
432

ARTIKKELEITAK a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 0 1 .  v s k .  –  4 / 2 0 0 5

Millaisia ovat uudet
kasvuyrittäjät ja heidän
yrityksensä?*

Ari Hyytinen
KTT

(ETLA/Etlatieto Oy ja Jyväskylän yliopisto)

Mika Pajarinen
KTM

(ETLA/Etlatieto Oy)

Petri Rouvinen
Ph.D.

(ETLA/Etlatieto Oy)

1. Johdanto

Yrittäjyys – tai tarkemmin sanottuna yrittäjyy-
den vähäisyys – on ollut jo jonkin aikaa yksi
keskeisimmistä talouspoliittisista huolenaiheis-
ta Euroopassa. Taustalla on näkemys siitä, että
ilman uusia yrittäjiä ja yrityksiä ja niiden mu-
kana markkinoille tulevia innovaatioita e-Europe
– Eurooppa maailman kilpailukykyisimpänä
talousalueena – ei voi toteutua. Suomessa on
oltu samoilla linjoilla. Lipposen toinen hallitus
(1999–2003) käynnisti erityisen yrittäjyysohjel-
man, jota Vanhasen hallitus on jatkanut; 7.4.
2005 valtionneuvoston yleisistunnossa hyväk-
sytyn strategian mukaisesti toteutetaan yrittä-

jyyden politiikkaohjelma, jonka viidestä osa-
alueesta yksi on kasvuyrittäjyyden edellytysten
parantaminen. Huolimatta tästä yhteiskunnal-
lisesta mielenkiinnosta ja useista aihetta sivua-
vista katsauksista, kasvuyrittäjyyden perusluon-
teesta Suomessa tiedetään edelleen varsin vä-
hän.1 Erityisen vähän on tutkittu nimenomaan
uusien (so. vastaperustettujen) yritysten omi-
naisuuksia ja kasvuaikomuksia. Tämän kirjoi-
tuksen tavoitteena on kuvata lyhyesti vasta-
perustettujen kasvuhakuisten yritysten ja yrit-
täjien ominaisuuksia ja verrata niitä samana
ajankohtana perustettuihin mutta vähemmän

* Tämä kirjoitus on laadittu osana ETLA-yhteisön ja Te-
kesin ”Mistä yrittäjät tulevat?” -hanketta. Kiitämme Otto
Toivasta erinomaisista kommenteista.

1 Ks. esimerkiksi PTT-katsauksen Yrittäjyys-teemanumero
4/2004 ja KTM:n Yrittäjyyskatsaus (Hyrsky ja Lipponen,
2005).
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kasvuhakuisiin (tai ”kasvuhaluttomiin”) yrityk-
siin. Hyödynnämme tässä tarkastelussa kaikil-
le lokakuussa 2003 uuden yritys- ja yhteisötun-
nuksen (y-tunnuksen) saaneille yrityksille
suunnattua kyselyä.

Hyrskyn ja Lipposen (2005) selvityksen
mukaan suomalaiset uudet yritykset ovat kan-
sainvälisesti vertaillen pieniä, mutta selvittyään
kriittisen alkuvaiheen yli kasvavat verrattain
nopeasti.2 Kasvuyrittäjyyttä pohtineen neuvot-
telukunnan (KTM, 2004) selvityksen mukaan
vuosina 1996–1999 aloittaneista yrityksistä
noin 1,8 prosenttia oli määriteltävissä kasvuyri-
tyksiksi 2001–2003; ne vastasivat mainitun sel-
vityksen mukaan 72 prosentista uusien yritys-
ten aikaansaamasta työllisyyden lisäyksestä.3

Tilastokeskuksen Yritysrekisteriin perustuvien
laskelmien pohjalta Olavi Lehtoranta (2005)
toteaa, että varsinaisia kasvuyrityksiä – sellai-
sia, jotka olivat kasvaneet vuosittain keskimää-
rin vähintään 30 prosenttia 3 vuoden ajan ja
joiden alkuperiodin liikevaihto oli vähintään
1,7 miljoonaa euroa – oli vuonna 2000 kaik-
kiaan 97 (ilman liikevaihtorajoitusta: 1 932) ja
vuonna 2003 enää 44 (ilman liikevaihtorajoi-
tusta: 1 219) kappaletta. Tämän tiedon valossa
yrityskannastamme siis selvästi alle promille
(ilman liikevaihtorajoitusta: prosentti) olisi kas-
vuyrityksiä.4

Edellä mainittujen kasvuyritysten määrää
haarukoineiden selvitysten lisäksi Suomessa on
aiemmin tutkittu yrittäjyyttä monista eri näkö-
kulmista. Aikaisemmissa tutkimuksissa on ar-
vioitu mm. palkansaajien yrittäjyysaikomuksia,
todennäköisyyttä siirtyä ansiotyöstä tai työttö-
myydestä yrittäjyyteen sekä todennäköisyyttä
olla ja säilyä yrittäjänä (ks. esimerkiksi Johans-
son, 2000a ja 2000b; Uusitalo, 2001; Kangas-
harju ja Pekkala, 2002; Ritsilä ja Tervo, 2002;
Ekelund, Johansson, Järvelin ja Lichtermann,
2005; Hyytinen ja Ilmakunnas, 2005).5

Yllä mainituissa tai vastaavissa kansainvä-
lisissä kansantaloustieteellisen yrittäjyystutki-
muksen hengessä tehdyissä tutkimuksissa ei
pääsääntöisesti pyritä selvittämään uusien yrit-

2 Hyrsky ja Lipponen (2005) toteavat myös, että sinänsä pk-
yritykset – niin uudet kuin vanhatkin – ovat keskeinen te-
kijä työllisyyden kannalta; 75 prosenttia uusista työpaikoista
on syntynyt pk-yrityksiin vuoden 1995 jälkeen. Hyrskyn ja
Lipposen selvityksestä ei kuitenkaan käy ilmi, ottaako ko.
laskelma huomioon sen, että työpaikkoja myös katoaa (pois-
tuu) paljon pk-yrityksissä (vrt. Davis, Haltiwanger ja Schuh
1996; ks. myös Nurmi 2004).

