjät uskoivat vahvasti yritystoiminnan huolellisen suunnittelun ja 
liiketoiminnan analysoinnin myös parantavan yrityksen menestymis
mahdollisuuksia.
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4.1.8
Yrityksen menestyminen (Osio 8)

Ensimmäisessä kysymyksessä pyydettiin vastaajia arvioimaan yrityksensä 
menestymistä alalla toimiviin yrityksiin keskimäärin verrattuna. Kolme yritystä oli 
menestynyt paljon paremmin kuin muut alan yritykset. Neljä oli menestynyt 
hieman paremmin kuin muut alan yritykset.

Valtaosa (19 yritystä) oli menestynyt yhtä hyvin kuin muut alan yritykset. Kaksi 
yritystä oli menestynyt hieman huonommin kuin muut alan yritykset ja kaksi 
paljon huonommin. Jäljempänä on mielenkiintoista tutkia, eroavatko nuo 
seitsemän hyvin menestynyttä yritystä analyysien teon suhteen neljästä huonosti 
menestyneestä yrityksestä

Toisessa kysymyksessä kysyttiin tekijöitä, jotka olivat vaikuttaneet huomattavasti 
yrityksen menestymiseen. Tärkein tekijä oli “onnistuminen kustannusten kurissa 
pitämisessä” (18 mainintaa), toiseksi tärkein oli “toiminnan huolellinen 
suunnittelu” (16 mainintaa). Kolmantena oli väittämä olen tehnyt todella paljon 
töitä (15 mainintaa) ja neljäntenä “olen onnistunut markkinointitoimissa” (11 
mainintaa). Huomattavaa on, että väittämä “minulla on ollut onnea” sai vain 
yhden maininnan.

Taulukko 11. Yrittäjien arviot yrityksen menestymiseen vaikuttavien tekijöistä

Mainintojen lkm. Väittämä
18 Olen onnistunut pitämään kustannukset kurissa.
16 Olen suunnitellut toiminnan huolelliseti.
15 Olen tehnyt todella paljon töitä.
11 Olen onnistunut markkinointitoimissa.
7 Muu syy.
5 Olen onnistunut palkkaamaan hyvää henkilökuntaa.
2 Olen onnistunut rahoituksen järjestämisessä.
1 Minulla on ollut onnea.
1 Toimintaympäristössä on tapahtunut odottamattomia muutoksia

Muita mainittuja menestyksen syitä olivat: jatkuva seuranta, suhteellisen hyvä 
sijainti, ostot, henkilökohtainen myyntityö, tietotaito, henkilökohtaiset sosiaaliset 
ominaisuudet sekä hyvät ja ainutlaatuiset tavarat.
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Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin tekijöitä, jotka olivat vaikuttaneet 
huomattavasti yrityksen huonoon menestymiseen.

Taulukko 12.Yrittäjien arviot yrityksen huonoon menestymiseen 
vaikuttavista tekijöistä

Mainintojen lkm. Väittämä
2 Kustannukset ovat olleet liian suuret.
2 En ole suunnitellut toimintaa tarpeeksi hyvin.
2 En ole tehnyt tai voinut tehdä tarpeeksi töitä.
2 Muu syy.
1 Toimintaympäristössä on tapahtunut odottamattomia muutoksia.
1 Markkinointitoimet eivät ole onnistuneet toivotusti.
1 Rahoituksen järjestäminen ei ole onnistunut toivotusti.
- Minulla ei ole ollut onnea.
- Henkilökunnan osaamistaso ei ole ollut riittävä.

Muuna syynä oli mainittu mainonnan olevan kallista.

Erittäin huomion arvoista on, että sekä hyvän että huonon menestyksen taustalta 
nousevat esiin samat tekijät. Kustannusten kurissapito, suunnitelmallisuus ja raaka 
työ ovat erotelleet menestyneet huonosti menestyneistä.

4.1.9
Alkuvaiheen hankaluudet (Osio 9)

Yleisimmät tehdyt virheet käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. 
Kysymyslomakkeessa oli käytetty virhe-sanasta neutraalimpaa muotoa erhe, jotta 
vastaajien olisi helpompi myöntää tekemiään virheitä.

Taulukko 13. Yrittäjien arviot yritystä perustettaessa tehdyistä erheistä

Mainintojen lkm. Väittämä
10 Arvioin ajankäytön väärin.
10 Asiakkaat eivät ostaneetkaan niin paljon kuin olin luullut.
8 En suunnitellut toimintaa tarpeeksi.
6 Yrityksessä oli liian pieni oman pääoman osuus.
5 En toiminut suunnitelmien mukaan.
4 En käyttänyt tarpeeksi asiantuntija-apua.
4 Liikepaikan sijainti ei ollutkaan hyvä.
4 Muu virhe.
2 Arvioin rahoituksen riittävyyden väärin.
1 Luotin liiaksi hyvään onneen.
1 Kuuntelin liikaa asiantuntijoita.

Muita mainittuja virheitä olivat: liian suurii varasto ja “ei oon” myynti, 
markkinatutkimuksen puutteellisuus, alustavien yhteistyösopimusten raukeaminen 
sekä yrityksen huono sijainti.
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4.1.10
Toiminnan suunnitelmallisuus (Osio 10)

Yhdeksässä yrityksessä toiminta oli ollut erittäin suunnitelmallista. 15:ssä jonkin 
verran suunnitelmallista ja 5:n johtaminen oli toteutettu ilman 
etukäteissuunnittelua.

Yrityksen tähänastinen toiminta oli toteutunut alkuperäisiin suunnitelmiin 
verrattuna 4:ssä suunnitelmia paremmin, 16:ssa suunnitelmien mukaisesti ja 10:ssä 
suunnitelmia huonommin.