3 Kasvuyritykseksi ko. raportissa tulkittiin 1996–1999 pe-
rustettu yritys, joka vuonna 2003 työllisti vähintään 10 hen-
keä ja jonka palkkasumman keskimääräinen 2001–2003
vuosikasvu oli vähintään 20 prosenttia. Se, että näin määri-
tellyt kasvuyritykset vastaavat suuresta osasta uusien yritys-
ten aikaansaamasta työllisyyden lisäyksestä seuraa tietysti
edellä sanotusta tavasta määritellä kasvuyritykset. Kuten ko.
selvityksessä mainitaan, raportoiduissa luvuissa ovat muka-
na sekä aidot että epäaidot aloittamiset, joista jälkimmäi-
siin sisältyvät esimerkiksi yritysten yhdistymisten tai jakau-
tumisten seurauksina syntyneet juridisesti uudet – mutta jo
aiemmin olemassa ollutta liiketoimintaa jatkavat – yksiköt.
Tarkasteltaessa uusien yritysten vaikutusta kokonaistyölli-
syyteen on hyvä muistaa myös, että monet tilastoissa näky-
vät uudet yritykset eivät välttämättä koskaan aktivoidu tai
lopettavat liiketoimintansa melko nopeasti. Lisäksi suuri-
kin suhteellinen kasvu alkavassa yrityksessä voi absoluutti-
sesti olla melko vaatimatonta.

4 Kasvuyritysten määrää Suomessa ovat hiljattain arvioineet
myös Arenius, Autio ja Kovalainen (2005). Ko. raportin (ja
siitä julkaistujen uutisten mukaan; ks. esim. Helsingin Sa-
nomat 12.11.2005, s. B5) Suomi kärsii ”kasvuyrittäjyysva-
jeesta”. Ao. raportin mukaan noin 0,3 prosenttia aikuis-
väestöstä on mukana vielä perustettavissa tai alle 3,5 vuo-
den ikäisessä yrityksessä, jotka uskovat viiden vuoden ku-
luttua työllistävänsä yli 20 henkeä.

5 Aihetta ovat hiljattain sivunneet myös mm. Hyytinen ja
Pajarinen (2005), Kiander (2004) ja Rouvinen ja Ylä-Ant-
tila (2004).
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täjien tai vastaperustettujen yritysten kasvuha-
kuisuutta. Yritysten kasvua on kuitenkin tut-
kittu jonkin verran esimerkiksi toimialan ta-
loustieteellisissä tutkimuksissa. Cabralin ja
Matan (2003) tutkimus on yksi esimerkki tä-
hän tutkimusperinteeseen kuuluvista tutki-
muksista. He tutkivat mm. yrityksien kokoja-
kaumaa ja sen kehitystä yli ajan ja arvioivat yrit-
täjän iän ja koulutuksen välistä yhteyttä yrityk-
sen kokoon portugalilaisella aineistolla. Cab-
ral ja Mata havaitsevat, että yrittäjän ikävuosilla
on vaikutus yrityksen kokoon vain yrityksen
toiminnan alkuvaiheessa. Heidän tulkintansa
tälle löydökselle on, että nuorempien yrittäjien
on pakko aloittaa yritystoiminta pienimuotoi-
sesti, koska heillä on (oletettavasti) käytettävis-
sään vähemmän pääomia (kuin esimerkiksi jo
pidempään työelämässä mukana olleilla) liike-
toiminnan aloittamiseen. Liiketoiminnan käyn-
nistyttyä nuoremmat yrittäjät kasvattavat yri-
tystään tulorahoituksen turvin vanhempia yrit-
täjiä nopeammin. Koulutetumpien yrittäjien
perustamat yritykset näyttäisivät sekä alkuvai-
heessa että myöhemmin olevan vähemmän
koulutettujen yrityksiä suurempia. Davidsson
ja Henrekson (2002) tutkivat yritysten kasvua
hieman eri näkökulmasta. He arvioivat Ruot-
sin kokemusten ja ruotsalaisen aineiston valos-
sa institutionaalisten tekijöiden vaikutusta yri-
tyksen perustamiseen ja kasvuun. He yhdistä-
vät dokumentoimansa ongelmat – alhaisen yrit-
täjyysaktiivisuuden ja kasvuyritysten vähäisen
(netto)työllisyysvaikutuksen – mm. elinkeino-
politiikkaan, joka kirjoittajien mukaan ei riit-
tävässä määrin tue rakennemuutosta ja talou-
dellista uudistumista.

Myös suomalaisyritysten kasvuun vaikutta-
via tekijöitä on tarkasteltu muutamissa tutki-
muksissa. Esimerkiksi Kangasharju (2000) tar-
kastelee 26 057 suomalaista omistaja-yrittäjäve-

toista yritystä vuosina 1988–1995. Hän havait-
see, että uudemmat yritykset kasvavat vanhoja
todennäköisemmin (ehdolla, että pysyvät hen-
gissä); myös yrittäjän nuorempi ikä lisää kas-
vun todennäköisyyttä. Littunen ja Tohmo
(2003) tarkastelevat 200 suomalaisen vuonna
1990 perustetun metalliteollisuus- ja liike-elä-
män palvelujen yrityksen kasvua seuraavan
seitsemän vuoden aikana. He korostavat mm.
perustajatiimin keskinäisen ja yrityksestä ulos-
päin suuntautuvan vuorovaikutuksen merkitys-
tä kasvua tukevana tekijänä. Pukkinen, Sten-
holm ja Malinen (2005) pohtivat, voidaanko
kasvuyritykset tunnistaa.6 Heidän mukaansa
kasvuyritykset ovat muita vanhempia ja ovat
kasvaneet rivakasti jo aiemmin, edustavat teol-
lisuus- tai palvelualoja (toisin sanoen eivät
edusta muun muassa alkutuotantoa), toimivat
muutoinkin kuin vain paikallisesti, niillä on laa-
ja omistuspohja sekä niiden taloudellinen tila
on keskimäärin muita yrityksiä parempi (jos-
kin myös hajonta on suurempi).7 Nurmi (2004)
on puolestaan havainnut toimipaikka-aineistoja
hyödyntävissä väitöskirjatutkimuksissaan, että
pienet ja nuoret toimipaikat kasvavat (suhteel-
lisesti) suuria ja vanhoja nopeammin. Niillä on
tosin myös pienempi todennäköisyys säilyä (so.
”jäädä henkiin”). Nurmi korostaakin tulosten-
sa tulkinnassa yritysten elinkaareen liittyviä
oppimis- ja valikoitumisprosesseja, jotka kar-
sivat markkinoilta tehottomat yritykset ja toi-
mipaikat.

6 Tässä selvityksessä kohdepopulaatio on Suomessa vuoden
2003 lopussa toimineet alle 250 hengen yritykset; analyysi
perustuu noin 500 havaintoon.

7 Mainittujen lisäksi myös muun muassa Kangasharjun ja
Pekkalan (2002) tutkimus sivuaa kasvuyrittäjyyttä. He ha-
vaitsevat, että korkeammin koulutettujen yrittäjien yrityk-
set kasvavat matalammin koulutettujen yrityksiä nopeam-
min.
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Tämä kirjoitus etenee seuraavasti. Kuvaamme
seuraavaksi (luvussa 2) kyselyaineiston, johon
tämän kirjoituksen empiiriset tarkastelut pe-
rustuvat. Aineistomme koostuu vastaperuste-
tuista yrityksistä, joiden kasvuaikomuksien pe-
rusteella ne voidaan luokitella karkeasti kasvu-
hakuisiin ja kasvuhaluttomiin (ts. vähemmän
kasvuhakuisiin) yrityksiin. Käyttämämme luo-
kitteluperuste ei siis ole toteutunut kasvu, kos-
ka haluamme välttää kasvuyrityksien tunnista-
misen niiden ex post saavutusten perusteella.8

Vaikka yrittäjien omien kasvuodotusten tark-
kuudesta on monia näkemyksiä, toteutuneen
kasvun perusteella tapahtuva kasvuyritysten
luokittelu johtaa ainakin kahdenlaiseen ”vali-
koitumisharhaan”. Jos luokitteluperusteena on
toteutunut kasvu, mukaan tarkasteluun tulevat
(i) kasvun tavoittelussa onnistuneet yrittäjät
sekä (ii) alun perin kasvuhaluttomat, mutta ”ta-
hattomasti” kasvaneet yritykset. Luvussa 3 tar-
kastelemme uusien yritysten kasvuhakuisuu-
den kanssa korreloivia yritysten ja yrittäjien
ominaisuuksia. Johtopäätökset esitämme lu-
vussa 4.

2. Aineisto

Tässä kirjoituksessa hyödynnettävä aineisto
perustuu lokakuussa 2003 uuden y-tunnuksen
saaneille yrityksille suunnattuun kyselyyn. Yri-
tykset haastateltiin puhelimitse keskimäärin
neljä kuukautta y-tunnuksen myöntämisen jäl-
keen.

Tässä tutkimuksessa uusi yrittäjä on henki-
lö, joka on saanut uuden y-tunnuksen loka-

kuussa 2003 perustamalleen yritykselle ja jon-
ka yritys oli aktivoitunut tai aktivoitumassa
uudessa liiketoiminnassaan viimeistään syys-
kuussa 2004. Hänen täytyy myös omistaa aina-
kin osa ao. yrityksestä, työskennellä siinä aina-
kin osa-aikaisesti sekä osallistua sitä koskevaan
päätöksentekoon. Ao. yritys ei myöskään saa
olla perustettu pääasiallisesti omistajansa maa-,
metsä- tai kiinteistöomaisuutta hallinnoimaan.
Todettakoon, ettei tämä määritelmä ole sama
kuin esimerkiksi Tilastokeskuksen Aloittaneet
ja lopettaneet -tilastossa käytetty. Tilastokes-
kuksen Yritysrekisterillä on puolestaan oman-
sa – näistä molemmista poikkeava – aloittamis-
ten määrittelytapa. Yrittäjyyskirjallisuudesta on
puolestaan löydettävissä kymmeniä – ellei pe-
räti satoja – vaihtoehtoisia määritelmiä. Valit-
semamme määritelmä ei kuitenkaan perustu
minkään yksittäisen aikaisemman tutkimuksen
määritelmään.