4.1.12
Muut tiedot (Osio 11)

Tässä osiossa ei tullut esiin mitään kovin merkityksellistä. Eräs yrittäjä totesi 
asiakaskunnan kasvattamisen kestävän 3-4 vuotta, joten hänen mielestään 
menestystä voi arvioida vasta tuolloin. Samainen yrittäjä totesi kilpailun alalla 
olevan “sairasta” joidenkin suurien yksiköiden myydessä tuotteita 
tarkoituksellisesti tappiolla, ilmeisesti päämääränään markkinaosuuden 
kasvattaminen. Kyseinen yrittäjä oli kuitenkin mielestään löytänyt alueellisen 
aukon, jossa on mahdollista tehdä myös katteellista kauppaa.
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4.2
Liiketoiminta-analyysien ja menestymisen välinen korrelaatio

Tutkimushypoteesin todistamiseksi on tarpeen tarkastella toisaalta liiketoiminta- 
analyysien muodollisuuden asteen ja toisaalta yrittäjien omien arvioiden mukaisen 
yritysten menestymisen välistä riippuvuutta. Riippuvuutta ei voida tilastollisesti 
merkittävästi todentaa, koska aineisto on melko pieni. Ryhmittelyanalyysilla 
voidaan tutkimushypoteesin paikkansapitävyys kuitenkin todistaa riittävällä 
varmuudella.

4.2.1
Menestymisen ja analyysien teon yhteys vertailtaessa menestyksen suhteen muista
eroavia yrityksiä

Seuraavassa nelikenttäkaaviossa on yrityksiä ryhmitelty nelikentän eri kenttiin 
kahdella eri dimensiolla. Ensinnäkin osion 8 ensimmäiseen kysymykseen 
vastanneista on erotettu yhdeksi ryhmäksi “paljon- tai hieman paremmin 
menestyneet kuin muut alalla toimivat yritykset keskimäärin” (yhteensä 7 yritystä) 
ja toiseksi ryhmäksi”hieman- tai paljon huonommin menestyneet kuin muut alalla 
toimivat yritykset keskimäärin” (yhteensä 4 yritystä).

Toisena dimensiona on käytetty osion 6 kysymystä 1, jossa tiedusteltiin mitä 
analyysejä yrityksissä oli yrityksen perustamisen yhteydessä tehty ja niiden 
muodollisuuden astetta. Vastaukset pisteytettiin edellämainituille 11 yritykselle 
siten, että kirjallisesti tehdystä analyysistä sai yhden pluspisteen, mietitystä 
analyysista nolla pistettä ja kokonaan huomioimattomasta analyysistä yhden 
miinuspisteen. Näin saaduista summamuuttujista muodostettiin ryhmät siten, että 
huolellisesti analysoineiden ryhmään tulivat kaikki pluspisteitä saaneet (7 kpl) ja 
huolimattomasti analysoineiden ryhmään nolla pistettä tai negatiivisiä pisteitä 
saaneet (4 kpl).
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TaulukkoM. Menestymisen ja analyysien teon yhteys. Sulkeissa ensin 
vastauspaperin järjestysnumero 1-30 (postissa saapumisjärjestyksen mukaan) ja 
sitten analyysien teon huolellisuuden mukaan annettu pisteytys

Huolelliseti Huolimattomasti
analysoineet analysoineet (nolla tai
(positiivinen arvo) negatiivinen arvo)

Paljon paremmin (3) tai
hieman paremmin (4) kuin (8,+10) (11.0)
muut alan yritykset (10,+4)
menestyneet. (2,+8)

(19,+7)
(25,+4)
(30+6)

Hieman huonommin (2) tai
paljon huonommin (2) kuin (23,+3) (14,-1)
muut alan yritykset (17,-12)
menestyneet. (9,-4)

Kyseinen nelikenttä käsittää siis ainoastaan toisia yrityksiä paremmin tai 
huonommin menestyneet yritykset. Suurin yritysryhmää “yhtä hyvin kuin muut 
alan yritykset menestyneet” (19 yritystä), puuttuu tarkastelusta kokonaan. 
Näinollen kyseinen nelikenttä on osin epätäydellinen, mutta siitä voidaan silti 
havaita yritysten epätasainen jakautuminen nelikenttään.

Huomaamme kuitenkin nelikentästä, että melko hyvin menestyneet yritykset ovat 
tehneet analyysejä huolellisesti, kun taas huonosti menestyneet ovat jättäneet 
analyysit monelta osin huomioimatta. On siis ilmeistä, että hypoteesi 
liiiketoiminta-analyysien positiivisesta vaikutuksesta uuden yrityksen 
menestymiseen on vähintäänkin oikeansuuntainen.

Á
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4.2.2
Menestymisen ja analyysien teon yhteys tarkasteltaessa kaikkia yrityksiä

Koska edellä esitetty nelikenttäanalyysi ei sisällä kaikkia 30 yritystä, lisätään 
seuraavassa tarkastelussa mukaan edellisestä nelikentästä puuttunut 19 yrityksen 
ryhmä. Kyseinen ryhmä oli siis vastannut osion 8 kysymykseen 1 menestyneensä 
yhtä hyvin kuin alan yritykset keskimäärin. Näin ollen tarkastelun ensimmäisen 
dimension muodostavat kolme ryhmää. Ensinnäkin osion 8 ensimmäiseen 
kysymykseen vastanneista on erotettu yhdeksi ryhmäksi “paljon tai hieman 
paremmin menestyneet kuin muut alalla toimivat yritykset keskimäärin” (yhteensä 
7 yritystä) ja toiseksi ryhmäksi “yhtähyvin menestyneet kuin muut alalla toimivat 
yritykset keskimäärin” (yhteensä 19 yritystä). Kolmannen ryhmän muodostavat 
“hieman tai paljon huonommin menestyneet kuin muut alalla toimivat yritykset 
keskimäärin” (yhteensä 4 yritystä). Näin tarkasteluun saadaan mukaan kaikki 
yritykset, jolloin saamme paremman kuvan kokonaisuudesta.