Kyselyn alkuperäinen kohdejoukko koostui
2 207 yrityksestä: näistä 758 ei tavoitettu pu-
helimitse useista yrityksistä huolimatta ja 579
tiedot olivat salaisia. Puhelimitse tavoitettiin
siis 870, joista 72 prosenttia suostui haastatte-
luun (ts. 242 kieltäytyi). Näistä 202 liiketoimin-
ta ei ollut aktivoitunut/aktivoitumassa, 30:llä
suostuneista ei käytännössä ollut riittävää suo-
menkielen taitoa, 4 ei täyttänyt yrittäjävetoisel-
le toiminnalle asetettuja ehtoja ja 3 haastatte-
lua keskeytyi puhelinyhteyden katkeamisen
johdosta (takaisinsoitto ei tuottanut tulosta).
Yllä olevan määritelmän mukaisia yrittäjiä ja
yrityksiä haastateltiin siis 389, joista 81 pro-
senttia oli elinkeinonharjoittajia, 9 prosenttia
osakeyhtiöitä, 6 prosenttia kommandiittiyhti-
öitä ja 4 prosenttia avoimia yhtiöitä; lisäksi
mukana oli yksi osuuskunta. Osin puutteelli-
sista vastauksista johtuen tässä kirjoituksessa
käyttämämme aineisto koostuu 336 yritykses-

8 Emme kuitenkaan halua väittää, että tätä eroa ei olisi
muissa selvityksissä otettu huomioon. Esimerkiksi hiljattain
julkistetussa Areniuksen, Aution ja Kovalaisen (2005) sel-
vityksessä tarkastellaan yrittäjien kasvuodotuksia.
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tä. Tästä otoksesta lasketut tunnusluvut ovat
kuitenkin erittäin lähellä koko aineistosta las-
kettuja tunnuslukuja.9  Eniten puutteellisia vas-
tauksia, 25  kappaletta, oli  yrittäjyyttä  edeltä-
viin tuloihin liittyen; lähes yhtä monta (23) liit-
tyi yrityksen perustamismenoihin.10 Muiden
muuttujien osalta puuttuvat havainnot olivat
yksittäisiä.

Kasvuhakuisuudelle on monia mahdollisia
määritelmiä, joista useisiin liittyy tietyn suhteel-
lisen kasvun tavoittelu (annetulla aikavälillä).11

Aloittavien yritysten kohdalla on mielekkäintä
käyttää absoluuttisen ja suhteellisen kriteerin
yhdistelmää, koska alun perin hyvin vaatimat-
tomista lähtökohdista laskettuna kasvuprosen-
tit muodostuvat helposti suuriksi. Niinpä käy-
tämme tässä seuraavaa varsin väljää määritel-
mää. Vastaperustettu yritys luokitellaan kasvu-
hakuiseksi (Kasvu), jos se aikoo joko työllistää
kolmen vuoden kuluttua vähintään viisi hen-
keä ja kasvattaa henkilöstöään keskimäärin vä-
hintään kymmenen prosenttia vuosittain tai
kasvattaa liikevaihtonsa kolmessa vuodessa vä-
hintään puoleen miljoonaan euroon ja kasvat-
taa sitä keskimäärin vähintään kymmenen pro-
senttia vuodessa. Tämä määritelmä luokittelee
kasvuhakuiseksi yrityksen, jonka toiminta on
edes jossain määrin kasvuhakuista. Näin muo-
dostettu kasvuhakuisuutta kuvaava luokittelu-
muuttuja sekä muut kyselystä johdetut muut-
tujat on kuvattu taulukossa 1.

Taulukossa 2 on kuvattu uusia yrityksiä ja
niiden omistaja-yrittäjiä muutamilla tilastollisil-
la mittareilla. Taulukosta havaitaan muun mu-
assa, että kaikkiaan noin 14 prosenttia kyselyn
yrityksistä on yllä määritellyllä tavalla kasvuha-
kuisia. Väljän määritelmän johdosta tämä pro-
senttiosuus on melko suuri – kyse ei olekaan
vain räjähdysmäisen kasvun tavoittelijoista
vaan ylipäätään edes jossain määrin kasvuha-
kuisista. On kuitenkin tärkeää korostaa, että
kriteerin kiristäminen vähentää dramaattisesti
kasvuyritysten lukumäärää. Kuten Rouvinen ja
Ylä-Anttila (2004) osoittavat, kasvuhakuiseksi
katsottaisiin enää noin kolme prosenttia aloit-
taneista, jos esimerkiksi työllisyyden osalta ra-
jaksi otetaan viiden sijaan vähintään kymme-
nen työntekijää kolmen vuoden kuluttua (luo-
kitteluperusteen muiden kohtien pysyessä
muuten samana).12

Myös muiden muuttujien perusominaisuu-
det löytyvät taulukosta 2. Niistä käy ilmi esi-
merkiksi, että uusien yrityksien omistaja-yrit-
täjien keski-ikä on 36 vuotta ja että heistä 13
prosentilla on akateeminen loppututkinto.
Yrittäjyyttä edeltänyt kuukausipalkka on kes-
kimäärin 1 800 euroa.

9 Tämä voidaan nähdä vertaamalla alla raportoituja tunnus-
lukuja Rouvisen ja Ylä-Anttilan (2004) tutkimuksessa ra-
portoituihin lukuihin.

10 Nämä kaksi kysymystä pienensivät otosta yhteensä 43
havainnolla.

11 Johdanto-osion keskustelusta käy ilmi muutamia esimerk-
kejä aikaisemmissa selvityksissä käytetyistä kasvuyritysten/
-yrittäjien määritelmistä.

12 Kasvuyrittäjien määritelmän vaikutus (kasvurittäjien
määrää arvioitaessa) on suuri; vuonna 2002 uuden liiketoi-
minnan käynnistymisessä mukana olleista suomalaisista
noin 0,7 prosenttia oli Aution (2003) mukaan kasvuyrittä-
jiä. Kasvuhakuisuus oli tässä yhteydessä määritelty siten,
että yritys i) aikoo työllistää vähintään 19 henkeä 5 vuoden
päästä, ii) että yritys tähtää ”kohdemarkkinansa laajentami-
seen” (tarjottavalla tuotteella tai palvelulla on vähän tai ei
lainkaan kilpailijoita) ja että iii) yrityksellä on myös ulko-
maisia asiakkaita ja yrityksessä sovelletaan uutta teknolo-
giaa. Ks. myös Arenius, Autio ja Kovalainen (2005).
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Taulukko 1. Muuttujakuvaukset.

Lähde: Etlatieto Oy:n kysely lokakuussa 2003 perustetuille yrityksille. Teksti ”vertailuryhmä” muuttujakuvauk-
sen perässä viittaa regressioanalyyseissä poisjätettävään kategoriaan, ts. siis koulutusmuuttujien osalta neljästä
tasosta alhaisimpaan (Koul., perus), toimialoista muiden kuin teollisuuden, rakentamisen, kaupan tai tietointen-
siivisten liike-elämän palveluiden yrityksiin (Ala, muu) sekä alueista Itä- ja Pohjois-Suomen yrityksiin (Alue, muu).
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Lähde: Etlatieto Oy:n kysely lokakuussa 2003 perustetuille yrityksille. Muuttujakuvaukset taulukossa 1.

Taulukko 2. Muuttujien ominaisuudet.
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3. Empiirinen tarkastelu

Taulukon 3 ensimmäisessä ja toisessa numero-
sarakkeessa raportoidaan kasvuhakuisten ja
muiden yritysten keskiarvot muuttujittain sekä
mahdollisten poikkeamien tilastollinen merkit-
sevyys, kolmannessa numerosarakkeessa esite-
tään kasvuhakuisuuden ja muiden muuttujien
väliset korrelaatiokertoimet sekä niiden tilas-
tollinen merkitsevyys.

Taulukon 3 perusteella voidaan todeta, että
kasvuyrittäjät ovat todennäköisemmin miehiä
ja nähtävästi muita koulutetumpia; heillä on
muita yrittäjiä pienemmällä todennäköisyydellä
ammatillinen tutkinto. Lisäksi kasvuyrittäjyys
korreloi positiivisesti akateemisen koulutuksen
kanssa, joskin tämä korrelaatiokerroin poik-
keaa nollasta vain 15 prosentin merkitsevyys-
tasolla. Kaikkinainen kokemus – niin yrittäjyy-
teen, liikkeenjohtoon kuin ulkomailla asumi-
seen liittyen – korreloi positiivisesti kasvuyrit-
täjyyden kanssa. Yrittäjyyttä edeltänyt tulota-
so on kasvuyrityksien yrittäjillä muita korkeam-
pi. Kasvuyrittäjät pitävät itseään suuremmassa
määrin muita parempina yrittäjinä ja ovat ris-
kihakuisempia; lisäksi mahdollisuus vaurastu-
miseen on heille kasvuhaluttomia tärkeämpi
uuden liiketoiminnan käynnistämisen motiivi.
Kasvuyrittäjien liikeajatus liittyy muita yrittä-
jiä todennäköisemmin heidän aiempaan palk-
katyöhönsä.

Yritysominaisuuksien osalta taulukosta 3
havaitaan, että kasvuyritykset ovat todennäköi-
simmin osakeyhtiömuotoisia ja että niiden toi-
mialoina ovat harvemmin alkutuotanto tai ei-
osaamisintensiiviset palvelut (pl. kauppa). Ne
sijaitsevat todennäköisimmin Etelä-Suomessa
ja vähemmän todennäköisesti Itä- tai Pohjois-
Suomessa. Kasvuyritykset ovat kaikissa suhteis-
sa jo lähtökohtaisesti suurempia. Niillä on suu-

rempi alkupääoma, useampia perustajia ja ne
työllistävät jo alkuvaiheessa useampia henkilöi-
tä. Ne ovat tietointensiivisempiä siinä mieles-
sä, että niiden perustaminen ja alkuvuosien toi-
minta liittyy jollain tavoin aineettomiin oikeuk-
siin ja innovaatioihin. Kasvuyritykset ovat mui-
ta yrityksiä todennäköisemmin suuntautuneet
yritystenvälisille markkinoille, niillä on useam-
pia ja useamman tyyppisiä yhteistyösuhteita
sekä ne toimivat todennäköisemmin muutoin-
kin kuin paikallisesti. Lisäksi ne sijaitsevat mui-
ta useammin yrityspuistoissa, -hautomoissa tai
vastaavissa.

Yllä olevat havainnot perustuvat kasvuha-
kuisuuden ja yrityksien ja yrittäjien ominai-
suuksia kuvaavien muuttujien välisiin (ei-eh-
dollisiin) korrelaatioihin. Luonnollisesti on
mielenkiintoista myös selvittää, mikä on kas-
vuhakuisuuden ja tietyn muuttujan välinen
suhde silloin, kun muiden muuttujien  vaiku-
tus on vakioitu. Näiden osittaiskorrelaatioiden
tutkimiseksi raportoimme  alla  yksinkertai-
sen regressioanalyysin tulokset. Näissä regres-
sioissa kasvuhakuisuutta ”selitetään” yrityksien
ja yrittäjien ominaisuuksia kuvaavilla muuttu-
jilla.