Toisena dimensiona käytetään taas osion 6 kysymystä 1, jossa kysyttiin, mitä 
analyysejä yrityksissä oli perustamisvaiheessa tehty ja niiden muodollisuuden 
astetta. Vastaukset pisteytettiin taas niin, että kirjallisesta analyysista sai 1 pisteen, 
mietitystä 0 ja ei huomioidusta yhden miinuspisteen. Tämän jälkeen jokaisen 
vastaajan pisteet laskettiin yhteen, saadut 30 summaa laitettiin 
suuruusjärjestykseen ja jaettiin kolmeen mahdollisimman yhtäsuureen ryhmään. 
Jaottelussa ryhmät muotoutuivat siten, että ensimmäisessä ryhmässä olivat ne 
yritykset, jotka olivat saaneet plus 4 pistettä tai enemmän (10 yritystä), toisessa 
ryhmässä yritykset, jotka olivat saaneet plus 3-0 pistettä (9 yritystä), ja 
kolmannessa ryhmässä miinus 1 pistettä tai vähemmän saaneet yritykset. 
Toisinsanoen ensimmäinen ryhmä oli tehnyt analyysit huolellisesti kirjallisesti, kun 
taas kolmas ryhmä ei ollut analysoinut asioita juuri ollenkaan.

Seuraavassa taulukossa esitetään edellä selostetun jaottelun mukaiset tulokset. 
Taulukko sisältää nyt kaikki 30 tutkimukseen vastannutta yritystä. Lisäksi se 
sisältää sekä tarkemmin jaotellun liiketoiminta-analyysien tekemisdimension että 
yritysmäärän suhteen laajennetun yritysten menestymisdimension. Näinollen se 
antaa tämän tutkimuksen puitteissa myös parhaan kuvan tutkimushypoteesien 
paikkansapitävyydestä.
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Taulukko 15. Menestymisen ja analyysien teon yhteys laajemmin tarkasteltuna. 
Sulkeissa ensin vastauspaperin järjestysnumero 1-30 (postissa saapumisjärjestyksen 
mukaan) ja sitten analyysien teon huolellisuuden mukaan annettu pisteytys

Erittäin 
huolellisesti 
analysoineet 
(arvot +4 tai 
suurempi)

Melko 
huolellisesti 
analysoineet 
(arvot +3:sta 
nollaan)

Huolimattomasti
analysoineet
(negatiivinen
arvo)

Paljon paremmin (3) tai
hieman paremmin (4) kuin (8+10) (11,0)
muut alan yritykset (10,+4)
menestyneet. (2,+8) -

(19,+7)
(25,+4)
(30,+6)

Yhtä hyvin kuin muut alan
yritykset menestyneet (19) (7,+4) (1,+3) (18,-4)

(15+6) (3,+2) (13,-2)
(29+10) (4,0) (16,-10)
(26,+8) (5.+1) (21,-3)

(22,+1) (28,-1)
(24,+1) (12,-6)
(27,+1) (20,-69

(6,-2)

Hieman huonommin (2) tai 
paljon huonommin (2) kuin 
muut alan yritykset 
menestyneet.

-
(23,+3) (14,-1)

(17,-12)
(9,-4)

Huomionarvoista on, että yhtä hyvin menestymiseen ei analyysien teolla näyttäisi 
olevan suurta vaikutusta, koska sekä huolellisesti analysoineita että 
huolimattomasti analysoineita oli yhtä hyvin menestyneissä. On kuitenkin 
huomattavaa, että ne yritykset, jotka olivat analysoineet erittäin huolellisesti 
toimintaympäristönsä olivat selkeästi painottuneet keskimääräistä paremmin 
menestyneisiin yrityksiin. Erittäin huolellisesti analysoineista yrityksistä kukaan ei 
ollut kokenut menestyneensä huonommin kuin alan yritykset keskimäärin.

Niin ikään mikään huolimattomasti analysoineista yrityksistä ei ollut menestynyt 
paremmin kuin alan yritykset keskimäärin.

Tuloksen valossa näyttää selvältä, että liiketoiminta-analyysien käytöllä on selkeä 
positiivinen riippuvuus yrityksen menestymiseen. Se ei kuitenkaan selitä yksin 
yrityksen menestymistä, mikä onkin aivan odotettavaa, mutta se erottelee melko 
hyvin yritykset menestyjiin ja häviäjiin. Jos liiketoiminta-analyysit olisivat ainoa 
yrityksen menestymistä selittävä tekijä, olisi tutkimuksessa kaikkien erittäin 
huolellisesti analysoineiden yritysten pitänyt kuulua niihin yrityksiin, jotka olivat 
menestyneet paremmin kuin muut alan yritykset. Osa oli kuitenkin menestynyt
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yhtä hyvin kuin muut alan yritykset, eli toisinsanoen yhtä hyvin kuin osa 
huolimattomasti analysoineista.

On kuitenkin todennäköistä, että jos menestys-dimension suurinta ryhmää (19 
yritystä) voitaisiin jakaa pienempiin ryhmiin, kävisi ilmi, että myös tämän ryhmän 
sisällä havaittaisiin samanlainen eriytyminen kuin koko yhdeksän kentässä. On 
uskottavaa, että ne yritykset jotka ovat analysoineet hieman huolellisemmin kuin 
muut ryhmän yritykset ovat myös keskimäärin menestyneet hieman paremmin 
kuin ryhmän muut yritykset.

Kyseisen ryhmän jakaminen osiin on kuitenkin tämän tutkimuksen puitteissa 
mahdotonta, koska tarkastelussa on jo käytetty kyseisessä 19 yrityksen ryhmässä 
kaikki erottelevat jaot hyväksi. Niinpä “yhtähyvin kuin muut alan yritykset 
menestyneitä” ei voida enää erotella menestymisen suhteen toisistaan.