Taulukossa 4 esitämme estimointitulokset.
Selitettävänä muuttujana on taulukossa 1 mää-
ritelty yrittäjän ja hänen yrityksensä kasvuha-
kuisuutta (Kasvu) kuvaava indikaattorimuuttu-
ja. Selittävinä muuttujina on kaikki taulukos-
sa 1 kuvatut muuttujat. Luokittelumuuttujista
vertailuryhmänä on koulutusmuuttujien osal-
ta neljästä tasosta alhaisin – siis ne, joilla ei ole
peruskoulun, lukion tai vastaavien jälkeistä
koulutusta (Koul., perus). Toimialoista muiden
alojen kuin teollisuuden, rakentamisen, kaupan
tai tietointensiivisten liike-elämän palveluiden
yritykset (Ala, muu) muodostavat vertailuryh-
män. Aluemuuttujien osalta Itä- ja Pohjois-
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Lähde: Etlatieto Oy:n kysely lokakuussa 2003 perustetuille yrityksille. Muuttujakuvaukset taulukossa 1. Ti-
lastolliset merkitsevyydet: *** = merkitsevä 1; ** = merkitsevä 5; * = merkitsevä 10 sekä + = merkitsevä 15
prosentin tasolla.

Taulukko 3. Kasvuhakuisten ja muiden yritysten muuttujakeskiarvot sekä kasvuhakuisuuden ja muiden muut-
tujien väliset korrelaatiot.
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Aineistolähde: Etlatieto Oy:n kysely lokakuussa 2003 perustetuille yrityksille. Estimoinnit Stata 9.1 SE -oh-
jelmalla MS Windows XP Pro (SP 2) ympäristössä. Raportoidut keskivirheet ovat White (1980) heteroske-
dastisuuskonsistentteja. Selitysaste on logit- ja probit-estimoinnissa pseudo-R2 ja PNS-estimoinnissa korjat-
tu R2. Tilastolliset merkitsevyydet: *** = merkitsevä 1; ** = merkitsevä 5; * = merkitsevä 10 sekä + = merkit-
sevä 15 prosentin tasolla. Vertailuryhmät (ts. mallista poisjätetyt luokat): Koul., perus; Ala, muu ja Alue,
muu (ks. teksti ja taulukko 1).

Taulukko 4. Estimointitulokset.
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Suomessa sijaitsevat yritykset (Alue, muu)
muodostavat vertailuryhmän.13

Taulukon vasemmanpuoleisessa osiossa on
raportoitu logit-estimoinnin todennäköisyys-
suhteet (odds ratios) ja todennäköisyyssuhteen
95 prosentin luottamusvälin ala- ja ylärajat.
Taulukon keskimmäisessä osiossa on puoles-
taan kuvattu probit-estimointien perusteella
lasketut marginaalivaikutukset, jotka on arvioi-
tu siten, että selittävät muuttujat on asetettu
keskiarvoihinsa. Indikaattori-muuttujien osal-
ta marginaalivaikutus tarkoittaa ko. muuttujan
arvon muuttumista nollasta yhteen. Esitämme
taulukossa 4 myös PNS-estimointiin perustu-
van lineaarisen todennäköisyysmallin kerroin-
estimaatit. Ne on raportoitu taulukon oikean-
puoleisessa osiossa.

Taulukossa 4 logit-estimointien todennä-
köisyyssuhteiden ykköstä suuremmat arvot tar-
koittavat, että kyseisen muuttujan arvon kas-
vaessa yhdellä kasvuhakuisuuden todennäköi-
syys kasvaa kerroinestimaatin verran. Niinpä
taulukosta havaitaan, että ikävuosiltaan nuo-
remmat yrittäjät ovat keskimäärin kasvuhakui-
sempia.14 Probit-estimointiin perustuvien mar-

ginaalivaikutusten mukaan näyttäisi siltä, että
yrittäjän vanheneminen kymmenellä vuodella
vähentää kasvuhakuisuuden todennäköisyyttä
noin 2 prosenttiyksikköä. On mielenkiintoista
havaita, että logit- ja PNS-estimointien perus-
teella miehet eivät ole enää naisia kasvuhakui-
sempia sen jälkeen, kun muiden tekijöiden vai-
kutus on huomioitu.15 Taulukosta nähdään
myös, että korkeammin koulutetut (akateemi-
nen tai opistotasoinen tutkinto) yrittäjät ovat
kouluttamattomia (suoritettuna vain peruskou-
lu, lukio tai vastaava) todennäköisemmin kas-
vuhakuisia. Probit-estimointiin perustuvien
marginaalivaikutusten perusteella näyttäisi sil-
tä, että akateemisen loppututkinnon suoritta-
neen yrittäjän todennäköisyys olla kasvuhakui-
nen on noin 14 prosenttia korkeampi kuin
(muutoin samanlaisella) yrittäjällä, jolla ei ole
peruskoulun, lukion tai vastaavien jälkeistä
koulutusta. Ne, joilla on aiempaa yrittäjyys- ja
ulkomaankokemusta (siten kun sitä on mitat-
tu aikuisiän aikana tapahtuneella ulkomailla
asumisella), ovat myös todennäköisemmin kas-
vuhakuisia.

Taulukon tuloksien mukaan itseään muita
kyvykkäämpinä yrittäjinä pitävät ovat muita
todennäköisemmin kasvuhakuisia. Hanakam-
min riskejä ottavat ovat myös kasvuhakuisem-
pia. Tämä löydös on yhdenmukainen sen kans-

13 Estimoimme myös mallin, jossa olivat mukana iän ja ai-
empien tulojen neliötermit. Wald-testin perusteella ikä ja
sen neliö olivat yhdessä merkitseviä 10 prosentin tasolla,
vaikkei kumpikaan ollut erikseen merkitsevä. Myös tulot ja
sen neliö olivat yhdessä merkitseviä 10 prosentin tasolla,
mutta neliötermi ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Lineaa-
rinen termi oli tässä mallissa yksinään merkitsevä 5 prosen-
tin tasolla. Koska neliötermit eivät olleet tilastollisesti yk-
sinään merkitseviä ja koska niiden saamat kertoimet olivat
absoluuttisesti pieniä, ne eivät merkittävästi vaikuttaneet
siihen, kuinka ao. muuttujat ”vaikuttavat” yritysten kasvu-
hakuisuustodennäköisyyteen. Päädyimme tästä syystä rapor-
toimaan tässä kirjoituksessa mallin, johon ei ole otettu mu-
kaan neliötermejä.

14 Esimerkiksi akateemisesti koulutetut yrittäjät ovat vähin-
tään (todennäköisyyssuhteen 95 prosentin luottamusvälin

alarajalla) kaksi kertaa todennäköisemmin kasvuhakuisia
kouluttamattomiin (suoritettuna vain peruskoulu, lukio tai
vastaava) verrattuna. Ykköstä pienemmät kerroinestimaa-
tit on helpointa tulkita käänteislukuina; esimerkiksi kym-
menen vuotta nuoremmilla kasvuhakuisuus on vähintään
(todennäköisyyssuhteen 95 prosentin luottamusvälin ykkös-
tä lähempänä olevalla rajalla) 1,3 (≈ 1/0,778) kertaa toden-
näköisempää.

15 Probit-estimointiin perustuva marginaalivaikutus on sen
sijaan yhä negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä 10 pro-
sentin tasolla.
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sa, että persoonallisuuspiirteiden on aikaisem-
missa tutkimuksissa havaittu korreloivan vah-
vasti yrittäjyyden kanssa. Sekä Uusitalon
(2001) että Ekelundin, Johanssonin, Järvelinin
ja Lichtermannin (2005) tutkimukset osoitta-
vat, että henkilöt, jotka erilaisten psykologis-
ten mittareiden mukaan ovat riskiä kaihtavia,
eivät (ylipäätään) päädy yrittäjiksi.

Taulukosta 4 käy ilmi, että yrittäjyyttä edel-
tänyt tulotaso on kasvuhakuisilla muita kor-
keampi. Tätä löydöstä on mielenkiintoista ver-
rata Johanssonin (2000b) tutkimukseen, jossa
tarkastellaan sitä, kuinka odotettu tuloero suh-
teessa palkkatyöhön vaikuttaa yrittäjäksi ryh-
tymispäätökseen. Hän löytää, että tämä odotet-
tu tuloero (suhteessa palkkatyöhön) lisää to-
dennäköisyyttä, että henkilö ryhtyy yrittäjäksi.
Varallisuutta omaavat eivät kuitenkaan näyttäi-
si olevan muita todennäköisemmin kasvuha-
kuisia – tätä löydöstä voidaan verrata aikaisem-
missa tutkimuksissa varsin usein tehtyyn ha-
vaintoon, jonka mukaan henkilökohtainen va-
rallisuuden määrä korreloi positiivisesti yrittä-
jäksi ryhtymisen todennäköisyyden kanssa (ks.
esimerkiksi Johansson 2001a); vastaavia, mui-
den maiden aineistoilla saatuja tuloksia on ra-
portoitu mm. Evansin ja Jovanovicin (1989) ja
Holtz-Eakin, Joulfaian ja Rosen (1994) tutki-
muksissa. Hurst ja Lusardi (2004) osoittavat
kuitenkin, että varallisuuden vaikutus yrittäjäk-
si ryhtymiseen voi olla epälineaarinen ja tulee
havaittavaksi vasta, kun kertynyttä varallisuut-
ta on paljon.

Yritysominaisuuksiin liittyen taulukosta 4
havaitaan, että kasvuyritykset ovat muita yri-
tyksiä todennäköisemmin osakeyhtiöitä. Niillä
on myös useampia perustajia. Yritykset, joiden
perustamiseen tai sen jälkeiseen toimintaan liit-
tyvät tavalla tai toisella aineettomat oikeudet ja
innovaatiot, ovat muunlaisia yrityksiä todennä-

köisemmin kasvuhakuisia. Useammin ja/tai
useamman tyyppistä yhteistyötä ulkopuolisten
kanssa harjoittavat yritykset ovat niin ikään to-
dennäköisemmin kasvuhakuisia.

Kuviossa 1 havainnollistetaan koulutus- ja
tulotasojen vaikutusta taulukon 4 logit-esti-
moinnin pohjalta. Pystyakselilla on kasvuha-
kuisuuden kokonaistodennäköisyys ja vaaka-
akselilla yrittäjän tulotaso yrittäjyyttä edeltä-
neessä toimessa (muut kuin koulutus- ja tulo-
muuttujat asetettu keskiarvoihinsa). Pystyvii-
vat, jotka katkeavat keskiarvon kohdalla, ku-
vaavat 90 prosentin luottamusväliä.16 Kuvio
kertoo, että kaikilla koulutustasoilla aiemmin
työelämässä paremmin ansainneet ovat toden-
näköisemmin kasvuhakuisia ja että tämä vaiku-
tus on voimakkaampi (ja selkeämmin tilastol-
lisesti merkitsevä) korkeammin koulutetuilla.17

16 King, Tomz ja Wittenberg (2000) käsittelevät artikkelis-
saan yksityiskohtaisemmin käytettyä menetelmää; Tomz,
Wittenberg ja King (2003) dokumentoivat sen tekniset yk-
sityiskohdat. Menetelmän perusajatus on seuraava: (1.) es-
timoidaan malli (soveltuvalla estimaattorilla) ja tallennetaan
kerroinestimaatit ja kovarianssimatriisi, (2.) vedetään yksi
mahdollinen kerroinestimaattivektori moniulotteisesta nor-
maalijakaumasta, jonka parametreina ovat ensimmäisessä
kohdassa tallennetut tiedot, (3.) toistetaan toinen kohta niin
monta kertaa (tässä 10 000), että saadaan käsitys kerroin-
estimaattien tilastollisista ominaisuuksista (sekä vaikutuk-
sista selitettävään muuttujaan selitettävien muuttujien eri
arvoilla), (4.) muodostetaan Kuvion 1 kaltainen esitys luot-
tamusväleineen satunnaisesti vedettyjen kerroinestimaattien
jakaumien perusteella. Esimerkiksi Kuviossa 1 on siis tehty
kuvatun kaltainen ”simulointi” siten, että (i) muiden muut-
tujien arvot on asetettu keskiarvoihinsa, (ii) koulutusmuut-
tujat on yksi kerrallaan asetettu tosiksi (= 1), ja (iii) simu-
lointi on toistettu jokaista kuvion pystyviivaa vastaavan tu-
lotason kohdalla.