Seuraavaksi herää luonnollisesti kysymys, onko Taulukon 15. vasemman 
yläkulman yritysryhmän (erittäin huolellisesti analysoineet ja muita alan yrityksiä 
paremmin menestyneet) ja oikean alakulman yritysryhmän (huolimattomasti 
analysoineet ja alan yrityksiä huonommin menestyneet) ominaisuuksista 
löydettävissä joitakin merkittäviä eroja. Kyseiset erot voisivat selittää sitä miksi 
kyseiset ryhmät eroavat toisistaan analyysien teon huolellisuuden ja menestymisen 
suhteen.

Koska kyseiset ryhmät ovat melko pieniä, menestyneitä 6 yritystä ja huonosti 
menestyneitä 3, ei niiden vertailulle kuitenkaan voida antaa kovin suurta 
painoarvoa. Yrityksen tai yrittäjien perustietojen suhteen ei mitään havaittavia 
eroja löytynyt. Perheyrityksiä oli kummassakin ryhmässä, koulutuksen suhteen ei 
eroja ollut eikä työkokemuskaan ryhmissä havaittavasti eronnut. Suhtautumisessa 
riskeihin tai suunnittelun kannattavuuteen ei myöskään eroa löytynyt.

Yrityksen perustamispäätökseen vaikuttaneissa tekijöissä havaittiin joitakin 
painotuseroja. Menestyneet yritykset painottivat aikaisemman työkokemuksen 
merkitystä sekä sitä, että tuotteella tai palvelulla oli selkeä asiakasryhmä. 
Menestyneet painottivat lisäksi terveen kunnianhimon merkitystä 
perustamispäätökseen vaikuttaneena tekijänä. Edellämainitut tekijät olivat 
menestyneiden mielestä kaikkein tärkeimpiä, kun taas huonosti menestyneet eivät 
olleet kyseisiä tekijöitä maininneet kertaakaan.

Huonosti menestyneet painottivat halun riippumattomuuteen, työttömyyden tai 
työttömyyden uhkan ja riittävän henkilökohtaisen varallisuuden merkitystä. 
Paradoksaalista on se, että hyvin menestyneet eivät antaneet ainuttakaan 
mainintaa riittävälle henkilökohtaiselle varallisuudelle, vaikka mm. Littunen (kts 
luku 2.2.8 s.28) pitää tärkeänä oman pääoman ehtoisen sijoituksen riittävää 
määrää. Ilmeisesti huonosti menestyneet yrittäjät ovat ymmärtäneet riittävän oman 
pääoman ehtoisen rahoituksen merkityksen, mutta eivät ole huomanneet, että 
omankin pääoman voi saada tuottamaan huonosti jos liiketoiminnan
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menestymisedellytyksiä ei suunnitteluvaiheessa tutkita riittävästi. Eräs helposti 
havaittava ero ryhmien välillä löytyi ulkopuolisen avun käytöstä 
perustamistilanteessa. Viisi kuudesta hyvin menestyneestä oli käyttänyt muita 
yrittäjiä apuna yrityksen perustamistilanteessa. Yksikään huonosti menestynyt ei 
ollut merkinnyt muita yrittäjiä kolmen tärkeimmän avunlähteen joukkoon. On 
mahdollista, että muut yrittäjät voivat tuoda tiettyä kokemuksen kautta 
heijastuvaa realismia perustamissuunnitelmiin. Muilla yrittäjillä on hyvä tuntuma 
nykyhetken yrityselämän toimintaympäristöön ja sitä kautta näkemys siitä, mitä 
ehkä kannattaisi yrittää ja mitä ei.

Suhtautumisessa tutkimuksien teon hyödyllisyyteen ja analyysien merkitykseen ei 
ryhmissä löytynyt havaittavia eroja. Näinollen jää ratkaisematta miksi jotkut 
yritykset lopulta tekevät analyysit huolellisesti ja jotkut eivät. Kaikki yrittäjät 
pitävät suunnittelua ja liiketoiminnan analysointia hyödyllisenä, mutta kaikki eivät 
niitä tee kuitenkaan kunnolla.

Huomattava ero ryhmien välillä näkyi yrityksen toiminnan suunnitelmallisuudessa. 
Hyvin menestyneistä yrityksistä viidessä kuudesta yrityksen johtaminen oli ollut 
erittäin suunnitelmallista, kun huonosti menestyneissä ei yhdessäkään kolmesta 
ollut yrityksen johtaminen ollut erittäin suunnitelmallista. Tulokset ovat 
sopusoinnussa sen kanssa, että hyvin menestyneet olivat tehneet analyysit 
muodollisesti korkeatasoisesti (kirjallisesti).

4.3
Odotetut/odottamattomat tulokset

Tutkimuksesta selvivi, että liiketoiminta-analyysejä tekemällä uusi yrittäjä voi 
parantaa menestymismahdollisuuksiaan. Jo tutkimuksen suuntaaminen kyseiselle 
aihealueelle viittasi voimakkaasti siihen, että tutkimus antaisi odotettuja tuloksia.

Peräti 18 vastaajaa 30:stä uskoi täysin siihen, että huolellinen suunnittelu ja 
analyysit parantavat perustettavan yrityksen menestymismahdollisuuksia. 
Yksikään vastaajista ei ollut myöskään vastannut olevansa väitteestä eri mieltä. 
Voidaan perustellusti todeta huolellisen suunnittelun ja analyysien parantavan 
yrityksen menestymismahdollisuuksia. Kyseessä todella on implisiittinen 
liiketaloudellinen totuus, jota voitaneen nyt pitää explisiitisenä ja toteen 
näytettynä.

Odottamaton löydös liittyy ulkopuolisen avun käyttöön. Ulkopuolisen avun 
käyttö perustamistilanteessa saattaa osoittaa, ettei yrityksessä ole tarvittavaa 
osaamista eikä se näin ollen omaa menestymisedellytyksiä. Ulkopuolisen avun 
käytön vaikutuksiin uusia yrityksiä perustettaessa tulisikin tulevissa tutkimuksissa 
kiinnittää enemmän huomiota.

Odottamatonta oli myös, että tutkimuksen tekijä oli onnistunut keräämään niin 
kattavan kokoelman erilaisia liiketoiminta-analyysejä tutkimuksensa kysymys
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lomakkeelle, että monikaan vastaaja ei ollut tehnyt muita analyysejä kuin 
vastauslomakkeella olleita valmiiksi annettuja vaihtoehtoja.

4.4
Tuloksiin liittyviä ongelmia

Tuloksien luotettavuus kärsii jonkin verran siitä, että vastauksissa mitattiin lähinnä 
yrittäjien subjektiivisia tuntemuksia, eikä esim. taloudellisia suureita. Tutkimusta 
ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista tehdä tämän tarkemmin, koska aloittavilla 
yrityksillä ei ole vielä juuri mitään mitattavia taloudellisia suureita.

On myös mahdollista, että tutkimuksen tekijä on huomaamattaan saattanut 
johdatella vastaajia. Vaarana on ollut vastaajille mahdollisesti välittynyt käsitys, 
että tutkimuksen tekijä itse pitää liiketoiminta-analyysejä hyödyllisinä ja arvostaa 
niitä yrittäjiä, jotka niitä tekevät. Kuitenkin kysymyksen asettelu on aina jo 
sinällään kannanotto, joten edellä esitettyä ongelmaa ei voida koskaan täysin 
välttää. Tutkimuksen tekijä on kuitenkin ottanut ongelman huomioon jo 
kysymyslomaketta tehdessään ja pyrkinyt välttämään minkään arvostuksien 
esittämistä tai välittämistä vastaajille.

Tutkimuksen pienenä defektinä voidaan pitää sitä, ettei yksikään lopettanut yritys 
vastannut kyselyyn. Näin ollen ei saatu tutkimustuloksia varmistavaa tietoa siitä, 
että yritystoiminnan lopettaneet yritykset olisivat menestyneet erittäin huonosti ja 
että lopettaneet yritykset olisivat tehneet liiketoiminta-analyysinsä 
huolimattomasti tai jättäneet ne kokonaan vaille huomiota.

Saadut tulokset ovat kaikenkaikkiaan kuitenkin loogisia ja yleistiedollisesti 
järkeviä, ja on syytä uskoa niiden paikkansapitävyyteen. Koska yritystoiminnassa 
on ensisijassa kyse inhimillisestä toiminnasta, voidaan aina keskustella siitä ovatko 
jotkut tulokset paikkansapitäviä kaikissa tilanteissa. Käsilläoleva tutkimus on 
kuitenkin kirjoittajan mielestä onnistunut kiitettävästi todistamaan alkuhypoteesit 
siinä laajuudessa ja varmuudessa kuin tutkimuksen puitteissa on ollut mahdollista.
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5
LOPPUPÄÄTELMÄT

5.1
Tutkimustulosten pohdiskelu

Tutkimuksen antamaan yleiskuvaan perustuen näyttää siltä, että liiketoiminta- 
analyysien teko on tekijä, joka vaikuttaa mm. Littusen mainitsemiin alkuvaiheen 
lopettamisen syihin (kts. kuvio 2, luvusta 2.2.1.5, sivulta 24). Liiketoiminta- 
analyyseilla voidaan parantaa perustamissuunnitelman toimivuutta, nostaa oman 
pääoman osuutta perustamisinvestoinnista järkevämmälle tasolle, vähentää 
sattuman osuutta toiminnassa ja vaikuttaa moniin muihinkin tekijöihin 
positiivisesti.

Yrittäjät arvioivat kustannusten kurissapidon, suunnittelmallisuuden ja runsaan 
työnteon vaikuttaneen eniten menestymiseen (kts. luku 4.1.8). Tämä viittaa siihen, 
että kyseiset syyt ovat tärkeitä tekijöitä tarkasteltaessa menestyneitä ja huonosti 
menestyneitä yrityksiä. Johtopäätöstä tukee se, että huonosti menestyneet 
yritykset olivat kokeneet samat tekijät tärkeiksi.

5.1.1
Tutkimusmenetelmän arviointi

Kaikenkaikkiaan voidaan katsoa, että postikysely oli tässä tutkimuksessa hyvä 
menetelmä, joskin otoksen huomattava kasvattaminen olisi lisännyt tulosten 
luotettavuutta. Tutkimuksen laajuuteen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin 
suhteutettuna se ei kuitenkaan olisi ollut mahdollista.

Liiketoiminta-analyysien merkitystä uusien yritysten menestymiseen olisi voitu 
tutkia myös yrittäjien henkilökohtaisin haastatteluin. Ne olisivat kuitenkin tuoneet 
esiin mittavan ja laadultaan vaihtelevan määrän pikku yksityiskohtia, joiden 
käsittely tuskin olisi selventänyt tutkimusasetelmaa tai lisännyt tutkielman tulosten 
luotettavuutta. Haastattelujen voidaankin katsoa sopivan paremmin laajempiin 
tutkimuksiin tai case-tutkimuksiin.

5.1.2
Tulosten suhde aiempiin tutkimuksiin

Tulokset olivat pääpiirteissään samansuuntaisia kuin aiemmissa tutkimuksissa.