17 On myös syytä huomata, että korkeammin koulutetut
ovat myös tulotasosta riippumatta (tai se ”vakioituna”) vä-
hemmän koulutettuja todennäköisemmin kasvuhakuisia.
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Lähde: Kirjoittajien laskelmat Etlatieto Oy:n kyselyn pohjalta, simuloinnit Clarify 2.1 -ohjelmalla (King, Tomz ja Witten-
berg, 2000; Tomz, Wittenberg ja King, 2003). Pystyviivat kuvaavat 90 prosentin luottamusväliä. Pystyviiva katkeaa keski-
arvoestimaatin kohdalla. Muut kuin koulutus- ja tulomuuttujat asetettu keskiarvoihinsa; ks. alaviite 16.

Kuvio 1. Koulutus- ja tulotasojen ja kasvuhakuisuustodennäköisyyden suhde.

Korostettakoon lopuksi, että yllä raportoituja
tuloksia ei tule tulkita syy–seuraus-suhteiksi.
Emme esimerkiksi voi täysin sulkea pois sitä,
että koulutuksen ja aikaisemman tulotason po-
sitiivinen yhteys kasvuhakuisuuteen liittyy joi-
hinkin ei-havaittaviin yrittäjien ominaisuuksiin.
Malliin mukaan otettujen selittävien muuttu-
jien tilastollisesti merkitsevät kertoimet voivat
siis aiheutua poisjätetyn muuttujan harhasta
(eli liittyä ao. muuttujiin yhteydessä oleviin
mutta ei-havaittuihin kasvuhakuisuudentekijöi-
hin). Vastaavasti yhteistyömuotojen moninai-
suutta kuvaavan muuttujan positiivinen ker-

roin voi kertoa siitä, että kasvuhakuiset valikoi-
tuvat tekemään yhteistyötä ulkopuolisten taho-
jen kanssa muita useammin. Sama pätee alka-
van yrityksen innovaatiotoimintaan; Innovaat-
tori-muuttujan positiivinen kerroin ei siis vält-
tämättä tarkoita, että innovaatiotoiminta itses-
sään johtaa yrityksen kasvuhakuisuuteen. To-
dennäköisesti ao. positiivinen kerroin liittyy
näistä molempiin eli siihen, että innovaatiotoi-
minta lisää yrityksen kasvuhakuisuutta ja että
yrityksen kasvuhakuisuus lisää puolestaan sen
innovaatiotoimintaa.
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4. Johtopäätökset

Yllä esitetyt havainnot vahvistavat arkikäsitys-
tämme kasvuhakuisen liiketoiminnan perus-
luonteesta: kasvuyritys on tietointensiivinen ja
toimii verkostomaisesti; kasvuyrittäjä on toden-
näköisesti nuori, uskoo itseensä ja on valmis
ottamaan suuriakin riskejä. On myös mielen-
kiintoista havaita, että heiltä löytyy usein aiem-
paa yrittäjyys- ja ulkomaankokemusta ja että
aiemmin työelämässä hyvin ansainneet yrittä-
jät ovat muita todennäköisemmin kasvuhakui-
sia.

Yrittäjyyden ja erityisesti uusien kasvuyri-
tysten vähäisyys on ollut jo jonkin aikaa huo-
lenaiheena niin Euroopassa kuin myös Suo-
messa. Talouspolitiikan tavoitteeksi on tästä
syystä nostettu kasvuyrityksien toimintaedelly-
tysten parantaminen. Tässä kirjoituksessa teke-
mämme yksinkertaisen ja kuvailevan empiiri-
sen tarkastelun perusteella ei voida esittää ko-
vin pitkälle meneviä suosituksia siitä, miten
näitä edellytyksiä voidaan parantaa. Tulostem-
me valossa voidaan kuitenkin arvioida, että
politiikkatoimia suunniteltaessa on perusteltua
kiinnittää aikaisempaa enemmän huomioita te-
kijöihin, jotka vaikuttavat nimenomaan hieman
korkeammin koulutettujen ja palkkatyössä hy-
vin ansaitsevien kannustimiin ryhtyä yrittäjäk-
si. Vaikka emme voi täysin sulkea pois sitä, että
koulutuksen ja aikaisemman tulotason positii-
vinen yhteys uusien yritysten kasvuhakuisuu-
teen liittyy joihinkin ei-havaittaviin yrittäjien
ominaisuuksiin, huolestuttava mahdollisuus on
mielestämme se, että nimenomaan kyvykkäim-
pien ja lahjakkaimpien ihmisten kannustimet
valita yrittäjäura (palkkatyön sijaan) saattavat
Suomessa olla suhteellisen vaatimattomat. Mi-
käli näin on, ei ole yllättävää, jos vain pieni osa
uudesta yritystoiminnasta Suomessa on pitkän

aikavälin talouskasvun kannalta tärkeälle vali-
koitumiselle – ja siten oikeanlaisille ”kyvyille
ja osaamiselle” – perustuvaa kasvuyrittäjyyttä
(ks. myös Hyytinen ja Rouvinen 2005).  �
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