Littusen (1995, 29) toteamus “hyvin suunnitellun ja suunnitellusti toteutetun 
liikeidean olevan edellytys yritystoiminnan kehittymiselle” näyttää olevan aivan 
oikea tämän tutkimuksen tulosten perusteella. Tässä tutkimuksessa termi “hyvin 
suunniteltu liikeidea” on saanut selvän tietosisällön. Sillä tarkoitetaan 
liiketoiminta-analyysien avulla tehtyä yrityksen perustamissuunnitelmaa ja 
yrityksen perustamisprosessia.
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5.2
Johtopäätökset

Liiketoiminta-analyysien käyttö parantaa uuden yrityksen menestymis 
mahdollisuuksia. Vaikka liiketoiminta-analyysit selvästi näyttävät parantavan 
uusien yritysten menestymisedellytyksiä, ei niiden käyttö ja soveltaminen ole 
välttämättä kovin yksinkertaista tai helppoa. Strukturoituja ja testattuja 
analyysityökaluja ei ole yleisesti saatavissa ja tietojen keruu analyyseihin on usein 
monimutkaista ja aikaavievää.

Näyttäisi selvältä, että liiketoiminta-analyysejä voidaan myös käyttää 
menestyksellisesti kannattamattomien yritysten perustamishankkeiden 
hylkäämiseen. Ajoissa havaittu heikot toimintaedellykset omaava perustamishanke 
ja huonon aloittamisprosessin katkaiseminen voidaan nähdä lähes yhtä arvokkaana 
saavutuksena kuin menestyvän yrityksen perustaminen, koska tällöin voimavaroja 
säästyy huolellisesti suunnitellun ja kannattavan liiketoiminnan perustamiseen.

Kehittämisen tarvetta on vielä niin valtiovallan puolesta, kuin myös tiedeyhteisön 
ja yrittäjien itsensä taholta liiketoiminnan analysointityökalujen käytössä, uusien 
yritysten perustamishankkeiden ollessa kyseessä. Lisäksi itse analyysien teko ei 
vielä takaa menestymistä. Oleellista on se, että käytetyt tiedot, taustaoletukset ja 
ennusteet ovat ajantasaisia ja oikeita, ja että analyysit keskittyvät oleellisiin 
tekijöihin. Tärkeää on myös se miten analyyseilla saadusta tiedosta tehdään 
synteesi 1. perustamissuunnitelma.

On myös mahdollista, että yrittäjät ymmärtävät ja uskovat huolellisen suunnittelun 
kannattavan ja ajattelevat suunnittelevansa toiminnan huolellisesti. Samalla he 
eivät kuitenkaan havaitse, että pelkkä ajatus toiminnan hyvästä suunnittelusta ei 
tarkoita samaa kuin toiminnan hyvä suunnittelu. Kirjalliset yrityksen 
perustamissuunnitelmat analyyseineen tarjoavat apua juuri tämän ongelman 
ratkaisemiseen. Yrittäjä voi kirjallisia liiketoiminta-analyysejä käyttäen merkitä 
ylös ajatuksensa ajatustoiminnan aikana ja varmistua siitä, että suunnittelu todella 
on ollut huolellista.

5.3
Suosituksia tulevia tutkimuksia varten

Aihealuetta on tutkittava ilmeisesti lisää. Olisi mielenkiintoista selvittää tarkemmin 
eri liiketoiminta-analyysien sisältöä sekä arvioida ja vertailla niiden käytettävyyttä. 
Aloittavan yrityksen liiketoiminta-analyysejä tulisi myös testata käytännössä 
tekemällä niitä todellisissa yrityksen perustamistilanteissa dokumentoiden samalla 
niiden merkitys yrityksen perustamisprosessissa.

Olisi myös tutkittava sitä miksi jotkut yritykset tekevät liiketoiminta-analyysejä 
yritystä perustettaessa ja jotkut taas eivät. Samoin olisi kiinnitettävä huomiota 
siihen, miten analyysien laadullinen taso vaikuttaa yrityksen menestymiseen.
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LIITE 1

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 
Johtamisen laitos 
Runeberginkatu 14-16
00100 HELSINKI 2.1.1996

Arvoisa yrittäjä!

Yrityksenne on valittu mukaan tutkimukseen, jonka tarkoituksena on 
selvittää yrityksen perustamisvaiheessa tehtyjen suunnitelmien ja 
erilaisten liiketoiminta-analyysien vaikutusta yrityksen menestymiseen.

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Uudenmaan läänissä vuonna 1995 
perustetut vähittäiskaupan alalla toimivat osakeyhtiöt. Yhteystiedot on 
saatu Tilastokeskuksen yritysrekisteristä.

Pyydämme Teitä ystävällisesti täyttämään oheisen kysymyslomakkeen 
ja palauttamaan sen oheisessa vastauskuoressa (postimaksu on jo 
valmiiksi maksettu). Toivomme teidän palauttavan lomakkeen viikon 
kuluessa, kuitenkin viimeistään perjantaina 19.1.1996. 
Vastauslomakkeen täyttämiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia.

Tietonne ovat ensiarvoisen tärkeitä tutkimuksen onnistumisen kannalta. 
Myös toimintansa jo lopettaneiden yritysten tiedot ovat tarpeen.
Kaikki antamanne tiedot ovat luottamuksellisia, eikä yrityksestänne 
anneta mitään tietoja ulkopuolisille. Vastaajan henkilöllisyyttä ei 
myöskään julkaista missään tapauksessa.

Tutkimuksen suorittaa Kauppat.yo. Karri Isomeri, joka tekee aiheesta 
lopputyötään Helsingin Kauppakorkeakoulun Johtamisen laitokselle.

Kaikki kyselyyn vastanneet saavat halutessaan veloituksetta 
tutkimuksen tulokset itselleen täyttämällä erillisen 
“Haluan tutkimuksen tulokset” -lipukkeen.

Ystävällisin terveisin

Karri Isomeri
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LIITE 2
1

1. Yrityksen perustiedot

1. Yrityksen toimiala: ____________________________
2. Yrityksen koko (henkilöä) □ 1 - 2 □ 3 - 5 □ 6 - 9
3. Oikeudellinen muoto □ osakeyhtiö □ muu, mikä_
4. Yrityksen nykyinen sijainti □ Uudenmaan lääni □ muu, mikä_
5. Yritys □ on toiminnassa

□ toimii fuusioituna
□ on lopettanut toimintansa

6. Kyseessä on □ perheyritys □ ei perheyritys

7. Alkuperäisten perustajajäsenten lukumäärä ____ henkilöä.

□ 10-19 □ 20 -

2. Yrittäjän perustiedot

1. Yrittäjän ikä □ alle 30 v □ 30 - 39 v □ 40 - 49 v □ 50 - 59 v □ 60 v -
2. Yrittäjän koulutus □ kansa- tai peruskoulu

□ ylioppilas
□ opistotasoinen koulutus
□ korkeakoulututkinto
□ muu, mikä_____________________________________

3.Yrittäjän työkokemus:

a) Minulla □ ei ole aiempaa työkokemusta
□ on aiempaa yrittäjäkokemusta samalta toimialalta
□ on aikaisempaa yrittäjäkokemusta eri toimialalta
□ on aikaisempaa työkokemusta työntekijänä samalla toimialalla
□ on aikaisempaa työkokemusta työntekijänä eri toimialalla

b) Olen aikaisemmin toiminut seuraavissa tehtävissä □ toimitusjohtaja
□ muut johtotehtävät
□ konsultointitehtävät
□ tuotekehitys
□ markkinointi
□ henkilöstöhallinto
□ laskentatoimi

4. Seuraavassa esitetään joukko yrittämiseen liittyviä väittämiä. Merkitkää rasti siihen ruutuun, 
joka lähinnä vastaa mielipidettänne asiasta (1= täysin samaa mieltä, 5= täysin eri mieltä).

Samaa mieltä 1 2 3 4 5 Eri mieltä

Yritystoiminnassa on pakko ottaa pieniä riskejä, 
jotta syntyisi tulosta □ □
Jos yrittäjä ottaa suuria riskejä, ennen pitkää tärppää. □ □
Yrittäjän kannattaa suunnitella tekemisensä huolellisesti. □ □
Useimmiten kannattaa kysyä neuvoa muilta. □ □
Yrittäjän kannattaa yleensä tehdä päätökset itse. □ □

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
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3. Yrityksen perustamispäätökseen vaikuttaneet tekijät

1. Yrityksen perustamiseen vaikuttaneista tekijöistä kolme tärkeintä olivat: (merkitkää tärkeintä 
tekijää numerolla 1, toiseksi tärkeintä numerolla 2 ja kolmanneksi tärkeintä numerolla 3)

□ viimeisimmän työpaikan antama työkokemus
□ yrityksen toiminnan kannalta hyvien toimitilojen löytyminen
□ yrittäjäkoulutukseen osallistuminen
□ perustamisvaiheessa saatu asiantuntija-apu
□ riittävä henkilökohtainen varallisuus
□ yrityksen perustamisella turvattu perheen toimeentulo
□ pankkien lainarahoituksen järjestyminen helposti
□ tuotteella/palvelulla selkeä asiakasryhmä
□ kilpailun vähäisyys antoi mahdollisuuden
□ muu syy, mikä_______________________________

□ aikaisemmat työkokemukset
□ aikaisempi yrittäjäkokemus
□ hyvät suhteet rahoittajiin
□ julkisen vallan rahoitustuet
□ entuudestaan tutut asiakkaat
□ terve kunnianhimo
□ halu riippumattomuuteen
□ työttömyys tai työttömyyden uhka
□ osallistuminen KTM:n kursseille

4. Ulkopuolisen avun käyttö perustamistilanteessa

1. Yritystä perustettaessa on käytetty seuraavien asiantuntijoiden apua, merkitse kolme 
tärkeintä (1=tärkein, 2=toiseksi tärkein, 3= kolmanneksi tärkein).

□ Elinkeinoasiamiehet □
□ KTM yrityspalvelu □
□ Kera ja aluekonttorit □
□ Pankit ja erityisluottolaitokset □
□ Kauppakamarit □
□ VTT □
□ Patentti- ja rekisterihallitus □
□ PKT-säätiö □
□ Yliopistot ja korkeakoulut □
□ Yrittäjäjärjestöt □
□ Konsultit □

Työvoimapiirit ja -toimistot
Verotoimistot ja lääninverovirastot
Kirjastot ja informaatiopalvelulaitokset
Markkinatutkimuslaitokset
Kirjanpitotoimistot
Kaupan keskusliikkeet
Lääninhallitus
Muut yrittäjät
Ystävät, sukulaiset
T yönantajajärjestöt
Muut, mitkä_________________

2. Mihin liiketoiminnan osa-alueisiin edellisen kysymyksen asiantuntijoilta saatiin apua:

1) Edellisessä kysymyksessä tärkeimmäksi merkitsemän! asiantuntija auttoi:

2) Edellisessä kysymyksessä toiseksi tärkeimmäksi merkitsemäni asiantuntija auttoi:

3) Edellisessä kysymyksessä kolmanneksi tärkeimmäksi merkitsemäni asiantuntija auttoi:
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5. Asiantuntija-avun saatavuus

1. Seuraavassa esitetään muutama väittämä. Merkitkää rasti siihen ruutuun, joka lähinnä 
vastaa mielipidettänne asiasta (1= täysin samaa mieltä, 5= täysin eri mieltä).

Samaa mieltä 1 5 Eri mieltä

Olen tiennyt mistä apua saa. 
Asiantuntija-apua on ollut tarjolla 
Asiantuntija-apu on ollut korkea tasoista. 
Asiantuntija-apu on ollut kallista

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

6. Perustamisvaiheessa tehdyt tutkimukset

1. Yrityksen perustamisen yhteydessä tehtiin arviointeja tai laskelmia 
seuraavilla liiketoiminnan osa-alueilla:

Yrityksen sisäiset analyysit:
Tehty

kirjallisesti
Vain

mietitty
Ei

huomioitu

Yritysidean arviointi 
Yrittäjäominaisuuksien arviointi 
Yritysmuodon valinta 
Investoinnit ja rahoitus 
Liikepaikan sijainti 
Muu, mikä_______________

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Yrityksen ulkoiset analyysit

Markkinatutkimus 
Toimiala-analyysi 
Kilpailutilanneanalyysi 
Muu,mikä_________

□
□
□
□

□
□
□
□

□
□
□
□

Yhteenvetoanalyysit

Yrityksen ja ympäristön analyysi (SWOT) □ 
Tuotteiden ja asiakkaiden valitseminen 
suhteessa muihin alan yrittäjiin □
Muu, mikä_____________________  □

□

□
□

□

□
□
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7. Onko tutkimuksista ollut hyötyä aloittavalle yritykselle.

1. Seuraavassa on esitetty eräitä väittämiä. Merkitkää rasti siihen ruutuun, joka lähinnä
vastaa mielipidettänne asiasta (1= täysin samaa mieltä, 5= täysin eri mieltä).

Samaa mieltä 1 2 3 4 5 Eri mieltä

Uskon, että huolellinen suunnittelu ja analyysit parantavat 
perustettavan yrityksen menestymismahdollisuuksia. □ □ □ □ □

Analyysit ovat mielestäni hyödyllisiä, koska ne lisäävät 
yrittäjän tietoa ja helpottavat liiketoiminnan hallintaa. □ □ □ □ □

Arvioinnit ja laskelmat ovat hyödyllisiä, koska ne helpottavat 
päätöksentekoa. □ □ □ □ □

Arvioinnit ja laskelmat tuovat turvallisuuden tunteen. □ □ □ □ □

Analyysit ovat hyödyttömiä koska ne maksavat 
ja vievät aikaa. □ □ □ □ □

Se, että yritys pyytää ulkopuolisia arviointeja tai laskelmia 
osoittaa, että yrittäjällä ei ole riittävää osaamista □ □ □ □ □

Liiketoiminnan analysoinnista on mielestäni erittäin paljon hyötyä. □ □ □ □ □

8. Yrityksen menestyminen (kannattavuus ja kasvu)

1. Yritys on menestynyt alalla toimiviin yrityksiin keskimäärin verrattuna:

□ paljon paremmin kuin muut alan yritykset
□ hieman paremmin kuin muut alan yritykset
□ yhtä hyvin kuin muut alan yritykset
□ hieman huonommin kuin muut alan yritykset
□ paljon huonommin kuin muut alan yritykset

2. Jos yrityksenne on menestynyt mielestänne yhtä hyvin, hieman paremmin tai paljon paremmin kuin 
muut alan yritykset vastatkaa tähän kysymykseen:

Yritykseni menestymiseen on huomattavasti vaikuttanut se, että: (merkitkää rasti kolmeen 
tärkeimpään)

□ minulla on ollut onnea
□ olen suunnitellut toiminnan huolellisesti
□ olen tehnyt todella paljon töitä
□ toimintaympäristössä on tapahtunut odottamattomia muutoksia
□ olen onnistunut pitämään kustannukset kurissa
□ olen onnistunut palkkaamaan hyvää henkilökuntaa
□ olen onnistunut markkinointitoimissa
□ olen onnistunut rahoituksen järjestämisessä
□ muu syy, mikä_____________________________________________________
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3. Jos yrityksenne on menestynyt mielestänne hieman huonommin tai paljon huonommin 
kuin muut alan yritykset vastatkaa tähän kysymykseen:

Yritykseni huonoon menestykseen on huomattavasti vaikuttanut se, että (merkitkää rasti kolmeen 
tärkeimpään)

□ minulla ei ole ollut onnea
□ en ole suunnitellut toimintaa tarpeeksi hyvin
□ en ole tehnyt tai voinut tehdä tarpeeksi töitä
□ toimintaympäristössä on tapahtunut odottamattomia muutoksia
□ kustannukset ovat olleet liian suuret
□ henkilökunnan osaamistaso ei ole ollut riittävä
□ markkinointitoimet eivät ole onnistuneet toivotusti
□ rahoituksen järjestäminen ei ole onnistunut toivotusti
□ muu syy, mikä_____________________________________________________

9. Alkuvaiheen hankaluudet

1. Tein seuraavia erheitä perusteessani yritystä

□ Luotin liiaksi hyvään onneen
□ Kuuntelin liikaa asiantuntijoita
□ En toiminut suunnitelmien mukaan
□ En suunnitellut toimintaa tarpeeksi
□ Arvioin ajankäytön väärin
□ En käyttänyt tarpeeksi asiantuntija-apua
□ Arvioin rahoituksen riittävyyden väärin
□ Liikepaikan sijainti ei ollutkaan hyvä
□ Asiakkaat eivät ostaneetkaan niin paljon kuin olin luullut
□ Yrityksessä oli liian pieni oman pääoman osuus
□ Muu virhe, mikä____________________________________________________

10. Yrityksen toiminnan suunnitelmallisuus

1. □ Yrityksen johtaminen on ollut erittäin suunnitelmallista (Tavoitteet on sovittu, on laadittu
budjetti, jne.)

□ Yrityksen johtaminen on ollut jonkin verran suunnitelmallista
□ Yrityksen johtaminen on toteutettu ilman etukäteissuunnittelua

2. Yrityksen tähänastinen toiminta on toteutunut alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna

□ suunnitelmia paremmin
□ suunnitelmien mukaisesti
□ suunnitelmia huonommin

11. Muut tiedot

1. Muita sellaisia tietoja, jotka tutkimuksen tekijän olisi syytä yrityksestä tietää 
(jatka tarvittaessa kääntöpuolelle).__________________________________________


